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► Žengiame Į žiemą.
Rašo R. Mizara

Atrodo, kad Vengrijoje ra
mybė tapo atsteigta, liaudies 
priešų kontr-revoliucionierių 
nugarkaulis palaužtas. Tra
giški, labai nemalonūs Įvykiai, 
padarę nemaža tai šaliai žaiz
dų, likviduojami.

Įvykiai Vengrijoje —didelė 
pamoka kitoms socialistinėms 
šalims ir viso pasaulio mark
sistams, i i

Man rodosi, didžiulę klai
dą darė tie amerikiniai mark
sistai, kurie kaltino Tarybų 
Sąjungą, kam ji, prašoma Ven
grijos revoliucinės darbininkų 

valstiečių valdžios, padėjo 
ja^sutriuškinti fašistų pasimo- 
jimus.

Jei Tarybinė armija, būda
ma Vengrijoje, prašoma Ven
grijos valdžios, nebūtų stoju
si jai talkon, ji būtų padariu
si didelį nusikaltimą prieš vi
so pasaulio darbo žmones.

Vokiečių rašytoja, Anna Se
gers, plačiai žinoma ir Ame- 
rikoje, šitaip pasisakė dėl įvy- 

^'kių Vengrijoje:
"Siaučiant baltajam- terorui 

Vengrijoje su jo akiu įnirtimu 
grieš darbo žmones gali būti 
tiMtai taip arba ne, už arba 
prieš. Visi ginčytini klausimai, 

i kurie neturi nieko bendro su 
L. šiuo svarbiausiuoju sprendi- 
vz mu, turi antraeilę reikšmę. 
* Reikia visomis jėgomis ir su 

visišku aiškumu pasisakyti už 
šį sprendimą”.

Taip į Vengrijos Įvykius 
žiūri žymieji žmonės, huma
nistai, protautojai!

operos

pastaty- 
Li etų vos

Kreipiu skaitytojo dėmesį į 
šios dienos Laisvėje telpančius 
pasisakymus tų, kurie 1906 
m. lapkričio 6 d. Vilniuje da
lyvavo M. Petrausko 
"Birutės" vaidinime.

Operos "Birutės” 
mas Vilniuje, sako
spauda, buvo lietuvių tauti
nės operos gimimas.
▲ "Birutę” Vilniuje vaidino 
-Jreik visi scenos mėgėjai-akto- 
riai.

Bet neužilgo vienas tų vai
dintojų — Kipras Petrauskas 
—tapo žymiausiu profesiona
liniu dainininku, o šiandien jis 
yra Vilniaus konservatorijos 
profesorius — moko kitus dai
nuoti.

da "Birutė” pirmą kartą 
suvaidinta Amerikoje, aš 

tikrai nebeatmenu. Ęodosi, ji 
buvo pirmiahsia suvaidinta Či
kagoje.

Bostone, pačiam Mikui Pe
trauskui vadovaujant, "Biru
tė” buvo pirmą kartą pastaty
ta, rodosi, 1914 metais. Man 
teko joje (Vaidylos rblėje) 
vaidinti keletą kartų.

Kai mes tą operą vaidino
me Worcestery, didžiuliame 
^eatre, miesto centre, tai, at- 
unenu, kai kurios merginos- 
*dainininkės, ' nuo aštrių ram
pos šviesų apalpo ir sukniubo 
estradoje, 
ten išnešti.

Visokių 
davo. ’ ,

Būtinai
Žmuidzinavičiaus atsiminimus, 
kaip jis jautėsi Krivės rolėje, i kitus miestus su koncertais.

AMERIKA NORINTI STEIGTI KARO BAZES AUSTRIJOJE
S

Izraelio vadai kasa duobę savo 
kraštui, sako Tar. Sąjungos 
oficialus organas i4Iz vešlia”
Maskva. —“Ivestia,” ofi

cialus Tarybų Sąjungos 
valdžios organas, atspaus
dino straipsnį, kuris rimt- 
tai ir griežtai įspėja Izrae
lio valdžios vadus, kad jie 
lošia su ugnimi ir kasa ka
pą savo kraštui. “Izvestia” 
sako, kad kuomet Izraelis 
įsisteigė po Antro pasauli
nio karo, buvo vilties, kad 
tai bus taikingas demokra
tinis kraštas. Bet Izraelio 
valdžia laipsniškai pavertė 
savo kraštą imperialistinių 
jėgų priesaga, o Izraelio 
atsinešimas į ar azb i š k u s 
kaimynus dabar panašus į 
hitlerininkų — Izraelis ieš
ko “Lebensraum’o” (“Gy
venimo erdvės”), panašiai, 
kaip sakydavo apie Vokie
tiją naciąi, ir mano, kad 
tais sumetimais turi teisę 
plėstis ir ignoruoti kaimy- ------------------------ -——,—_

planuoja
Maskvą. —: 

jungos valdžia 
meriką, kad ji 1 
jos neutralumo 
pradeda vėl ste 

įjoję karines 
bartiniai Izraelio valdžios!žinia, Tarybų 

Vakarų jėgps ištraukė 
vo karius iš A\ 
buvo susitarta,, 
liks neutrąliška.

Sovietai, sako, 
kiečiai dajbar Austrijos ne
utralumą laužo, Amerika 
jau vėl operuojanti kai ku-

nūs.
“Izvestia” sako, kad da-

vadai yra karo kriminalis
tai, nes jie leido savo armi
joms Gazoje, El Arise ir 
kitose vietose šaudyti civi
linius gyventojus arabus.

\ TEL AVIVAS. — Kai
riųjų socialistų o r g anas 
“Al Mišmar” sako, kad “Iz
vestia” turi tam tikros tie
sos, kai smerkia Izraelio 
kariuomenių elgėsi Gazoje 
ir kitur. Bet taipgi stebė
tina, sako tas laikraštis, 
kad tarybinis organas taip 
griežtai puola mažą Izraelį 
ii- vadina jo valdžios narius 
kriminalistais, tuo tarpu, 
kai nieko nesako panašioje 
prasmėje apie britus, ku
rie Port Saide pravedė šim
tus kartų didesnius žiauru
mus.

740 jugoslavų
į a 11 Port Saide Tra u k i les- airba 

— čia at. jum bus mirtis
• j 

ir du Į.

Port Saidas, 
plaukė trys jugoslavų lai
vai — “Partizanka” • : 
kiti, — kurie atvežė 740 ju
goslavų kareivių, kurie su
darys dalį Jungtinių Tautų 
milicijos 'jėgos. Jugoslavai 
su savimi atsivežė sunkve
žimius, džypus ir t. t.

Kai atvyko danai ir nor
vegai, jie gan draugiškai 
sveikinos su britais. Bet ne 
jugoslavai — jų atsineši- 
mas į britus buvo labai šal
tas. Iš kitos pusės Port Sai* 
do gyventojai bandė su
rengti draugiškas sutiki
mo demonstracijas jugosla
vams. Mat, egiptiečiai žino, 
kad Jugoslavija Jungtinėse 
Tautose tvirtai laikėsi E- 
gipto pusėje ir Tito yra as
meniškai Nasserio draugas. 
Bet britai prie demonstra
cijų neprileido.

Port Saidas. — Egipto 
nacionalistai nakties metu 
iškabino didelius plakatus- 
posterius visame Port Sai
de, kurį dabar laiko okupa
vę britai. Tuose plakatuose 
sakoma:

“Egiptiški Port Saido gy
ventojai nepuola jūsų, bri
tų kariai, nes mes laukia
me, kad vykdytumėte Jung
tinių Tautų nutarimą ir 
nešdintumėtės. Bet jeigu 
jūs ir toliau delsite, mes 
pradėsime prieš jus kovą. 
Jūsų lauks kulkos iš kiek
vieno kampo, iš kiekvieno 
lango, kiekvienoje mūsų 
gatvėje ir gatvelėje. Trau
kitės — arbu jums bus mir
tis !”

4 '

Teko jas nešte iš*

prajovų” atsitik-

perskaitykite

Sovietai kabina, kad Amerika iau; . n. . . Jsteigti karo aerodromus
Tarybų Sa

kai tin a A- 
aužo Austri- 

sutartį ir 
igti Austri- 

hazes. Kaip 
Sąjunga ir 

sa- 
.istrijos, kai 
kad ta šalis

kad ameri-

Amerika

riuos aerodromus Austrijo
je ir juos rengianti prie pa
vertimo karinėmis bazėmis. 
Tai daroma, sako TSRS 
valdžia, po tam. tikra prie
danga: Amerikos orlaiviai 
atskraidinami neva dėl ven
grų bėglių evakuavimo, bet 
f aklinai jau steigiamos pa
stovios bazės.

Gomulka įspėjo reakcinius 
elementus, kad jiems nebus 

leista kelti provokacijas
Varšuva. r— Lenkijos ko

munistų vadas Vladislavas 
Gomulka įspėjo reakcinin
kus, kad jiems nebus lei
džiama kelti galvą, ir tegul 

_ _ __ I jie nemano, kad dabar atė- 
Washinc/tonaL — Valsty-H0 laikas kelti provokacijas, 

bes ir apgvnos departmen- Gomulka sakė, kad Lenkija 
tai sako, kad tarybinis kalytis link gilesnės demokra
tinimas apie karines bazes 4i jos, bet tai bus demokra-

geidauja, bet liaudiškoji 
valdžia netoleruos, jeigu 
kai kurie dvasiškiai bandv- 
tų varyti reakcinę politinę 
propagandą.

neturįs pamato.

Britai dar nesutarė 
trauktis iš Egipto

tija socializmo ribose. Jis 
/ sakė, kad visokie Mikolaiči- 

ko pasekėjai, kurie norėtų 
• atsteigti kapitalizmą Len

kijoje, negaus progos pasi-

Londonas. -4 Britanijos 
veikiantysis p r e m j e ras 
Reb Butleris pasakė kalbą 
parlamente. Iš anksto buvo

pareikš, jog 
s tavo karines 

tai yra, nu- 
Tautų nu-

skelbta, kąd jis 
brįtai ištrauk 
jėgas is Egipto, 
silęis Jungtinhj 
tarimui.

Bet kelios, .valandos prieš 
kabinetas- 

buvo nutar- 
pasitrauki-

britai išdirbs bendrą stra
tegiją su francūzais.

Butleris parlamente, bet
gi, nubrėžė behdrą planą, 
pagal kurį britai, trauktųsi. 
Jau aišku, kad jie nepasi-

Gomulka taipgi įspėjo 
katalikiškus dvasiškius. Jis 
sakė, kad Lenkija duoda 
pilną tikėjimo' laisvę. Net 
Lenkijos armijoje yra. ir 
buvo visą laiką kapelionų 
dėl tų kareivių, kurie to pa-

Kairas. — Egipto laikra- 
tis UE1 Gohmhouriva” (“Re
voliucija”) paduoda inter
viu su Kinijos premjeru 
čou En-lajum. čou sakė, 
kad kinai yra pasirengę ko
voti prieš imperialistus ša
lia egiptiečių teisingoje jų 
kovoje. Jis sakė, kad lai
mėjimas be abejo bus Egip^ 
to.

M A SK V A.—Ch rusei ovas 
išsireiškęs spaudos atsto- - 
vams, kad Edenas serga 
“kanalo uždegimu” — tai 
yra, Suezo kanalo.

Butlerio kalbų 
ikė posėdį ir 
. kol kas apie 
a neskelbti. ^į. savaitgalį 
ndonan atsk: 
zijos užsienio

ta 
ma
Lo 
cū 
nistras Christi

^enda Fran- 
reikalų mi- 

,n Pineau ir

rengę trauktis besąlyginiai, it • • v* • .kaip, tai reikalauja Jungti- 1-JrilgVcl JlCClcll !WIUUlttOt
nės Tautos. Butleris sakė, TCžlTlTlP savo vaikystės draugą V.
Lir] Tarifą nii n ‘vpilrnluna už- <1 ulxlly ____

se vėl buvo netikėtas susi
tikimas. S. Rasikas susitiko

kad Britanija Teikalaus už-, 
tikrinimo, jog Egiptas.’ su-1 
tiks eiti į derybas kanalo 
internacionalizavimo klau
simu. Egiptaį kaip žinia, 
nepasirengęs tokio reikala
vimo patenkinti.

t

Budapešto darbininkų taryba 
dar stato reikalavimus; nori 
garantijų iš Kadaro valdžios

Budapeštas. — Budapeš- 
fabriktį darbininkų tato

rVba pastalė dar kelis rei
kalavimus Kad:
Šie yra reikakvimai:

1. Darbiriinkų tarybos tu
ri 
no

aro valdžiai.

būti prilpaži 
je pramonės
2. Tarybos
,uti progą pasimatyti su 

•eks-premįeru 
jis nesirastų.

