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K KI SJLAI NATO nariu sutarfyj Pearson reikalaujatt

E. Patrick Cush. 
Nusižudė 

“raudonbaubis.”
Įdomus savaitraštis. 
Ragina sveikinti.

Rašo R. Mizara

4

Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Emmett Patrick Cush, su
laukęs 90 metų amžiaus. Ve
lionis buvo ilgametis veikėjas 
Pittsburghe ir apylinkėje. Jis

E. P. Cush gimė Pittsb'.ir- 
gho, ten augo ir per 70 metu 
buvo aktyvus darbininkų ju
dėjime. Jis buvo komunistas. 
Reakcininkai .ii visaip perse
kiojo, bet jis to nepaisė: <1ar- 
JHMsi, kiek tik jėgos leido.

Pažangiajame Ameri k o s 
darbininkų, judėjime E. Pat
rick Cush vaidino svarbų vaid
menį, organizuodamas plieno ; 
darbininkus, jiems visaip pa-J 
dėdamas.

J. Miliauskas, kuris prisiun
tė mums iš Pittsburgho laik
raščio iškarpą apie šio veikė
jo mirti, primena: “Tai buvo 
labai širdingas draugas.”

Lai jis ilsisi ramiai!

Sovietai jau turi Ar su NATO pasiliks 
televizijos zuironu jjanija Norvegija?
Londonas.—Sovietai yra: 9 9

tartis dėl taikos
Toronto, Kanada. — Bu- 

nuožiūrą. ' vęs Kanados užsienio mi-
Jo planai sužlugo. NATO i nistras- ir 1957 metų Nobe- 

nutarė, kad reikia tartis su'jlio dovanos laimėtojas, ko- 
Tarybų Sąjungos vadais. Į voje už taiką, reikalauja, 
Kas dėl privežimo atomi-- kad Vakarai tartųsi su So
nią, hidrogeninių bombų ir! vietų vadais. Šį reikalavi- 
raketų, tai tūlps šalys griež-1 mą jis jau kelintu kartu 
tai atsisakė, kaip tai Danija i stato. Jis sakė, kad bet 
ir Norvegija. Abejoja ir!koks atsisakymas nuo pasi- 
dėl Vakarų Vokietijos. Pa-, tarimų išlaikymui taikos, 
likta NATO karo komandai. tai yra prasikaltimas prieš 
tartis su kiekviena šalimiį žmoniją.
atskirai tuo reikalu. Prezi------------------ ;-----------------
dentas išvykdamas pasakė:;
“Aš išvykstu su apgailėji-i 
m u ir su džiaugsmu.” Vie
nas apžvalgininkas, pareiš
kė: “Paliko daug skylių. 
Jeigu NATO nariai klausys 
Amerikos, tai už metų lai
ko bus galima skaityti kon
ferenciją pavykusia; jeigu

pasiliko daug atvarą;
Paryžius. — NATO kon- 

. ferencija pasibaigė. Išleis- 
I tas bendras pareiškimas, 
i Autoriai sako, kad jiems 
'i rūpi apvienijimas Vokieti
jos, Artimųjų Rytų tautų 

| laisvė. Kas dėl Indonezijos, 
i tai nepasitenkinimas įvy- 
' kiais. Pasižadėta daugiau 
■ plėsti savo tarpe prekybą, 
sudaryti mokslo reikalais 

! glaudų bendradarbiavimą, 
i kad pralenkus Tarybų Są- 
I jungą šioje srityje.

NATO narius dalino Dul- 
i leso diktatas. Jis griežtai 
1 nenorėjo turėti bet kokių 
į pasitarimų su Sovietų Są- 
I junga taikos, reikalais. ’Jis 
i reikalavo iš NATO narių 

1 besąlyginiai leisti jų teri
torijoje Amerikos karo ko- 

; maudai veikti pagal savo

is.—Danija ir Nor- gu Švedija, būdama arčiau 
tai du militariniai j pi’ie Tarybų Sąjungos, ne- 

nariai. sU<Jtičia pavojuje?
Anglija ir Jungt. Valsti

jos turi rinkų ir kapitalo 
indėlių Tolimuosiuose Ry
tuose, kur eina šalių išsi
laisvinimas iš kolonializmo. 
Anglija ir Jungtinės Vals-

pasigaminę televizijos tele- Paryz 
skopus, kurie daiktą labai vegija, 
padidina. Jų pagalba jau nestiprūs NATO 
nutraukė daugiau kaip Bet Jungtiniu Valstijų ka- 
mėnulio paveikslu. 1 aipgi i . _ ,2 XrArPA L ,, . . , - , , rine vadovybe NA 10 stabesėkmingai nutraukta pa- . . ,, P . v . v,J. 'mato iu didele svarba stra-veikslai ir tulu Žvaigždžiu. 2 i .v i t- V tegnos sumetimais. Is Da-Juos išrado N. E. Kuprevi- .v •' , .r) n nnos arti dideli plotai 1 a-ciiis, o pagamino Pulkovo •; o . 1 . ..zA, 1 P. n . rvbu Sanmgos ir visos liau-Obzervatoriia. Pastaroji ;. v iv.,,..-, . T r' dies respublikos Centrineierandasi netoli nuo Lenin- r, .' XT •• J A10 ;, Europoje. Norvegija su sa-1
£iac0, . vo 3,000 mylių Atlanto pa-

' kraščiu — geriausia bazė 
karo laivynui.

Bet Danijoje ir Norvegi- ii 
i joje liaudis linkus link ne- 
; utrališkumo.

apjungti. Bet tokios 
sąjungos karinių šių orga
nizacijų bijosi net Kanada, 
kuri neturi Tolimuosiuose 

N’tuose reikalu, lai nenori 
• naštos. Danijos ir Nor

vegijos valdžios nenori nei 
vie- girdėti apie tokią vienybę, 

kitų Azijos;na iš didžiųjų Skandinavi- Vėliausioji NATO konfe- 
ministrų valstybių, išsilaisvinusių iš! jos valstybių, nepriklauso! rencija aiškiai parodė, kad 

X7_i «.i i n . .Tln,zs ,a . . r-iDanija, Norvegija linkę
tai i daugiau prie Švedijos ne

"Atidaryti duris 
ryšiam su Sovietais

Memphis, Tenn. — “New 
York Times” redaktorius

j Turner Catlege pasisakė už
“Plačiai atidaryti duris ! nįų slaptybių.

šalies santykiavimui
Kongrese, John McDowell pa- Sąjunga.
sižymėjo pažangiųjų žmonių (konferencijoje, 
puolimu.

Būsime atviri: i
n.es jo, nes tokie kaip McDo
well Amerikos darbo žmo
nėms tik blogą daro.

.Na, apie tą patį laiką Pitts- i 
htnghė nusižudė “raudonųjų i 
ėdikas’’ John McDowell, su 
/iuikęs 55 metų Amžiaus 
Jai se b ū d a m as m ūs ų

Indijos rolė taikos1 
palaikymo reikalais
New Delhi, Indija. — In- ir daugelyje 

| dijos liaudis ir i
premjeras Nehru stovi už I Vakarų “demokratijos” ko-; prie NATO, 
palaikyma pasaulyje taikos, lonializmo, ................ 1 ‘

XVA V11V1 JU MU v y </ t l VU f '

ne, tai ji buvo nepasekmin-1 taikos keliu, išrišimą ne-
ga ” i sutikimų. Daugelis Ameri- dėjo po to,
-----------------------------------  ; koje nesupranta, kodėl In-'liaudis laimėjo.

dija neina su Vakarais, ra-1 taikaus sugyvenimo su Ki-1 
šo koresp. B. Marsh. m k., .... . I

Indiją ilgai buvo paver
gę britai ir žiauriai išnau-j 
dojo. Ji jau žino, ką reiš
kia Vakarų “demokratija.” i 
Nehru ir daugybė Indijos;

nepriklauso j rencija
Danai ir noi 

liaudies gyveni-1vegai stato klausimą: i 
mas pagerėjo. Ir tas prasi-1 kam mums priklausyti, jei-1 utrališkumo.

kai Rusijoje
Indija iš Amerikoj ir Kanadoj

i nija ir Tarybų Bajunga tu-i • ■ ■
ri vien pagalbos gerinimui j vis dadeja nedarnos

i savo industrijos, gyvenimo,; 9
! žmonių būvio.

Indijos žmonės ir jų va-pantis nedarbas 
Mas Nehru nuolatos girdi;vien užsiregistravime be- 
! Vakarų “Ne” atsakymą į darbių dėl nedarbo apdrau- 
i Tarybų Sąjungos siūlymus , dos, bet ir algų išmokėjime, 
taikoje sugyventi. Todėl j Pereitą mėnesį darbinin- 
Nehru dažnai kietai kriti-Ikams algų buvo ant 500 mi- 

! kuoja Vakarų valstybių va-i lijonų dolerių mažiau iš- v-.,
I dus ir už taiką atsišaukia'mokėta, kaip rugpiūčio mė-i Ky., paleido 350 darbinin- 
jį gyventojus per tų vadų nesi. Nuo rugpiūčio iki da- kų. PuLLW misrt: 
j galvas.

Washingtonas. — Didė-iso Kanadoje jau yra užsi- 
matosi ne ! registravusių 300,000 be

darbių.
Nedarbas apima įvairias 

industrijas. Metuchen, N.

pamato, ką mes turime...;
Mes nieko neturime nuo jų
slėpti, apait mūsų miljtari- vacĮų kurie nėra komunis- 

, tai ir nepritaria komunistų 
principams, nemato pavo
jaus iš Tarybų Sąjungos, 
nei komunistų vadovauja
mos Kinijos.

Priešingai, Indijoje, kaip

su Sovietų j Žinoma, kalbėdamas apie 
” Jis kalbėjo 24-ja | Sputnikus, tai jau gąsdino, 

suruoštoje j kaip ir kiti. Jis sakė: “Tas, 
Memphis Commercial - Ap-Į kas buvo sapnas, tai patapo 

i.------------------------------- ------ žmonės, sėdinti
Tarpe kitko jis pa- Maskvoje, galės paspausti 

knybkį ir sunaikinti kiek- 
Mes. jau užtektinai nu-1 vieną tirštai apgyventą 

centrą Amerikoje.” Kaip 
jau žinome, tai Tarybų Są
junga seniai stoja už pla
tesnius ir atviresnius ry
šius tarp abiejų šalių.

nesigailime pea], temoje “Planai i Ger- tikrove.
būvi.” 
sakė:

do 400 darbininkų. General 
Electric Co., Owensboro,

New Yorke išvidinėj a i de
ni us savaitraštis “National 
Guardian”.

Šiomis dienomis šis laikraš
tis praneša, kad pakelia savo 
prenumeratą. Iki šiol jo ’pre
numerata metams buvo $3„ c 
dabar jau bus $5. Pavienio 
( gzempliorio kaina 15 c.

