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KRISLAI
Kurstymo Įrankis.
Prašau prabilti ,
Po džiaugsmo ašaros.
“Pertempta styga.”
Gerai ir be garbės.
Medžiai, malkos ir lietuv

Rašo A. Bimba

Dabar ir patys vengrai susi
riesdami keikia “Radio Fr^e 
Europe” už pakurstymą juos 
sukilti. Jie paklausė, sukilo ir 
gavo skaudžiai Į kaili.

Toji radijo stotis i metus 
• kaštuoja dešimt milionų dala- 

rhj. Ja įsteigė pats preziden
tas Eisenhoweris.

Vakaru Vokietijos Adenau
erio valdžia veda stoties tyri
nėjimą. Juk tai negalimas
daiktas, kad Amerikos įsteig
ta įr finansuojama radijo sto
tis būtų išimtinai naudojama

^kurstymui sukilimų ir skerdy- 
Vokietijos kaimyniškuose 

krantuose? Kokioje pozicijoje 
pastatoma Vokietija ?

V —---—
Chicagos ir So. Bostono lie

tuviškieji menševikai jau la
bai daug ašarų išliejo, ir jų 
liejimui dar vis nesimato galo, 
apie komunistus, apie jų bė
das, apie juose pasireiškusius 
nesutikimus.

Bet kodėl Naujienos ii Ke
leivis taip gražiai tyli apie 
sąvo vienminčių socialistų bė
das, nesusipratimus ir vargus? 
Kodėl jie nepasmerkia ir nc- 

^škeikia Francūzijos socialis- 
kurie jau seniai skerdžia 

žmones Alžyrijoje?
Kodėl \jie taip gražiai tyli 

apie pasidalinimus socialistų 
internacionale ?

Juk, man atrodo, daug 
gražiau ir parankiau savo 
marškinius plauti, negu kitų 
marškiniais rūpintis.

Gruodžiu 3 d. Naujienos su
riko: “Vengrai organizuojasi 
naujai ginkluotai kovai.” Bot 
po to jau kasdien dūsauja, clc- 
juojo ir meluoja, kad Vengri
joje esą mušami nekalti be
ginkliai žmonės!

Smetoninė Dirva pliekia 
kailį kunigui Končiui, BALFo 
pirmininkui. 'Jis pavirtęs ue- 
besuyaldomu diktatoriumi ir 
net poną OI į išjojęs iš tos or
ganizacijos laukan. Gavęs 
sagtį ir nonas Gegužis, 

i

Neveltui Dirvos redaktorius 
Balys Gaidžiūnas šaukia: 
“Kunigas J. Končius stygą 
tikrai pertempė”.

Ji turėsianti nutrūkti! Bus 
gražu, kai kunigėlio styga 
nutrūks!

Alvis Presley esąs lietuvis, 
sūnus Preslauskų. Vieną kitą 
žodį dar ir lietuviškai supran
tąs.

Nežinau, kiek iš to lietuviai 
turi garbės. To jauno vyruko 
praturtėjimas iš “dainavimo” 
nieko bendro neturi su tikruo
ju talentu. Gabumų gal jis ir 
turi nemažai, ale ištvirkusi 
buržuazija, kuri kontroliuoja 
radiją ir televiziją, doleriais 

/ įį apipylė už mokėjimą savo 
^tūno biauriais kraipymais 
faunose mergaitėse lytinius 
•pojūčius ir gašlumus sukelti.

Puikiai kai kam, ^nat, apsimo
ka ir jaunimo tvirkinimas — 
apsimoka televizijos ir radijo 
savininkams. . A

BALFo centras gavęs vieną 
laišką iš tolimo Sibiro. Iš ten 
parašęs lietuvis, kuris sakosi

Bedarbiu skaičius 
per spalio mėnesį 
padaugėjo 554,000
Washingtonas.—Per vie

ną mėnesį bedarbių skai
čius šioje Šalyje padaugėja 
ant virš pusės mįUjono, 
tiksliau—554,000. Taip sa
ko oficialus Darbo ir ko
mercijos departmentas. Sta
tistika rodo, kad spalio mė
nesį 2,463,000 ieškojo dar
bo, 554,000 daugiau, negu 
rugsėjo mėnesį.

Tuo pačiu laiku, kai be
darbių skaičius, pagal sta
tistiką, padidėjo ant 554,- 
000, dirbančiųję skaičus. 
per tą mėnesį sumažėjo ant 
906,000, tai yra, beveik mi
lijono. Faktas, kad ne visi

Duclos kalbėjo italų komunistų 
partijos kongrese; vyko aštrios 
diskusijos Vengrijos klausimu
Roma. — Italijos Komu

nistų partijos suvažiavime 
kalbėjo Jaques Duclos, sve
čias iš Francūzijos, vyriau
sias francūzų komūnistų 
teoretikas. Pasveikinęs su
važiavimą Francūzijos K. 
P. vardu, Duclos tuojau 
perėjo prie teoretinių klau
simų gvildenimo. Jis sakė, 
kad dabar nėra laiko kar
toti tuščias frazes — reikia 
analyzuoti ir gvildenti.

Vyriausia Duclos. kalbos 
tema buvo Vengrijos įvy
kiai. Duclos reiškė nuomo
nę. kad fašizmas būtų įsi
galėję Vengrijoje, jeigu 
tarybinė intervencija laiku 
nebūtų pastojusi kelią suki
lėliams.

Tą pačią dieną, kai kal
bėjo Duclos, ..vienas delega
tas, jaunas parlamento na
rys Antonio Giolitti, reiš
kė visai priešingą nuomo
nę. Jis sakė, kad Togliatti 
ir kiti partijos vadai, ku
rie iš vardo smerkia asme
nybės kultą, dar neišsigydė 
iš senų biurokratinių pa
pročių. Jis sakė, kad tik 
paviršutiniškumas gali pri
vesti prie lengvo aiškinimo 
apie fašistinį sukilimą Ven-, 
grijoje, kad vadovybė ban-

kertąs medžius!
Kunigas Končius muša tri- 

vogą ir sayo raketui prašo 
daugiau aukų. Reikią tą me
džių kirtėją tuojau sušelpti!

Nežinau, kodėl miško dar
bas pasidarė tokiu jau baisiu 
dalyku. Juk ‘ir Amerikoje va
karuose tūkstančiai darbinin
kų darbuojasi' miškuose.. Vi
suose kraštuose yra tokių dar
bininkų.

Ypač lietuvis myli girią ir 
medžius. Atsimenu, kaip ma
lonu būdavo nuvažiuoti į miš
ką ir ilgą eglę paguldyti!

Gimiau ir augau prie dide
lio miško, vadinamo Sala giriu. 
Kunigas Končius Su savo bal
tiniu raketų turėtų susirasti 
kitokį būdą apgaudinėjimui 
ir gąsdinimui Amerikos lietu
vių. Miško darbu lietuvio ne
išgąsdinsi.

tie priskaitomi prie bedar
bių, aiškinamas taip: ne vi
si, kurie praranda darbą, 
registruojasi kaip bedar
biai. Kai kurie yra sezoni
niai darbininkai, ypatingai 
žemės ūkio, kurie laukia ki
to sezono. O bedarbiais 
skaitosi oficiališkai tik tie, 
kurie registruojasi darbo 
samdymo biuruose.

Tokiu būdu faktinas be
darbių skaičius šalyje da
bar yra, sako unijos, bent 
dvigubai didesnis, negu apie 
du su puse milijono, kaip 
tai rodo valdžios statistika.

do jį ir panašiai galvojan
čiuskomunistus izoliuoti, 
bet minčių ilgai izoliuoti 
negalima.

Suvažiavime taipgi vyks 
diskusijos apie santykius 
su kairiaisiais socialistais..

Rinkimai Albanijoje
Tirana. — Albahijęje įvy

ko savivaldybių rinkimai. 
Rinkimuose dalyvavo 
89.83%.  

Jungtinės Tautos. — Ke
turi Azijos kraštai, Indija, 
Indonezija, Burma ir Ceilo- 
nas, patiekė rezoliuciją, kad 
Dag Hammarskjoldas. Ven
grijos klausimu vyktų 
Maskvon.

Clinton, Tenn.—Vietinė
je vidurinėje mokykloje ra
mu, negrai ir balti mokiniai 
taikingai kartu lanko kla
ses.

\ "...... .. ' ' ■ '

ICFTU atmetė 
TSRS boikotą

Briuselis.— Čia įvyko L 
C. F. T. U. (Iriternational 
Confederation of Free 
Trade Unions), dešiniųjų 
unijų pasaulinio susivieni
jimo, pildomosios1 tarybos 
posėdis. Amerikietiškieji' 
delegatai, atstovaują AFD- 
CIO, buvo pdsiūlę, kad I.C. 
F.T.U. organizuotų boiko
tą prieš Sovietus, taipgi 
embargo, tai yra, kad tran
sporto darbininkai, kurie 
yra ICFTU Unijų .r nariai, 
atsiskytų krauti, vežti ir 
iškrauti tarybines prekes.

Bet ICFTU pildomoji ta
ryba tą siūlymą, atmetė. 
Bet ICFTU priėmė rezoliu
ciją, kad reikia bandyti su
daryti kontaktą su Vengri
jos unijomis. ICFTU reika
lauja-iš Vengrijos valdžios 
leidimo jos delegacijai’ at
vykti Budapeštan ir kalbė
tis su darbininkų tarybų 
vadais.

Dalis Vengrijos tarybų 
vadų ragino darbininkus 

nedalyvauti streikuose

Negalėsią nubausti 
unijas už pavienių 
vadovų pareiškimus

Budapeštas. — Protesto 
streikas, prie . kurio Ven
grijos darbininkus ragino 
darbininkų tarybos, nebuvo 
visuotinas. Kaip žinia, val
džia uždarė apygardines ir 
sritines tarybas, bet paliko 
vietines fabrikuose. Prieš 
pat uždarymą Budapešto
centralinė taryba paskelbė 
48 valandų protesto strei
ką. Beveik tuo pačiu laiku 
kai kurie tų pačių tarybų 
vadai, jų tarpe Scepel me
talo kombinato atstovai, 
per radiją ragino darbinin
kus nedalyvauti jokiuose 
protesto streikuose, nes to
limesni streikai gali pri
vesti kraštą prie visiško 
chaoso. : ■

Valdžia paneigia, kad ji 
suiminėja darbininkų^ tary
bų narius kaipo tokius. A- 
reštai pravedami tik tarp 
tų reakcinių elementų, ku
riems vietomis pasisekė įsi
gauti vadovybėm Juondono 
“Daily Worker” korespon
dentas Sam Russell nurodo, 
kad vienas suimtas yra bu
vęs fašistinės. “Žaibo strė
lės” organizacijos narys, 
kitas buvęs SS-nikas.

Kadangi Budapešte ne
išėjo laikraščiai, tai gyven-

Amerikiečiai remia fašistinius 
elementus Vengrijoje, sake Belą 
Kovacs, Nagy kabineto ministras

New Yorkas.— Žurnalas 
“Reporter” paduoda inter
viu su Bela Kovacs, Veng
rijos taip vadinamos Smul
kiųjų savininkų partijos 
vadu. Tai partija, kuri bur- 
žuazinė-liberalinė, kiek pa
naši. į buv. Lietuvos valstie
čių liaudininkų partiją. Ko
vacs buvo Nagy kabineto 
narys. Interviu jis dayė, 
kai dar laikėsi Nagy kabi
netas.