3. Darbinink
Ginkluoti susirėmimai tarp ril s_ . .. _ / i vo laikraštį.

Clinton, Tonn. — Rasis- francūzŲ ir Tuhisijos karių ", . t • ’ •! » 1 ■. itai dar vis neprileidžia ,11 
negrų jaunuolių grįžti vie- 
tinėn vidurinėn mokyklon.

prieš 50 metų, statant Vilniu
je "Birutę”.

• Kalbant apie vaidinimus: 
philadelphiečiai, nepamirški
te, kad gruodžio 1-ą dieną 
pas jus atvyk* Liaudies Teat
ro aktorių trupė suvaidinti ko
mediją "Lapkus”.

Budapešto radijas sako, 
kad sostinės darbininkų 
centralinė taryba draugiš
kai įspėjo 
kad tik pilnai bendradar
biaudamas su tarybomis jis 
gali tikėtis grąžinti kraštą

v 1 . e lį normalę padėtį. Tarybųšakoje;
nariai turi

Nagy’u—kur

i tarybai tu- 
pausdinti sa-

i; j Pocevičių.
Kaunas —Tarybų Lietu-' Urugvajaus lietuvių dele- 

.voje viešinti Urugvajaus 
lietuvių delegacija susipa
žino su Kaunu. Kūno kul
tūros institute su kvalifi
kuotų sporto specialistų pa
ruošimu svečius supažindi
no instituto direktorius J. 
Palaima ir dekanas P. Nor
mantas. Delegacijos nariai 
apžiūrėjo sporto salės, au
ditorijas, instituto stadioną 
ir sporto salę. Svečiai susi
tiko su* sporto meistu O. Ži
levičiūte ir bokso treneriu 
A. Zaborų, treniravusiu E- 

aro valdžią,, uropos čempioną, sporto 
meistrą A. Šociką ir šalies 
čempioną sporto meistrą R.
Juškėną.

Iš Pietų Amerikos atvy
kusius lietuvius šiltai suti
ko Medicinos instituto stu-

gacijos nariai taipgi lankė
si Kauno Kariniame-istori- 
niame muziejuje.

Vakare Kauno Muziki
niame dramos teatre sve
čiai žiūrėjo pjesę “Siuvėjų 
dienos Silmačiuose”.

Vėliausios
Pasauli® 
uauiieuos5

atstovas sakęs Kadarui:
“Mes esame vienintelė , t ,

grupė, kuri gali privesti, įntų ur Jestytojų^koleJ^- 
prie taikingos išeities. Jei
gu mums nepasiseks, kraš
tas vėl bus įmestas: Į gene
ralinio streik.or isuįrutę”.,}.

Sovietai sveikino Jugoslaviją
SU įjos ' 

joje, Cap Bon aerodrome, j M ji _ 
Kaip žinia, francūzai pa-jminėio savo gal tam tikrą sutartį darUimėiiiLo — 

į laiko apie 10,000 savo ka- r j- ? - K ’ - - 'liaudies respublikos jsteigi-
mo — 11 pietų 
Jugoslavijoje 

kstantį suka 
ą atsilankė v:

Tunisas.—Ginkluotas su
sirėmimas įvyko tarp tuni
siečių ir francūzų Tunisi-

Kaip žinia, francūzai pa-|r 
gal tam tikrą sutartį dar’-

revoliucijos sukaktimi

Įžengiame į gruodžio mė
nesį. Vadinasi, prasideda žie
ma. Privalome turėti dau
giau parengimų’ kur negalime 
didelių, ruoškime mažesnius.

Nepamirškime, kad vyksta 
mūsų spaudos vajus ...

Mildred Stensler mari, sakė, 
kad nedidelė dainininkų gru
pė vėliau kada žada vykti į

rių Tunisijoje, nors Tuni- 
sija oficiališkai skaitosi ne
priklausoma 
mimas 
nėra. Francūzai sako, kad 
tunisiečiai juos užpuolė, 
bet Tunisijos spauda sako, • at '
kad francūzai dar vis ei- , t v. L 
giasi, lyg jie būtų krašto k.’nanclus, str 

’ f . . . ,.v nuošė pabrėžėokupantai ir jų arogantis- i ,_ .H i , Ti
kumas tokius susirėmimus 
iššaukia. Vienas civilinis 
tunisietis užmuštas, keturi 
sužeisti.

•ma. Kaip susirė-!Jr . .. i v v prasidėjo, detalių 
rancūzni kad, A

XL CLlJV UZjCVI Vldl V lo d -1,4 v» 
įsi, lyg jie būtų krašto

Užrašykite LaiaVę savo draugui

Kairas. — Incidentas į- 
vyko grupuojant Jungtinių 
Tautų milicines iėgas. Da
nų batalijonas buvo pasi
rengęs užimti pozicijas 
tarp britų ir egiptiečiu, bet 
egiptiečiai dėl tam tikrų 
formalumu reikalavo žings
ni atidėti. Kairo snauda sa
ko. kad kai kurie darni ko- 
mandieriai broli°uiąsi su 
britais ir elniai. Ivr ve bu
tų britų sąjungininką'.

Deli. — Kinijos premje
ras Čou En-laius kalbėio 
Indijos, parlamente, kur jis 
buvo sutiktas kuo draugiš
kiausiai. Indijos suauga sa
ko. kad Nehru žadės Čou 
En-laiui pasuTlvL Fis^rAo- 
weriui, kad i vyktų Fis°n- 

• howerio ir čou En-laiaus 
susitikimas.

Washington's. — Ameri
kos valdžia paskelbė, kad ji 
ateisianti pagalbon bet ku
riai Bagdado pakto šabai 
jeigu ji būtų užrmlta. Tai 
vra kaip ir isnėiimas, kad 
Irako arba Turkijos, kon
flikte su Sįriia Amerika 
remtų Iraką arba Turkiją.

vas. Studentė A. Juchnevi
čiūtė ir kiti nuoširdžiai pa
dėkojo už apsilankymą.' į- 
teikė lietuviu rašytojų knv- 
PU. Delegacijos vadovas S. 
Rasikas, pirma karta atvy
kę į tėvu žemę R. Diktarai
te, ir J. Šiugžda papasakojo 
apie Urugvajaus lietuvių 
gyvenimą.

Ilgai delegaciia užtruko 
Respublikinėse. Kauno kli
nikose. Neseniai išteistoje 
radioaktyvių izotonu labo
ratorijoje svečiai su įdomu
mu išklausė gydytoio - ra
diologo A. Sutkaus pasako
jimo apie radioaktyvių me
džiagų panaudojimą gydy
mui, lankėsi palatose, kal
bėjosi su ligoniais. Kliniko-

da priminė, kad reakcijos 
užgniaužimas Vengrijoje 
išeis visų šalių naudai so
cialistiniame pasaulyje, 
įskaitant Jugoslaviją. Kaip 
žinia, Jugoslavijos vadovy
bė nesutinka ■ su Vengrijos 
įvykių aiškinimu, kurį duo
da Sovietai, bet Tito sutin
ka, kad tarybinė interven
cija buvo reikalinga, kad 
neprileisti kapitalizmo at
statymo.

Belgradas. — Jugoslavi
jos autonominės respubli
kos — Serbija, Kroatija, 
Slovėnija, Bosnija ir Juod
kalnija, — minėjo revoliu-

rybinė spau- cijos 11 -ąją sukaktį. Bei-

Jugoslavija 
revoliucijos 
federatyvės

sukaktį. Į 
ambasadoje 

kties minėji- 
isi TSRS vy- 

nariai ir partijos 
“Izviestia” ir 

i ausdino svei- 
aipsnius, ku- 
, kad drau- 
ejų socialisti- 
S ir Jugosla-

gvstė tarp dvi 
nįų šalių , TSR I 
vijos, lieka tvirta, nepai
sant kai kurių nuomonių 
jiesutikimo.

grade įvyko didelės demon
stracijos. “Borba” sakė, 
kad “Raudonoji žvaigždė 
tvirtai lieka mūsų naciona
linėje vėliavoje, nes pas 
mus ji yra įgavusi liaudies 
pasitikėjimą”.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vešu
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Chou En lajaus misija Azijoje
AZIJOJE GYVENA apie pusė visos žmonijos. Pati 

didžiausia ir tvirčiausia Azijoje valstybė yra Kinijos 
Liaudies Respublika.

Ir štai, tos respublikos premjeras Čhou En-lajus su 
kai kuriais kitais pareigūnais pasileido kelionėn — vizi
tams į visą eilę Azijos kraštų. Ne pokyliams jis ten išvy
ko. Jis vizituoja azijines šalis tam, kad sutvirtintų judė
jimą už taiką pasaulyje.

Chou En-lajaus delegacija Cambodijoje buvo priim
ta, kaip sako pranešimai, labai iškilmingai. Pasitaręs su 
Cambodijos vyriausybe, Kinijos Liaudies Respublikos 
premjeras atvyko į Indiją.

nes tai yra laba svarbu apšvie-Į 1906 metų lapkričio 6 d. Vilniuje, da
mo skaitlingumo dalininkais, j bartinėje Filharmonijos salėje, buvo pa-
o daug priklausys dienraščio

metų suvažiavi- 
ų veikėjų ir vi- 
įvykintos — fi-

ešti, kad šių
/dėka kolonij

buvo sėkmingai
i:.‘ dienrąštis išlaikytas! •

su ^kaistęsne viltimi, su 
o egz

ųe
Įienrašč
taip pdsirūpi

kymu, kaip rūpinomės šiemet.
Finansinius sunkumus šiemet pergalėjome todėl, kad 

pereito su važia vimo; proga sukelėme $2,5)0, kad vasaros 
' finansinis vajus davė $13,000. Tą atsiekėme todėl, kad 
suvažiavimas gražiai atsišaukė į visuomenę ir kad visuo
menė stojo į pagalbą savo cienraščpi.

Baigdami šiuos metus a
Čia jis taipgi buvo pasitiktas labai svetingai ir entu-; turime. Finansinės padėties 

ziastiškai. Korespondentai, stebėję Chou En-lajaus pasi-, 
tikimą New Delhi mieste, Indijos sostinėje, sako: gal Ki
nijos premjeras nebuvo sutiktas tokių didelių žmonių 
masių, kokios praėjusiais metais pasitiko Bulganiną ir, 
Chruščiovą, 1

Indijos vadovai ii
kaip savo kaimyną, kaip atstovą šalies, kuri nori taikos ■ C1U- 
pasaulyje. I

Chou En-lajus turėjo ilgokus pasikalbėiiinus su In- i 
dijos ministrų pirmininku Nehru. ' 
duoda šitiems pasikalbėjimams labai daug svarbos.