Viskam brangstant, brangs
ta ir laikraščių prenumeratos.

“National Guardian” turi 
puikių bendradarbių. Be kitų, 
jam nuolat rašo žymioji publi
cistė ‘ Anna Louise Strong. 
Gruodžio 9 d. laidoje telpa 
jos įdomus straipsnis apie Ki
niją.

kentėjome dėl stokos žino
jimo apie Sovietų atsieki
mus ir jų siekius. Ta užsi
darymo kliūtis turi būti 
tuojau prašalinta... Tegul 
rusai atvažiuoja pas mus ir

Anglijos laiboristai 
ries bazes i

u-

ir įmones

“Daily Workeris” ragina 
savo skaitytojus, kad jie Ka
lėdų ir Nau jų Metų proga pa
siųstų sveikinimus politiniams 
kaliniams. Dienraštis sumini 
sekamus asmenis, kuriems rei
kėtų sveikinimus sių^i:

Henry Winston, P. M. B. 
lf>318, Terre Haute, Ind.
filbert G r e e n, P. M. B. 

73335, • Leaven worth, Kan.
Irving Potash, Federal 

nitentiary, Atlanta, Ga.
Morton Sobell, Box 996, 

eatraz, Calif.
Mrs. I Rose Lee Ingram, 

Reidsville, Ga.
Sammy Ingram and Wal

lace Ingram, P.W.C., Camila, 
Ga. (They are sons of Mrs. 
Ingram and are at a prison
ers’ work camp.).

Harry Wells,, San Quentin 
Penitentiary, San Quentin, 
Calif.
/ Fletcher Mills, Box 115, 

Route 3,1 Montgomery, Ala.
J Jose Salv, Roy Virgil and 

K’andelario Montova, all at

Mokslininkas Urev 
smerkia makartizma
Chicago, Ill. — Mokslinin

kas Dr. Harold C. Urey, 
kuris gavęs Nobelio dovaną 
kaip žymus fizikas, pasmer
kė reakciją ir makartizma. 
Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos neturėtų keblumų 
su raketomis, jeigu nebūtų 
buvę persekioti toki moks
lininkai - fizikai, kaip J. 
Robert Oppenheimers, Con
don ir kiti. Urey yra Chi- 
cagos Universiteto vadovas 
fizikos moksle.

Sirija ir Amerika 
atsteigs ryšius

Washingtonas. — Greitai 
vėl bus a t s t e i g t a tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Siri
jos diplomatiniai ryšiai. Jie 
nutrūko pereitą rugpiūčio 
mėnesį, kada Sirija iškėlė 
apkaltinimą, kad Amerika 
kursto prieš ją Turkiją. Į 
Siriją vyks Charles W. 
Yost ambasadorium.

Londonas. — Kaip tik pa- 
i siekė žinia iš Paryžiaus, 
Į kad Anglijos p r e m j eras 
I Macmillianas “principe su
tiko,” kad būtų atomų, 
H-bombu ir raketų bazės 
Britanijoje, tai žmonės su
judo. Eina girdai, kad 
Macmillianas sutiko ketu
rias tokias Amerikos jėgų;tai skubinasi namo, 
bazes įsteigti šiaurinėje j

'“Daily Miror” rašo: 
šalies pasipylė ; tinai reikia pirmiau 

ar 1 a m e n t o ! su Sovietų Sąjunga 
nariams, kad būtų aiškiai; ginklavimo reikalu.

žmonių reikalavimus, kad 
Anglijoje nebūtų tokių ba
zių.

Masiniai reikalauja Labor : 
Party vado A. Bevano, kad Į

Nuo rugpiūčio iki da- kų. Buffalo mieste Pratt 
algų išmokėta 2,500 mi-! & Letchworth atleido 400 

ilijonų dolerių mažiau, kaip darbininkų. Hahwah, N. JT 
pereitais metais tuo pat;Ford Motor Co. paliuošavo 
laiku. 1600 darbininkų. Cincinnati,

Nedarbas apima Įvairias I Ohio, Trailmobile paleido’ 
Kanadoje, kur spalių ir i net 900 darbininkų, ir pa 
lapkričio mėnesiais bedar-= našiai kitur, 
bių paaugo ant 84,000. Vi-1

Į Firestone & Tire Co.
; pelnai daug paaugo

Firestone Tire & Rubber

Pe-

Colorado State penitentiary, 
Cannon City, Colo.

Melvin Hupman, P. 0. Box 
30, Mill Point, W. Va. (ITup- 
man is a Taft-Hartley Act de
fendant and a member of the 
United Electrical and Radio 
Workers Union, UE).

Taip, pasveikinti politinius 
kalinius reikia, linkint jiems 
ištvermės ir sveikatos.

Beje, “Daily Workeris” bu
vo pasiryžęs pasiųsti vieną sa
vo redaktorių (A. B. Magil) j 
Paryžių, kad aprašytų NATO 
konferenciją. Deja, valstybės 
departmentas jo neišleido — 
atsisakė duoti pasą.

Kodėl?!

Baisūs f rancūzų 
žiaurumai Alžyre

Londonas. — Vakarų Eu
ropą supurtė tūlos smulk
menos dėl francūzu žiauru
mo kovoje prieš alžyriečius. 
Alžyre eina liaudies kova 
už išsilaisvinimą. Prancū
zai metė prieš alžyriečius 
500,000 armijos, šimtus ka
riniu lėktuvu. Prancūzai 
taip elgiasi žiauriai, naikin
dami gyventoiii sodžius, 
šaudydami i didesnius bū
rius ant kelių, kankindami 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose, kad jie jau 
prilygsta hitlerininkų elge
siui. ;

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai ,

prieš tokias bazes. Kitas1 
laibo ristų vadas Hugh Co. paskelbė, kad suvedus 
Gaitskell buvo užsienyje,. metinę apyskaitą ji turėjo

i $61,692,152 įplaukų. Tai 
Laiboristų d i e n r a š t i s i apie pusantro milijono do- 

“Bū- lerių daugiau, kaip perei- 
tartis:tąis metais. Pereitais 
nusi- į tais Šerų vertė pakilo

pasakyta. Net “Daily Ex-i Anglijoje įsteigti tokias tai-' -------------------
press,” einąs su konserva
tyviais, irgi reikalauja, kad 
“Anglijos ir Amerikos val
džios pasakytų tikrą tiesą.”
Virš dešimt laiboristų Par- 1^__ Lv
lamente kalbėjo ir rodė! religinių vadų.

Iš visos 
reikalavimai P

me-

kai p a v o j i n g a s bazes.” ' 
Šiaurinėje Škotijoje prasi-į 
dėjo masinis žmonių judėji- ‘ 
mas prieš bazes. Jame da- I 
lyvauja eilė kunigų ir kitų

Ispanija sako, I. 
komunistai yra k;
Sidi Ifni. — Ispanijos? fa

šistinis. režimas, kaltink ko
munistus, kad tai “jų dar
bas sukurstymas marokie
čių.” Tai jau sena tautų 
ir darbo žmonių pavergėjų 
taktika. Kur tik darbinin
kai kovoja už didesnę algą 
—komunistai kalti; kur 
liaudis nori laisvės. — jie 
vėl kalti. Suprantama, ko
munistai yra darbo žmonių 
dalis, tai jie ir dalyvauja 
kovoje.

Sovietų atsiekimai
Maskva. — Įvyko Komu

nistų Partijos Centro Ko
miteto plenumo posėdžiai. 
N. A. Muchidonov, uzbekas, 
iš kandidatų per keltas į 
Prezidiumo narius.. A. I. 
Kiričenko ir N. G. Ignato
vas įtraukti į sekretoriatą.

Plenumas diskusavo Ta
rybų atsiekimus, kurie yra 
dideli. Žmonių gyvenimas 
gėrėja. Nutarta, kad unijos 
dar energingiau veiktų ge
rinimui gyvenimo. Bus su
teikta dovanos tiems darbi
ninkams, kurie atlieka ge
rai ir daugiau darbo. Nu-

Maskva sako, kad 
“nepavyks manevrai”
Londonas. — Maskvos ra-

I dijas sako, kad nors NATO n i ii-ii I nutarė turėti konferencija Sprogo bomba lėktuve i su Tarybų Sąjunga taikos.
v. .v _j reikalais, bet to priešiniu^Paryžius.—Vos išvengei, . • T. 1 u

J it ! kai veikia. Jie nori “ma-
nevruoti,” tą reikalą pakiš
ti Jungtinių Tautų Organi
zacijos taip vadinamai Nu- 

, siginklavimo Komisijai.Ore lėktuvą * , ,v i Maskvos radiias sako, kad sprogimas. , , . u , ,,J . , : toki manevrai nepavyks,kuri buvo L ... . . / a
tx.jzxx I Sovietai nori rimtų žings

niu, o ne kalbu.
I > C-

mirties 89 lėktuvo keliau
ninkai, kai sprogo bomba. 
Francijos lėktuvas su tais 
keliauninkais skrido iš Gra
no, Alžirijos. 
baisiai sukrėtė 
Sprogo bomba, 
padėta išeinamoje. Išplėšė į 
didelę skylę lėktuvo apa
čioje. Bet jis sėkmingai nu
sileido Lyons orlaukyje. 
Keliauninkai nesužeisti.

tarta dar tvirčiau kovoti už 
išlaikymą pasaulyje taikos.

Alžyras.—Francūzijos ka
rinės jėgos pradėjo puoli
mą prieš alžyriečių sukilė
liu centrus, c-

U*rašykite Laisvo savo draugui

Panaujino unijose 
raketo tyrinėjimus

Washingtonas. — Senato. 
Rackets Investigation Com
mittee panaujino tyrinėji
mus raketo tarpe unijų va- • 
du. Dabartiniu laiku toks 
tyrinėjimas yra vedamas 
Tennessee valstijoje. Se
natorius McClellan sako,', ] 
kad surado kaltininkų. Ka-' i! 
žin, ar jis ras kaltininkų ir Z 
tarpe kapitalistų, kurie pa
pirkinėja unijų vadus. Jei- / 
gu prasikalsta unijų vadai j 
parsiduodami, tai taip pat ’ 
prasikalsta ir kapitalistai/ 
kurie juos papirkinėja. 1
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PASISAKĖ Už PASITARIMUS
NATO KONFERENCIJA Paryžiuje pasibaigė. Grį

žęs namo, prezidentas Eisenhoweris žada padaryti vie
šą pranešimą. Jis kalbės pirmadienį per radiją ir tele
viziją.