Kovacs sakė, kad ameri
kiečiai dėjo pastangas rem
ti kuo reakcingesnius fašL 
stinius ir feodalinius ele
mentus. Jis sakė, kad per 
Amerikos Balsą ir radiją 
“Laisvoji Europą”; > kalbėjo 
tokie reakciniai ir pro-na- 
ciai, kurių vengrai tikriau

Izraciliečiai palieka Sinojaus 
dykumoj viską pilnai suardyta
Sino j aus dykuma.—Trauk

damiesi į lytus izraeliečiai 
nepalieka Sino j aus dyku
moje “akmens ant akmens’* 
—jie išardo kelius., susprog
dino vienintelę geležinkelio 
liniją, /sudaužė retų oazių 
pastatus ir net sunaikino 
šulinius bei vandens bokš
tus. Ims daug laiko ir pa
stangų, iki kas ■ . suardyta 
galės būti atstatyta.

Didelis.platus'vieškelis tę
siasi keliolika mylių į rytus 
nuo Suezo, bet staiga pa

tojai visą informaciją ga
vo per radiją. Kai kuriuo
se fabrikuose darbininkai 
laikė mitingus, kur.išklausė 
kalbas ir tų, kurie pritaria 
Kadaro valdžiai, ir tų, ku
rie ragina toliau prieš ją 
kovoti, statyti jai tolimes
nius reikalavimus. z*

Apie neramumus kai ku
riuose provincijos miestuo
se, kai]) tai anglies kasyk
lų centre Saltarajene, visi 
šaltiniai pripažįsta, kad į 
juos nesimaišė tarybiniai 
kariai. Saltorajene provo
katoriai įsimaišė į taikingą 
angliakasių demonstraciją 
ir metė granatas į policiją, 
Jairi atsakė šaudymu. Ta
rybiniai* kariai iš netoli ste
bėjo, bet nepadėjo policijai.

Budapeštan atvyko trijų 
angliakasių grupė, sakanti, 

\kad ji Saltorajeno anglia
kasių deleagcija. Delega
cija matėsi su Kadaru ir 
protestavo, sakydami, kad 
demonstracija buvo .taikom 
ga ir policija kalta.* Bet 
Saltorajeno Socialistinės 
darbininkų partijos (komu
nistų) skyrius sako, kad 
provokatoriai, o ne polici
ja, atsakingi.

siai nebūtų priėmę.
Kovacs, betgi, j teigė, kad 

sukilimas nebuvo fašistinis. 
Jis sakė, kad jį' pradėjo pa
tys komunistai, bet paskui 
jie, po Nagy vadovybe, pri
ėjo išvados, kad turi val
džios galią dalintis su so
cialdemokratais ir smulkiai
siais savininkais. Kraštuti
niai dešinus elementas, sa
kė Kovacs, irgi bandė pasi
reikšti ir pradėjo baltą te
rorą, bet juos galima buvo 
lengvai suvaldyti. Jis ne
sakė, kodėl jų nesuvaldė.

B-ela Kovacs dabar dar 
Vengrijoje.;.Po „Nagy. ivaL 
džios kritimo bųvcį ,pi?anęš-. 
ta,; kad jis suimtas, bet da
bar sakoma, kad, jis laisvas.

virsta juodo asfalto krūvo
mis. Atrodo, kad izraelie
čių armijos saperiai-inži- 
nieriai suvarė į kelią dide
lius metalo kablius ir, pri
rišę grandimis, traukė tan- 
'kais arba traktoriais.’ Kad 
kelio taisymas būtų dąr 
sunkesnis, jię vietomis pa
sėjo visokias mažas mi
nas. Dabar jugoslavų 
saperiai pamaži atsargiai 
juda pirmyn, minų de
tektoriais atrasdami tas 
minas ir jas išimdami. Dar-

r

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas vienbalsiai 
išnešė nuosprendį, kad val
džia neturi teisės nubausti 
unijas vien už tai, kad vie
nas ar daugiau jos parei
gūnų nusikalsta, neteisingai 
pasirašydamas po “ne-ko- 
munistiniu pareiškimu,” tai 
yra, po teigimu, kad jis ne- 
komunistas.

Kaip žinia, Taft-Hartley 
įstatymas numato, kad Na
cionalinė darbo santykių ta
ryba (NLRB) gali atimti 
kolektyvinių derybų teises 
nuo unijos, kurios vadovas 
arba vadovai randami kal
tais tokiu atžvilgiu.

Lenkų policija suvaldė Šcecine 
nenuoramas, kurie užpuolė TSRS 
konsulatą, pravesta daug areštų

Varšuva. — Lenkijos ofi-i 
ciali žinių agentūra PAR ' 
sako, kad Ščecine (buvusia- į 
me Štetine), uoste prie Bal
tijos jūros, chuliganiški ele
mentai bandė pulti Tarybų 
Sąjungos konsulatą. PAR 
sako, kad neramumai prasi
dėjo, kai policija suėmė 
■triukšmingą girtuokli, ku
ris keikėsi gatvėje. Jį už
stojo kiti chuliganiški ele
mentai, kurie pradėjo kau
tis prieš policiją, o paskui 
pulti netoli esantį tarybinį 
konsulata.

Kad atmušti chuliganus

17 Francūzij OS 
parlamente pasmerkė karą Egipte

socialistų narių

Paryžius. — Mollet laimė
jo pasitikėjimo balsavimus 
parlamente tam tikromis 
daugumomis, bet tuo pačiu 
laiku aplaikė ir 
smūgį: pškelta 
■kad socialistinė 
parlamente yra 
džiusi,.kad nemenka jos da
lis stoja prieš partijos va
dovybę ir smerkia invaziją 
Egiptan.

nemenka 
viešumon, 

frakcija 
susiskal-

Socialistai parlamente tu- j En-lajus. Tai antras jo vi
ri azpie 100 deputatų, bet 17 zitas_ šioje šalyje — jis čia 
jų,balsavo kartu su komu- lankėsi metai atgal. Čou 
nistais už Mollet valdžios 1 liktas draugiškai ir iškil- 
pašmerkimą. Keli socialis-. mingai. Jo orlaivį, atskren- 

susilaikė | /antį iš Indijos, lydėjo Bur- 
I mos sprūsminiai kovos lėk- 

“3 “Le tuvai. Aerodrome jo laukė 
Populaire” dabar sako, kad premjeras Ba Swe, ,buvęs 

premjeras U Nu ir didžiu
lės darbininkų bei studen
tų minios. Čou savo kal
boje aerodrome sakė, kad, 
nors Kiniją valdo komunis
tai ir’Burma socialistai, abi 
šalys eina, kad ir skirtin
gais keliais, link socialisti- 
niai-teisingos sistemos. Jis 
taipgi paminėjo, kad abi ša
lys turi draugiškumo tra
dicijas, kurios tūkstančių 
metų senumo.

tiniai deputatai
nuo balsavimo.
, Socialistų organas 

bas labai pavojingas ir ju
goslavai, kurie atvyko tai
kingo" misijon, baisiai pa
sipiktinę.

Izraeliečiai pripažįsta, 
kad atliko tokį naikinimo 
darbą, bet sako, kad taip 
turėjo pasielgti, kad pa
sunkinti Egipto karinių jė 
gų grąžinimų prie Izraelio 
sienos. Generolas Burns 
dabar raportuoja apie tą 
padėtį Jungtinėms Tautoms 
ir galimas dalykas, kad J. 
T. už tą elgesį pasmerks Iz
raelį:

Aukščiausias teismas nuo
sprendi padarė Mine-Mill ir 
kailiasiuvių unijos bylose. 
Teisingumo departmentas 
bandė atimti teisę nuo tų 
dviejų unijų, nes buvę jų 
pareigūnai Travis ir Ben 
Gold apkaltinti kaip pasi
rašę neteisingai po virš mi
nėtais pareiškimais. Mine- 
Mill dar nepriklausoma, o 
kailiasiuvių unija dabar yra 
Amalgamated Butcher 
Workers autonominė dalis.

Teismo nuomonę,' kuriai 
pritarė visi 9 teisėjai, para
šė teisėjas William O. Doug
las.

nuo konsulato, policijai pa
dėjo iš uosto atsiskubinę 
jūrininkai ir krovikai, uni
jų nariai. Policija pravedė 
daug areštų.

Berlynas. — Vakaru Ber
lyno spauda padarė didelę 
sensaciją iš žinios, kad Šče
cine Įvyko chuliganiški ne
ramumai. Vakaru Berlyno 
spauda teigia, kad tai buvo 
ne chuliganiški elementai, 
kurie triukšmavo, o jauni 
darbininkai ir studentai, 
kurie prie tarybinio konsu
lato protestavo prieš įvy
kius Vengrijoje.

partijos vadovybė svarsto, 
kaip disciplinuoti tuos de
putatus.

Čou EnJajus 
jau Barnioje
Rangoonas.—Burmon at

vyko Kinijos premjeras Čou

ORAS NEW YORKE ,
Giedra ir šalta <
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MOTERŲ KAMPELIS
Tarybinių Moterų

Komiteto pareiškimas
Tarybų Sąjungos 
vardu • Tarybinių 
komitetas ryžtin

gai protestuoja prieš Ang
lijos,Prancūzijos ir Izraelio 
ginkluotą agresiją Egipte.

/

Mes, tarybinės moterys, 
dar pernelyg gerai atsime- 

įname baisias kančias, di- 
I džiules nelaimes,, kurias 
! mums teko pergyventi .ant
rojo pasaulinio karo me
tais. Dar neužgijo žaizdos 

, mūsų širdyse nuo artimųjų 
1 ir brangiųjų asmenų, bro
lių, vyrų ir tėvų netekimo, 
o imperialistiniai agreso
riai sukėlė naują kolonijinį 
grobigišką karą, klastingai 
užpuolė , taikingą Egipto 
valstybę.

Tuo laiku, kai visa pa
žangioji žmonija kovoja už 
taikos’išsaugojimą visame 
pasaulyje, kai viso pasaulio 
tautos teisingai laukė, kad 
toliau, švelnės tarptautinis 
įstojimas, 
c ū z i j o s 
sluoksniai 
agresiją, 
džius prieš taikius Egipto 
miestus ir kaimus, žudyda
mi niekuo nekaltas moteris 

| ir vaikus.
Šis užpuolimas prieš E- 

giptą/ yra priešiškas aktas 
ir šiurkštus Egipto suvere
ninių teisių, jo nepriklauso
mybės ir teritorinio nelie
čiamumo pažeidimas, prieš* 

įtarauja SNO Įstatams ir 
principams, šis užpuolimas 
— grėsmė taikiam viso pa
saulio tautų gyvenimui.

Mes, Tarybų Sąjungos 
reiškiame savo 

draugišką solidarumą su 
egiptiečių tauta jos teisin
goje šventoje kovoje.

Mes reiškiame savo meilę 
ir prijautimą Egipto mote
rims, stojusioms ginti savo 
tėvynės.

Mes esame tvirtai įsitiki
nusios, kad, visos taikingo- 
sios žmonijos reikiama, 
Egipto liaudis įveiks jai te

ikusius sunkius išmėgini- 
NEBLOGAI Melbourne pasirodė Vengrijos sporti- | mus Įr pasieks pergalę, gin- 

įlinkai. Jų išviso buvo atvykusių 176. Per porą savai- dama savo teisingą reikalą, 
čių komercinė spauda visaip agitavo vengrus sportinin
kus, kad jie negrįžtų namo. Girdi, jei jūs grįšite, L\i 
“ruskiai jus nužudys.” Tokių ir kitokių kvailysčių pri
pasakojo vengrams sportininkams įvairūs ablavukai.

Sakoma, apie 46 lengvatikiai ir paklausė tos pro
pagandos, na, ir nutarė pasilikti Australijoje, u kiti grį
žo namo, iš kur atvyko.

Suklaidinti buržuazijos žmoneliai kada nors veikiau
sia gailėsis, kad paklausė liaudies priešų agitacijos.

Visų 
Canada ai^d Brazil, 6 months $6.50 Į moterų 
Foreign countries, per year ?15.00; moterų 
Foreign countries, 6 months $8.00

Canada and Brazil, per year $11.00.