Kaip žinoma, už poros savaičių Nehru atvyks į 
Washingtona tartis su prezidentu Eisenhoweriu. Dėl to

stencija, matyt, 
nsime jo išlai-

teičiai finansinio rezervo ne- 
pageririimui pespektyvas tu- 
nkų sūvažia\ imas. Atsižvel- 
kilimą ant visko ir turint 

mintyje liūdną padėtį dėl dienraščio sks 
reikia tikėtis vis sunkėjančios di 

tačiau iis buvo labai iškilmingai sutiktas. sinės padėties. Taigi iš anksto tuiinie pr.
‘ 1 -----  kad eiti pirmyn su dienras-

! lės nurodyti sekantis dalini 
’ giant į be perstojama kainų

amžiaus
itytojų vėlybo 
enraščio finan- 
sire.ngti perga-

i ir liaudis Chou En-lajų .pasitiko Įėjimui finansinių trūkumų, 

Finansiniai sunkumai g
-.......... ; būdais: Jei sekančio suvažia

Dalyku stebėtojai pri-1 sįnės paramos
• v 1 I vimą — $2,č>00

alėtų b 
vimo pi 

apie tiek, kiek šukė

’galėti tik šiais

. __ , jei sekančiais metais va
' vestame taip sėkmingai kaip išvedėme s 
; vyriausia; mūsų dienraščio ateitis pi

piti pe 
oga siĮikeltume finan
sine i

manoma, kad Chou En-lajus, be kitko, tarėsi; su Nehru, į tvaip baigsis vajus gavimui naujų skaitytojų.

jereitą suvažia- 
sarinį fondą iš- 
įiais metais. O 
Įklauso nuo to,

kaip sumegzti su Amerika normalius ryšius; Nehru tuo 
reikalu su prezidentu Eisenhowehiu juk tarsis, nes Neh-

Vajaus laiko beliko tik vienas menu
1 i ' 1 1 • Sf •

). Pradžia va-
. ^v, ___ __ __...______  ____ ____________ jaus buvo gera. Gauta gerokas skaičius nąujų skaitytojų,
ru jau seniai stoja už tai, kad Amerika Kinijos Liaudies gražiai eina atsinaujinimai prenumeratų ir biudžeto su- 

ajininkų ir visų 
kad vajus išeitų ge

i kėlimui dovanų ateina puikiai. RraŠpme v
■ dienraščio skaitytojų pasidarbuoti

i i’aščio ekononliinė padėtis se
kantiems metams bus šviesesnė. I

Iš aukščiau paduotų informacijų gali

Respubliką pripažintų, ir už tai, kad Kinijos Liaudies i 
Respublika būtų priimta į Jungtines Tautas. ;

Iš Indijos Chou En-lajus vyks į Burmą, o iš ten — į rai iki galo, tada mūsų dien 
Pakistaną, Nepalį ir Afganistaną. Po to, gruodžio mėne
sio pabaigoj, Čhou En-lajus ir vėl atvyks į Indiją. Tuo
met jau bus iš Washington o grįžęs Nehru, kuris papasa-: kios svarbios problemos stovi prieš, suvažiavimo akis, įr 
kos svečiui, ką girdėjo Washingtone. kaip svarbu yra kiekvienam

Kaip matome, Chou En-lajaus vizitai liečia svarbius . žiavime. Nes suvažiavimas 
klausimus.. Gal gi pagaliau Jungt. Valstijos ir pripažins , dienraščio ateitį ir patiekti 
Kinijos Liaudies Respubliką, gal ir bus sunormalizuoti ’ dalyvaukite suvažiavime ir suteikit^ iniciatyvos dienraš- 
Amerikos diplomatiniai santykiai su Kinija, turinčia I čio gerovei.
apie 600,000,000 milijonų gyventojų.

Tai būtinai reikėtų padaryti!

te suprasti, ko-

dalyvauti suva-daliniųkui
rimtĮai apsvarstytiturės 

planus zistencijai. Tad

Laisves Bendrovės Dii ektorių Taryba

P.S. Dar pirm suvažiavimo paskelbi 
dovamj dienraščiui suvažiavimo proga. Ja 
laisviečių iš Miami, Florida, ir Petį as Butkevičius iš St. 
Petersburg, Fla. Dėkodami už dovanas ai 
tiems, linkime ir kitiems dienraščio skait 
ti juos.

KAS K A RAŠO IR SAIKO
ĮDOMUS ATSIŠAUKIMAS valdžią, musų socialistinius

Keturi Vengrijos darbo iškovojimus _

muosius darbininkų judėji- 
jmo kovotojus, kurie daug 
Įdešitmečių kovojo: įnirę 
Mezę, Didžiojo Budapešto 
partinio komiteto sekreto
rių, draugą Kalamarą, se
ną darbininkų judėjimo ko- puokštėmis ir grūdinių kultū

rų vainikais papuoštoje Karū
navos mokyklos saloje įvyko 
“Komunisto” žemės ūkio arte
les derliaus šventė. Kolūkio 
pirmininkas — trisdešimttūks- 
tantinįnk&s drg. Baltušis savo 
pranešime suvedė atlikto dar- 

*bo' rezultatus.
Kolūkiečiai sėkmingai nuė

mė šiair* metais grūdinių kul
tūrų derliu nuo 800 hektarų 
ploto. Baigtas žiemkenčių kū
limas.

I rojus.

no jau gavome 
s įteikė: grupė

ikščiau suminė- 
y to jams pasek-

veikėjai, kurie buvo Nagy’o ’ 
valdžioje, kai ši valdžia pa- ■ 
sidavė fašistiniams teroris-| 
tams, iš tos valdžios išstojo ! 
ir suformavo naują Vengri
jos valdžią. Visi jie keturi 
parašė atsišaukimą į Ven
grijos darbo žmones pir
miau negu suformavo da
bartinę valdžią, kurios 
priešaky stovi Janošas Ka
daras. Jų atsišaukimas yra 
labai įdomus ir mes čia jį 
paduodame mūsų skaityto
jams. Jis sako:

“Mūsų tėvynainiai! Bro
liai darbininkai ir valstie- 
ciai!

Mes, ministrai, buvę Im- 
rės Nadžio vyriausybės na
riai, • 
nošas

Žinios iš
Derliaus šventė kolūkyje 

KĖDAINIAI. — Gyvų gėlių

Laisvės A dm.

Lietuvos

Antalas Apro, Ja- * 
Kadaras, Ištvanas 

Koša- ir Ferencas Miuni
chas, — pareiškiame, kad 
1956 metų lapkričio 1 d.,, 
nutraukę visus ryšius su 
Šia vyriausybe, išstojome iš 
vyriausybės ir ėmėmės ini
ciatyvos Vengrijos Revoliu
cinei Vyriausybei sudaryti. 

“Žengti šį rimtą žingsnį 
mus paskanino tai, kad aiš
kiai supratome, kad pate
kusios į reakcijos spaudimą 
ir tapusios bejėgiška Imrės 
Nadžio vyriausybės viduje 
mes nebeturėjome jokios 
galimybės priešintis kontr
revoliuciniam pavojui, kil
tis pasireiškia vis smar
kiau ir .grasina sunaikin
ti mūsų Liaudies Respubli
ką, darbininkų - valstiečių

votoją Epelyje, Sandorą 
Siklajų, Karo istorijos mu- 

iziejaus direktorių. Be jų, 
jie masiškai naikino kitus 
visų: gerbiamus darbininkų 
klasės ir valstietijos sūnus.

Mes, netekusios sugebėji
mo veikti vyriausybės na
riai, nebegalime toliau būti 
abejingi, kad, dangstyda- 

į miesi demokratija, kontr
revoliuciniai teroristai ir 
banditai žvėriškai žudytų 
mūsų geriausius brolius 
darbininkus ir valstiečius, 
keltų baimę mūsų taikiems 
piliečiams, skleistų šalyje 
anarchiją ir ilgam laikui 
atiduotų visą mūsų tautą į 
kontr-revoliucijos jungą.

“Vengrijos darbo žmonės, 
tėvynainiai, mūsų broliai, 
darbininkai, draugai!

“Mes nutarėme, kad vi
somis jėgomis
prieš gresiantį reakcijos, 
fašizmo ir prieš liaudies žu
dikų gaujas.

“Mes raginame visus išti
kimus mūsų Liaudies Res
publikos sūnus, visus socia
lizmo šalininkus, visų pir
ma komunistus, darbinin
kus šachtininkus, geriau
sius valstietijos ir inteli
gentijos sūnus paremti vi-

Dabar kuliamas vasa- 
Nurauti linai, kurių 

buvo pasėta 16 ha daugiau, 
negu praėjusiais metais. Da
bar atliekamas pirminis šios 
techninės kultūros apdirbi
mas.

Kolūkio pirmininkas pažy
mėjo kolūkiečius Praną*. Bu 
varskį, Antaną MakaviČių, 
laukininkystės brigados briga
dininką Vincą Kaliną ir dau
gelį kitų artelės narių, kurie

kovosime tas Vengrijos Revoliucinės 
Darbininkų-Valstiečių Vy
riausybės priemones, visą 
liaudies išsivadavimo kovą.

Antalas Apino 
Janošas Kadaras 
Iš tvanas Koša 
Ferencas Miunichas 

1956 m. lapkričio 4d. 
Budapeštas.” .

savo stropiu 
kolūkio ekon<
ma.

Priešakinia: 
buvo įteiktos 
bos dO'

darbu užtikrino 
ominį susti prini-

ns kolūkiečiams 
kolūkio valdy- 

anos bei piniginės pre
mijos ii’ komjaunimo rajono 
komiteto pagyrimo raštai. t

Pabaigoje Įvyko koncertas, 
kurį atliko kolūkio bei Kėdai- 

namų meno sa-

Pabaigoje

nių kultūros
viveiklininkai

ELTA

Mokyklos, kurioje dirbo 
jubiliejus

— Nemaža Kau- 
susijusiu su įžy

mėto Adomo Mic- 
grafija. Baigęs 
as dvejus metus 
kalbą, istoriją ir 

iš miesto ni.okyk- 
poeto atminimą, 
mokyklai suteik

A. Mic
KAU 

ne yra 
maus le 
kevičiaųs bio 
mokslą, 
dėstė Ii 
teisę vi 
lų. į am

keviciųs

-NAS. ■ 
vietų, 
nkų p

, pocit
ietuvių 
finoje 
ižinant 

šiai vidurinei
:>mo I^Iic.kevičiaus var-tas Ad 

das.
Šiemčb Adc|ino Mickevičiaus 

vardo 
hlai-su 
kykloje
čiai pažymėti 
Jame c 
kyšojai 
mokyki

Miesio į/yk
tas ir švietim 
ties proga'.mo

bronzinį Adomo Mic-

<anka
neser

vidurinei moky- 
150 metų. Mo
lai įvyko yukak- 
sjdrtas vakaras,

’o mokiniai, ino- 
ir buvusieji 

lėtiniai.
domasis ko m i te-
o skyrius sukak-' 
kyklai įteikė dor

svečiai 
ps ąuk

statyta komp. Miko Petrausko opera 
“Birutė”. '(‘ • | ,

Lietuvoje šis įvykis skaitomas lietuvių 
nacionalinės operos gimimu. Tai dide
lis įvykis.!

Vilniuje yrą užsilikusi ir to pirmo 
ojierinio spektaklio programa bu pavar
dėmis tų, kurie “Birutėje” dainavo ir 
vaidino. Deja, šiandien nedaug tų vai
dintojų yra gyvųjų tarpe; liko tik kele
tas. Seniai mirę jau ir pats kompozito
rius Mikas Petrauskas, “Birutės” kūrė
jas, dar gyvas ir drūtas kompozitoriaus 
brolis, Kipras Petrauskas, jau sulaukęs 
70 metų amžiaus vyras.

Mes čia paduosime kai kuriuos atsi
minimus tų, kurie prieš 50 metų dalyva
vo “Birutės” vaidinime.

KIPRAS PETRAUSKAS SAKQ:
“1906 metų pavasarį išėjau iš Trakų 

kalėjimo, kuriame už dalyvavimą 1905 
metų revoliucijoje buvau įkalintas dau
giau kaip pusę metų.

“Netrukus kilo sumanymas parodyti 
scenoje brolio sukurtą operą “Birutę”. 
Buvo susidurta su daugeliu sunkumų. 
Kur gauti choro dalyviams drabužius? 
Aš ir dabar su šilima širdyje prisimenu 
Dusmenų apylinkės paprastus valstie
čius — merginas ir jaunuolius, kurie 
taip entuziastingai, taip karštai padėjo 
mūsų chorui. Dusmeniškiai paruošė 50 
choro dalyvių kaimines vyžas, kuriomis 
choristai avėjo spektaklio metu, iš smil
gų ir šiaudų nupynė jiems skrybėles, ap- 
vilkdino juos dryžuotomis pakulinėmis 
kelnėmis ir marškiniais.

“Mano pareiga “Birutėje” buvo kuk
li: mudu su St. Audiejum buvome Biru
tės broliai, kartu atlikome duetą. Sudai
navus su Birute-Šlapeliene trio baigėsi 
mano dainavimas šioje operoje.

“Mūsų spektaklis buvo paprastas, bet 
nuoširdus, geras, simpatiškas ir todėl 
turėjo didžiulį pasisekimą. Mums plojo, 
audringai plojo susirinkę salėje žiūrovai: 
ir lietuviai, ir rusai, ir lenkai džiaugs
mingai pritarė lietuviškos operos gimi
mui. Tai kartu tarsi simbolizavo tą 
draugystę, kurią dar labiau tvirtino mū
šų, lietuvių, gražus kultūrinis laimėji
mas — “Birutės” pastatymas.