Svarbu priminti, kad Bulganino reikalavimas, kad bū
tų tariamasi dėl nusiginklavimo, nepasiliko tuščiais žo
džiais. L Paryžiaus pranešama, kad NATO konferenci
ja nutarė pradėti pasitarimus tarp Vakarų ir Rytų. v . . v. x. . . .

Kada tie pasitarimai įvyks, dar nepasakyta, beti žvejams dešimtis įvairių t.- 
svarbu, kad jie, atrodo, ivyks. Amerikos vyriausybė tar- i PO ĮaivU- v . .
sis su Tarybų Sąjungos vyriausybe. f šJandien svTente Pas la1.^

Įdomu tai, kad Vakarų Vokietijos valdžia pasisakė 'Statytojus ie susiu n o, 
prieš balistinių raketų bazių įsteigimą pas save. Ade- i Jen£c ami^sl a žyme 1 naujo 
naueris sako, reikia palikti ta klausima vėlesniam lai-■ aiv.° . S1C lrPa J.xaPceni* 
kui. Norvegijos valdžia taipgi priešinasi tokioms baJ Susirinkusių darb i n i n k ų

1 tarpe — Mykolas Eismon-zems. ! 1 * - - -
Svarbu mums tai, kad bus šiokie tokie pasitarimai 

dėl nusiginklavimo. Prezidentas 
apie tai pasakys pirmadienį.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ...... $10.00
United States, per 6 months $6 00
Queens Co............. $11.00 per year
Queens Co..........  $6.50 per six mos.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
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Klaipėdos herbas
(Laiškas iš Klaipėdos)

Jonas Kaškaitis

Canada and Brazil, per year $1100 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Klaipėdos, šio septynius 
amžius .gyvuojančio Lietu
vos miesto herbe kadaise 
buvo pavaizduota men
kute burine eldija, ku
rią nešė audringos Baltijos 
jūros bangos. Kitaip atro
dytų šiuolaikinės tarybinės 
Klaipėdos herbas. Jame rai
žytojas pavaizduotų vande
nynų garlaivį, drąsiai plau
kiantį pirmyn, pasitinkantį 
vilnis ir vėją.

...Kuršių įlankos pakran
tėje iškyla didžiuliai Balti
jos laivų statyklos korpu
sai. Prieš penkerius metus 
čia buvo pradėtas statyti 
pirmas laivas — refrižera- 
torinė barža. Nuo to laiko 
laivu statykla davė Lietuvos

zijos, Argentinos, Indijos, 
Kubos, Kanados jūreivius.,*

Tarybiniais laikais Klai
pėdoje buvo įrengtas didelis 
žvejybinis uostas. Įrengta 
gili prieplauka. Nauju far- 
vateriniu kanalu į uostą ga
li atplaukti didelio tonažo 
laivai.

Uoste įrengtas galingas 
šaldytuvas ir žuvies konser
vų gamykla — viena di
džiausių TSR Sąjungoje. 
Nuo 1960 metų šioji gamyk
la pradės gaminti iki 25 mi
lijonų konservų dėžučių per 
metus.

Daug vidutinių ir mažų 
žvejybinių tralerių išplau
kia iš Klaipėdos gaudy
ti silkes ir menkes, strime
les ir kilkes, lašišas ir un
gurius. Daugiau kaip šim
tas šių laivų gaudo žuvį At- 
lantikoje ir Šiaurės jūroje.

Žvejus aptarnauja šešios 
plaukiojančios bazės, kele-

j tas galingų thnklaivių ir re- 
; frižeratorių. Visi jie aprū- 

................................... • taŠfiš tėvu pavelde {ęViaTvu Pin^. šiuolaikine technika. 
....„i nrofesiia niaustv- Antal> pavyzdžiui, naujojiveikiaus.ai smulkiau tįjayįį0Ls blįdjninkays. plaukiojančioji 7,600 tonų 

! Jis,' š v p s o d a m asis, sako talPP,s baze. Petras Cvirka

Antai, pavyzdžiui, naujoji 

j V •- v ' *

i Jis, š y p sodam asis
NAUJAS LAIKRAŠTIS LIETUVOJE Idr^Da'r vienas... Atmenate,

TARYBŲ LIETUVOS vyriausybė paskelbė, kad suįkaip ^ms nuleidome į van- 
1958 me:ų pradžia Lietuvoje bus leidžiamas naujas laik- i denį musų pirmąjį laivą, 
rastis— “Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vy- tralerį “Dange”? Neseniai 
riausybės Žinios.” Jame bus skelbiami visi į__ ,
padaryti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (parlamen- ka tik grįžęs iš kelionės į 

I šiaurės Atlanta ir labai gy- v. v .
rė mūsų laivą. “Geras, la- centnerių žuvies.

in 128 kartus daugiau, negu bu- 
|vo sugauta 1938 metais, re
kordiniais žuvies sugavimo 
metais buržuazijos 
tavimo laikais.

Tarybų valdžios 
Klaipėdoje pastatyti

gali lengvai priimti 23 tūks
tančius statinių su silkėmis. 
Bazės įgula susideda iš 101 
žmogaus. Laive įrengta li- 

• goninė, klubas', radijo maz- 
įstatymai sutikau jo kapitoną. Jis buJSas, vonios kambariai ir 1.1. 
įbLdiyinai, j 1 ; Praeitais metais Lietuvos

to) ir vyriausybės nutarimai.
Laikraštis eis dviem kalbom: lietuvių ir rusų. “Geras 

bai patikimas laivas,”— 
j jis sakė.

Ateina iškilminga laivo 
nuleidimo i vandeni minu- 

Nuo stapelių nuslenka

žvejai sugavo 738 tūkstan-
Tai

L. PRŪSEIKA OPERUOTAS
VILNIS praneša:
“Gydytojai konstatavo, kad L. Prūseikai būtinai rei- te.

kia pasiduoti operacijai. Operacija bus ne iš lengvųjų, naujutėlis, dar šviežiais da- 
Bus daroma ant plaučių.

“Chirurgai tvirtina, kad ligonis operaciją atlaikys.
“Platesnių informacijų bus paduota rytdienos laik

raščio laidoje.”
Nuoširdžiai linkime draugui Prūseikai ištvermingai

pergyventi operaciją ir greit pasveikti!

viešpa-

žais kvepiantis traleris Jo | h. bįldųJ fįbrikai
metais 
tabako 
duonos

DARBO UNIJŲ KOVOS
ČIKAGIEČIŲ DIENRAŠTIS Vilnis rašo apie tai, 

<ą dabar turės daryti Amerikos darbo unijos.
Kaip žinia, reakcininkai kėsinasi Kongrese praleisti 

įstatymus, unijas varžančius.. Laikraštis rašo:
“Pastaruoju laiku nevien Senato komisijos tyrinėji

mais vis daugiau gulama ant darbo unijų, bet ir rei- 
lavimais algas užšaldyti. O sen. Johnson, demokratų 

•ris Senate, reikalauja atmesti 40 valandų darbo sa- 
?, prailginti darbo valandas.

‘Tas spaudimas, matyti, paveikė į kai kuriuos dar
nių pareigūnus. Statybininkų unijos lyderis Gray, 
zdžiui. jau siūlė užšaldyti algas.
‘CIO-ADF suvažiavimas, Atlantic City, betgi nutarė 

loihdlauti algų pakėlimo, o ne užšaldyti algas. Algų pa
kėlimas bus vienas svarbiausių klausimų unijose atei
nančiais metais.

“Darbo unijos jaučiasi gan stiprios ir savo reikala
vimus praves, jei tik gerai laikysis.

“Kainos tebekyla. Pragyvenimas darosi vis bran
gesnis. Aišku, algos irgi turi būti keliamos, kitaip dar
bininkai negalės galo su galu suvesti.

priekio-alyje Įrašas “IstraAk kla> atstatytos, rekons.

bia tralerio
gų šniokštimą. “Istra” pri
rišama prie buksirinio gar

laivio, kuris turi nuvežti ją 
prie statyklos prieplaukos, 
1 , * * 1*1*1* *

i * A įtruotos ir praplėstos seniau Į perskrostu ban-L . A vu. jon 'buvusios įmones. Vis dau- 
----- - Ilgiau ir daugiau produkcijos

i išleidžia “Trinyčių,” “Gul
bės” ir “Aušros” fabrikai, 
faneros fabrikas, celiulio- 
zės-popieriaus kombinatas, 
“Artojo” mineralinių trąšų 
gamykla, uosto įrenginių 
gamykla ir kitos įmonės.

Pilnakraujį gyvenimą gy
vena jūreivių ir žvejų, lai
vų statytojų ir chemikų, 
verpėjų ir audėjų, baldų ir 
popieriaus gamintojų mies
tas. Klaipėdoje yra 26 mo- 
mokyklos, mokytojų institu
tas, pedagoginė mokykla, 
daug vidurinių Specialiųjų! 
mokyklų. Jose mokosi dau
giau kaip 13 tūkstančių 
jaunuolių ir merginų. Mies
te veikia 40 bibliotekų, dra
mos teatras, keletas kinote- 
atrų, kultūros namų.

M. Žasincis

kur stovi ir kiti laivai, pa
rengti perdavimui Lietuvos 
žvejams.

—Kokia ’ gražuolė šioji 
“Istra,” su pasigerėjimu 
sako Mykolas Eismontas. — 
Tai, ką gi! Laimingai tau 
plaukioti...

Nemažai talentingų žmo
nių, tikrų savo darbo meist
rų dirba Baltijos laivų- sta
tykloje. Laivų statykla ap
rūpinta šiuolaikine techni
ka, visa laivo statyba da
bar vvksta ištisine srove. 
Įeidami į didžiulį surinkimo 
cechą jūs matote vien meta
linius lakštus, o pastato ga
le — parengtą nuleidimui į 
vandeni laivą. Tobulinda
mas savo gamybą, pirmau
jantis kolektyvas vidutinio

Užvaldymas algų pasitarnautu samdytojams, bet dvejybinio tralerio statybos

Maskva. — Tarybų vy
riausybė pagerbė 922 pilie
čius, kurie 1957* metais at
liko didelį pasitarnavimą 
šaliai mokslo ir technikos 
srityse. Gal būt daugiau
sia pasaulį stebina, tai to
li * siekiančios raketos ir 
Sputnikų paleidimas į erd- 

ę.

Londonas. — Maskvoje 
pasirašė Tarybų Sąjunga ir 
Vengrijos respublika sutar
tį. Pagal ją Sovietai duos 
daugiau Vengrijai ekono
minės ir technikinės pa
galbos. Vengrija gauna il
gam laikui kredito ant plie
no, geležies ir elektros ga
minimo mašinerijos.

pu$L. Laisvė (Libęrty) .....SlSte.du gruodžio (Dec.) 21, 1957

pasunkintų darbininkams gyvenimą.
“Jei grūmoja infliacija, reikia sumažinti pelnus, ku- • 

rie yra neapsakomai dideli. Jei viena korporacija pada- į 
ro į metus arti bili jono dolerių, tai jau neapsakomai di- į 
delis pelnas.