Enteręd as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

OLIMPIADAI PASIBAIGUS
VIENUOLIKTOJI pasaulinė Olimpiada, vykusi Mel- i 

bourne mieste, Australijoje, pasibaigė. Ji tęsėsi apie ’ 
pora savaičių.

Tūkstančiai jaunų vyrų ir moterų, įvairių sporto 
sričių mėgėjų,, ten buvo suvykę iš viso pasaulio (apart 
Kinijos Liaudies Respublikos, kuri nedalyvavo) ir rodė 
savo gabumus sporte, ėjo vieni su kitais lenktynių.

Didžiausią viso pasaulio dėmesį kreipė dviejų šalių 
sportininkai—Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Reikia pasakyti, kad X952 metų Olimpiadoje, kuri 
vyko Suomijoje, tarybinių respublikų sportininkai pir
mą kartą dalyvavo tokiose tarptautinėse lenktynėse bei 
varžytinėse. Ten jie toli atsiliko nuo amerikinių spor
tininkų. Bet grįžę iš Helsinkiu, tarybiniai sportininkai 
ėmė labiau treniruotis, ruoštis 1956 metams.

Na, ir šiemet jie jau daug geriau pasirodė. Šiemet 
tarybinių respublikų sportininkai Australijoje, taip 
kant, nusinešė vainiką.

Skaitant taškais arba punktais, padėtis tokia:
.Tarybų Sąjungos sportininkai gavo 722
Jungtinių Valstijų sportininkai gavo 693
Kitų šalių sportininkai taškų gavo kur kas mažiau, 

o kai kurių šalių, pavyzdžiui, Ispanijos ir Kubos spor
tininkai—tik po vieną tašką.

Skaitant medaliais:
Tarybiniai sportininkai aukso medalių gavo 37
Jungtinių Valstijų sportininkai 32
AustralieČiai sportininkai 15
Kiti po mažiau, o daugelio šalių negavo nei po vieną.
Sidabrinių medalių:
Tarybiniai sportininkai—29
Amerikiniai—25
Kiti po mažiau, o daugelio šalių—nei po vieną.
Bronzinių medalių:
Tarybiniai sportininkai—33
Amerikiniai—17 .
Kitų šalių sportininkai po mažiau, o daugelio—nei; 

po vieną.
Tam tikrose sporto šakose, dažniau praktikuojamo

se Amerikoje, — pavyzdžiui krepšinyje, plaukiojime, ir į 
kit.—amerikiečiai laimėjo. Na, o kitose šakose, kurios , moterys, 
daugiau praktikuojamos tarybinėse tautose, laimėjo ta
rybiniai sportininkai.

Bėgimo sporte vainiką nusinešė Tarybų Ukrainos 
sūnus Vladimiras Kučas. Jis savo žygiais tiesiog nuste
bino pasaulį.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, bet Šių metų pasaulinė 
Olimpiada buvo reikšminga daugeliu atžvilgių.

1960 metais, jei bus taika, 12-oji Olimpiada įvyks 
Romoje, amžinajame mieste.

Taigi pasaulio sportininkai-mėgėjai neužilgo jau 
pradėsi apie ją galvoti.

egiptiečių tautos kraujas.
Mes reiškiame viltį, kad 

Izraelio moterys supras vi
sa atsakomybę už Izraelio 
valdytojų ginkluotos agre
sijos sukėlimą, ir pareika
laus iš savo vyriausybės 
tuojau pat atitraukti Izrae
lio kariuomenę už paliaubų 
linijos.

Mes raginame visų šalių 
moteris organizuoti solida
rumo su egiptiečių tautos

sa-

-“iš

K. MICHELSONO IŠPAŽINTIS
BROOKLYNE gyvuoja kaž kokia “Lietuvių tary

ba/’ kurią valdo smetonininkai-fašistai. Toje taryboje 
įeina ir vietos social-demokratų kuopelė.

Bet kai prieš kai kurį laiką šios kuopelės narys, 
K. Michelsonas, norėjo jon įeiti, tai fašistai atsisakė jį 
priimti. O vienas smetonininkas-hitlerininkas net per 
pranciškonų laikraštį K. Michelsoną ‘iškedeno.”

Po to Michelsonas paraše savo “pareiškimą”
pažintį” ir nuvykęs į tarybos posėdį ją perskaitė. Išpa
žintyje K. Michelsonas bažijasi, kad jis, prieš 13 metų 
veikdamas su pažangiaisiais lietuviais,, padarė klaidą, 
nes, girdi, “buvau jaunas.” Dabar jis tų klaidų jau 

v nedarysiąs. Netiesiogiai prašė jis atleidimo.
Bet ir tai fašistų nepatenkino, ir dėl to Michelsonas 

turėjo iš tos tarybos pasitraukti. Tada Keistutis pa
skelbė savo “išpažintį” Naujienose.

Visas tas dalykas*toks smulkus, ir kartu labai ne
garbingas: štai, jaunas advokatas, dabar jau socialistas, 

, puola ant kelių prieš fašistus ir teisinasi, nusižemina, 
kiek tik jau begalima, tačiau fašistas liekasi fašistu-* 
visa tai atmeta!

Mums rodosi, K. Michelsonas yra apygabis žmogus. 
Na, ir ko jam veržtis į tokius niekalus! Ko jam taiks
tytis prie elementų, kuriuos atmetė lietuvių tauta. Lie
tuvoje, kuriuos atmeta sąžiningi žmonės čia pat, Ame
rikoje!

Anglijos - Puan- 
imperialistiniai 
sukėlę karinę 

vykdo antskry-

dečkais ir pagražinimais. Bu
vo, suprantama, ir tokių, ku
riems ant širdies būtų paskui 
rę lengviau, jei žemskiai būltf 
išsivežę ir mane ir mano šau

Senas Vincas w

Nubėgusi jaunystė
(APSAKYMĖLIS)

tuo tarpu įpuolė Kaminckas, 
ant žirginėlio užtemptą zuikio 
kailiuką tiesinąs ir užbliovė:

—A, a! Pagavau melagį už 
liežuvio! Sakai, kad neturi 
ružės, tai kas šitą zuikį nu
šovė, a ?

Aš pasijaučiau, lyg vėl bū
čiau ant žarijų pastatytas . . . 
Nesusigraibydamas atsakymo, 
šumikenau: — Tą zuikį . . .

—Na ir ne katę. Atsakyk!
—Tai kad čia ne zuikis, o 

tik zuikio kailiukas, ponai.
—Aš tai žinau ir be tavęs! 

Ale kas į tą kailiuką šovė, 
kada tame kailiukyjo buvo 
zuikis ?!

Taip jam riktelėjus, slieda- 
vatelis, matomai laikydamasis 
nuo juoko, pradėjo kosėti, už- 
pečkyje tupėdama sukikeno 
seselė, o motinėlė, sesuo ir 
brolis, pro praviras kuknios 
duris klausydamiesi, taipgi 
sukikeno. Kaminckas siuto: 
iškėlęs abi kumštis aukštyn, 
trepsi ir šaukia:

—Greičiau sakyk, kas nušo
vė tą zuikį ?!

I —O, daįar tik atsiminiau... 
Tai praeitą žiemą tą zuikį nu
šovė mano brolis. Dabar jis 
Anglijoje, ponai.

į —Kas Anglijoj, — zuikis 
i ar brolis7!

—Brolis . . . Zuikį suvalgėm.
Tuom tarpu sliedavatelis 

pakišo Kaminckui po nosia 
papirosų pakelį ir rusiškai pa
juokavo: — Užsirūkyk, Tams
ta. . . Ateis ožka prie šieno 
vežimo. . ’

Juodu užsirūkė papirosus. 
Kaminckas, išpūtęs porą dū
mų, lyg ir kiek atlyžęs, taip 
pat rusiškai' pasiteiravo:—O

(Tąsa)
—Girdėjai, vaikinuk, ką po

nas prisakė ? Tai ir veskis 
mane į vidų, — šyptelėjo slie
davatelis.

Sliedavatelis buvojau sens
telėjęs su pražilusia barzdele, 
simpatiška šypsena lūpose ir 
negirtas ponas. Nors ir tru
putį ruskiuodamas lietuviškai 
kalbėjo, bet labai mandagiai 
apsiėjo, mane net 
vadindamas.

karveliuku 
Kiek paklasinė- 

jes apie giraitę, stirnas, užsi
rašė ir baigė. Baigęs,, užsirū
kė papirosą ir man vieną už- 
fundino. Šio žmogaus toks 
mandagus elgesys ir mane pu
sėtinai padrąsino. Jis man

_ _ . virto kaip ir kokiu užtarėju
kovą judėjimą ir stoti už jeigu Kaminckas šoktų mušt, 
tai, kad būtų užkirstas kė
lias karui išplisti į kitus , kaip mes gyvenam, 
pasaulio rajonus.

Šalin rankas nuo Egipto!
Taika turi būti atburta! 1

. Tarybinių Moterų j ,ęs/.
Komitetas

Pasaulinės balerinos 
kelias į žvaigždes

Šiandien nėra pasaulyje

Jis net pradėjo klausinėti, 
ar daug

I žemės turim, kaip didelė šei-
1 ma ir- t.t. Man išpasakojus, 
kad turim tik 10 margų, že
mės, kad tėvelis jau seniai

, o vyriausias brolis į
I Angliją išvažiavęs, kad mu
du du broliai, dvi seselės ir 
motinėlė, šiaip taip verčiamės. | 
Jis palingavo galva, atsidūsė
jo ir užjautė:

—Ah . . . Vargsta tie mūsų 
žmonelės, vargsta... j

' Galima daleisti, kad jis ir jOlClI L'.LlVSJLJ. JL1VJL CL l y J V j ............ ’ •’

tokio kultūringo krašto, ku-'daugiau ką būtų pasakęs. Bet— > 
riame nebūtu asmeniniai ar 
bent filmuose matyta bale
to žvaigždė Galina Ulano
va. Ir 
rastum 
apie ją

tikriausia vargiai 
tokį kampeli, kur 
nebūtų girdėta.
ji į tokias aukštu

mas pakilo? Didžiu talen
tu?

Dalinai 'taip, talentu, bet 
tik dalinai.

Artimai žinantieji tos 
pasaulinės žvaigždės kelią ’ 
sako, jog ji iškilo dėka dide
lio darbo, pasišventusio, ne

Šeimininkėms
Sriuba su obuoliais 

šaukštas margarino 
šaukštas miltų
2 šaukšteliai curry pudros 
žiupsniukas druskos 
kelios dulkelės ginger
3 ketvirtainiukai buljono 
3 puodukai vandens
3 rūkštiniai obuoliai 
puodukas grietinės
2 kiaušinių tryniai. 
Ištirpyk margariną puode.

Sekmadienio sulaukęs, nu
einu i Geištarų bažnytėlę. O 
tu, margasai svieteli! Žmone
lės vieni kala, kiti—zalatina: 
kad pono ružę kas tai nuo 
panaktinio pavogė, kad pas 
Siaulekaičių Jakščius atpyškė- 
jo žemskiai su sliedavatelium 
ir rado stirnos kailiuką, kad 
ponas sakąs: Aš nebūsiu po
nas Gauro nekis, jei nesurasiu 
savo ružes ir vagį neišvarysiu 
kur pipirai auga. Ponas spė
ja, kad tai Siaulekaičių Jakš- 
tukų darbas.

Kiti vėl sako, kad panakti
nis, pasistatęs ružę prie 
džio, atliko ir paliko, ! 
nežino, prie kurio 
buvo pasistatęs. Treti 
ko, kad niekas kitas, 
strielčius tas stirnas 
jasi. Artimesni draugai 
siog man j akis juokauja:— 
Jeigu tu, Vincai, ant tos pono 
gilzinės nujojai ir norėsi ją 
parduot, duok man žinią.