“Prisimindamas pirmosiom lietuviškos 
operos pastatymą, aš mąstau apie tai, 
kokį didžiulį ir platų žingsnį priekin nu
žengė mūsų nacionalinė opera. Nuo pro- 
profesiniu muzikiniu atžvilgiu dar ųe- 

. brandžios “Birutės” iki tokių reikšmin
gų tarybinėmis dienomis sukurtų operų, 
kaip A. Račiūno “Marytė” ir V. Klovos 
“Pilėnai”; nuo dainininkų-mėgėjų, ku
rie sudarė daugumą “Birutės” spektak
lio dalyvių iki įžymių nūdienės mūsų 
operos meistrų; nuo labai kuklaus spek
taklio apipavidalinimo iki prabangių de
koracijų —toks mūsų operos kelias.

Pirmąją lietuviškąją operą pagimdė 
audringieji 1905—1907 metai; audrin
gieji 1917 metai spalyje atvėrė naują' 
puslapį meho istorijoje. Ir mintimis ap
žvelgdamas lietuviškos operos nueitąjį 
pusės amžiaus kelią, aš didžiuojuos tuo, 
kad tikrąją erdvę, tikrąją, paskirtį tik
rąjį žiūrovą ir klausytoją mūsų lietuviš
kas menas, mūsų opera susijaukė tarybi
niais metais.”

MARIJONOJ PLASECKAITĖS- 
ŠLAPELIENĖS ATŠIMINTMAI

Jau senutė Marija Plaseckaitė-Šlape- 
lienė, kadaise uoli sceninio meno veikė
ja, rašo: . - h

“Kai akinius užsidėjusi skaitau pagel
tusioje programoje aktorių pavardes, 
prie daugelio galima tiktai kryželius pa
statyti, neš jie seniai ilsisi tėvų žemėje; 
liko gyvi vos vienas-kitas, kurių tarpe 
esu ir aš, prieš 50 metų dainavusi piru-

2 pus!.—Laisvė (Liberty)— šešt

vaną
k e viči alls bari Ij efą.

T*

ad., Gruodžio

li ko gyvi vos vienas-kitas, 
esu ir aš,
tės partiją Miko Petrausko parašytoje 
lietuviškoje liaudies operoje.

“Kaip pątekaų į sceną? Gyvendama 
Vilniuje nuo 1898 m. pradėjau dalyvau
ti įvairiomis , progomis slaptai ruošia
muose vakarėliuose ir Choruose. 1905 m. 
pradžioje Vilniaus lietuviai gavo val
džios leidimą pirmą kartą viešai Viinių-

(Dec.) 1, 19561 je pastatyt! Keturakio “Amerika; pirty-
• ■ -j ’i . • ’. •. .ų «. . • ; '■ . « ,.. •

opera “Birutė”
je”. Režisavo Povilas Matulionis, vėliau 
buvęs Dotnuvos Žemės ūkio akademijos 
rektorius. Vyriausią Agotos rolę vaidi
nau aš. Tais pačiais 1905 m. vasarą at
siradęs Vilniuje neišsemiamos energijos 
ir nepalaužiamo entuziazmo komp, Mi
kas Petrauskas ryžosi suorganizuoti ir 
vokalines mūsų pajėgas, ir jau 1905 m. 
rugpjūčio 28 d. filharmonijos salėje pa
statė operetę “Kaminkrėtis ir malūni
ninkas”. Ir šioje operetėje vyriausią 
Teklės rolę teko vaidinti man. Tų metų 
rudenį, prasidėjus revoliuciniam sąjū
džiui ir daugeliui iš mūsų į jį įsijungus, 
sustojo ir mūsų teatro darbai. *

“Komp. M. Petrauskas, vengdamas a- 
rešto, savo sukurtą operą “Birutė” sta
tė Vilniaus Kanklių Draugijos vardu, 
paskelbdamas, kad veikalą ruošia K. Pe
trauskas ir Kazėnas...

“Laiminga jaučiuosi sulaukusi Vil
niuje mūsų operos, baleto, dramos su
klestėjimo.”

STASYS AUDIEJUS PASAKOJA:
“Tada buvau aštuoniolikos metų jau

nuolis. Norėdamas suteikti tėvams pa
spirtį, išlaikant šeimą, dalyvavau bažny
tiniuose choruose. Po audringų 1905-ų- 
jų metų apie daugelį dalykų gatvėje 
garsiai kalbėti nebuvo galima. Gal kam 
ir pasirodys keista, bet kaip šiandie' 
prisimenu, kad apie Miko Petrauskdjįu 
vykimą į Vilnių ir ruošiamą “Birutės” 
operos pastatymą iš draugų sužinojau 
taip pat bažnyčioje. Mat, Mikas Petrau
skas tuomet slapstėsi nuo caro žandarų, 
kurie jį persekiojo kaip aktyvų revoliu
cijos dalyvį.

“Neiškenčiau nenuėjęs į Vileišio na
mus Antakalnyje, kur vyko repeticijos. 
Susipažinau su Miku Petrausku, režisie
riumi Landsbergiu, K. Puida ir kitais 
Prisipažinau, kad noriu dirbti kartu 
“Birutės” operos pastatyme. Priėmė ma
ne nuoširdžiai, davė vieno Birutės brolio 
vaidmenį. Prasidėjo operos paruošimo 
darbas. Repetavome Vileišio namuoseAjr 
viename bute Tilto gatvėje...

“Miko Petrausko operos “Birutė” pa
statymas buvo tik pirmoji mūsų operos 
meno kibirkštėlė, kuri vėliau, jau tars 
binėje santvarkoje, taip gražiai įsilieps
nojo.”

DAILININKAS A. ŽMUIDZINAVI
ČIUS TAIPGI VAIDINO

Dailininkas A.-Žmuidzinavičius, nese
niai minėjęs savo 80 metų amžiaus su
kaktį, taipgi prieš 50 metų vaidino 
“Birutėje”. Jis prisimena:

“1906 metais Vilniuje smarkiai ruošė
mės vaidinimui: buvo rengiamasi pasta
tyti Miko Petrausko naujai parašytą o- 
perą “Birutė”. Repeticijos vykdavo An
takalnyje, naujuose inžinieriaus Petro 
Vileišio namuose, pastogės aukšte.

“Man teko Krivių Krivaičio Lizdeikos 
vaidmuo. Prieš prasidedant vaidinimai, 
užkulisyje Žemkalnis man kalbėjo: >

— Atmink, kad esi visos Lietuvos vy
liausias kunigas Krivių Krivaitis, ne 
koks ten Žmuidzinavičius.

“Ir aš atsiminiau. Kurgi neatminsi. 
. Ypač kad galvą man spaudė pernelyg 

aukšta vyriausiojo kunigo kepurė ir dėl 
to ėmė baimė, kad nenukristų.

“Bet kada, mane keturi vyrai pakėlę 
nelabai stipriai sukaltame soste ir iš už-| 
kulisių nelabai darniai linguodami ėmė 
nešti į scenos priešakį, savisaugos jaus
mas, kad jie pakeliui manęs neišverstų, 
išvarė visą mano didybės pajautimą. Ir 
tik kada sostą pastatė prieš pat rampą, 
ir aš atsistojau, ir dar išgirdau iš arti
mos būdelės mielo suflerio man į bumą 
dedamus žodžius — pajutau visą savo 
kunigišką galią. Aš išdidžiai pasisukau 
į čia pat stovinčius kareivius ir galingo 
senio balsu (gal net ir per balsiai), pra
dėjau, savo triuškinamąją kalbą. i

“Ar, šiurpas sukrėtė ir publiką, neži
nau, bet čia pat esantieji kryžiuočio, 
kuriems aš taikiau savo žodžius, stovėjo 
nejudėdami kaip balvonai ir nė krust.

“Mano misija tuo ir buvo baigta, tik 
reikėjo iki galo išlaikyti savo galios pa
jautimo išraišką.

“Tai tiek, kiek mano atmintyje pasili
ko iš mano aktoriau^ pradžios ir pabai
gos.” -v ’ ’
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS----------------——■

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais Brockton, Mass.

i arba komunistų ir gomin-
I daninių elementų, susirė-

(Tąsa)
Rytojaus rytą pirmoji pabudo Jadvy

ga. Kietai buvo miegojusi ir ne išsyk 
susivokė kame esanti. Ak, tai tęviškė, 
Bagynai, kurių nematė ištisus dvejus 
metus! Ji pašoka iš lovos, nutraukia 
užuolaidas ir atidaro langą. Iš sodo su 
šilta saulės spindulių banga įsiveržia 
gaivaus kvepiančio oro srovė. Ak, kaip 
gera po didmiesčio triukšmo, po ilgos 
varginančios kelionės pajusti aplink sa
ve gimtinės jaukumą, ramybę, vešliai su
lapojusią pavasario gamtą!

Jadvyga užgula palangę ir persvėrus! 
į lauką, žiūri į sodą. Gražiai viskas su- - 
tvarkyta! Takeliai išgracuoti, smėliu 
išbarstyti, pakračiais gėlės, o ties jos 
Jąngus štai didžiulė klomba. Vidury 

•4palmė, kampuose vešlus bijūnų krūmai. , 
Jie tuoj pražydės — kas per puikumėlis! 
Dešinėje prie verandos alyvų kerai, gai
la, kad jau peržydėję, bet už tai jazmi
nų pumpurai tuoj prasiskleis. Toliau už 
sodo, aukšti parko medžiai—liepos, ber
žai, topoliai, dešinėje jovarų kelias, ku
riuo taip smagu važiuoti vasaros karš
tyje! Tik kairėje pro parko kraštą drie
kiasi skurdesnis vaizdas—priaugę krū
mokšnių pievos, nuskuręs alksnynas, o 
dar toliau, pačiam pakrašty, kažkurio 
kaimo, ar ne Šilėnų, trobesiai.

Jadvygos veidas apsiniaukia. Taip, iš 
tiesų vežėjas Pranciškus, vakar kelyje 
užklaustas, kas girdėti Bagynuose, kaip 
valstiečiai sutiko ciesoriaus manifestą ir 

‘ kup dabai* tvarkosi, panaikinus bau
džiavą, pasistūmėjo kepurę ant viršugal

vio ir patylėjęs kandžiai atsakė:
—Gyvename, panelyte, po senovei. , 

Baudžiavą, sako, ciesorius panaikino, tik 
pamiršo tijūnus, kotus ir rykštes panai
kinti.

—Ką tu kalbi, Pranciškau!—nustebo 
tada pana Jadvyga.—Argi dabar dar kas 
plaka valstiečius rykštėmis?

>—Apie tai pasiklauski, kai parvažiuo
si, panelyte, savo tėvą! O ir kotas Ru- 
bikis daug ką galėtų pasakyti.

Blogas nujautimas nusmelkė Jadvy
gai širdį, bet ji nieko daugiau Pranciš- 

. kaus neklausinėjo, tarsi bijodama, kad 
Uolesni vežėjo žodžiai visai neaptemdin- 
'tų šviesaus tėviškės vaizdo jos dar nė 
nepamačius.

Pravažiuodama pro Klevų dvarą, Jad
vyga panoro pasirodyti ponams Survi- 
lams, pasveikinti juos ir pasiteirauti 
apie Viktorą, savo jaunų dienų draugą. 
Survilai priėmė ją gan santūriai. Į Jad
vygos klausimą, kaip laikosi jos tėvas, 
ponas Survila atsakė kažkaip neaiškiai, 
kad nuo praeito rudens jis su jos tėvu 
nesimatęs, kad dabar tokie t sunkūs lai
kai, kad ponas Skrodskis, be abejo, taip 
pat turįs kai kurių sunkumų, pagaliau, 
ji pati greitai viską pamatysianti.

Ir štai dabar, tą pirmą, saulėtą tė
viškėje gyvenimą rytmetį pana Jadvyga, 
pamačiusi pro dvaro prabangą tolimas 
baudžiauninkų ,sodybas ir jų apdirbtus 
laukus, prisiminusi Pranciškaus ir pono 
Survilos žodžius, pajuto širdy nerimastį 
ir Jbaimę. Tėvas, Jadvyga žino, jr anks
čiau su valstiečiais elgdavosi šiurkščiai. 
O koki santykiai susidarė dabar, bau
džiavą panaikinus? KelionęS metu, o 
ypač Vilniuje, ji prisiklausė baisių pa
sakojimų apie valstiečių riaušes ir maiš
tus Lietuvoje. Ir visa tai vyksta tokiu 
metu, kai visoje Lenkų karalystėje eina 
pasiruošimas dideliems žygiams, kada 
jau pasiliejo pirmųjų kankinių dėl lais
vės kraujas, kada patriotinio entuziaz
mo banga liejasi per visą kraštą, kada 
istorinis momentas reikalauja, kad ba
joras ar valstietis, kaip broliai, stotų 
į kovą už tėvynės laisvę!