“Reikia taipgi numažinti kainas, nes ir taip pelnai 
per dideli.

“Fabrikantai, kurie ir taip labai pelnosi, nori ko- 
f voti su infliaciia darbininkų lėšomis. Taip ir tūli Kon

greso nariai. Pagalios atsiranda ir darbo unijų lyderių, 
kurie daugiau rūpinasi samdytojų, kaip darbininkų rei
kalais.

“Gerai, kad ADF-CIO atmeta tai ir reikalaus algų 
pakėlimo. Prie to, unijos dai‘ stengsis trumpinti darbo 
valandas, kad mažinti bedarbių skaičių ir palengvinti 
darbininkams.”

į laiką pastaraisiais metais 
1 sumažino 15 parų ir jo sa- 
Ivikainą nupigino 363 tūks
tančiais rublių.

Neseniai laivų statykloje 
buvo pradėtas statyti naujo 
tipo refrižeratorinis žvejy
binis traleris. Jaunimas 
nutarė pastatyti jį iki 40- 
tųjų Spalio revoliucijos me
tiniu, 35 dienomis anksčiau 
nustatyto termino, ir pava
dinti jį “Lietuvos komjau
nuolis..”

Taip pat sėkmingai įsisa
vinama galingų plaukiojan
čių dokų statyba.

Bet ar vien tik nauja, lai
vų statykla išgarsėjo Klai
pėda? Ji—-Tarybų Lietuvos 
vartai į jūrą. Čia esančioje 
prekybinio uosto prieplau
koje sustoja dešimtys tary
binių vandenyno laivų. J 
čia atplaukia laivai iš 18 
pasaulio šalių. Miesto gat-i 
vėse ir uoste galima sutikti 
Švedijos* Suomijos, Prąncū-

Londonas. — Tarybų ži
nių agentūra Tąss pranešė, 
kad tarpe Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos pasirašy
ta sutartis. Sutartį pasira
šė Korėjos sostinėje Ryon- 
gyange. Ji liečia tokius pi
liečius, kurie buvo tuo pat 
laiku abiejų šalių. Palieka 
jiems pasirinkti šalį,' bet 
būti tik vienos.

Sidi Ifni, Marokas. — Is
panija Ifni tvirtumoje turi 
6,000 vyrų armijos, jos ka
ro laivai stovi pakraštyje ir 
ant Canaries salų sukon
centruota kariniai lėktuvai. 
Marokiečiai sukilėliai trau
kia savo jėgas atakai ant 
Ifni. Ispanijos komanda 
mano, kad sukilėliai gali 
laimėti.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk Vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

ONA KATKAUSKAITe

Čia tuojau man paragina ranką
Kitas altas—tai tembro gražaus!

Dainininkė tai pirmojo rango
Atsistojo ant pačio viršaus!

Anna Kaskas—-Ona Katkauskaitė—
Operinių viršūnių žvaigždė!

Ją girdėjo, ją rašė, ją skaitė...
Daug garsų Katkauskaitės varde!

Mūsų “Laisvės” koncertai didieji
Katk'auskaitę pristatė andai:

Skambaus alto dainavimą Siejo 
Sugabių dainininkų vardai.

Metropolitaii Opera aukštį
Katkauskaitė pasiekė paskiau r

Skardžiai gieda lietuviška paukštė,—
Pasistiebęs stebėjau klausiau...

Masėj entuziastų stačiukų,
Artimoj ir draugingoj spūsty,

Aš žiūrėdavau tašką mažiuką, 
Iš kur arija sklido skaisti.

Skambus altas, kaip varpas, virpėjo 
Lig pat rūmo giganto lubų...

Ir greičiau vėl užgirst ją rūpėjo,—
Kad anksčiau stot prie sienos skubu...

Ai! Musorgskio “Boris Godunovas”!
Su Šaliapinu stovi greta 

Katkauskaitė savim pasikliovus:
Tokia proga jau jai nereta!

Skainba “Cavalleria Rusticana,”
Tai Maskanjo tėvynė žydra...

Grakšti Lola flirtuoti išmano,—
Su ugninga Sicil’jos aistra-'

Kelios Vagnerio operų rolės—
Anna Kaskas vis varda rasi...

Ją klausau, ją girdžiu ir nutolęs:
Lietuvaitė dainuoja garsi!

Kad jau ploja stačiukai įnirę!
Ploju plekiu, net kaista delnai!

Rieda bangos krūtinėj į viršų,—
Prisimink—tai ir rieda nūnai!

PR. STANKŪNAS
Kartais jūs baritoną Stankūną— 

Aš taipgi vaizduoju menu...
Rods, dainuoja čia pat, su mum būna— 

Su humoru, su ryžtu senu.
Metų trisdešimt, kai pirmą kartą

Aš Stankūną girdėjau, mačiau:
Skardų balsą jis pakelia, varto, 

Rodos, svaido toliau ir arčiau...
Gana smarkiai sudrožta jis solo,

O duetą tai dargi smarkiau:
Su česnavičiūte—kai iš tolo

Aš klausiau—ir džiaugiaus ir verkiau...

Mūsų sambūriai buvo didžiuliai!
Net dabar atsimint malonu! 

šneka klega draugai ir bičiuliai—
Keli tūkstančiai ūžia anų!

Ir Stankūnas su mum kultūringai
Figūravo, bendravo dažnai,—

Ir daina man į širdį įstringa:
Ką junti, ką darai, ką manai?
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MARGA RETA ČESNAVIČIŪTE
Jūs česnavičiūtę Margaretą

Geriau, atmenat—gerbiat širdy:

Ansonia, Cohn.
Dienraščio Laisvės 

reikalais
Praėjusį sekmadienį, gruo

džio 8 d., teko aplankyti 
Laisvės skaitytojus. Drau
gas M. Paugys gyvena ant 
ūkio, pasimokė jo už Laisvę 
ir pridėjo penkinę į atsar
gos fondą.

Taipgi Beacon Falls, pa
čiame mieste, kitas Laisvės 
skaitytojas, L. Pocius, pasl- 
mokėjo už Laisvę.

Po to nuvykome į Anso- 
niją. Sustojome pas drau
gą V. Navicką. Neradome. 
Paklausus kaimyno, gavo
me atsakymą, kad Navic
kas smafkiai susirgo šir
dies ataka ir išvežtas ligo
ninėn, bet nežino, kur ir 
kokion ligoninėn. Gaila 
draugo. Linkiu jafri greitai 
nugalėti ligą.

Vėliau gavau laišku pra
nešimą, kad drg. V, Navic
kas randasi River Rd., She- 
liwood Hospitalyj, Shelton, 
Conn.

Draugai, kuriems laikas 
ir aplinkybės leidžia, atlan
kykite. Gal lankymas drau
gui* yra labai reikalingas, 
daug gali padėti ligą nuga
lėti.

Taipgi užsukome pas drg. 
P. Demikį, irgi senas Lais
vės skaitytojas4 Radome 
jo gyvenimo draugė, Mari
jona Kačergytė, kilūs iš 
Lietuvos nuo Marijampolės. 
Į šią šalį atvyko 1909 m. ir 
visą laiką gyveno Ansoni- 
joj. Demikienė mirė spa
lio 11 d. Palaidota 14 d. 
Artimos pažinties neturė
jau, kadangi ji gyveno ki
tame mieste, tiktai tekda
vo susitikti parengimuose. 
Būdavo visada linksma;

Antai, gieda saulėtąjį rytą
Mūs’ lakštutė skambioji—girdi?

Tai tikrai švelniabalsė lakštutė!
Talentinga lietuvių dukra, 

Lengvučiutė, gracinga, lankstutė,
O akutės jos žvilg'a kaitra!

O jau balso to jos švelnumėlis!
Taip ir limpa lipte prie širdies...

Ir klausai, net kėdėj pasikėlęs,
Net iškaitęs—džiaugies ir gailies...

It plunksnelė tau širdį kutena
Ir žaismingai palyti stygas:

Regi sodą pražydusį seną,
Žalią lanką, geltonas gubas...

Skaisčių lyriškų spalvų sopranas, —
Laumės juostos žavinga grazna!

O niuansai—šilkinis ekranas—
Mirga pieva gėlių kupina...

Ir klausiau ir smigau pakerėtas
Jaustų perjaustų sielos dainų...

O jau skamba liūliuoja duetas,— 
Daugiaspalvį jo grožį menu.

Ai, klausydavo salės pilnutės!
Ir kad plojo, kad plojo delnai!

Šiltą mimiką žvelgiu sukrutęs:
Dainininkė aptiekta pilnai!

Kokie šaunūs, didžiuliai koncertai!
Operetės, teatrų griausmai:

Tai česnavičiūtei garbės vertai—
Nauji laurai pateikti linksmai! nu

Tos ovacijos, aplodismentai!
Gėlių puokštės ir bravo, valio!

Galvų lįnkčiai, šilti sentimentai!
O, Euterpe, dainuok ir viliok...

O daina gali būt ir vilioklė,
Dalykas veiksmo kilmingo, tauraus,

Drąsių žygių ir ryžto spyruoklė,
Kai įkvėps, sužavės ir pagaus,..

Už tai mėgstame dainą galingą,—
Dainininkei garbė ir šlovė!

Ir paliekam giliai tau dėkingi—
Ir maloniai minėsim tave!
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ALEKSANDRAS VELIČKA
Aleksandrą Veličką pažįsta—

Kas tik gyvas tebėr tarpe mūs’— 
Ši dainos ir teatro artistą

Paminės mūs’ būrys pažangus.
Velička kai dainuoja, tai miela

Jo klausyt, — tai malonė tikra! 
Tau suvirpinta sukruta siela,

Ir užverda krūtinėj aistra!
Jis—romantiškas toks trubadūras..

Skardus tenoras jo—spindulys, 
Tau krūtinės dugne atsidūręs,

Visus tamsius kampus išvalys.

Operetes dainavo, vaidino—
Teatre toks skambus Velička,— 

Visi mėgom tą vikrų vaikiną:
Pagarba jam, šilta padėka!

Ir vaidino dafniai Veličkienė,
Kai kada ir jaunutis sūnus,— 

Komplimentą jiem davėm ne vieną,
Kai nušvisdavo vaizdas šaunus.

Ir minėsim Veličką dėkingai
Už tą žavesį mielą dainų, 

Už humorą jo gyvą, juokingą,—
Pasigendam dienelių anų...

pilna baikų, mylėjo progre
syvų veikimą, a p š v i e t ą, 
skaitė knygas ir laikraš
čius ir rėmė pagal išgalę 
iki mirties.