Aš, suprantama, ginuosi, o 
širdyje nesitveriu juokais. Ta
čiau ir jie šaiposi ir, matomai, 
velnią mislina . . . *

Seselės ir motina, parėju
sios iš bažnyčios, už galvų 
stveriasi ir kartoja, ką žmonės 
šneka, klotinėlė susirūpinusi, 
barasi. Pataria nunešt ir ati
duot tą ružę ponui. Aš spi- 
riuosi, kad negalima. Jei po- 
nas ir dovanos, tai Kaminckas 
nedovanos, patupdys ant lak^ 
tos. 1A

Mudu su broliu, nuėję gult 
nutarėm, kad tą pono ružę 
išvešiva pas už poros mylių 
nuo mūs gyvenantį savo pus
brolį ir bandysiva jam par
duot. O jei nepirks, tai pa-

me- 
Dabar 

medžio 
vėl sa- 
o pa’fe 
rankio- 

tie-

atlaidaus darbo pradžioje 1pnesko- 
gavo garbingos karjeros ir 
visuomet.

Štai kaip ją apibūdina 
tos meno šakos ir meninin
kės balerinos Ulanovos ži
novai.

Jos menas, sako jie, yra 
kombinuotė grožio, švelnu
mo, tyrumo ir galingos pa
jėgos.

Tai ji atsiekė ne staiga, 
ne dėka kokių “laimių” ar 
stebuklų. Mokykloje ir pir
maisiais metais scenoje ji 
atrodė išblyškusi, ligūsta 
mergytė ir drovi, nedrąsi. 
Daug kitų jos amžiaus 
mergaičių atrodė pajėges
nėmis, rodė daugiau gyvu
mo ir vaizdingiau šoko.

Ulanova iš pat' pradžių 
pasižymėjo tyrumu linijų,, 
judesių švelnučiu lengvu
mu. Tik su tomis ypatybė
mis ji gal būtų ir pasiliku
si, jeigu studijuodama ne
būtų suphatusi, jog ir šokis 
turi vaizduoti gjwenima. Ji 
Suprato, kad šokių menas 
taip pat turi užduotį iškel-

nius. Supilk karstame van
denyje ištirpytą, išmaišytą 
buljoną. Sudėk nuvalytus ir 
.plonai supiaustytu's obuo-, 
liūs. Pamažu pavirk 10'mi- 

Inučių. Dalimis supilk su

Tarybinės moterys remia 
SNO Generalinės Asamblė
jos Nepaprastosios sesijos 
nutarimą,1 kuriame ji tei
singai'’ pasmerkė Izraelio, 
Anglijos, ir Prancūzijos už
puolimą prieš Egiptą ir pa
reikalavo nedelsiant nu
traukti karo veiksmus ir

Į išvesti ginkluotąsias pajė
gas iš Egipto teritorijos ir 
iš Egipto vandenų. Tarybi
nės moterys, kreipdąmosi į ti, 'išaukštinti žmogaus ty- 
Generalines Asam b lėjos,t riausias svajones, garbin- 
Nepaprastąją sesiją, <rėįš‘r giaušius troškimus. ' Ji tai 
kia įsitikinimą, kad ji imsis suprato, r Ji įsisavino tary- 
neatidėliotinų ir efektyvių. binės liaudies troškimus ir 
priemonių Izraelio, Angli- tai vaizduodama pati sykiu 
jos ir Prancūzijos karinei augo mene, 
agresijai prieš Egiptą nu
traukti pagal rezoliuciją, 
kurią vieningai priėftlė 64 
valstybių SNO narių atsto-. 
vai.

Mes, 
balsą prie pasaulio visuo
menės ___7__ t___
traukti kruvinas piktada
rybes Egipte.

Mes tikimės, kad Pran
cūzijos ir Anglijos mote
rys, kurios pačios .pergyve
no praėjusio karo baisu
mus, ^pareikalaus iš savo

prijungiame savo

reikalavimo — nu

Ūlanova yra geriausiu 
pavyzdžiu tos tiesos; kad1 
tikrai didingi meno dar- 

i bai gimsta iš žmoniškumo 
ir didingo pobūdžio; kad 
tiktai tie, kurie yra išlavi
nę. save būti tikrais žmonė
mis tegali tapti didžiais ar
tistais.

• B-tč

Paryžius. — Didžiausias 
pasaulio muziejus, Pary
žiaus Luvras, uždarytas,

vyriausybių nedelsiant grą- nes streikuoja šimtai., ten
žinti jų vyrus, sūnus ir bro-i 
liūs iš Egipto, kur liejasi tojų.

dirbančių sargų ir .prizĮūrė-

tamsta, ką gero iš jo išpešei? liksiva iki čia viskas apsispa- 
—Nieko įtartino.

j Kaminckas, perėjęs kelia 
kartus nuo sienos iki sienos, 
stabtelėjo ties langu ir pama
tęs į sniegą prikaišiotu gluosnio 
atžalų bei skudurų užkimštą 
lango kVarfkelę (per kurią 
aš, iš tikrųjų, atėjusius atža
las graužti zuikius šaudyda
vau), vėl puolė mane:

—Vo kam ten tos gluosnio 
atžalos į sniegą sukaišiotos ir

* tas langas skuduru užkimŠ- 
tryniais sumaišytą grietinę tas a?
(gali būti skystoji - ‘light’). I _20gi tam, kad zuikiai tu- 
Dažnai pamaišant, pavirk retų ką graužti, tai negrau- 
iki pasieks pageidaujamą žia jaunų obelaičių žievės. O

Paduok pagražintą Į langas užkimštas, kad stiklo 
neturime.

Kaminckas priėjo arčiau 
sliedavateliaus ir, cieliuoda- 
mas į mane pirštu, rusiškai 
pareiškė1 — Jeigu kas paskir
tų premiją didžiausiam pa
saulyje melagiui, tai kaip die
vą myliu, 
mėtų.

Jojo ir 
1 žemskiai, 
ravo: — 
sakysita ?

—A nė velnio, jūsų mylista, 
—atsakė vienas iš jų.

—Iškrėskit stubą!
Abu žemskiai ir pats Ka- 

minckas puolėsi į visus kam
pus: išvartė, iščiupinėjo, iš- 
uostiilejo visus kampus ir už
kampius. Bet nieko nepešę, 
Kaminckas keikdamas, o 
žemskiai jam turavodami, su
sėdo į roges ir nuvažiavo. Tik 
vienas sliedavatelis, nuleidęs 
i'dnką per rogių atlašą, mums 
pamojavo.

Mes, subėgę į stubą ir susi
kibę su seselėmis į poras, šo
kom ir kvatojome iš džiaugs
mo. O kada gerai išsijuokėm, 
tai ir motinėlė ' pajuokavo:—• 
Iki šiol aš ir nebūčiau žinoju
si, kad turiu tokius atvožnųs 
ir gudrius sūnus.

—Ir didžiausius pasaulyje 
melagius, mama, — dadėjo 
Vyresnioji seselė.

Vakare subėgo Viso kaime
lio ir iš Zanavykių kaimo jau
nimas. Mes kartojome pash 
kalbėjimus su žemskiais, o jie 
mums pasakojo apie pono ru- 
žės pavogimą nuo panaktinio, 
juokam, nėra galo. Ant ryto
jaus jau visa apylinkė pleškė
jo . apie tuos įvykius su prie-

tirštį. 
dulkelėmis paprika. 

Bus 4 dubenėliai.

ToJp/s Pat^rn

Sizes ■ . 9003 34—48

Pattern 9003: Women’s Sizes 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46. 43., S12ė 8« 
juinfter requires 2% yards 54-in0B 
fabric; blouse 2 yards139-inch,

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne įtampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te : Pattern Dept., 11042 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y. į

■k

šis kalės vaikas lai-

Nutarta ir padaryta, bet. . .

Pusbrolis buvo vidutinioko- ( 
ūkininko vienturtis sūnelis, o 
ant šautuvo toks pat pramušt
galvis, kaip ir mudu. Tad 
ant rytojaus, pasakę mudu 
kur ir su kokiu reikalu vay 

l žiuojam, kumelaitę i rogutes, 
skambalą prie kumelaitės £o- 
no, šautuvą išnarstę po pa
sėsto ir išvažiavom bėdą vėz
dam ies i. j. i

(Bus daugiau)

nosis nuleidę ir abu- 
Kaminckas pasitei-

Na, o ką judu pa-

Darbininkų sveikata
Arterijos genda ir kietėja 

net ir jauniems žmonėms. 
Nelabasis arterijų sukietė
jimas (sklerozė), mirties 
čempionas, vis labiau ir la
biau plinta, dabartinio gy
venimo sąlygose. Seniau 
laug mažiau žmonių, kad ir 
senų žmonių, gaudavo tą 
organinę ligą. O dabartės 
jauni vyrukai, 30-40 metų, 
jau ir pradeda rodyt skle
rozės ženklus.

1

Kariuomenėj 
suranda tiesiog stebėtinai 
daug arterijų sklerozės nuo
tykių. Darydami skrodimą, 
suranda, kad žymi užmuštų 
kareivių dalis turi nebe- 
sveikas arterijas.

Kodėl žmonėms taip anks
ti pradeda gest arterijos 
(ir širdis) ? Nenormalus, 
sudarkytas gyvenimas, di
delė įtampa, bailė, rūpestis, 
netikrumo ir nesaugumo 
pojūtis vis laiko sukabinęs 
žmones, šaltojo karo smar
vė nuodija viso krašto at
mosferą. Atombombd ga
minimas ir sprogdinimas, 
atominiai fejerverkai daro 
daugiau žalos, negu galin į 
įsivaizduot arba ir suprast 
paprastam piliečiui. į

Kaltas ir maistas, vitami
nų ir mineralų stoka, per
daug taukų ir riebių val
gių, .perdaug bendrai rieba
lų.

Dr. J. J. Ka š k jaučius, M.D.

gydytojai

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Tree., Gruodžio (Dec.) 12, 19&6 
t • ■«t >,



V, MYKOLAITIS-PUTINAS-------------------------
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MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Vieną rytą ponas Skrodskis nubudo 

labai blogai nusiteikęs. Naktį kamavo 
sunkūs sapnai, kažkoks nerimastis dil
gino kraują. Padėjo jam ■ apsirengti, 
kaip paprastai, Motiejus, kabinetą su
tvarkė Agota. Pusryčiavo valgomajame 

• su Jadvyga ir ponu Jurkevičium. Buvo 
paniuręs ir maža kalbėjo. Jadvyga nu
sprendė, kad tėvas šiandien n-esveikuoja, 
ir patarė jam 
važiuosianti į 
pirkti.

Išleidęs abi
išėjo pasivaikštinėti į sodą. Diena buvo 
graži, bet pono nuotaika negiedrėjo. 
Grįždamas į rūmą- jis pamatė Katrytę, 

^kuri nuošaliau už medžių daužė, dulkino 
a Jadvygos kambario kilimėlius. Pono 

Skrodskio galvoje ūmai atgijo ilgai 
I tramdyti norai ir subrendo veikimo 

planas. Jis grįžo į savo kabinetą, prisi
pylė taurę vyno, pusę išgėrė, o pusę iš
liejo ąnt grindų. Paskui pasišaukė lio
kajų ir įsakė:

—Motiejau, netyčia paliejau vyno. 
Pašauk Katrę, tegu išplauna. Aš -einu 
pasivaikščioti. Ligi pietų negrįšiu.

Jis išėjo. Po kurio laiko pasirodė Ka
trytė su kibiru vandens ir pašluoste ne
šina. Pasikaišiusi sijoną, ji atsiklaupė 
ant grindų ir ėmė valyti dėmę. Ji nė 
nepastebėjo, kaip grįžo ponas Skrodskis, 
užrakino duris, raktą įsidėjo į kišenę ir 
atsistojęs greta, žiūrėjo į jos darbą, Kai 

i.vamate jį Katrytė, pašoko taip staiga, 
wkad vos kibirą neišvertė. v.