Per dvejus Varšuvoje praleistus me
tus Jadvyga pakitėjo ne vien fiziniu, bet 
ir moraliniu, dvasiniu atžvilgiu. Iš ne
rūpestingos, lengvabūdiškos, tėvo išle
pintos panelės ji virto mąstančia, visuo- 

| meninėmis ir politinėmis to laiko idėjo- 
’ mis persiėmusia moterim. Ji grįžo į tė

viškę pasiryžusi tučtuojau pradėti pro
pagandą už sukilimą ir už valstiečių da
lyvavimą jame. Bet pirmiausia reikia 
laimėti valstiečių palankumą ir pasiti
kėjimą, pašalinti įvairius nesusiprati
mus, kilusius tarp dvarininkų bajorų* ir 
buvusių baudžiauninkų. Reikia pradėti 
nuo savo tėviškės, reikia pirmiausia iš-

tirti, koki santykiai yra susidarę tarp 
jos tėvo ir valstiečių. Jadvyga nutarė 
kol kas tėvo apie nieką neklausinėti, bet 
pačiai stebėti dvaro gyvenimą. Be to, 
kol ponas Pianka čia1 ir nuolatos, pai
niojasi tarp jos ir tėvo, nepatogu pradė
ti kokias nors rimtas, o gal ir nemalo
nias šeimynines diskusijas.

Ponas Pianka atsirado čia ne be rei
kalo. Jis buvo vienas, iš tų jaunuolių, 
kurie, vieni iš Varšuvos, kiti net iš Pa
ryžiaus dar balandžio mėnesio pradžioj 
buvo atvykę į Vilnių organizuoti patrio
tinę manifestaciją su himno' giedojimu 
Vilniaus katedroje gegužės 8 dieną, per 
šv. Stanislovo šventę. Dabar pono Pian- 
kos uždavinys — paruošti dirvą tokioms 
manifestacijoms kitose Lietuvos vietose, 
o pirmiausia Kaune ir Panevėžy. Ry
šium su manifestacijomis reikia stiprin
ti bajorijos su liaudim ir, apskritai, vi
sų luomų broliavimąsi, ruošti bendras 
gegužines, iškylas, šventes, minėjimus su 
patriotinėmis giesmėmis ir dainomis. 
Tuo tikslu ponas Pianka turės atlankyti 
visą eilę dvarų ir klebonijų.

Apie visa tai ponas Skrodskis patyrė 
jau rytojaus dieną po dukters sugrįžimo. 
Pietų metu nonas Jurkevičius labai su
sidomėjo patriotinėmis Varšuvos mani
festacijomis. Žinios apie jas jau buvo 
pasiekusios ir Lietuvą. Vasario 27 ir 
balandžio 8 d. manifestacijos baigėsi 
kraujo aukomis. Kai kuriose Lietuvos 
bažnyčiose kunigai laikė pamaldas už 
žuvusius. Daugelis ponių ėmė nešioti 
gedulą. Varšuvos įvykiai pradėjo kelti 
ir Lietuvoje revoliucinius jausmus.

—Sakykite, ponas Pianka, — pradėjo 
juristas, — kas ten nuolatos kunkuliuo
ja tame Varšuvos katile,—ir kas tą kati
lą kursto, kalbant vaizdžiai? Jei ne
klystu, tai dar pernai vasarą prasidėjo 
kažkoks egzaltuotas patriotinis minių 
judėjimas, berods, ryšium su 1831 metų 
atsiminimais?

—Tamsta neklysti,—atsiliepę Pianka. 
—Pirmoji patriotinė manifestacija įvy
ko pernai vasarą, laidojant generolo So- 
vinskio našlę. Generolas Sovįnskis, kaip 
žinote, žuvo 1831 m. gindamas Varšuvą. 
Taigi po laidotuvių didžiulė žmonių mi
nia, apie 20,000, stačiai iš kapinių leido
si į Volios priemiestį pagerbti Varšuvos 
gynėjus, kritusius 1831 m. rugsėjo mė
nesį. Ponai, be abejo, būsite girdėję, 
kad praeitų metų spalio mėnesį įvyko 
nedraugiška demonstracija prieš Alek
sandrą II, Austrijos imperatorių Pran
ciškų-Juozapą ir Prūsijos princą Vilhel
mą. Visi trys jie tada buvo suvažiavę į 
Varšuvą. Tų pačių metų lapkrity—vėl 
didžiulė manifestacija paminėti 1831 m. 
sukilimo trisdešimtąsias metines. Mani
festacija baigėsi tautinėmis revoliucinė
mis dainomis. ■

—Kas gi suorganizavo ir sukurstė tas 
manifestacijas?—gaižiai paklausė ponas 
Skrodskis. ’

—Kas sukurstė?—nustebo Pianka. — 
Leiskite pastebėti, gerbiamas pone, kad 
Varšuvos žmonių ypatingai kurstyti nė 
nereikėjo. Laisvės troškimas neužgeso 
lenkų tautoje, o jis ypač sustiprėjo, kai 
pamatėme, kad Aleksandras antrasis 
lenkams' nė kiek nepalankesnis, negu jo 
žiaurusis tėvas. Lenkų jaunimas pir
miausia pakėlė protesto balsą prieš ver
govę ir tironiją. Juo pasekė amatinin
kai, tarnautojai, laisvųjų profesijų inte
ligentai, pagaliau visi patriotai-demo- 
kratai, pamatę, į kokią gėdą ir amžiną 
vergovę stumia Lenkiją bajorų pataika- 
vimas ciesoriui!

—Taip,— pritarė Jurkevičius, — pen
kiasdešimt aštuntųjų metų rugsėjo 
iliuzijos Varšuvai kainavo daug pinigo

—Ogi Vilniui!—sušuko Pianka,—Vil
nius davėf gražų pavyzdį Varšuvai! 
Vien tik virėjui Čonti, iškviestam iš 
Varšuvos, kad paruoštų ciesoriui pietus, 
Vilniaus bajorai — klausykite, mano po
nai, — sumokėjo 3,000 rublių! O visas 
balius ciesoriaus garbei kainavo 70,000 
rublių sidabru — beveik pusę milijono 
zlotų! Be to, dar grovas Tiškevičius su
ruošė ciesoriui medžioklę už 25,000 sida
bro rublių! Gražūs pinigėliai, gerbia
mieji! O kas tuos pinigus galų gale su
krovė? Lietuvos valstietis baudžiaunin
kas .

(Bus daugiau)

Liūdnas Prisiminimas

IGNAS TENUKAS
Mirė Gruodžio 1, 1955
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Vokietijos kompartija, 
nepaisydami uždraudimo, 
tęsia savo veiklą

BERLYNAS, spalio 18 d. 
Agentūros ADN pranešimu 
iš Diuseldorfo, pastarosio
mis dienomis Vakarų Vo
kietijos miestuose, ben
druomenėse ir įmonėse bu
vo platinamas VKP centri
nio organo laikraščio “Fra- 
jes Folk” numeris, išleistas 
spalio mėnesio pradžioje. 
Laikraštis, išėjęs 6 pusla
piais, informuoja darbo 
žmones apie Vokietijos Ko
munistų partijos veiklą, ku
ri tęsiama, nepaisant to, 
kad Bonos valdžia uždrau
dė Vokietijos Komunistų 
partiją.

Pirmajame laikraščio 
nepriimtinu visiškai teisin-1 puslapyje išsp ausdintas 
gą protestą, kurį Kinijos j VKP sveikinimo laiškas 
vyriausybė pareiškė dėl to, | Vakarų Vokietijos profsą-

mimu.
Čžou En-lajus pareikala

vo, kad Anglijos vyriausy
bė ir Honkongo anglų val
džios organai artimiausiuo
ju metu duotų pagrįstą at
sakymą į anksčiau jiems 

! pareikštą protestą ir pa- 
I teiktus reikalavimus..
I
i Priėmimo metu Anglijos 
reikalų patikėtinis Kinijos 
Liaudies Respublikoje O’- 
Neilas perdavė Anglijos j 
vyriausybės atsakymą, ku- j 
riamg sakoma, kad Angli
jos vyriausybė kartu su Ki
nijos vyriausybe apgailes
tauja, jog Cziulune (Kou- 
lune) kilo riaušės. Tačiau 
Anglijos vyriausybė laiko Į

Ilgu ir 
je tavęs, ilsėkis, mano mylimas, šal- 

Aš minėsiu tave iki mano mirties.

Mąno mylimas gyveninio draugas, 
manliūdna 

toj žemele j.

Izabelė Tenukienė, žmona.
Seserys: P. Smilgevičienė

K, Stočkienė
Pacewicziene

S, Stonkienė
ir švogeriai ir jų vaikai.

WILKES BARRE IR PLYMOUTH, PA
Mirė Jurgis Bias!r

14-ą dieną lapkričio, 
merais mirę Jmt 
Pašai’votas i buvo

iiūnė j e
tuvių Neprigulipingose Ka

pinėse, Wyoming, Pa. Jurgis 
Blaškius visą gyvenimą buvo 

nišas - nevedęs, ir mirė tu
rėdamas 67 metu

Jurgis Blaškius buvo gimęs 
Lietuvoje, 
Gudeliu parapijoje.
ką

kius

me

vie ,'S

Pa laid

, 1956 
gis Blaškius. 
Liegaus šėr
ėtas 17-ą d.

s amžiaus.

jungų susivienijimo 4-ojo 
suvažiavimo dele g a t a m s, 
pranešimai apie VKP CK 
sudarymą ir apie Fakso 
Reimano dalyvavimą Kini
jos Komunistų partijos VIII 
suvažiavimo darbe. Laik
raštyje išspausdintas atsi
šaukimas ragina Žemutinės 
Saksonijos, Heseno ir Šiau
rės Reino-Vestfalijos žemių 
gyventojus per komunali
nius rinkimus, kurie įvyks 
spalio 28 d., balsuoti už to
kius kandidatus, kurie yra 
Vakarų Vokietijos apgink
lavimo ir karinės prievolės 
įvedimo priešininkai, ir ku
rie stoja už darbo žmonių 
demokratines teises ir už 
tai, kad būtų atšauktas 
VKP uždraudimas.

Vienas straipsnis antra
jame puslapyje pavadintas: 
“Nepaisydami teroro ir re- 

, mes tapome stipres- 
Keli pranešimai skir

ti padėčiai Vakarų Vokieti
jos įmonėse.

Naujasis laikraščio nume
ris išėjo antrašte “VKP 
centrinis organas eis toliau 
—dr tuo dažniau, kuo dau-

kad anglų valdžia Honkon
ge nesiėmė efektyvių prie
monių užkirsti kelią chuli- 
ganiškumams.

Toliau Anglijos vyriausy
bės atsakyme teigiama, kad 
anglų valdžia Honkonge 
nuo pat pradžios, kai kilo 
riaušės, padarė viską, kas 
nuo jos priklauso, kad ap
gintų tiek savo interesus, 
tiek ir kitų šalių interesus. 
Šiuo metu, sakoma atsaky
me, tiriamos tų riaušių ki
limo priežastys, ir viešosios 
tvarkos pažeidėjai bus pa
traukti griežton atsakomy-

gai ima visa ką patvarkyti, 
kaip jis norėjo, nes jau per- 
vėlu buvo. Vienok, Jonas pa
reikalavo, kad šermenų direk
torius Liegus nevežtų jo brolio 
palaikų į bažnyčią, kaip kad 
,buvo padaryta, o jei kunigas 
nori ką papasakoti apie negy
vėlį, tai tegul ateina 
ninę ir pasako, ką 
Direktorius' su tokia 
ei j a sutiko, kunigui

j serine - 
jis nori, 
propozi- 
pranešė,

kuris irgi sutikį). Apie vienuo
liktą valandą prieš piet, štai 
ir kunigas su dviem klapčiu
kais, su kryžium ir visais pa- 
rėdais, kaip bažnyčioj prie 
altoriaus. Kunigas jaunas ir 
smarkus vyras, su klapčiukų 
pagalba, rodos, j penkiioliką 
minučių apsidirbo: Nuvalė, 
nuplovė viso gyvenimo nuodė
mes, 
dangaus karalystę.
nis labai gražus buvo, bet pa-I 
lydovų nedaug, tik penkios Į 
auto mašinos iš viso tepalydė- j 
jo j Wyoming© kapines.