Lai tau, Marijona būna 
lengva ilsėtis žemelėje, 
šeimai linkiu daug ištver
mės. M. SliTŽatlskieite

Los Angeles, Calif.—Per
eitą vasarą ilgai ėjo teis
mas, kada eilė artistų skun
dė du žurnalus “Whisper” 
ir “Confidential/’ Minimi 
žurhalai aprašė eilės artis
tų asmeninį gyvenimą, kaip 
artistai sakė, neteisingai, 
“kriminaliai juos, šmeižda
mi.” žurnalai nesutiko su 
pirmesnių sprendimu ir 
kreipėsi toliau. Dabar tei
sėjas Burton Noble surado* 
žurnalus prasikaltusius/ 
nubaudė pasimokėti po $5,^ 
000 bausmės iki sausio 
d., 19(58 metų. .



JUOZAS BALTUŠIS * SCRANTON, PA.
PARDUOTOS VASAROS

(Tąsa) Arba ir karvę? Aštuonetą melžiamų tu-
Įšilo orai. Džiūvo purvas ūlyčioj. Su

žaliavo, sušlamėjo visi sodai, gojeliai, 
beržynėliai. Skaisčiai žaliu vaikaiti 
traukėsi kūdros, sumerkė vandenin sa
vo šakas leverdis. Žiedais apsipylusiose 
liepose darbščiai dūzgė bitelės. Tas pats 
kaimas, o jau ir nebe tas, visiškai nau
jas, visiškai kitoks, iki kraštų sklidinas 
paukščių giedojimo ir žmonių balsų, jų 
dainų, keiksmų ir juoko kiekvienos tro
bos palangėj pribėręs margiausių žie
dų, traškiausių žalumynų, kiekvienus 
vartus pakaišęs klevais ir kaštanais, 

^kiekvieną patvorį tarpiais apyniais, 
aukštai nusivijusiais ant žalgienų.. Kur 
suklupo išląužyta tuinų tvora, kur kėp- 
■*)jo lietaus ir vėjų išgairinta stogo 
Kiaurymė, kur gulė varčia ar smego že
mėn sukežęs pašalys — visur dabar lau
žėsi gauruotas diemedis, debesimis su- 
sukosi žirniukų virkščios, šovė aukštyn 
raudonžiedžiai šabalbonai, blyško leva- 
žandėliai ir šnarėjo gvazdikai.. Lyg ne
matytoj kokioj girioj, lyg Alaušo seka-z 
moj pasakoj, kur, burtininko lazdele pa
mojus, prasmenga iš akių viskas, kas 
juoda, negera, nedora, o pasilieka tik 
saulė, tvilkstąs žiedų kvepėjimas, juo
kas, daina...

Vasara, vasara!
O gražiausia ji kaime ankstyvą sek

madienio rytą. Saulė jau patekėjo, ne
skubėdama kopia aukštyn; pasiekė ber- 
J^nėlio viršūnes, ir lūžta jos spindu
liai sodų tankumynuose, persemdami 
tankiausius avietynus, nušviesdami pa- 
vėsingiausius kampelius, ir ima garinti 
per naktį susitvenkusią drėgmę.

Tylu tada kaime. Oriai stovi išraso
jusios obelys, atsukusios.tekančiai saulei 
stangrius, jaunai susigėdusius vaisius. 
Lėtai judina vyšnios savo šakas, nubiru
sias pusraudonėm uogom. Krūptelėja iš 
miego kriaušė.. O saulė kopia aukš
ty!) ir aukštyn, skaisti ir linksma lyg 
jauna martelė, jau palietė gruoblėtas lie
pas, sukrutino kaštanų žiedus, it išbal
tintos koplytėlės švytinčius žalumynuo
se..

Tylu kaime. Nuvargę, nusiplūkę per 
žigą darbų savaitę, miega žmonės, :yg 
šaldą pieną lieja. Tik švilpauja prie sa
vo inkilo varnėnas, tik čirškauja žvirb
liai, nors linksmai, bet patyliukais—kad 
nepažadintų pirma laiko išvargusio ar
tojo ...

Tylu kaime. Tik išbėgo už vartų vai
kas—išpraustas, dar šlapiais plaukais 
paausiuose, pervilktas naujais drobės 
marškiniais. Laiko jis rankoj gražiai 
nukepusią duonos žiauberę, bet nekanda 
jos, o stovi vietoj, lyg stebisi bundančiu 
sodu, lyg laukia baltmarškinio draugo, 
kuris taip pat išbėgo nupraustas prie 
savųjų vartų ir stebi dabar, pakreipęs 
galvą, kylančią saulę...

Tylu kaime. Tik vienoj kitoj palan
gėj subolavo skarelė—tai įšoko darže
liu mergina susiskinti rūtų puokštės, 
pamargintos radastom, paaštrintos mė
tom* O čia jau ir dūmu pasmilko anks- 

? fyvos šeimininkės kaminas, paukštelėjo 
durys, ėmė kuistis palangėj višta...

Tuoj sukils visi. Sugirgždės šulinių 
svirtys, suūščios nuo šalto vandens žmo
nės prie šulinio, ištisos šeimynos susės 
t>rie bendro stalo pusryčių.?. Prasidės 
Igas ir šviesus sekmadienis, bus daug 

gero, visuos kiemuos.
Tiktai nieko doro nebus mūsų kieme.
Bala ten žino, kas pasidarė, tiktai 

senasis mano šeimininkas Dirda ėmė 
smarkiai blogti. Vis mažiau bevalgė ir 
vis, labiau purto, rankos jo subrinko; 
akys beveik visiškai užvirto vandehin- 
j&is tvaikuliais, žandai tai įrausta iki 
Rytinio raudonumo, tai vėl supilkėją, 
lyg peleniniai būtų, ir kiekviena pagal
vės siūlė, kiekvienas mezginys taip ir 
atsimuša ant jų, lyg šunies pėdsakai 
išlytame kieme. O jau neša nuo jo—iš 
kurios pusės beprieik, nosį laužte lau
žia! Ne vieną kartą artinosi Kazimie
ras prie lovos, kalbino:

—Daktarą parvežčiau, tėve?
—O mokamųjų daug turi? — kvokštė 

senis. — Ar gal daktaras dykai važiuos?
—Jap dėl pinigo, tėve... .Sveikata 

brangesnė.
—Kad brangesnė, tai parvežk. Tik

tai savais,/) aš neturiu daktarams mė
tyti! ‘

—Kad neturi,— sako patylėjęs Kazi- 
^ieraSr^-tai gal kurią telyčiųkę tttrgun?

3 pusi. Laisvė (Liberty) Šeštad., gruodžio (

rim, trys mituliukės dar pasilakstys ru
denį. Neprapulsim, o sveikata branges
nė ..

Senis tik šaipėsi, išvest karvę iš na
mų?! Ir kad sakytum reikalas koks bū
tų! O dabar—daktarui! Tai jau ge
riau purvynan ištėkšti tuos pinigus, ge
riau patvory užkąst... Nuo senelių ir 
prosenolių nematė šitie namai daktarų 
ir dabar nematys!

Ėjo ir senoji prie lovos. Ilgai taiks
tėsi prašnekt, stačiavo, timpčiojo pirš
tais apatinę, lūpą. O senis žiūrėjo pri
merkęs akis, slėpdamas šypseną ūsuose.

* —-Peliksiuk, — pagaliau išsijudino se
nė, — jeigu taip krataisi daktaro, tai 
gal, sakau, kunigėlį?

-Che- che, che, — lyg iš po žemių 
kikeno senis. — Gal ir grabą iš svirno 
įkeltum tuo pačiu paėmimu, ė? Tąsią 
jau vienu kartu įguldyt mane ir užkalt!

—Nebesižinai jau, ką ir bešnekąs, Pe
liksiuk, — žegnojosi senoji.—Kunigėlis 
ne tik su komunija, kunigėlis ir su geru 
žodžiu ateina. Ne be reikalo ligonis taip 
palinksmėja nuo jo... Gal ir tau pa
tars ką, parodys, proškelį koki nusakys... 
Pamokytas gi žmogus tas kunigas, ne tik 
mišias laikyt, ir ligose nusimano...

—Matau, matau — mirties mano lauki 
nesulauki! — piktai judino Dirda kre
tančias rankas. — Tik nesulauksi, ne
sidžiauk!. . O dar kai vošiu, va, pliauškė 
tarpuragėm tai pati pakratysi kojas!

Taip ir baigdavosi kalbos. Senis vijo 
visus šalin, prisileisdavo arčiau tik Sa- 
liamutę, bet ir į ją žiūrėjo kreivai, vis 
įtardamas kuo negeru, atidžiai uosty
damas kiekvieną jos paduodamą kąs
nelį ir vandens šlaką: o gal kokio čin- 
čibirio įbėrė?

Ir blogo vis labiau.
O čia užėjo mėšlavežis, paskui šiena- 

piūtė. Darbai plėšė namiškius į laukus, 
ragino skubėti. Bet vienam jų reikėjo gi 
pasilikti namuose, daboti senį, gaišti dar
bymečiu, kai auksu sveriama kiekviena 
minutė. Senis niršo, purkštė į ūsus:

—Šieną supūdysit, ar pasiutot!
— O tau gi negera, tėteli, — glaudėsi 

prie jo Saliamutė.
—Dink iš akių, man ir pagerės!—karkė 

senis. — Žinau aš jus. Taip ir tyko, kad 
tik dykam kuriam pabuvus!

O namiškiams besispiriant toliau, nu
sileido:

—Palikit man piemenį ir eikit visi po 
biesų! Vis tiek dykas prabindzinėja...

Visi apsidžiaugė senio pasiūlymu. Tik
tai Saliamutė dar mėgino stoti prieš.

—Tai jau gana, tai jau čia dabar ir 
gana,—aimanavo ji, sunerdama ir tuoj 
vėl išskėsdama rankas. — Kad tai jau 
mūsų tėtelis, nebeduok dieve, visą gy
venimėlį išvargęs, Esiplūkęs, nebeturės 
dabar jau savo žmogaus vahdens laše
liui paduot, duonos trupinėliui atkišt? 
Kad jau taip norit, tai kaip sau norit, 
eikit nuo tėvo, o man nieko nereikia, aš 
sū tėteliu pasiliksiu!

Ir ji atsisėdo senio galukojy, aiškiai 
pasiryžusi likti čia visai dienai. Senis 
Sutelkė jėgas, parietė koją. po apklotu 
ir spyrė Saliamutei. Bet apklotas buvo 
storas, sunkus, o senis nębestiprus,. tai 
tik užduso, o nieko nepadarė. Ir tuoj 
išraudo iš piktumo.

—Paimkit šitą raganą nuo mano gal
vos!—sudejavo, gaudydamas kvapą. — 
Paimkit, sakau, arba...