Ponas glostė barzdelę, šypsojosi ir pri- 
simeilaudamas kalbėjo:

—Na, mergele, ko tu taip nusigandai? 
Negerai savo ]x>no bijoti. Tokiai gražiai 
mergaitei aš nieko bloga nepadarysiu. 
Sėsk čia, pasikalbėsime. Ar gerai tau 
dvare? Niekas neskriaudžia?

Jis pats atsisėdo prie staliuko j sofą, 
užsimetė koją ant kojos ir rodė mergi
nai vietą šalia savęs. Bet Katrytė ne- ' 
judėjo iš vietos, "nustėrusi, išsigandusi.

—Paduok man vyno,—įsakė ponas.— 
Įpilk į stiklą. >

t _ 'Ji padarė, kaip jis liepė, ir puolėsi 
'prie durų. Negalėdama jų atplėšti atsi
grįžo, atsirėmė nugara ir pasiryžo gin
tis.

Bet ponas Skrodskis nesiskubino. Jis 
prisipylė dar vieną taurę, išgėrė, pasiė
mė'pypkę, pačiulpė ir atkišo Katrytei: 
: —Iškrėsk pelenus ir baik valyti grin-

atsigulti, o ji su Agota
Kėdainius šio-to nusi-

moteris, ponas Skrodskis

Ramus pono balsas ją suklaidino. Be 
• to, tai buvo darbo įsakymas. O tokių 

įsakymų reikėjo klausyti.
Ji paėmė pypkę, iškrėtė pelenus ir at

kišo ją ponui. Jis paėmė pykę, bet kar
tu sučiupo ir jos ranką ir smarkiai pa
traukė prie savęs. Katrytė neišlaikė 
pusiausvyros ir kniubo į sofą. Tą pat 
akimirką ji pajuto pono rankas ant sa
vo liemens, šis prisilietimas suteikė jai 
naujų jėgų, Ji kaip spyruoklė kilstelėjo 
nuo sofos ir apsisuko taip smarkiai, kad 

į alkūne sudavė ponui į veidą. Iš jo no
sies pasipylė kraujas. Katrytė šoko prie 
durų į verandą. Jos nebuvo užrakintos. 
Atsidūrusi sode, ji metėsi dešinėn į krū
mus ir tekina pakniūpstomis nubėgo į 
parką.

Tuo tarpu ponas Skrodskis, pasišau
kęs Motiejų, šlapiu rankšluosčiu sustab
dė kraujoplūdį. Nusiprausęs. . ir susi
tvarkęs, jis nežinojo nei kam savo pyktį 
išlieti. Merginos judesys atrodė visai 
nesuprantamas, ji, tur būt, nenoromis 
alkūne jį užgavo. Kaip kvailai tas nuo- 

, tykia baigėsi! Ponas Skrodskis kaltino 
ne tiek Katrytę, kiek save, kad elgėsi 

. per* staigiai ir savo grubiu gestu mergai
tę išgąsdino. Kitą sykį jis būsiąs atsar
gesnis.

Liokajus Motiejus, teisingai įspėjęs- 
kas sugurino ponui nosį, po pietų pra- 

f nešė, kad kambarinės niekur nesą gali- 
J ma surasti. Ponis Skrodskis tuo susirū- 

į vėl kokis skandalas, 
- kaip praeitą rudenį dėl tos pasiutėlės! 

ir akmistrinei gerai 
mergšė galėtų būti, 

nematė, niekas neži-

iš Kėdainių Jadvyga

ma surastu nonas
7 pino; kad nekiltų

Jis įsakė Motiejui 
apieškoti, kur ta 
Veltui:' niekas jos

* no j o. '
rVakare sugrįžo

su Agota. Abidvi tuojau pasigedo Ka-

(rytės ir netrūkūs sužinojo, kad ji din
gusi. Iš Motiejaus Agota patyrė to din
gimo aplinkybes ir jai viskas paaiškėjo. 
Nudžiugino Agotą tas taip laimingai 
pasibaigęs'nuotykis, duodąs progą įsikiš
ti dukteriai į tėvo elgesį. Temstant ji 
parsivedė Katrytę iš Grigelio. Panelė 
pasisaukė abidvi j savo kambarį ir apie 
viską išklausinėjo. Paskui dar ilgai ta
rėsi su Agota.

Rytojaus rytą pana Jadvyga po pus
ryčių pasisakė tėvui norinti su juo pa
sikalbėti labai svarbiu reikalu. Ponas 
Skrodskis nusivedė dukterį į kabinetą ir 
įsake Motiejui žiūrėti, kad niekas jiems 
netrukdytų. Pasodinęs Jadzę į krėslą, 
pats užsirūkė pypke, ir, sėdęs į sofą, pa
siruošė. klausyti dukters. Iš jos žaiža
ruojančių akių jis numanė, kad pasikal
bėjimas bus ne iš maloniųjų.

Jadvyga pradėjo virpančiu balsu, bet 
nugalėdama savo susijaudinimą, stengė
si kalbėti ramiai, mandagiai, su derama 
tėvui pagarba:

—Tėveli, pirmiausia pripažink, kad 
aš esu ne tik pilnametė, bet ir pilnai su
brendusi moteris, kuri gali ir privalo 
kartu su tavimi aptarti ir spręsti svar
bius šeimos gyvenimo klausimus, ypač, 
kai tie klausimai yra susipynę su viešai
siais visuomeniniais reikalais.

—Mano Jadze,—santūrai atsiliepė po
nas Skrodskis- — tu, žinoma, jau nebe 
kūdikis, bet jauna, netekėjusi pana ir 
mano dūkte. Šios aplinkybės apibrėžia 
tam tikras ribas .tavo kompetencijai 
svarstytinų klausimų atžvilgiu.

—Ne, tėveli, tokių ribų aš nepripa
žįstu. Jei būtų gyva motina, į kai ku
riuos. klausimus aš gal ir nesikiščiau. 
Bet dabar—turiu.

—Nesiginčysiu, — nusileido tėvas. —- 
Kas tie per nepaprastos svarbos klausi
mai?

—Tėve, gyvename lemiamų tėvynės 
likimui Įvykių išvakarėse. Ne, ne išva
karėse, nes tie įvykiai jau prasidėjo. 
Varšuvos gatvėse jau pasiliejo kraujas, 
Vilnius jau pasidengė gedulą. Revoliuci
nio, patriotinio pakilimo banga atsirito 

» . ligi Lietuvis! Mes negalime pasilikti 
abejingi!

Jadvyga kalbėjo su patosu ir įkarščiu, 
taip būdingu tuo metu Varšuvoje sklei
džiamiems atsišaukimams ir sakomoms 
kalboms. Bet pono Skrodskio visa tai 
nejaudino. > '

—Taip, girdėjau apie tar iš tavęs ir iš 
pono Piankos. Kiek galiu spręsti iš jūsų 
žodžių, visi tie įvykiai — tai neklaužadų 
lobuzų pramuštgalvių darbas! Ta į de
magogų a 1a Mieroslavskis sukurstytų 
gatvės minių darbas!

—Ak, tėve, ką tu! — nusigando Jad
vyga. —Tai geriausių Varšuvos žmonių 
pasiryžimo mirti už tėvynės laisvę ak
tas!' Nekaltųjų aukų krauju patvirtin
tas aktas! Ateina dar didesnių aukų ir 
žygių dienos. Sukils Lenkija ir Lietuva. 
Visi luomai—bajorai, amatininkai, vals- 
tečiai ir miestelėnai, kaip vienos motinos 
sūnūs eis kautis ir mirti dėl jos laisvės. 
Ir laisvė bus iškovota!

Ilgai pana Jadvyga taip deklamavo, 
Varšuvos atsišaukimų šūkiais bandyda
ma sukurstyti patriotinius jausmus tė
vo širdyje. Bet užkietėjęs savanaudis 
klausė jos šaltas, kaip ledas, su. abuojaus 
nuobodžio išraiška veide, nerviškai pe
šiodamas Savo žilstančią barzdelę. Pa
galiau, netekęs kantrybės, sušuko:

—Gerai, jau gegai! Tegu tie visi luo
mai sukyla su savo Mięroslavskiais, Na
poleonais, Garibaldžiais. į Tegu. atstato 

^Lenkiją hilo jūrų ligi jūrų! Bet ko tu 
iš manęs nori? . ' •

Čia neteko kantrybės ir duktė. 1
—Tėve! — sušuko piktai žybtelėjusi 

akimis, — tavo ėlgesys netinka šių lai
kų dvasiai! Tavo elgesys nesuderinamas

- su piliečio patrioto pareiga! Tavo elge
sys žemina bajoro vardą!

Skrodskis susijaukė ir piktu žvilgsniu 
nuvėrė dukterį.

—Kad tu nebūtum mano duktė, gar
bes žodis, liepčiau įkrėsti tau dvidešimt 
rykščių.

Šitie žodžiai tartum liępsna nusvilino 
Jadvygos širdį.

—Tu tik tiek ir težinai rykštėmis 
plakti!—sušuko ji, degdama kaip ugny*

(Bus daugiau)

3 pusi. Laisve (Liberty). Tree., Gruodžio (Dec.) 12, 1956

kelių
nuo

Kaltina miestą 
lanti-utujiniu veikimu

Montrealo miesto 
departmentas. atleido
darbo 230 rankų darbo dar
bininkų, aiškinant tuo, kad 
miestas dabar daugeliui 
darbų samdo kontraktorius 
ir todėl darbininkai nerei
kalingi. Bet unija, Canadi
an Brotherhood of Muni
cipal Employees” (CLC), 
kuri atstovauja darbinin
kus, kaltina, kad miestas, 
paleisdamas tuos darbinin
kus iš darbo, tiesioginiai 
parodo anti-unijinį veiki
mą. Sako, miestas kituose 
departmentuose samdo lai
kinai darbininkus, kur leng
vai galėjo šiuos darbinin
kus pastatyti. O dabar, ka
da juos atleido, nors kar- 
tais ir iš jų pasamdo lai
kinam darbui, bet tie dar
bininkai jau neturi uniji
nių teisių, jie nustoja ap
mokamų šventadienių, ato
stogų, bei apdraudos senat
vėje.

Reikia tikėti, kad unija 
teisingai perstato dabarti
nius miesto ponus — anti- 
unijinę administraciją.
Verdunas gyvena 
“prosperity”

Verduno miestas, kaip 
pasirodo iš miesto tarybos 
priimto biudžeto ateinan
tiems metams, gyvena tikrą 
“prosperity.” Biudžete ap- 

| skaičiuojama, kad per atei
nančius metus miestas tu
rės įplaukų $4,468,162, o iš
laidų $4,467,701, kas reiš
kia, dar susidarys pertek
liaus $461. Todėl taksai ant 
nejudomo turto pasilieka 
tie patys: specialių taksų 

! ant kiekvieno $100 vertybės 
$1.35, vandens taksų 8% ir 
biznio 11%. '
Nežymėti policijos 
automobiliai seks 
vairuotojus

Kadangi Kvebeko provin
cijoje įvyksta daug nelai
mių su automobiliais ant 
viešeklių, todėl provinciale 
policija pranešė, kad nuo 
dabar ant kelių, apart re- 
guliarės policijos, bus padė
ta apsirengusių civiliais 
drabužiais policininkų ir jų 
automobiliai nebus pažymė
ti, kas, sako, duos progą ge
riau sugauti neatsargius, 
prisigėrusius ir greitai va
žiuojančius vairuotojus. O 
sugavus, pranešimas sako, 
jie bus atitinkamai nu
bausti.
Jūrų kelias ir 
Caughnawaga iridijonai

Šv. Lauryno upe pravedi- 
mas jūrų kelio Montrealo 
apylinkėje jau eina Visu 
smarkumu. Tačiau kon
strukcijos autoritetai turi 
nepasisekimų ties Caugh- 
nawaga, kuri apgyventa in- 
dijonų. Dauguma jų, pa
upyj gyvenančių, turi būti 
perkelti kitur. Kai kurie 
iš jų sutiko parduoti savo 
žemę ir keltis kitur, bet as
tuonios šeimynos, jų tarpe 
seniausias jų kolonijos gy
ventojas Peter Horn, 84 m. 
amžiaus, kuris todėl skai
tomas didžiuoju indi jonų 
viršininku, atsisako keltis 
iš savo gyvenamos vietos* 
Jie tai daro vadovaudamie
si 1763 m. Anglijos imperi
jos aktu, kuriame jiems pa
žadėta, kad jie ir jų nuo
savybė nebus liečiami.