Prie Jurgio Blaškiaus kapo 
taip pat kunigas atliko religi
nės ceremonijas. Po ceremo
nijų, šermenų direktorius Lie- ( 
gus, višus palydovus užkvie-! 
te ant pietų M. Juškienės stu-'__. . . . ...
boj, 24 Jones St. Wilkes-Bar-. K1 n 1 j o s vyriausybei pri- 
re, Pa., ___  ________
su M. Juškiene toks patvarky
mas buvo. Laike pietų, su ku
nigu ir laidotuvių direktorium 
Liegum, teko gražiai ir man
dagiai visiems pasikalbėti.

Taip pat, visi palydovai 
esame dėkingi už gerus pie
tus, Jurgiui Blaškiui, amžiną 
atilsį, o jo broliui Jonui Blaš
kiui, 
miems,

Taip 
visiems 
kuom prisidėjo prie jo brolio 
paskutinio patarnavimo, taria 
širdingą ačiū.’

Pilotpkių kaime,
J Ameri- 

9-ais metais.
Jurgis išgy
ja rg is Blaš-

ūdesyje brolį 
ma Chicagoj,

190atvyko
Taigi, Amerikoje 

eno
kius, palijo 
Jojną,

taip pat Lietuvoj liko se 
setų, brolių ir giminių, 
Amerikoj, gimini 
žįstamų. Jurgis 

ko dar gana j
pat atvykimo, dirbo vien tik 
sunkius d.ąrbus;
laiką angį

rtu buvo suž(Į 
rgis buv 

bet

v

III

vy

ka:
Ju: 
vyras

47 metus.

kuris gyv

o ir 
ų ir daug pa- 
i Ameriką at- 
aunas, ir nuo apšvietė ir pasiuntė j 

šeštadie-

Premjeras Čžou En-lajus 
pareiškė O’Neilui nepasi
tenkinimą Anglijos vyriau
sybės atsakymu, nes ji mė
gina atpalaiduoti anglų val
džią Hongkonge nuo atsa-

u k a,
beveik visą 

yklose, kur du 
istąs. Nors

o stambus ir tvirtas 
main i) sunkūs dar

bai, sužeidimai 
t ji

;id prieš mirt 
ju negalėjo dir 

kankinosi iki mi 
Jurgis per ap 

•ieš mirtį, ekonominiai 
neblogai stovėjo 
nų dusulį gavo 
pensiją jąu gav 
m ai gyvejnt jau galėjo, 
sveikata jau buvo pakirsta, ir 
gyvenimu I neilgai teko gėrėtis. 
Jonas Blankius, 
nysis brolis, no 
gyveną, 
s’/eikata, 
tuvėmis.

Jurgis 
kur neprigulėjo 
nierių unijos; jis buvo laisva
manis ir nelankė jokių bažny
čių 
Chicagosiį šerni 
ilustebo ii’ net pyktelėjo, 
mirusį brolį raido apipainiotą 
eliginiais monais. Vėliau pa

aiškėjo, kad dviem ar trimis 
mėnesiai^ prieš mirtį, tūla mo
terėlė Jurgį įrašė į neprigul- 
mingos bažpyčįos parapiją, o 
keliom vajan.dpm prieš mirtį,

' ■

kių dusulys
kž
ja

pi

1

ir mainų dul- 
sužalojo taip, 

. kelis metus 
•b t i ir sunkiai 
rties. Tiesa, 
i e (tris metus 

jau 
, nes už mai- 

atmokėt, ir 
o, tad viduti- 

Bet

Jurgio jaunes- 
rs ir galia toli 

daug : m pinosi brolio 
ir jari mirus, laido-

Blaškiųs, rodos nie- 
apart mai-

Bet brolisL atvykęs iš 
' L'menis, smąrkiai 

kad

furgis1 iš ligoninės šaukėsi ku- 
hribuvęs, visas 

su- 
o jo vėlę į dangų 

Argi tai nepuikus 

beveią visi šliuptar-! 
seliūninidi laisvama- 

š pat! mirtį tokiomis 
prbgomis ir pasi- 

Vjenas gudrus ląis- 
man sako: Aš .pil- 

kinau, kad šitokia 
yra gudriausia ir iš-

komybės. Jis nurodo, kad akcijos, 
I Hongkongo valdžiai neabe- į 
įjotinai tenka atsakomybė 
i už tai, jog jie nesiėmė efek
tyvių priemonių, kad būtų 
užkirstas kelias gominda- 
nininkų agentų organizuo
toms bei išprovokuotoms

; riaušėms ir kad būtų tikrai j
apginti gyventojai kinai ir tu jį remsi.

PARYŽIUS. — Francū- 
reikalų mi

nes Jono Blaškiaus ! klausančios įstaigos bei
įmonės Hongkonge ir Cziu-’zijos užsienio
lune. Todėl taikių gyven- Į nistras Pineau sako, kad 
tojų kinų tarpe buvo aukų Amerikos nusistatymas Su- 
ir padaryti didžiuliai ma-' ozo klausimu yra “giliai 
terialiniai nuostoliai. | apgailėtinas.”

giminėms ir pažįsta- 
simpatiją reiškiame! 
pat, Jonas Blaškius, 
palydovams ir kas tik

ĮVAIRIOS ŽINIOS
CŽOU EN-LAJAUS; 

PAREIŠKIMAS
, j <

PEKINAS, spalio 19 d.— 
Agentūra Sinchua praneša, 
kad spalio 16 d. Kinijos I 
Liaudies Respublikos Vals
tybės tarybos premjeras 
čžou En-lajus priėmė An
glijos reikalų patikėtinį Ki
nijos Liaudies Respublikoje; 
O’Neilą ir pareiškė jam sa
vo gilų pasipiktinimą bei 
protestą prieš ’anglų val
džios poziciją Honkonge.

Čžou; Ęn-lajus nurodė,

l'ai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia pakietus j 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su Iš anksto apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVIMAS 
IŠKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet kų. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir įvairių gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir 

kt., oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymą ir originaiį jjarašą gavėjo; Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėles įvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
(kamp. nuo senos vietos)

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekni. 9-6, šešt. 9-4.

I’akietai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6465
, 7-7272

nigo, kurįs pribuvęs, vis; 
Jurgio nųodęmĮes vėleliam s 
grąžino, 
įasiuntė. 

triksas? žinoių'a, kad puikus!' 
Užtaigi, 
niniai ir 
hiai prie 
puikiomis 
naudoja, 
varnams, 
naį įsiti 
metodą 
mintingi^usia jei nori papulti 
į dangaus karalystę. Jau jei
gu ir kainuos' doleris kitas 
daugiau, bet tai niekis, paly
ginus su 
vargšai parapijonys per visą 
savo gyvenimą. O čia, va, į 
tokį trumpą laiką, ptiędėmes 
tau nuvalė, 
kur pądeidauii. _ 
jau nereikia |.. . |T<ongo anglų.ivaldžia absur* i

Jonui Blaškiui pavėlinus į j diškąi vaizduoja tas riaušes 
brolio ąernienis, • jau nebuvo į esant dviejų kinų, grupių,

Seno Vinco Eilėraščių 
Platintojų Atydai!

h.v.v,J doleris kitas 
bet tai niekis, paly- 

!tuo, kiek išmoka tie

if pasiunčia tave 
Tai geriau

kad anglų valdžia Hongkon- i 
ge nuolaidžiauja kruvinas' 
riaušes sukėlusiems gomin-1 
danininkų ag.eųtams ir juos 
globoja. Iki šiol anglų vąl-j 
džia Hongkohge gominda- j 
niųinkų agentams nepasa
kė nė vieno smerkiamo žo- 

jdžio. Dar daugiau, Hohg-i

Prenumeratų rinkimui laikas pasibaigė. O kurie 
turite ant rankų užsakymų, prašome tuojau pri
siųsti juos Laisves Administracijai, o kurie pa
sivėlinote užsisakyti, tai dar galite užsisakyti 
tuojau, prisiųsdami vieną dolerį.

Knyga bus gatava dar prieš Kalėdas. Turime 
malonumo pranešti, kad prenumeratų gauta pa
tenkinantis kiekis, lygiai tiek kiek buvo tikėtasi. 
Pati knyga bus didesnė negu kad buvo žadėta. > 
Dėkojame prenumeratų rinkėjams ir visiems 
užsisakiusiems Seno Vinco Eilėraščių knygą.

La išveš Adminis t racija

i
■ \

S.



Lewiston-Auburn, Me.
Laisvės vajus ir mūsų ligoniai

Auburno ir ‘kumfotdo Vaji- 
fiinkų pastangomis bandome 
pasiekti visus dienraščio Lais
vės skaitytojus su paraginimu 
atsinaujinti ] 
Kai kuriems skaitytojams ne- Mat, 
reikia paraginimų, jie ir pa- rė jos vienatinis sūnus Steve ! 
tys žino, kada prenumeratos Norkus, 
išsibaigia. Tai dar mus para-1 prisidėjo prie motinos 
gina atnaujinti. Tai gerai, 
taip ir reikia.

Kazimieras Martinkus, se
nas Laisvės skaitytojas, bro
liui Vincui mirus, sunkiai su
sirgo, dar ir dabar vargiai 
per stubą pereina. Daugiausia 
guli lovoje. Jo moteris Adelė, 
Martinkienė turi sunkiai dirb-j 
ti ligonio užlaikymui. Abu ap- 
švietą mylintys ir nebejauni 
žmonės.

dasi ant septintojo aukšto, 
kambarys 3tf-tas.

* * *
Teko aplankyti ir E. Frei- 

mahtienės sergančią sešutę 
Oną Daivienę, kuri dabar gy
vena pas Freimantus. Mažai 
iš lovos tegali pasikelti, nes

— I

NewWto^M^Zirjioi
Sunkiai serga

prenumeratas, suparalyžiuota (viena puse).' Pnig] 
iitytojams ne- Mat, neperseniai staigiai mi- LOIldllUdb

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

i

Ona Yakavonienė, sena dar
bininkiškų idėjų veteranė, gy-; 
vena iš pensijos ant ūkės pas 
sūnų Green, Me. Taipgi men
kos sveikatos.

Valerija Rudokienė, neku- 
ris laikas atgal turėjo skau
džią operaciją, per ką neteko 
vienos kojos žemiau kelio, bet 
žaizda vis dar neužgyja. Drg. 
V. Rudokienė, sveika būdama, 
yra daug prigelbėjusi L.D.S. 
45 ir L.L.D. 3.1 kuopoms su 
darbu. Todėl minėtų kuopų 
nariai velija draugei greit pa
sveikti.

Jogasė L. Apšegienė jau be
veik metai, kaip po operacijos 
jaučiasi daug geriau ir gali 
apie namus po biskutį dirbinę 
ti.

Tą s daugiausiai ir 
nervų 

suįrimo ir šios nesveikatos.
Steve Norkų pažinojau la

bai gerai, buvo linksmaus bū
do, draugiškas ir geras unijis- 
tas savo darbe. Gaila, kad 
apie Steve Norkų iš-brighto- 
niečių niekas nieko neparašė. 
Rodos, kad jo ir nebūta gy
vųjų tarpe. O tai negerai!

Velionis paliko liūdesyje sa
vo motiną ir moterį Valeriją 
Norkienę, daug artimų gimi
nių ir draugų.

Amžina jam atmintis!
Mrs. J; Klimavičienė iš 

merville, Mass., girdėjau 
nesveikuoja. Neteko ją
lankyti, nes per trumpą laiką 
nesuspėjau.

Mano širdingiausi 
mai visiems ligoniams 
greičiausiai pasveikti!
Vestuvių sekmadienis 
Brightone

Lapkričio 11-ą Lietuvių
liečiu Klubo viršutinėje salė
je įvyko šaunus vestuvių po- 
kilys. Tai buvo Juozo ir Ve
ronikos Karalių vienatinės du
krelės Irenos su Hank vestu
vės. Jaunoji savo aprėdale 
atrodė kaip karalaitė. .