Ir išėjo taip, kad tomis dienomis,* kai 
man nereikėjo ganyti pagal eilę, aš lik
davau vienintelis senio uabotojas namuo
se. išeina visi, būdavo, išlinguoja, o 
mes liekam. Senis guli aukštielninkas, 
akis .užmerkęs. Kvėpuot jam sunku, ta
rytum kas užgulė ir neskubėdamas 
Smaugia jį. Galuojasi senis.

—Nesėdėk dykas,—sako jis man de
juodamas.

—Kad, dėde, aš jau nebeturiu ką da
ryt.. .

—Tik numirėliai neturi ką daryt. Nu
eik vežiminėn — palėpėj ten vyšnių ka
ladėlės džiūsta .. dar mano praplaus- 
tytos... Suskaldyk, trišoniais, bent 
grėbliadančių padroši!

Darau ką lieptas. Senis vis dar guli 
aukštielninkas, tik dabar daug rames
nis. Kvėpuoja lengviau, lygiau ir yis 
lėčiau, lėčiau. Štai jau ir visiškai lyg 
užmigo, mirimo, ir dėl to aš tuojau me
tu drožęs įgrisusius grėbliadančius.

(Bus daugiau)

Dec.) 21, 1957 j

Jei Scrantonas kitados 
buvo garsus kaip kietosios 
anglies miestas (capital 
city of anthracite), tai pas
kutiniais keleriais metais 
jis išgarsėjo gemblerių, ra- 
ketierių ir unijų (goons) 
darbais.

Prieš kelerius metus se
natims komitetas tyrinėjo 
gemblerių lizdus, net ir pa
tį Lackawanna apskrities 
prokurorą. Bet tyrinėjimas 
ir pasiliko tyrinėjimu, o 
gemblerystės kaip ėjo, taip 
ir tebeina, tik ne taip jau 
viešai, tai ir viskas.

Praėjusį pavasarį sena
tims. komitetas irgi tyrinė
jo ir unijų raketierius ir 
namų dinamituotojus, bet 
ir čia tokios pačios pasek
mes: tie patys raketieriai 
kaip buvo, taip ir tebėra 
unijų vadovybėj.

- :- ... .Siu metų pradžioje šio
je apylinkėje ir pačiame 
mieste įvykdyta net ketu
rios užmušystės: trys mo
terys nudėjo savo vyrus, o 
ketvirtoji — savo dukrytę.

Viena moterėlė sumanė 
atsikratyti savo tinginio 
vyro, tai primokė 13 metų 
savo sūnelį, kad jis nušautų 
savo patėvį, ką vaikas ir 

; padarė. Kada patėvis užmi- 
- go, atsišliejęs taburetėj, 
I vaikas paleido šūvį, ir pa- 
i tevis daugiau neatsikėlė.

Moteriškė už “gerą” vai- 
į ko mokymą gavb 20 metelių 
! “poilsio,” kad nurimtų jo- 
i sios nervai, o vaikutis — į 
I pataisos namus, o dar kiti 
I šeši mažiukai paimti į prie- 
! glaudą.

Antroji moterėlė šventė 
savo gimtadienį, tai abu su 
vyru gerai paūžė, o parvy- 
kę namo, užbaigtuvėm, su
sikivirčijo. Tad, kada vy
ras atsistojo prie telefono 
kalbėti, moteriškė sumanė 
išbandyti savo gerą akį. 
Bandymas buvo sėkmingas 
—kai tik patraukė gaiduką, 
taip vyras ir krito negy
vas.

Moteriškė už “gerą me
džioklę” teisėjo tapo pasiųs
ta į pasitaisymo namus ant 
neriboto laiko; be abejonės, 
kad taisosi, o trys dukrytės 
išsiblaškiusios pas gamines.

•
Dar viena jauna porelė 

užėjo į karčiamą, irgi gerai 
pasilinksmino, o grįžę namo 
iš to “didelio linksmumo” 
susikivirčijo, ir moterėlė 
užsigeidė pabandyti savo 
akrobatišką peilio mėtymą. 
Bet peilis, vietoj pataikyti 
vyrui krūtinėn, pataikė še- 
šerių metų dukrytei į šlau- 
niukę, pradūrė gyslą, ir nuo 
to mergaitė mirė.

Gerieji prisaikintieji tei
sėjai motiną, dukrytės nu
žudytąją, išteisino ir palei
do be jokios bausmės, kad 
ir ant toliau galėtų prak
tikuotis savo “sporte.”

•
Bet už vis geriausiai at

sižymėjo mūsų , smarkioji 
tautietė. Verbų sekmadie
nį, parėjusi iš bažnytėlės* 
gerai prisipoteriavusi, pra
dėjo, gal Šventais žodžiais, 
koliotis ant savo vyrelio. O 
kad vyrelis nebuvo bailus 
ir neišsigando jos kolionių, 
tai moterėlė sumanė kitaip 
tą neklaužadą pabaidyti. 
Na, ir pabaidė, suvarydama 
peilį jo širdin. Mat, jinai 
ėjo bažnytėlėn melstis, o 
jos vyrelis — karčiamon.

Teismas tęsėsi per visą 
savaitę ir galų gale prisai
kintieji teisėjai išteisino ją 
kaip nekaltą. Mat, kada 
vienas iš to “lęšio” daly
vių jau negali kalbėti, o liu
dytojų jokių nėrū, tai ant

ram lengva teisintis. Vie
nok čia tenka pasakyti, kad 
dar įvyko ir stebuklas, nes 
kažin koks šventasis “atė
jo” kaltininkei į pagalbą.. 
Štai kaip įvyko:

Per visą teismo procedūrą 
kaltinamoji laikė kietai su
gniaužusi saujoj kokį tai 
šventą objektą, tik nepasa
kė, kurioj saujoj: toj pa
čioj, kuria ir peilį laikė, ar 
kitoj. Ir tas šventas daik
tas jai buvo dovanotas jos 
brolio ir šv. tėvo palaimin
tas. Tai matot, argi tai ne 
stebuklas? Ir, veikiausia, 
kad tai buvo medalikas 
šv. Ignaco Lojolos, kuris, iš
rado inkviziciją, kad galima 
apsilenkti su penktuoju pri
sakymu ir žmones žudyti 
šimtais ir tūkstančiais.

Tai tokios mūsų miesto 
sąšlavos. Kitusyk teks dau
giau ką pasakyti.

Betgi mes turime ir gerų 
dalykų. Štai vieno draugo 
iniciatyva, o kitų pritarimu 
tapo sudėta $15 dovana L. 
Prūsei kai ir pasiųsta su 
jam širdingais linkėjimais 
nuo jo gerų draugų. Taisy
kis, drauge Leonai! Mes 
lauksime grįžtant į sveikų
jų tarpą! šlavikas

Lawrence, Mass.
Sutikau draugą P. Milių 

ir pradėjome kalbėtis apie 
darbus. Jis dirba Manches
ter, N. H. Sako, pradėjo 
siausti nedarbas, paleidžia 
daug darbininkų iš fabri
kų. Šiame fabrike jis dir
ba daugiau kaip 10 metų, 
bet, sako, dar nėra matęs, 
kad tiek daug būtų paleis
ta darbininkų iš darbo. Va
dinasi, ateina didelis ne
darbas.

Jis sakė, gavo iš Lietu
vos grybų, turbūt baravy
kų, tai turėjo gerus pietus.

•
Laisvės vajus eina prie 

pabaigos. Kurie skaitytojai 
dar neatsinaujinote savo 
prenumeratų, tai prašomi 
atsinaujinti. Už s a k y k i t e 
Laisvę ir savo giminėms 
Lietuvoje. Jiems patinka 
skaityti mūsų spaudą taip, 
kaip mums, patinka skaityti 
Lietuvos spaudą. Nereikia 
laukti, kol giminės prašys, 
kad užsakytumėte jiems 
Laisvę — jie gal būt ne
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GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., IneC
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N.Y. Tel. CI I el sea 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, Baltgūdiją 
ir i visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje. p*

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 pasiunčiame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą.
Žinokite, kad negalima siųsti Valgomų produktų tame pačiame pakete su kitais dalykais.

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

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

VIEN TIK NAUJI DAIKTAI TEGALI BŪTI SIUNČIAMI
Dėl patogumo mūsų klientams mes atidarėme skyrius Clėvelande, Detroite ir Philadelphijoj

900 Literary Rd., Cleveland 43, Ohio. Telefonais TOwer 1-1461
11339 Jos Čampau, Detroit 12, Michigan. Tel* TOwinsend 9-3980
632 West Girard Ave., Philadelphia, Pa. TEL. WAIniit 5-8878

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
Jūh gausite asmenišką pakvitavimą su parašu jūsų giminės ar draugo kaip paliudijimą, jog dovana gauta.

drįsta tai daryti, Todėl jūs 
patys susipraskite, ir užsa
kykite. S. Penkauskas

Miami, Fla.
Nuo gruodžio 12-tos die

nos mūsų saulėtoj Floridoj 
užstojo tikra žiema. Mia- 
mėje temperatūra nukrito 
iki 31 aukščiau zero. O 
Jacksonville]* ir Daytona 
byčiuj temperatūra buvo 24, 
Occala — 20 aukščiau zero 
nakties laiku, o diena kiek 
pakildavo. Per televiziją 
rodė, kaip tekantis vanduo 
pavirsdavo į ledą ir nuo pa
stogių ir medelių kabojo le
do žvakės. Vaikai turėjo 
progą palaižyt. Apart to, 
buvo vėjuotas šaltas oras. 
Man pačiam nupūtė nuo 
galvos skrybėlę, kurią turė
jau vytis pusę skersgatvio. 
Bet tai ne man vienam taip 
atsitiko.

Valstijoj žalos pridaryta 
už milijonus dolerių, nes 
tokios šalnos pažeidė Gran
džius ir visokiu rūšių dar
žoves ir gėles. Biznieriai 
labai daug nuostolių turės.

Rašant šiuos žodžius, 
žiaurūs vėjai aptyko ir sau
lutė iš naujo pradėjo kai
tinti ir šypsotis. Taigi mes 
ir vėl turime šiltą ir saulė
tą vasaružę. O draugų tu
ristų, atvažiavusių iš šiau
rės, paprašysime atleist už 
nukentėjimą nuo šalčio per 
tas kelias dienas.

V. J. Stankus

SFE/K//V4MK

Žiemos švenčių proga nuoširdžiai sveikiname 
į® visus geros valios lietuvius visur. Linkime svei- 
W katos ir laimės asmens gyvenime ir sėkmės vei- 

kiantiems už ramų, pažangų, pasiturintį ir lai- 
minga gyvenimą lietuvių tautai ir visiems žmo- 

Žg nėms.