Konstrukcijos pareigū
nai, sako, sieks teismo keliu 
juos iškelti.
Aplankė motiną ir 
sergantį patėvį
• Pereitą savaitę čia

lentinas Kvietkauskas pasi
svečiuoti pas motiną, Mari
joną Naujokienę, ir kartu 
aplankė sergantį patėvį 
Vincą Naujoką, kuris šiuo 
metu serga ir randasi Ro
yal Victoria ligoninėje. 'Ke
letą dienų pasisvečiavęs pas 
motiną, sugrįžo atgal į To
rontą.

Serga
Vytautas Skripka aplai- 

kč operaciją. Ligonis ran
dasi Royal Victoria ligoni
nėje.

Aleksandras Tumasonis, 
ištikus nelaimei, sunkiai 
susirgo ir, šiuos žodžius ra
šant, randasi Verdun Gene
ral ligoninėje. Tikisi grei
tai sugrįžti namo.

Walteris Bunis susirgęs. 
Gydosi namie.

Mirė
Pereitą savaitę mirė Juo

zas Banionis, sulaukęs 89 
m. amžiaus. Nors velionis 
neturėjo giminių, kaip to
kio seno amžiaus, nedaug 
teturėjo ir draugų, bet pa
sirodo buvęs rūpestingu, 
prieš mirtį pats apsirūpino 
palaidojimu, net ir žeme 
kapinėse. J.

Cleveland, Ohio
LDS 55 kp reikalai

Metinis kuopos sus. įvyko 
gruodžio 5 dieną. Narių daly
vavo gerokas skaičius, bet vis
gi galėjo daugiau atsilankyti. 
Kadangi šis sus. buvo su vai
šėmis, tai sus. užbaigus, na
riai smagiai vakarą praleido 
•vaišėse ir pokalbiuose, iš ko 
matoma, jog nariai tuomi pa- 
sitehkinę ir pageidauja, kad 
tankiau1 tokios vaišės po sus. 
būtų paruoštos. Tas, žinoma, 
prigulės-nuo daugumos narių 
nutarimo: jeigu nariai nutars 
tai kp. pusmetiniame sus., tai 
bus galima pakartoti.

Kuopa nutarė šiais metais 
dar paruošti vieną vakarienę, 
kuri įvyks gruodžio 15 diciią. 
Ją pagaminti apsiėmė gerai 
patyrusios mūsų gaspad’nės 
ir tik už $.1 y patai. Visi kuo
pos nariai, o taipgi ir pašalinė 
publika, kviečiami atsilanky
ti. Paradžia 6 vai. vakare. Po 
vakarienės tęsis šokiai iki vė
lumos.

LDS Klubas kviečia visus 
atsilankyti į Naujų Metų su
laukimu parę, kuri įvyks gruo
džio 31 d. irgi Klubo Svetai
ne,9.3,05 St. Claif Ave. Bus vis
ko paruošta svečių priėmimui, 
taipgi geras orkestras Šo
kiams.

J. Žebrys

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

Pagelbininkas Laboratorijoj. Iš
mokysimo prie chemikalų ar inži
nierystės, Vieta Northeast. Geras 
privažiavimas. Liberališkos apdrau- 
dos. Puiki proga tam, kuris lankė 
vakarinę mokyklą — technikos stu
dentui. THE BORDEN CO., Chem
ical 1 Dlv., 5000 Summerdale AVe., 
Pliila., Pa. JE. 3-1700. (240-246)

MAŠINISTAI
Tuojau reikalingi. Patyrę visame 

darbo. Gera alga. Apdraudos, nuola
tinis darbas. Šaukite:

MR. RICHARD
BA. 3-1790

(236-242)

heIpwanted—female

Niirse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. ■& sui’g. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. 
Grad. reg. nurses. Must be register
ed in Pa. Beginning salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Pa., or call 
Turner 4-2200.

(236-249)

, būvo 
atvažiavęs iš Toronto Va-

STENOGRAfHEft. One also 
able to take dictation from dictat
ing machine, 1 must be efficient, 
capable and willing to work in -law 

& Walnut vicinity. 
(237-243)

office. 20th
LO. 8-2255

Beleckis, 44 
Beleckis buvo 
ir Pacelinos 
gegužės 18,

vių procesiją. Taipgi majoras 
Herbert E. Callahan, mana- 
džerius Bernard Ę. Allen ir 
koncilmanai stebėjo. Tai iš* 
kilmingiausios laidotuvės bu
vo lietuvio policisto.

Lewiston-Auburn, Me.
Nuo aukšto kraujo spaudi

mo mirė lietuvis Auburno po- 
licistas Walter 
metų amžiaus, 
sūnus Juozapo 
Beleckių. Gimė
1912 m., Lewistone ir čia mo
kinosi.
Gould ir Scammon Co. per 11 
metų. Pvtigp. 9, 1941 m., pa
skirtas policistu- ir nuo 1942 
m. pilnai tas pareigas atliko. 
Beleckis buvo narys Auburn 
Police Athletic League. Buvo 
narys Auburn Police Benefit 
Association, ir organizatorius 
ir sykį buvęs prezidentu šios 
organizacijos. Jis apsivedė 
1936 m. su Lilette Marois.

Velionis paliko našlę žmo
ną ir sūnų Arnold Idaho vals
tijoje, U. S. Air Force. Sūnus 
atvyko, tik jau tėvas negalėjo 
kalbėti. Paliko brolį Stanley 
ir seserį, vedusią Napoleon 
(Walda) Chontre, ir niece 
Paul Beleckį. Visi yra Lewis
tone.

Laidotuvėse reprezentavo- 
si trys policijos organizacijos 
ir Auburn miesto valdžia. Lai
dojant miesto būdingo ofisai 
buvo uždaryti, tai ir darbinin
kai dalyvavo. Palaidotai gruo
džio 6 d.

Ir lietuvių klubas dalyvavo.
Beleckio karstą puošė aibės 

gėlių — du automobiliai jas 
vežė. Tai liudija, kaip daug 
velionis turėjo draugų, 
lyčios salė
žmonių, uniformuotų ir civi
lių. United Baptistų ministeris 
paskaitė maldą. Ilga linija au
tomobilių palydėjo
karstą i Mt. Auburn Cometa
ry. Didelis pulkas policijos 
maršavo prie grabo. Taipgi 
nariai Pal Baseball Team 
maršavo užpakalyje policijos. 
Palei Central Fire Station ug
niagesiai, uniformuoti, linijoje 
stovėjo, praleisdami laidotu-

Buvo darbininkas

Kop-
prisipildė pilna

velionio

Balčiūnas jau 18 metų kaip 
yra lovoje parblokštas ir ne
gali paeiti... Tai reumato kan
kinys. Jisai yra Baltramiejous 
Draugystės narys. Praeitus 
metus Baltr. Draugystės na
riai surengė vakarienę dėl li
gonio sušelpimo. Balčiūnas ga
vęs likusį pelną buvo labai 
linksmas. Dabar tūli vėl klau
sinėja : ar bus vakarienė dėl 
sušelpimo ligonio?!

Mirė lietuvė Plekaučiūtė. 
Buvo vedusi su svetimtaučiu 
— vyro pavardės nesužinojau. 
Paliko dvi dukteris liūdesyje.

Jau bus 4 metai kai iš lovos 
nesikelia Petkienė — dabar 
visai yra nuslobusi. Kam lai
kas leidžia, Aplankykite ją.

Vizbaras

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
UŽGYRĖ

Miesto valdžia buvo konfis
kavus dvi nuosavybes, kurių 
vertė siekė $52,000. Konfis
kuota todėl, kad jų savininkai 
buvo miestui skalni $3,000 sU 
viršum už vandeni. Byla pa
siekė net šalies Aukščiausią 
teismą. Dabar teismas išnešė 
nuosprendi, užgirdamas mies
to valdžios pasielgimą.

Automobiliu paroda sekasi
Didžiajame miesto Coliseu- 

me tebesitęsia automobilių pa
roda. žmonių lankosi labai 
daug. Ir biznis eina pasekmin
gai. Pavyzdžiui, įvairios kom
panijos sako, kad tik per vie
ną pirmadienį joms pavyko 
parduoti arba užsakymus 
dėl automobilių gauti už 
$350,000.

HELP WANTED MALE and FEMALE

Plačiai Žinoma Firma Chicagoje 
Siūlo Naujų Progų, Kaip 
Elektrinių—Mechaniškų 
Inžinierių ir Paišytojų

ALGA PAGAL SUTARTI •

Patyrę komercinėj, industrinėj dirvoj, ir prie komercinių pa
statų su oro vėdinimo sistema, plumerystėj, šildymo aparatų ar 
prie elektrinių jrankių. Rašykite mums šiandien, tai bus proga 
jums panaudoti savo inžinierystės gabumą ir supratimą. Jūsų 
laiškai bus laikomi konfidenciališkai. Rašykite : The Laisve, Box 
100, Room 914, 79 W. Monroe, Chicago 8, III.

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 10, N.

BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI
Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.
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Plymouth, Pa.
Šis tąl iš Plymouto ir 
apylinkės

LLD 97 kuopos susirinki
mas įvyks šį mėnesį, kuriame 
privalome būti visi, šis susi
rinkimas bus svarbus tuomi, 
kad jis bus paskutinis šiais 
metais: kuriame turėsime
rinkti komitetą ateinantiems 
metams.

Taipgi būtų gražu, kad šia
me susirinkime visi nariai už
simokėtų duokles į LLD cent
rą už sekančius 1957 metus. 
Manau, kad visi gerai supran
tame šios organizacijos svar
bą ir jos reikalingumą, šiemet 
sukanka 41-ri metai nuo LLD 
įsikūrimo. Per tą laiką ši or
ganizacija išleido jau 62 kny
gas. Paskutinė knyga, “Atsi
minimai ir dabartis”, parašy
ta paties šios draugijos kūrė
jo L. Prūseikos, kurią, manau, 
visi esame jau perskaitę. ’

Tai svarbi istyinių įvykių 
knyga.

Dėka šios organizacijos 
veiklos ir darbo žmonių inteli
gentijos tūkstančiai lietuvių 
tapo apsišvietusiais darbo 
žmonėmis. Ir nepaisant, kad 
mes senstame ir retėjame, vie
nok mes dar ilgai galime šią 
apšvietos ir kultūros organi
zaciją palaikyti. Tik, žinoma, 
neturime įsivaizduoti, kad 
mes esame jau perseni ir kad, 
mums nieko jau nereikia.

Taip pat yra žinoma, kad 
tarpe mūs pirmeiviškų ir šiaip 
geros valios lietuvių yra dar 
neprigulinčių šioje taip gar- 
garbingoje organizacijoje, į 
kurią priimami be skirtumo' 
pažiūrų: bile tik teisingi ir 
mylinti apšvietą žmonės užsi
moka 2 dol. į metus, tai ir na
rys. Taigi, tokius žmones mes 
dar turėtume įrašyti Į LLD.