Svečių dalyvavo apie trys
taipgi šimtai, beveik iš visų apiinki- 

nitj miestelių, taipgi ir keli 
Kur tik pasisuksi,

I visur matėsi pažįstami drau
giški veidai; tarpe kitų'- Va
lerija Vaškienė iš Quincy, .uo
li dienraščio Laisvės skaityto
ja ir rėmėja; marlboriečiai 
Sabanskienė su sūnum, dukra 
ir žentu Al. Vaškis, taipgi 
K. O. Yokšai; C. E. Freiman- ’ 

j tai, jų sūnūs, marčios ir anū-

So- 
irgi 
ap-

linkėji-
kuo

i-

Eva Naujokienė, 
dienraščio Laisvės skaitytoja, 
nors dar dirba, bet sakosi, jog meiniečiai. 
irgi nesveikuoja.

Kazimieras Paškus, ilgame
tis laisvietis ir per daug metų 
buvęs L.L.D. 31-os kuopos na
rys, suparalyžiuotas ilgai sir
go. Dabar esąs kiek sveikes
nis ir gali jau pavaikščioti. 
Gyvena Lisbon, Me.,'irgi pen- 
sijonierius.

Alekas Kaulakis ir Pranas 1 ]<aį jg Somerville; čia draugės 
Apšega sako, kad abiejų svei
kata labai menka. O šaltasis 
oras jiems dar labiau kenkia.

Antanas Šileikis po opera
cijos grįžo namo iš Bostono 
Medical Center klinikos, 'irgi 
jau sveiksta.

Henry šepelevas - Barano
vas, rusas, mirė Portland© 
sanatorijoje. Buvo gerai pa
mokytas, mokėjo kelias kal
bas. Sveikas būdamas dirbo 
apdraudos kompanijoms. Dėl 

priežasčių darbo išlaikyti 
,. Kadaise buvo nariu

n S ^5-os kuopos.
Kupiškėnų banketas pas 
draugus A. J. Stukus

Vieną šeštadienio vakarą d. 
Sbi’-^i iškėlė puikų kupiškėnų 
ban.’ etą ant savo ūkės. Būre
lis draugų gardžiai lig soties 
pasivaišinome, pasikalbėjome 
apie kasdieninius bėgamus 
reikalus, pažaidėme kozyrė- 
mis ir, linksmai praleidę lai
ką, vėlokai 
mus.
Apsilankius

Lapkričio 
tis Brighton, Mass. Anksti ry
tą, juoduką pabalnoję, leido
mės iš šiaurės link pietų. 
Brightoną pasiekėme per tris 
valandas. Keliai dabar labai 
geri. .Draugė P. Vaškienė jau 
laukė mūs su pietumis. Paval
gę, kiek pasilsėję, traukėme j 
Boston General Hospital. Sku- 

, bmome atlankyti sergantį drg. 
Frank Kaulakj, montellietį.
Ligonis, netikėtai mus pama
tęs, apsiverkė, sakydamas,
kad jau labai atsibodo čia gu
lėti, pasiilgau namų.

Draugai montelliečiai, ku
riems galima, bandykite at
lankyti sergantį draugą. Ran-

pulki fotografija. Kainos 
narnos.

L MELMED
Photo Studio

\ Flushing*© nuo 1980.

Visiems Mano Lietuviškiems | 
Draugams Ir Kostumeriams- | 

Linkiu Linksmų Kalėdų ir Lai- i 
mingy Naujų Metų! J

Tinkamiausią dovaną galite f 
duoti savo artimiesiems tai yra £ 

prie!-?

Naujasis dangorežis 
turės net 60 aukšty

New Yorke 
naujas dangorė^i

bus- statomas 
s, 60 aukštų

Sunkiai širdies liga susirgo 
Paul Zorlandas, kriaučių kon- 
traktorius, 
St., Ozone Park, N. Y.

Lapkričio 23-ą dieną jis bu- Taį bus seįptintah savo aukš- U) 
vo nuvežtas Į Jamaica Hospi 
talį; kuris 
inaica Avė., Jamaicoje. 
ilgai P Zorlandui 
teks būti, dar nežinia.

Lankyti ligonį galima ly
tais, popiečiais ir vakarais. Li
gonis randasi antrajame ligo
ninės aukšte. Kambarys : 272.!

Zorlando dirbtuvėje dirbai 
beveik vieni lietuviai kliau
čiai ir visi jie jam linki greit 
ir sėkmingai pasveikti.

gyvenąs 94-10 75 pastatas. Jjs rasis 52nd St. ir 
Ave. of thę Americas kampe.

Teisėjas prašvilpė 
$183,725 ant arklių

randasi prie Ja- 
Kaip 

ligoninėje

čiu pastatas šiame didmiesty
je. Tik i^eši kiti, aukštesni; 
Empire State, Chrysler Buil
ding, Wall Tower, Manhat
tan Company, RCA ir Wool
worth BuilĮling.

breath Ruffin korporacija. Jis 
bus nuomQjamasi biznio raš
tinėms.

New Yorko i 
spaudoje

“Daily Worker’is” sako, kad 
paskutinėmis keliomis savaitė
mis jo cirkuliacija žymiai pa
didėjo — kioskuose parsida- 
vinėja žymiai daugiau jo nu
merių. Priežastis, kai]) 
sako pats laikraštis, yra 
kiai Rytų Europoje, kurie su
kėlė didelį susidomėjimą ii 
tarp ne-kairiečių fiiom, ką sa- Į qįs 
ko apie juos kairiečių orga
nas. »

jvy-

Edison Co. gal nupirks
I miesto jėgainės

Didžioji Consolidated Edi
son kompanija

! mi(

Mike Quill kviečia 
John Santo grįžti...

Kuomet Amerikos valdžia 
keleri metai atgal deportavo 
Vengrijon New York© trans
porto darbininkų unijosį (TW- 

svarbų pareigūną Santo,
. unijos vadas Michael Quill 
užgyrė. Quill per kelerius me
tus vedė frakcinę kovą prieš 
Santo, kad jį išėsti iš unijos. 
Deportavimas buvo jo sveikin
tas. 4

Dabar Quill pasiuntė tele-, 
gramą Sandui. Jis kviečia jį' 

Amerikon, ■ jis jam net 
naują tarnybą unijoje. 
Santo jau p e Vengrijo- 
Austrijoje, kur jis atsi- 
su kitais ’ pabėgėliais, 
telegramoj sakoma, kad 

kuris

grįžti
> žada 
Mat, 

.1 e, o 
dūrė 
Quill 
jjs sveikina Santo, kuris ‘‘pa
galiau išsiblaivė iš komunisti
nių nuodų” ....

Idžiai
sutiko duoti 

pasiūlymą,st o v
< ji sutikti! Mokėti už vi- 

mieste koiyiroliuojamas 
elektros jėgaines 
kalbama 
privatiškam trustui.
daiktas, kkd Edison kompa
nija tas jėgas pasiims pusdy
kiai.

Jau seniai 
^Ple jų pardavimą 

Galimas

White Plaines teisėjas Mat-! 
t hew J. Siano prisipažino prie 
kaltės.- Jis apgavo daug žmo
nių. Jis arklių lenktynėse pra
švilpė $183,735. Suareštuotas 
ir paleistas po $10,000 kauci
ja. Gal turės atsidurti kalėji
me, nes skolininkams atsimo
kėti neturi iš ko.

Namų Darbininkė, Daktaro na
mai, 1 vaikas mokinys; nuosavas 
gražus kambarys. Kiekvieną sek
madienį laisva, ir daug liuoslaikio. 
Alga $100 į mėnesį pradžiai. 1.1. 
4-3222.

j Dr. S. Gluck, 118 82nd Avė. Kew 
Gardens, L. I. (233-235)

Ir kalėjime .nepasimokė
Miss Joan Capelli kalėjime 

ištupėjo 29 dienas už nemokė
jimą automobilio vairuoti. Bet 
ar ji ko nors pasimokė? Nie
ko, visiškai nieko. Už poros 
dienų ir vėl atsidūrė teisme 
už vairavimą mašinos be lel- i 
dimo. Paleista po $1,000 kau
cijos. ' •

MOTERIAKfc, * žemiau 40 metų, 
abelnam namų ruošos, darbui, 4 die
nom, 1 P. M. iki po pietų. Biznierių 
pora, mažas apartmentas, pilni na
mai, randasi Ęast 72nd St., New 

1 York City. Reikalingi paliudijimai, 
į Šaukite vakarais po 6. P. M. šešta- 
' dieniais ir sekmadieniais per dieną.

BU. 8-8111
(232-234)

NAMŲ DARBININKĖ, gražioj sek
cijoj, Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu- • 
rėti kiek nors supratimo apie papras
tą valgių gaminimą. Nuolatinis dar
bas sU geru užmokėsčiu. Aktoriaus 
namuose. Šaukite W1L 5-6597 (k> 
ti darbininkai gyvena vietoje). ŠaW 
kite po 8::30 A. M. (už pašauki
mus pinigai negrąžinami).

(231-237)

kusijos apie negrus
Jefferson, mokykloje antra

dienį Įvyko diskusijos

UKRAINŲ KONCERTAS 
šį SEKMADIENI , I

,Draugiški Ukrainai, kurių 
choras taip gražiai Aido Cho
ro koncerte dainavo, o šokė
jai Laisvės koncerte šoko, pa-, 
tys turės koncertą šį sekma
dieni, gruodžio 
Pradžia 2:30.

Koncerto salė 
Hali — randasi 
St, New Yorke,
gus tolis nuo BMT Union 
Square stoties ar nuo IRT 
Lexington linijos 14 th St. sto
ties.

Turintiems liuosą dieną pa
tartina nueiti, nesigailėsite.

Rep.

PRANEŠIMAI
MALE and FEMALE

2-ą dieną.

— Webster
119 E. ilth

Beveik ly-

skirstėmės į na-

pas braitoniečius
10-ą teko lanky-

Kiaunienė, E. Belekevičienė, 
Brighton© beikeris d. Trušas, 
kadaise gyvenęs Rumforde. 
Visi čia suminėti draugai-gės 
gražiai atrodo', su visais nori
si paspausti ranką ir tarti žo
di kitą, paklausti: kaip eina
si, draugučiai? Kaip gerai 
darbuojatės dėl Laisvės va
jaus.

Petronėlės sūnūs ^7alter ir 
Frank Rimkai puikiai, suma
niai patarnavo svečiams su šil
tais ir šaltais gėrimais. O jau
nosios tėveliai rūpinosi, kad 
tik visi svečiai būtų patenkin
ti ir sotūs.

Mūsų jaunavedžiai apie 11 
vakaro išskrido į padanges 
medaus mėnesiui į Floridą.

Linksmai ir gražiai pralei
dome vestuvių sekmadienį 
Brighton, Mass. Atsisveikinę 
su draugais, palinkėję visiems 
geriausių laimių, ant rytojaus j 
skubinome į namus.

Mūsų nuoširdus ačiū drau-1 
gams P. Vaškienei.ir J. V.

j Karaliams už vaišes ir nakvy
nę.

136-83 Roosevelt Ave., FI., 3-1425 f

apie
Bet, nežiūrint pakeltos čir- Komunistų partijas nusistaty-

kuliacijos, finansinė laikraš
čio padėtis lieka labai sunki. 

I Kasdieną tame laikraštyje da
bar pirmame puslapyje telpa 
atsikreipimai, raginimai kaip 
nors išlaikyti laikrašti.

Kaip žinia, tame laikrašty
je dabar vyksta gan aštrios

• diskusijos apie Vengrijos tvy- tai 
kius. Kai kurie skaitytojai la
bai nepatenkinti redakcijos 
atsinešimu. Net buvo laiškų 
nuo tokių skaitytojų, kurie, 
nesutikdami su redakcija, 
kaip ir atsisuka nuo laikraš
čio bendrai.

Bet jiems smarkiai atrėžia 
kiti. Daugelis tų, kurie nesu-, 
tinka su redakcijos nuomone, 
kurie pritaria Fosterio-Denni- 
so-Alleno nuomonėms, pabrė
žia, kat 
rėmimas 
kad laikraštis lieka visų orga
nu. Laikraštyje telpa ne tik 
redakciniai 
Foster io, 
straipsniai, .

priešingi. Telpa, 
laiškai ir tų, kurie gra- 

atsisukti nuo laikraščio.
* Vienas skaitytojas klausia 

“ tų pasipiktinusių laiškų rašy- 
; tojų :

| “Kur kitur jūs galite reikš-
I ti savo nuomon.es 
| jeigu 
kuris 
nu?”