Pittston, Pa.
PADĖKA

Išbuvęs ligoninėje apie 
tris savaites po sunkios 
operacijos, grįžęs namuose 
išgulėjau porą savaičių lo
voje ir išsiilsėjau iki nuo
bodumo.

Dabar jau penkta diena, 
kai dirbu, ir už poros sa
vaičių, sakė, galėsiu vairuo
ti savo automobilį, tik ne 
ant ilgų kelionių. Jaučiuo
si labai gerai; manau, kad 
prie to prisidėjo ir mano 
geri draugai.

Tad širdingai dėkoju vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie mane atlankė 
ligoninėje ir namuose, su
teikdami man daug paspir
ties. Taipgi dėkui tiems 
draugams, kurie per dien
raštį Laisvę parašė ir iš
reiškė savo nuoširdžią už
uojautą mano ligoje, ir 
draugėms ir draugams už 
puikias gėles ir prisiųstus 
šiltus nuoširdžius užuojau
tos linkėjimus atvirutėmis.

Sunku išreikšti žodžiais 
tą jausmą, kurį ligoniui su
teikia tie visi draugų atlan- 
kymai ir linkėjimai; nepa
sijunti, kaip džiaugsmo aša
ra ištrykšta.

Tai dar sykį aš, mieli 
draugai ir draugės, reiškiu 
jums savo visos širdies di
džiausią dėkui!

Stanley Rauduve

Detroit, Mich.
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Mirė Emilija Prūsienė

Senais laikais daug 
pažangiajame 
l'.ja Prūsienė 
mirė gruodžio

veikusi 
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(Pranskūnaitė

pastaruoju lai 
vvauti veikime

irgo, dėl 
negalėjo

gyvenimo

\ įsiems 
pams.

užuojautą 
draugui 

šeimai ir 
artimiems drau- 

mai, jaunos moters, kuriai gv- 
\enimas dar daug džiaugsmo 
galėjo teikti, bet negailestin
ga ir sunki liga ir žiauri m ir

is gyvųjų tarpo 
palikdama tik 
mumyse.

ant visados.
I.ilnia atminti

— Vilnietė

Liaudies Teatras ir jo darbas

mintis.

sezonu, 
artistus

Dabar organizacijos prade- 
atbu.sti ir Liaudies Teatras 

■i kelis pakvietimus suvai- 
tai komedi-• iinti 

jų. ta 
buk ų.

Toks suvaidinimo darbai 
turėtų nepasibaigti Chicagoje 

išsimokina veikalą 
suvaidinti m1 til- 
bet ir nuvažiuoti

jie galėtu

Į Detroitą; Cievelandą: 
d Rapids, Mich.; Keno-

field ir Waukegan. 111., ir kt-1 
tur. Viena, jie gerai prisiruoš- 1 
tų prie pastatymo, antra, ko-1 
I on i jos tikrai išbustu iš miego, ' 

n e-

ji artistai.
Kaip žinome, tai daro New 

Yorke veikiantis Liaudies Te- 
'd(ras. Kolonijos tuom If 
patenkintos, tai kodėl mes 
galime to pabandyti.

Čia norime priminti visų 
lonijų veikėjams, jei 
kiu, kurio norėtumėt, 
cayfiečiai atsilankytų 
prašomo kreiptis pas 

gų : J. 
J. D.

to-yra

jus, 
vie-bile

Patecką, 
Misevičių, J. D. Bendokai- 
E. Kirką, antrašas: 3116 

‘•o. Halsted St., Chicago 8, 111.
Jie jums suteiks plat(‘snių

— Š—kas

Vashingtonas. — Mirė
Cooper, buvęs kon- 
lanas nuo 1928 metu. C-

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

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

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

Telefonai: 1N. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu

į Sovietii Sąjungą, I 
ir garantuotu pristatymu yra,

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

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, Įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M.

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

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

NewWto^Ėžjzfer2lnlos
Kiekviena kolonija ture 

tų surengti kokią nors pra 
mogą Laisves paramai 
reikalu!

i Kilčių pobūvy pagerbsime ir 
užjausime I,eoną Pniseiką i
(larbinga ir malonu yra
rbti užsipelniusi draugą

suomet. Juo gražiau yra pa
gerbti ji tuomet, kada ta pa
garba gali ištiesti jam drau
gišką ranką nelaimėje, tuo 
draugiškumu suteikti jam

Kaip tik toks momentas 
Handien randasi L. Prūseikos 
gyvenime. Motery Klubas

f; T'

Liaudies Teatras toks 
s. Tarsi pas Chicagos 

; dramos vaidinimo 
visai būtų pamirštas.

LEONAS PROSEIKA
L. Prūseikai neseniai suėjo 

70 metui amžiaus- ir virš 50 
metu veiklos pažangiajame 
lietuvių darbininku judėjime, 

kuriame
jo visas savo jej 
.'-imki ir ilga ligi 
padėti. Pagalbos

Jam reikia

net savimi rūpintis.

tradicinės kūčių pramogos 
Ar 
iu- 
L.

tam tiksi u i. 
priklausys nuo 
jeigu jūs visi,su.

t

Prūseikos
pramogų

kla usvti
K ū č i ų

mėgėjai, atvyksite 
gerus pietus, pasi

gražins programos 
pietūs tam tikslui 

ši sekmadieni, (ry- 
odžio 22 dieną, pfe- 

1 vai. Prašomo nosi- 
vėluoti. Pietūs bus pagaminti 
pagal n-iujausius iš Lietuvos 
l.ą tik gautoj knygoj patiek
tus receptus. Kam nors teks

Naujiems Metams

' maisto gamybos

Pažinkime savo miestą
New Yorka

Empire didysis namas

Dainų programą teiks Su 
zana Kazokytė, ir Aido Cho 
ras, vadovybėje savo moky 
tojos Mildred Stensler. Tiki

uia Kristyna Stanislovaitienė Į j 
iš Waterbury, Conn..

Rengia ir kviečia visus

“Meile” - jai mirtis, 
jam kalėjimas

cente, rado mirti, o jos 
m as i s

Traged ija jaunų gyvenimo. 
Mergina Arlena Thompson, 
17-kos metų, iš Bellmore mies- 

stu- 
myli- 

at-Aram Ilovnanian 
s’dūrė kalėjime.

Tragedija — pasekme 
meilės. Mergina patapus 
čia. Jie

ių 
neš-

suplanavo aborcijos j 
; keliu pašalinti laukiamą kūdi-j 
i ki. Kas tą “patarnavimą” atli-I 
H.o, dar nepaaškėjo.

Mergina dingo 9 gruodžio, 
i Motinai apie tai pranešus po
licijai buvo apklausinėta eilė 

i merginų ir vaikinų, kurie ėjo 
i kartu su Arlene i kolegiją. Iš 
i tų policija sužinojo, kad ji I 
! (draugavo su tūlu Aram IT >v-; 
I nanianu.

Pagaliau |x 
I pas ji i namus
• miestelyje. Jis 
i žmona neturi
Sing Sing kalėjime 28-nis mė- 

; uosius už muštynes irvagystę. 
l'olici.jai klausinėjant jis 

! prisipažino apie meilę, aborci-
• ja ir merginos mirti. Sake, kad 
l.jai mirus jis jos kūną vežiojo 
i 2 1 valaidas savo automobily- 
ijc. Paskui atvežė prie Jamai-

Track, tarpe
176th St., St. Albans, I $ 

kur tarpo krūmokšlių ir žolių 
kūną pakavojo. Jis policiją 
atvedė prie vietos ir atrasta 
merginos kūnas, kuris ten iš
buvo 9 dienas. Virš jos kūno 
buvo suversta daug žemių ir 
tuščių dėžių, daugiausiai nuo 
chemikalų, kurio Įpilami Į au
tomobilių radijatorius apsau-'! 
gai nuo šalčio.

Meadow
t jo
"Ges

129th

Jei Tamsta negali gauti ] 
Laisvei naujo skaitytojo, tai ; 

....... v........nors stambesne auka paremk 
ir svarbi Į biudžeto sukėlimą.

Empire
v ienas i:

State Building — 
aukščiausių New 

tatų, Jis turi 102 
'aukštus, arba 1,472 pėdas. 
1950 metais dar gavo priedo 

1222 pėdų bokštą ant bokšto, 
i kuris tarnauja šešių televizi
nes “kanalų” perdavimui.

Šis namas buvo baigtas sta
lyti 1931 met. Jo pastatymui 
planus paruošė Shreve Lamb 
ii Harmon. Name veikia 75 
keltuvai, galėtų gyvent 25,000 
žmonių. Bet tai Įvairių ' rašti- 

miesto apžValg 
ii, vienas nuo 
, o antras nuo

i du
86-to

1 02-ro

1945 metų liepos 28 dieną 
bombinis lėktuvas “B-25” at
simušė i ši namą 915 pėdų 
į uo žemės aukštyje. Iš lėktu
vo gazolinas apliejo narna ir 
tūlus kambarius viduje. Nelai
mėje žuvo 13 žmonių ir 25 
buvo sužeisti.

Namas nakties laiku visada 
turėjo persergėjimo šviesas, 
bet 1956 metais Įrengta suki 
uėjančioji šviesa, kuri nuo že
mės yra matoma iš 80 mylių1 
atstos, o iš oro net 300 mylit).

Hayden Planetarium

Amerikos muziejų planeta
riumas, tai Įstaiga, kur supa
žindinami piliečiai su astrono
mija ir erdvių kūnais. Jis ran
dasi 81st St., netoli Central

Į53 tt I

Sezono Sveikinimai Visiems
&

RICKEY’S CATERING 
SERVICE

Mr. R. Chryanowski 
1047 Manhattan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

'rinkamas ir Mandagus 
Patarnavimas

Mr. R. Chryanowski sveikina 
sezono šventėmis visus lietuvius.

EVergrectn 3- 3984.

Sezono Sveikinimai Nuo $ 
g COZY CORNERS | 

i g Naujas Black Angus Kambarys. S 
I ^Specialus patarnavimas organiza-$ 
1 ■ r ’---- vestuvėms, banketams.#

ir likeriai. Žemos kainos.«KValgiai >■ uavik,.., 

g 1221 Bay St., Rosebank, S. I.
GI. 7-9314.

I VENDOME PASTRIES
Padarome geriausius tortus, 
.sausainius vestuvėms, parems 

k? ir tt. Kainos prieinamos, 
p 69-72 188th Street 
ę Fresh Meadows, L. L 
» RE. 9- 9566.

&

M

i g Švenčių Sveikinimai Nuo $
;g E. J. KLEIN & CO. S
| g Ekspertai prie 
:g bų- ] 
į w kaip naują, 
g kvalifikuoti.
R 345 E. 103rd Ž AT.