Mūsų draugai Jerviai, Lais
vės skaitytojai ir organizacijų 
nariai, yra blogoj sveikatos 
padėtyj. Draugą R. Jervį jau 
keleri metai kaip kankina 
sunkus mainų dusulys, kuris 
nėra pagydomas. Draugė Julė 
Jervienė irgi serga jau kėli 
mėnesiai. Tiesa, ji ne.visada 
lovoj guli namie, bet dažna- 
turi pasiduoti ligoninėje tyri
mams, kur turi išgulėti po ke
lias dienas. Reiškiame širdin
gą simpatiją ir vėliname tvir
tos sveikatos abiems draugam 
Jerviams!!

Kadangi draugai Jerviai, 
pagal jų šiandieninę padėtį, 
beveik niekur negali išeiti, o 
jiem dviem per dienas ir nak
tis be draugų labai yra nuobo
dus gyvenimas, taigi patar
čiau seniems jų draugams ir 
pažįstamiems aplankyti ir su
raminti juos. Jų adresas: R. 
Jarvis, 418 Palmer St., Ply
mouth, Pa. O jeigu neparanku 
asmeniškai aplankyti, parašy
kite simpatiškus laiškučius, 
tai vis bus tas pats draugišku
mas. ,

Draugus Miknevičius, senus 
Laisvės skaitytojus ir f armė
nus ištiko skaudi nelaimė au
to mašinų susidūrime. Buvo 
taip5 F. Miknevičius vežė savo 
moterį pas gydytoją, o priva
žiavęs šalia gydytojo, pasuko 
iš vieškelio į gydytojo kiemą, 
kaip štai vieškeliu atlėkęs au
tomobilius trenkė į Mikn.evi- 
čių 32 metų amžiaus .forduką. 
Fordukas tapo sudaužytas 
taip, kad tik į laužą jau tiko. 
Dranugus Miknevičius smar
kiai apdaužė, bet kaulų nesu
laužė, ir stebuklingai išliko 
gyvi. Ten pat ant vietos gy
dytojas juos aptaisė ir pats 
savo automobiliu nuvežė na
mo.

•Per visą savaitę draugai 
Miknevičiai nieko negalėjo 
daryti, bet sužinoję apylinkės 
farmeriai atėjo pas juos ir 
pasisiūlė darbams, kurie būti
nai turi būti atlikti farmoje, 
kaip tai: karvę pašert ir pa- 
melžt, vištas pašerLir daug ki
tų darbelių, čia visi farmeriai 
yra svetimtaučiai, bet Mikne
vičiai džiaugiasi ir stebisi, ko
kie jie geri ir draugiški nelai
mei atsitikus. Dabar dd. Mik
nevičiai baigia pasveikti. Ta
čiau d. F. Miknevičius labai 
apgailestauja to 32 metų am-

Laiškas iš Lietuvos
I 

Amelia-Juškevičienė gavo 
sekamą laišką nuo savo pus-, 
brolio:

18—XI—56
Gerbiamoji sesute
Emilija

Gavau du laiškus, rašytus 
spalio 4 d. ir spalio 17 d., už 
kuriuos dėkoju.

Šiandien yra sekmadienis; 
tėvelis išėjo į Kapčiamiestį 
bažnyčioj, o aš su mamyte pa
silikome namuose, kadangi ' 
oras jau šaltokas, tai mamytė j 
bijo, kad neperšaltų, o aš tu-! 
riu pamokas ruošti, mokytis. 
Ir dabar paruošęs pamokas 
nutariau parašyti i jus laišką.

. Kol kas esame visi sveiki, o 
apie save aš galiu tiek pasa- 

Ikyti. Po atostogų 1 d. rugsėjo 
į vėl pradėjau lankyti mokyklą, 
i Vaistai, nors ne visai, bet kiek 
: pagelbėjo, ir dabar jaučiuosi 
daug geriau, negu kaip anks
čiau. Iš mokyklinio gyvenimo 
taip ko įdomesnio pas mane 
nėra. Spalio mėn. pradžioje į 
Veisėjus buvo atvažiavę iš 
Maskvos cirko artistai, tai ir 
mūsų mokyklos daugumas 
mokinių buvome nuvažiavę 
pasižiūrėti cirko. Kadaųgi 
mes cirko dar niekad nebuvo
me matę, tai mums buvo labai" 
įdomu ir sukėlė daug įspūdžių.

Aš turiu smulkų JAV že
mėlapį ir radau visas vietas ir 
valstijas, kurias jūs apvažia
vote rugpjūčio mėn. Iš žemė
lapio man atrodo, kad gana 
toli jūs buvote nuvažiavę, be
veik iki pusės JAV. Ar savo ■ 

• automobiliu važinėjote, ar | 
traukiniu, ar gal kita kokia 
susisiekimo priemone ?

Mano tėvelio’giminių Jung
tinėse Valstijose tai nėra, tik
tai jo brolis yra net Brazilijo
je, bet šiuo metu laiškų Į mus 
neparašo ir nežinome kame 
jis randasi.

Apie tautiškus rūbus dar 
kol kas gerai nesužinojau, su
žinosiu vėliau, bet man atro
do, kad siųsti galima ir gali- • 
ma nusipirkti. Apie tai duok 
man žinoti ir atsiųsk mieras, 
tai mes galėsime atsiųsti, bet 
pinigų mums nesiųski, nes vi
sai be reikalo, mes už savo pi
nigus nupirksim.

Kadangi mes ' gyvename 
kaime, retai gyvenamoje vie
tovėje,’ tai elektros pas mus 
nėra. Radijo aparatą pas mus 
galima lengviau gauti, bet 
mes namuose neturime.

i Pasilinksminimo v a karai 
pas mus būna dažnai, beveik 
kiekvieną sekmadienį ir šven
tadienį. Kai kada būna net to
kių atvejų, kad ka inueiname 
vakare į šokius kaime, tai 
praleidžiame ten visą naktį ir 
pareiname ryte, saulei užte
kėjus. O dažnai pasitaiko, 
kad savaitėje būna dvi arba 
trys (šventos) nedarbo dienos 
ir beveik kiekvieną kartą taip 
atsitinka. Mes dainuojame 
daug dainų, bet jos jums bus 
neįdomios, nes jos yra beveik 
visos vienodos ir labai viena į 
kitą panašios. Nors ne labai

i kokios, bet kelias parašysiu, o 
! kelias gražesnes kitą kartą 
parašysiu. x

Dėkojame už nuotraukas, 
, kurias buvai įdėjusi pirmame 
4 d. laiške. Aš norėčiau suži
noti, ai; gavai mano tėvelio ii' 
Viktoro seserų nuotraukas?

Tiesa, siuntinio koT kas dar 
negavome, atrodo, labai sun
kus, nepajėgia parvežt. ,

Tai aš dabar ir baigsiu. 
Stipriai spaudžiu jums ranką 
per šį popieriaus lapelį ir ta
riu sudie, sudie....

Lauksiu atsakymo.
Antanas

Kapčiamiestis,
Veisėjai.

žiaus forduko, nes jis manė, 
kad jiedu abu kada nors kar
tu baigs gyvenimą. Vienok iš
ėjo kitaip; nepaisant, kad for- 
dukas ir daug jaunesnis, bet 
d. Miknevičius jį vistiek nuga
lėjo. I

Reiškiame dd. Miknevičiam 
širdingą užuojautą ir vėlina
me tvirtos sveikatos! Jų adre
sas: F. Miknevičius, R. D. 2, 
Dalias, Pa.

V. Ž.

Tikrieji kaltininkai | 
dabar sėdi teisme...

Praeitą savaitę teismas nu
teisė tris gengsterius, GondoL 
fo Miranti, Domenico Bando 
ir Leo Telvi. Pirmieji du gavo 
po penkeris metus kalėjime, 
Telvi dvejus metus. Jie buvo 
nuteisti kaip dalyvavę pasi
kėsinimo prirengime prieš 
laikraštininką Victor Riesel. 
Kaip žinia, jam akys išdegin
tos actu ir .jis dabar negali 
matyti.

Gengsteris, kurio rankos 
sviedė acto b u t e 1 į į 
Rieselį, A. Telvi, Leo Telvi 
brolis, negalėjo būti teistas, 
nes patys gengsteriai jį po 
pasikėsinimo “saugumo sume
timais” nudėjo.

Bet šią savaitę pradedama

tuos, kurie, kaip mano tyrinė
tojai, stovėjo užpakalyje to 
pasikėsinimo: John Dioguar- 
d: (John Dio) ir jo sėbrus 
Theodore Rij, Charles Tušo ir 
Charles Carlino.

Policija mano, kad nuteistie
ji Telvi, Bando ir Domenico, 
kaip ir pats A. Telvi, buvo tik 
samdyti menkai apmokami 
gengsteriai, bet tai Dio ir jo 
sėbrai, suktingi raketieriai, 
kurie darbavosi adatos indust
rijos padugnėse, kartais prisi
plakdami prie unijų, kartais 
tarnaudami tiesioginiai fabri
kantams, buvo tikrieji pasikė
sinimo rengėjai.

TEATRUOSE
Roxy teatras Manhattane 

dabar rodo filmą “Anastasia”, 
kuriame vaidiiia Ingrid Berg
man, Yui Brynner ir Helen 
Hayes. Ingrid Bergman jau 
ilgokai nebuvo matoma Ame
rikos filmuose. Brynner nese
niai vaidino filme ‘The King 
of Siam”. Helen Hayes yra 
viena žymiausių Amerikos 
dramatinio teatro aktorių, ku
ri tik labai retai vaidina fil-< ■■ T* .* • m u ošė

Taipgi į “Anastasia” Su
traukta daug talento, bet 
pats filmo turinys yra bever
tis, sukantysis aplink fiktyviš
ką caraitę Anastasia, caro Ni
kolajaus dukterį, apie kurią 
buvo sukurta legenda, jog ji 
išliko gyva ir iki šios dienos 
dar gyvena.

Filmą režisavo Anatole Lit
vak. Filmuota Cinemascope 
ekranui ir naturalėse spalvo
se.

Astor“" teatras Manhattane 
dabar rodo “Thę Rainmaker”, 
kuriame vyriausiose rolėse 
vaidina Katherine Hepburn ir 
l.-urt Lancaster. Filmas vaiz
duoja, kas atsitinka, kai jau
nas energingas ir romantiškas 
atėjūnas atvyksta į mažą ap
migusį miestelį — ir kokias 
pakaitas tas .sukelia gyvento
jų, ypatingai moterų, gyveni
me.

Tas atėjūnas, žinoma, tai 
Burt Lancaster, kuris pasku
tiniu laiku yra vienas po pu
li ariški ausiu H oil y wood o ak
torių.

Astor teatras Brooklyn^ ro
do britų komišką filmą “Pri
vate’s Progress”. Tai yra ne
paprastai juokinga komedija, 
kuri pašiepia gyvenimą Brita
nijos armijoje. Nors komedi
ja, vienok ji yra pakankamai 
anti-militariška, taip, kad Bri
tanijos armijos aukštoji vado
vybė protestavo prieš šio fil
mo rodymą ir net bandė pa
veikti teatrus,, kad jis nebūtų 
rodomas.

Vadovaujančioje rolėje vai
dina žinomas komikas Dennis 
Price.

Thalia teatras New Yorke, 
kuris dažnai rodo senus gerus 
filmus, dabar rodo dtr klasi
ku : ‘Tobacco Road” ir “The 
Grapes of Wrath”.

ligonius atlankius:
įspūdžiai ir vaizdai

La Marca - normalus 
ir atsakys savo gyvybe

Lapkričio 18 d. Laisves 
koncerte man. teko sužinot 
apie mano brolį ir brolienę, 
sergančius.