“Daily Wor’kerio’ 
yra visų reikalas

straipsniai 
Denniso 

kurie

A. Apšegiene

ir

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE 

Geriausios rūšies kiaulienos 
dešrų.

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir daugmeniškai.

1927 Washington Ave. 
Tremont 8-8193—Bronx 57, N.Y.

(230-236)

m a negrų kovos už lygias tei- 
atžvilgiu. Iki šiol komunis- 
laikėsi nusiste

valstijos
atskirą tautą ir 

kovot

ta i 
p i e' 
dar 
ten 
išsi 
giau girdisi nuonįionių,

;inėse
o kaip
jie turi

itymo, kad 
e negrai su-

r
i už “tautinį 

aisvininją”. Dšbar vis dau- 
‘ , kad 

buvo klaidingas nusistaty- 
kad Įir pietinėse valsti-malė

jose’ negrai) turi kovoti už in
tegraciją, o ne kokią nors au
tonomiją. diskusijose dalyva
vo Abner Berry 
len ir James E.

James S. Al- 
Jackson.

c i j ai 
liau,

, bet 
ir kitų 
redak-
paga-

spaudoje, 
ne “Daily Worke’yje”, 
lieka mūsų visų orga-

Užraiyldte Laisvę savo draugui

JUSTICE TAVERN
52-19 Justice Ave., Elmhurst, L..I.
Arti 53rd Ave., Tel. HA. 9-8066

Puiki vokiški valgiai. Sekma
dienį pietūs nuo 2 iki 8 v. vak. 
Puikus privatiškas valgymo rū
mas klubams, banketams ir ves
tuvėms. Parinkti gėrimai. Valgis 
kasdien.

WILFRIED KOLSCH, Sav.

RAQIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation • Rockefeller Center

Tinkamas teatras visai šeimai 
pamatyt!

Juokinga filmą iš veikalo, kuris 
buvo vaidintas ant Broadway ilgų 
laiką. Jaipgi matysite gražų spek
taklį NATIVITY ir KALĖDŲ DIE
DUKO CIRKĄ Radio City Estradoj.

MARLON BRANDO • GLENN FORD 
MACHIKO KYO

Starring in Cinemascope and METROCOLOR in

THE TEAHOUSE OF THE AUGUST MOON 
Co-Starring EDDIE ALBERT

Screenplay and Play by JOHN PATRICK
Directed by DANIEL MANN • Produced by JACK CUMMINGS 

An M-G-M Picture

Ko-operatyvės Spaudos 
metinis suvažiavimas 
(Jan.) 27 d., Liberty 

-100-06 Atlantic Avė., 
N. Y., prasidės 10

Lietuvių 
Bendrovės 
įvyks sausio 
Auditorijoje,
Richmond Hill 
valandą ryto.

Visi šėrininkai dalyvaukite suva
žiavime, išklausykite finansinio ra
porto ii’ duokite iniciatyvos bendro
vės labui.

M. Stakovas, sekr.
(234-235)

įvyks ketvirtadienio vakare, 
Liberty Auditorijoje, 

bus renkama 
Todėl svarbu vi- 

Dar yra

JAU GATAVOS 
“1957 CAR PLATES” 

šiemet labai anksti praside
da jau ateinačių metų auto
mobilių registracija. Su gruo
džio 1-ą d. jau bus galima 
užsiregistruoti ir gauti 1957-ų 
metų “plates”. Registruojant 
mašiną reikės įro'dyti, kad ji'užsimokėti, 
yra apdrausta. Puikiai pasi- met.

! pelnys apdraudos Kompanijos.

R1OHMONL HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susirin
kimas 
gruodžio G d.,
Šiame susirinkime 
kuopos valdyba, 
siems nariams dalyvauti.
keletas narių, *už. šiuos metus pilnai 
nepasimokėjusių./ Malonėkite šia
me susirinkime pasimokėti.

Valdyba 233-235)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos priešmetinis 

. susirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 4 d., 7:30 vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus rinkimai kuopos 
valdybos 1957 metams. 'Kurių duok
lės nemokėtos, malonėkite ateiti ir 

, kad nesusispenduotU- 
Valdyba ’ (233-235)

LONDONAS, i— Bevanas.
tapo vyriausiu Darbo par- | < FREDERICKS STUDIO . $ 
tijds. frakcijos I parlamente | 
kalbėtoju užsienio politikos g 
klausimais! g

ė' [ ' r
K Visiems Mano Lietuviškiems

Frantams ir Kostumęrianis » 
Si' I I *)| j PAUL goudis g 
Sį Kailininkasu i l C*
^Linkiu linksmų Kalėdų ir ... .

' . „.j. — x Prisiminki-^ į
Lai-

Tel. VI. 7-8021

Namuose a-r Studio Vedybiniai $ 
paveikslai. 3-D spalvuoti, ar pa- $: w paveiKsmi. o-jlf

~~ | k prasti. Portretai, puikiausia do- 
U Vana bile kam. Mes esame žino- 
ę. K ini kaip patyrę ir patenkinanti 
m R fotografistai. Prieinamos kainos, ji 
$ $ g
W K 87-26 Jamaica Ave. $ 
& B Woodhaven 21, N. Y.
$ K I »

įmingu Naujįjt Metų !
S te savo artimuosius
^Padarome jr pagal užsakymą.*?
^Certifikuoti įiaklytuvai - sandėliai.^

su kailiniais.» 
pagal užsakymą -

g įsteigta 1916. K 
^pasitikimus kailiniu

reipkitės pas g 
kus. $

170-10 Hillside'Ave., Jamaica

Bavariškas Porcelenas 
Hutschenreuther’lo 

“THE BOWLER” 
(K. Tutter)

STARTER SETS, 
nuo $3.50 ir aukščiau

Vazonų, kristalo, didelis pasirin
kimas vakarienei ir kavai setų. 

“Colbalt” dalykėlių.
SCHMIDT IMPORTING

* COMPANY, .... ■■ F ;
1625 2nd Aje. (84-85 St., N. Y. C.

j . TRiifalgar 9-0290

PARDAVIMAI

Abelnas namų darbas, pa- 
vairavimas. Pri- 

rūmai. Puiki 
Conn. Nuola- 
darbo sąlygos.
RE. 7-6743.

(234-240) ’

Pora.
prastas virimas, 
vatiški gyvenimui 
apylinkė Greenwich, 
tinis darbas, puikios 
Saukite New Yorke-

HELP WANTED MALE

Mašinistai. Gera alga Lathe dar
bininkams. Dieniniai ar naktiniai 
šiftai. Auganti kompanija, išdirba 
ultrasonic dalykus. Reikalinga 5 m. 
patyrimo. Šaukite Mr. Kaplan, ST. 
4-6602 oirm vai. vak. CAVITRON > 
EQUIPMENT CORP., 42-26 28G’’ 
St., L. I. C. (230-2^z

BUSINESS OPPORTUNITIES

MACHINERY—
Cincinatti No. 3 — 24 hydromat ic 

Miller, $5,500 — Richmond Universal 
Miller, complete $1,950 ■— Becker

■ Vertical $650 — all equipment in 
A-l—mechanical condition except
ional buys, each and every one. 
Convince yourself.
IV. 5-2804. Uniondale Long Island.

(232-238)

Nauji ir mąžai vartoti kostiumai, ( 
palitai, batai ir baltiniai. Gali pa- i 
tys naudot, arba išsiųsti Europon. 
Labai prieinamos kainos. Pertaisy
mai veltui.. LUTA .CLOTHING, 
599 W. 187th St. (Nuo St. Nicholas 
Ave.), IRT, 191st St., N. Y. C.

LUNCHEONETTE. Busy Corner. 
Location, ideal sandwich shop — 
low overhead, reasonable rent, good 
lease. Ideal for partners, couples, 
or individuals. Private owner selling 
very reasonable. An opportunity you 
should not overlook. Convince yoinQ 
self. *
1251 Westchester Ave., Bronx, N;W«

DA. 3-8826
(232-238)

Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par
duodu už kainą, su kuria jūs sutik
site po inspekcijos, 
biznis, geroje vietoje, 
kurios neturėtumėt 
kite. 4168 Boston 
Y. FA. 4r9597.

Gerai įdirbtas
Tai proga, 

praleisti, atei- 
Rd., Bronx, N.

WE CATER 
WEDDINGS * PARTIES 

BANQUETS 
Accomodations for up to 200. 
Full Course dinners served. 
Also can supply if'desired < 
JHforsd’oeuves, music, liquor.

Starting $5.00 per person & up. 
Open from 4 P. M. Daily 

Sunday from ,12
| GRECO’S

875 Sunrise Hway 
Lynbrook, N. Y. 

Phone LYnbrook 3-8930

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
* I189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

AL. 4-1193
SPECIALfiS ŽEMOS VASARINĖS KAINOS

PasiunČiame siuntinius J visas dalis Sovietų Sąjungos—i Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jijs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PASTŲ PRISTATOMI I 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupyti laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS-n-apart reguliarės apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ. ,

Ofisas atdaras kasdien, įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais, 
išsiunčiame per Parcels to Russia, Ino.

PARDUODU NAMUS FLORIDOJE 
Dėl nesveikatos parduoda du namus 
lengvomis sąlygomis. Puiki vieta, 
1.5 akro sodo su dailiom palmėm, 
namas 6 kambarių, maudynė, skie
pas, 2 porčiai. Garažas, virš jo 4 
kamb. ir maudyriė. Kitas namas -2 
šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 
po 2 porčius. Puiki vieta, pajamų ^parduoda šį puikų biznį/ sutiksite su 

kaina, kai pamatysite viską. 1064 
Washington Ave., Bronx, arti 165th 
St. MO. 9-9914.

duodą $250 per mėnesį. Kreipkitės:
P. Kraucs
8050 N. W. 13th Ct.
Miami, Fla.

(232-236)

HELP WANTED FEMALE

KASININKES
Su patyrimu. Gražiai ir švariai 

išrodančios, ir turiričios aiškų rank
raštį. 5 dienos į savaitę.

LERNER SHOPS
1200 Market St., Phila., Pa.

(233-235)

MACHINERY & EQUIPMENT

Retėžiniai keltuvai, kranai. Ran
kiniai ir elektriniai. Visokių išdir- 

.bysčių. Parendavojimui ir pardavi
mui. Patarnavimai.

ALLBORO EQUIPMENT CO.
839 Pennsylvania Ave., B’klyn 

NI. 9-5859
(230-236)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OO**O(J*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-0172

(228-234)

Mašinų taisymo ir sandėlio biznis, 
yietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta 
ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri
einama renda. Privatiškas Sav.

(229-235)

i Bar ir Brill. Geroj vietoj, mažos 
J išeigos. Gera proga įsigyti gerai 
įsteigtą biznį. Savininkas turi par
duoti iš priežasties kitų interesų. 
Reikalingas mažas įnešimas. Per
sitikrinkite. Brooklyne. DI. 2-8794.

(229-235)

REAL ESTATE

JAMAICA, L. I. Malonūs namai— 
5 rūmų, modeminiai, veranda, gara- 
džius, aliejm šildomi. Privatinis sa
vininkas parduoda už žemą kainą— 
lik už $11,990. Jūs geriausiai įver
tinsite šį puikiausią pirkinį tik ap
žiūrėję, persitikrinkite. Jamaica 3- 
8861. • (231-234)

TURĖKITE MINTYJE
Nepamirškite, jog metinė 

L.D.S. 13tos kuopos vakarie
nė įvyks gruodžio 8-ą dieną, 
šeštadienio vakare, Lietuvių 
Kultūrinio Centro patalpoje.

Vakarienė bus pirmos kla
sės, o įžanga tiktai $2.50. Pa- 
sistengkite tikietus įsigyti iš 

J anksto. Juos galima gauti pas 
kuopos narius.

S ELMHURST 
g PHOTO STUDIOS 
g Mes Specialistai su Portretais. 
$Tai gražiausia atmintis saVo ar- 
Mtlmųjų, mylimųjų, organizacijų, 

’ ggrupių ir tt. " i
£82-22 Grand Ave., Elmhurst, L. I. 
K NEWTOWN 9- 8101 
$ Tik du blokai nuo Queens Blvd.

css 4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Gruodžio (Dec.) 1, 1956

atdaras ki
Mes

nuomon.es