. le visokių auto dar- tž 
Mes pertaisome jūsų auto 

Mūsų darbininkai

St.. Manhattan. 
9-6970. »

g Švenčių Linkėjimai Visiems S 
Lietuviams Nuo

& Lou Geyčr & Wm. Lauher, #
0 Savirtinkai S

« POINT BAR & GRILL |
15-04 122n<l Street, »

g College Pt., N. Y. g 
g Pietūs nuo 11 v. r.—1 v. dieną. «

Įvairūs valgiai — FL. 9-9301. S

g Švenčių Linkėjimai Visiems! g 
Nustebinkite su gražiu Elgin 
laikrodžiu ar bi kokiais žem- Kį

K čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo 8 
g auksoriaus. g
| C. H. LOHMAN |
g Jewelers g
g 15-24 122nd Street, g
g College Ft., N. Y. FL. 3-0010 g

g Švenčių Linkėjimai Visiems! $ 
g Lai Naujieji Metai suteikia $ 
g jums visą tą, ką geidžiate. g 
g ROBERT J. PANARO g 
g Ins. & Real Estate Broker $ 
gi I-20 154 St., Beechurst, N. Y. $ 
g IN. 3-7855 g

4 pu»I. l aisvė (Liberty) šeštad., gruodžio (Dec.) 21, 1957

niški stiklai, kurių pagalba 
yra parodoma: žvaigždės, į 
mėnulis, erdvių spalvos, . dan- ! 
giškų kūnų veiksmai. Plane
tariume pritaikoma lekcijos ir 
parodymai prie tokio laiko
tarpio, kuriame yra mūsų že
mė — ruduo, žiema, pavasa- i 
ris, vasara.

Teikiamos lekcijos astro n o- ; 
m i jos klausimais, o pastaru o- i 
ju laiku apie Sputnikų palesi- 
dimą i erdves, jų skrajojimą 
ir tt.

Suprantama, būva jungimo 
ir su religija, kaip ve prieš j 
Kalėdas, tai religiniai padavi-1 
.mai apie Bethlehemo žvaigž
dę ir tt. Kultūriniais klausi
mais planetariumas yra 
dingą Įstaiga.

nau-

Geležinkeliu tuneliai

J Manhattan miesto dali 
traukinTai iš vakarų gali'- atei
ti tik tuneliais. Jų yra seka
mi: I ludson-Manhattan Rail
road, tai tunelis, kuris jungia 
Manhattan su antioje Hudson 
upės pusėje Jersey City mies
tu. Tai du tuneliai, vienas že- Į 
matinėje Manhattan dalyje, i 
antras linkui 33rd St.

Tunelis turi 5,700 pėdų, ii- i 
p,io. Tarpe abiejų miestų, taip-; 
gi linkui Newarko veikia po
žeminiai traukiniai.

didelis tunelis po 
upe, tai jungiantis 

su Man
11 u d so n
New Jersey valstiją 
hattanu, yra Pennsylvania ge
ležinkelių linijų. Jis yra pla
tus ir prakastas giliai:

Dar yra du tuneliai 
Manhattan dalimi ir East 
ver-upe. Tie —Long Island 
geležinkelių linijos, kuriais 
traukiniai važiuoja i Long Is
land miestus.

D G

Sargas patsai persišovč

Ant Pikers salos, kur yra 
kalėjimas, sargas Calvin llar- 
lison, 36 metų, kažkaip pats 
persišovė sau dešini keli.

Nubaudė namu savininką

Municipal Term, te ism abu- 
tyje nubaustas aprtmentinlo 
namo, 57 W. 91 st St., savinin
kas pasimokėti $575 baudos 
cėl šešių prasikaltimų. Mat, 
jis norėdamas iškraustyti 10 
seimui, jas terorizavo, užsuk
damas šviesas, neduodamas 
vandens, šilumos ir tt.

NAUJOS
AUTOBUSŲ LINIJOS
Šiauliai. — Čia atidaryta 

nauja 84 kilometrų ilgumo 
žiedinė autobusų linija 
maršrutu Šiauliai - Paven
čiai - Šaukėnai - Šiauliai. 
Autobusai pradėjo važinėti 
taip pat ruožu Šiauliai-Žei- 
melis. Artimiausiu metu 
bus atidaryta 185 kilometrų 
ilgumo autobusų linija 
Šiauliai-Kaunas.

Dabar Šiaulius autobusų 
linijos jungia su 36 respub
likos rajonais, Rygos ir So- 
vietsko miestais. Bendras 
visų maršrutų ilgumas — 
5,800 kilometrų. Šiomis li
nijomis važinėja- 78 auto
busai ir krovinių taksi — 
20 mašinų daugiau, negu 
pereitais metais. Kiekvie
ną dieną pervežama iki 30 
tūkstančių keleivių.

Ottawa, Kanada. — Ka
nadietis generolas E. L. M. 
Burns, kuris komanduoja 
Jungtinių Tautų jėgas E- 
gipto - Izraelio pasienyje, 
paaukštintas. Jam suteik
tas generolo - leitenanto ti
tulas.

Atsinpškite Ši Skalbimą - 
Gausite Dovanų.

GRAND DEPT. STORE
Pasinaudokite pirkiniais ant iš

mokėjimo. Ruoškitės Kalėdoms 
ir Gimtadieniams.

VYRŲ KRAUTUVE 
69-67 Grand Ave.

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

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

Viešbutis, Baras ir Restaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir tt.
FL. 9-8901.

Businessmen's ^Lunch
12 to 2

119th St. & 141h
College Pt , N.

Įsteigta 1872.

Served

Rd.

NATIONAL VAN LINES
Tai patikimiausi perkrausty- 

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

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

FL. 8-2051

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

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

Kok toliai—Vakarienė
FL. 9-6260

HILLCREST NURSERY 
& GARDEN CENTER

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

165-30 Union Turnpike 
Flushing, L. I.

JA. 8-4590.

PAMINKLAI.
S & S MEMORIALS

Išstatomo Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti 

garantuoti, 
pritaikomi.

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

ir
Lengviišmokėjimai

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

STEPHEN FUNERAL 
HOME

Stephen V. Oddo, lie. 
138-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

Naudokitės 
lyčiomis. 
mą kainą, 
direktoriui

mūsų gražiomis kop- 
Šermeriys už prieina- 

Leiskite laidotuvių 
vesti jūsų reikalus.

LYNCH FUNERAL
HOMES, INC.

43-10 3l)th Ave. Long Island City 
AStoria 8-2111

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų yra 

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

Daugelis asmeniškų • reikalų 
pavesta laidotuvių direkto- 

Mūsų vardas ir reputacija 
jūsų užtikrinimas. Kainos 

Viskuom aptarnau-

yra 
riui.
yra
prieinamos.
jame.

PROVENZANO LANZA 
FUNERAL HOME, INC.

48—nd Aųe., N.Y.C. GR. 8-2220.

812

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

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

- FA. 7-5196

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

PACE FUNERAL HOME
Michąel J. Orofino

911—2nd Ave., N. Y, C.
Plaza 3-6878

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

REAL ESI ATE

Queens Village. Naujai pabūdavo* , 
tas namas, Cape Cod, 3 kartus pies-* 
tonuotas. Didelis atikas, ištisai 
įvesta vielos. Gera plumerystė, 2 < 
kamms mūrinis garadžius, 60 x 10 ' 
daržas.Karšt as vanduo, geso šiluma, 
geležinis pečius, ir kitas įtaisytas 
sienoje .kepimui. Išdekorusime pa
gal jūsų skonį. 2 blokai iki buso 
stoties. Skambinkite privatiškam 
statytojui. HO. 8-6164.

Richmond Hill. 1 šeimai narnas. 
C dideli kambariai. Apdarytas por- 
ėius. 3 miegrūmiai; l’i vonios, alie
jaus šiluma, garadžius. Arti Inde
pendent subvės. Nori $12.600. Ar
ti krautuvių, mokyklų, bažnyčių — 
katalikiškų.
WM. F. MURPHY, 104-15 LefferM 
Blvd. VI. 8-4200.

Business Opportunity

Richmond Hill—Queens. Valgykla- 
fontanas. Geras biznis. Puiki vieta. 
Proga porai.’ Nesveikavimas priver
čia atsitraukti. Parduodame sūnijo-, 

.Moliu. RE. 9-0415.

(247-248)

Superette. Vaisių, daržovių, mė
sos market as. Kampinis biznis. Bu
šo stotis. Arti bažnyčių ir mokyklų. 
Gera jeiga. Tinkama porai arba da
lininkams. Sav. nesveikuoja. Priei
namai. 2172 E. 177th St., Bronx.

Underhill 3-0051
' (246-248)

Laikrodininkas. Gera proga. Do
vanų krautuvė, gera vieta. įsteigta 
11 m. 3 kambarių apt. Garas. Par
duodame iš priežasties mirties Šei
moj. Kaina $9,000. Mrs. R. Stark, 
6612 Fresh Pond Rd. HE. 3-5494.

(248-250 b •

HELP WANTED MALE

Reikalingas vyras prie eleklrikinių 
taisymų šapoje. Biskį nusimanantis 
apie mašinas—įkalbamas.

STENTORS
469 — 4tli Avė., N. Y. C. (32nd St.) 

MU. 6-5353.
(246-248)

MISC. ADS

Woodworking machinery for sale. 
Friv. owner sacrif. Very reasonblc. 
Tilt saw table, 12" BB joiner, BR 
Band saw; single spindle shaper. 
Walker Turner swing saw, AC-DC 
motors. Hand screws, iron clamps. 
Skill saw sanders, grinders, etc.

AC. 2-7076.
(245-2! )‘

7mSportuotos do v anos j i 
Iš Franci jos, Vokietijos, Austrijos'; 
Rankų darbo krištolas, peleninės, 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai 
stikleliai, lempos su Opal Triplex s 
apačia ir enamel apdažymu; ita- j 
liškos figūros, plastikinių lėkščių. 1

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

(241-250)

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-3663—TE. 4-1611, Mrs. B.

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. Relter, sav.

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

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA 

t & SONS
49—104th St., Corolla, N. Y. 

Newtown 9-8400.

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture
Copies and Reproductions 

Photostats 
32-09—81st Ave 
Long Island City 

AS. 4-0986

ZIMMER GIFT SHOP 
įvairių Gražių Dovanų

Senų laikų ir Modemiškų Ra
kandų. Lempų, kinietiškų lėkš
čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai.
788 East Tremont Ave., Bronx.

TR. 2-8665

Duokite Jai Puikią Dovaną!
SOCIETY FURS, INC.

Patyrimo virš 30 m. Pasiuvant, 
pertaisom visokias futras. Kalė»x 
domis ir gimtadieniais puiki do- . 
vana.

150 W. SOthSt., N. Y. C.
LA. 4-8767. i

/ i i