Man tik Įžengus į Audito
rijos restauraną. pastebėjau, 
kad draugė Welmusiene mo
ja mano. Sako man : ar matei 
savo broli .lis serga, turėjo 
širdies ataką. O tavo brolienė 
pasidavė opeiacijai. Mes bu
vome pas juos savaitė atgal, 
buvo sekmadienis, O pirma
dienį jie išėjo i ligoninę Nu
važiuok pas juos

Pirmadienį jau buvau pasi
rengęs važiuoti, bet pasikalbė
jome su žmona ir nutarėme 
palaukti se k m a d i e n i o.

Sutinku draugę Petrikicnę. 
Sako: Buvau pas tavo brolį 
sustojus’ kuris gyvena dar 
kiek už Port Evins, N. Y. Jie 
turi nuspirkę boilerį, gražus, 
naujas. Tiek to. Bet jūsų bro
lienė labai susirūpinus, n.ėt 
prie verksmų, ji išeina ant o- 
peracijos pirmadienį. Po mūsų 
išvažiavimo ji išvažiavo į ligo
ninę. Nuvažiuok, drauge, pas 
juos.

Tai jau antras pranešimas.
Sekmadienį, lapkr. 26 šeštą 

valandą iš ryto paliekame na
mus. Keliai'tušti. Kaip bema
tant pervažiuojame New Yor- 
ko miestą per Jurgio Wash- 
ingtono tiltą ir pasukame į 
kelią 9W. Na, ir šiuo keliu, 
privažiuosime Kazlauskus.

9W keliu nebuvau1 važiavęs. 
Kelias eina Hudson, upės pa
kraščiais. Vietomis matosi įli

pė, vietomis kalnai.' Kelias 
dailus, tik labai vingiuotas ir 
kalnuotas. Vaizdai gražūs ir 
dominanti. Taip, kad tas gam
tos surėdymas ir papuošimas 
tų didelių mėlynų kalnų įsmin
ga giliai į atmintį, rodos, kad 
matysi tas vietas savo mintyse 
per visą gyvenimą.

Važiavimas buvo labai liūd
nas dėl to, kad važiavome pas 
sergančius. Iš antros pusė.s; ii" 
gamta jau apmarinus augalus 
ir visus žalumynus bei žiedus. 
Tai vaizdai liūdni, markatni, 
nejaukūs, nelinksminanti.

Pavažiavus apie valandą ir 
pusę, netoli Bear Mountain, 
Kūlikas sako: aš jums paro
dysiu laivų kapines. Jūs ne
sate matę tiek laivų.

Manau sau, “Hudsono upė
je kokius laivus parodys. Gal 
pasivažinėjimo valteles? Gal 
žvejų laivelius?” Kai priva
žiavome, tai tiesa, laivų tūks
tančiai ’

.Surikiuoti eilėmis, eilės ir 
eilės, ir visi laivai jūriniai. 
Toki laivai gali plaukti į bile 
dalį pasaulio.

Nėra suprantama, dėl ko 
tokia daugybė laivų sutrauk
ta į vieną vietą ir tenai pūdo
mi, nenaudojami.

Pavažiavus toliau, Kūlikas 
sako: čia bus gražus vaizdas, 
sustokim pasidairyti. Tai buvo 
labai aukšta vieta ir stebėtina. 
Matosi upė ir antroje pusėje 
upės dideli kalnai, žinai, kad 
upe, o tąįp manytum, kad tik 
ežeras, nes tarpe kalnų matai 
blizgantį vandenį, o visur kal
nai !

Ilgai stovėti prie tokio sta
taus ir aukšto kalno labai ne
jauku. Rodos, kad kalnas ir 
karas1 jau slenka, ir kada 
plaukai pradeda skrybėlę kel
ti, tai jau jautiesi geriau pa
likti' tokį vaizdą.

Ir vėl sako: čia bus dviejų 
mylių kalnas, tai yra pakalnė.

Kai važiuoji į tokią pakal
nę, tai, rodos, kad prieš tokį 
kalną negalėsim užvažiuoti. 
Bet ritantis pakalnėn praside
da jau lygus kelias, tai prieš 
jį važiuoti nereikėjo. Jau čia 
pradėjo atsirasti gyvybė. Jau 
matyt namai ir kitokį pasta
tai. Prasideda vaismedžių so
dai. Tai vis sodai ir sodai. Oi, 
kokia grožybė, kai žydi ir 
aroma skleidžiasi po visą apy
linkę. Tai būtinai reikės pa

matyt kaip tik pavasaris at
eis.

Pagaliau pasiekiame Kaz
lauskų namus. Štai, beldžiame 
į ligonių duris, čia jau ir ligo
niai, abu vaikščioja, abu1 juo
kauja.

Tiesa, brolienė buvo ligoni
nėje, bet operacijos neturėjo, 
gydoma vaistais. Brolis turėjo 
smarkų krūtinės skaudėjimą, 
buvo pas gydytoją, gavo vais
tų ir jau sveikas ’

Pasikalbėjom, pasisvečiavo
me ir iškeliavome į Kūliko 
farmą. Ten apžiūrėję, pasi
kalbėję, vižiavome link namų. 
Bet važiavome nauju keliu, 
vadinamu “Thruway”. Tikė
jau greičiau parvažiuoti. Tie
sa, greičiau važiavau, bet ėmė 
truputį daugiau laiko sugrįžti.

Dar norisi pasakyti ir apie ( 
naująjį kelią. Kelias dailus, 
platus, gražiomis vietomis iš
vestas. Leidžiama važiuoti iki 
šešiasdešimt mylių į valandą. 
Tokiu keliu važiuok ir norėk.

Čia gražu, čia vėl liūdna, ir 
štai kodėl liūdna. Kiek pava
žiavus, toli matosi labai daug 
automobilių šaly kelio. Ma
nau sau, kokia čia do vieta. 
Kai priartėjome, tai pasirodė, 
kad čia randasi automobilių 
kapinės. ' Rodos, netikėtum, 
bet T ak tas yra faktu: neišpa
sakyta daugybė automobilių 
susikėlusių. Sugabenti nuo to 
naujo kelio. Matyt, naujutė
liai, visokių spalvų, visi su-j 
grūsti į niekystę, jų vartoti 
jau negalima, jię negyvi. ,

Tokį vaizdą regėti tai bai-j 
su. Pamisliji, kiek čia gyvybių 
be laiko žuvo, kokia beprotys
tė ant šių didžiulių kelių ! Vis
gi buvo vieno ar kito mirtinos 
klaidos, dėl kurių toki įvykiai 
pasireiškė!

Kitas nemalonus reginys, 
tai, kaip gyvas nemačiau, tiek • 
daug,,briedžių ir stirnų nušau
tų, kurias medėjai vežėsi na
mo. Kone trečias, ketvirtas 
karas vežėsi stirną, ir daug 
buvo tokių karų, kad vežėsi 
po tris, — viena ant priekio 
karo pririšta, kitos į trenką 
sukištos. O po vieną tai buvo 
daugybė.

Kaip negalvosi, kaip neimsi 
šitą masinę gyvūnų žudynę, 
vistiek yra žiauri. Gamta da
vė jiems mišką,davė daug la
pų, žolės, davė liuosybę. Tai 
kas, kad kaikada ateina į 
farmerio daržą, nukanda ko
pūsto galvą ar morkos lapus 
n u vai go. Tai ne jos kaltė, stir
nai nieks nepasakė, kad čia 
ne tavo, tu čia neik! Kaltybę 
reikia primesti farmeriui, ko
dėl jis tvoros neužtvėrė nuo 
kopūstų daržo.

Nesakyčiau, jei šaudo pik
tus, draskūnus žvėris. Tai to
kie nereikalingi. Bet stirnutė 
gyvena gražiai, nieko neužka
bina, niekam blogo nedaro. 
Augina vaikus, gyvena nor
mali laukinį gyvenimą.

Štai ateina medžiotojas, pa-j 
sidirbęs Šautuvą, paraką, kul
kas, pikšt,’nukerta briedį, ir 
labai didžiuojasi tuomi!

Jeigu tos stirnutės pasida
rytų šautuvus ir kitką, tai me
dėjas gerai pagalvotų eida
mas į mišką.

Tai tokia kelionė buvo pas 
ligonius.

V. Kazlauskas

Prie Rockefellerio pastato 
to vardo plazoje jau iškelta 
kalėdinė eglutė — didžiausia, 
kokia iškeliama bet kur šioje 
šalyje.

i
!?. Visiems Mano Draugams $

ir Kostumeriams M
|j Linksmų Sezono Švenčių S
J AUGUSTIN TELEVISION S
r & SERVICE g
Į 208-05 35th Ave., Bayside, L. I. » 
į BA. 4-8885 »

1 j Taisome radios ir TV wĮLy
(238-247)

Nassau apskrities teisme 
prisaikdintieji teisėjai, (Įžiūrės 
nariai, praeitą savaitę išnešė 
nuosprendį, kad La Marca 
kaltas kūdikio kidnepinime. 
Teisėjai visą laiką buvo įsiti
kinę, kad La Marca nusikalti
mą atliko — apie tai nebuvo 
abejonių. Jis pats tame pilnai 
prisipažino, viso įrodymai eg
zistavo ir t. t. Bet La Marca 
ir jo gynybos advokatai turė
jo vieną viltį:: jie bandė įro
dyti, kad jis buvo laikinai 
praradęs-protą, kai atliko nu
sikaltimą.

•Teisėjai, betgi, netapo įti
kinti. Jie galvojo, kad La 
Mąrca tikriausiai buvo labai 
nervu otas, atsiradęs sunkioje 
padėtyje, .praradęs pusiau
svyrą, bet visgi sveiko proto.

Tas nuosprendis reiškia, 
kad La Marca už savo nusi
kaltimą atsakys gyvastimi 
elektros kedėje. Teismo salė
je radosi jo žmona, dviejų/ 
mažų vaikų motina. Ji apalpo 
vietoje. Pats La Marca irgi 
buvo pradėjęs alpti, bet pas
kui susikontroliavo.

Radosi teismo salėje ir kid- 
nepinto užmušto vaiko tėvai 
W einbergeriai. Weinberge- 
rienė* verkė, bot abu atsisakė 
ką nor sakyti laikraštininr 
kams, ką jie mano apie nuo
sprendį.

Majoras Wagneris gina 
komisijonierių Mosesą

Daug kas mano, kad parkų 
komisijonierius Robertas Mo
ses yra suėmęs perdaug ga
lios Į savo rankas, kad jis 
tvarko visai ne jo reikalus. 
Spaudoje net keliama nuomo
nių, kad tam tikra prasme jis 
turi daugiau galios, negu 
miesto majoras Wagneris.

Taip mano daug kas, bet 
ne pats Wagneris. Jis anądien 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad “Moses puikiai atlieka sa
vo pareigas”. Jis taipgi sakė, 
kad nemano, jog Moses yra 
sukoncentravęs perdaug ga
lios į savo rankas. Jis sakė:

“Kiek Bob Moses turi ga
lios savo rankose; jis ją nau
doja geriems reikalams...”

Wagneris taipgi sakė, kad 
jis dar nežino, ar kandidatuos 
kitam terminui į majorus.

Užrašykite Laisvę savo draugui

MAR-AN CLEANERS
Maspetho Seniausi ir 

Patikimiausi Valytojai 
63-04 Flushing Ave. DA. 6-3280

Linkime Visiems mūsų lietu
viškiems Draugams linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų.

Bile megstinj ar paprastą sijo
ną mes išvalysime veltui, kąi 
atnešite su kostiumu ar sukne
le. Mūsų kainos žemos Bet 
tiktai su šiuo skelbimu! Išsi
baigia Gruodžio 24 d.

(239-245)

Visiems lietuviškiems mano »
tg Draugams —
^Linkiu Geriausių Sezono
| PHILLIPS FUNERAL
a 79-02 Metropolitan Avė.
K Middle Village, L. I.

švenčių
HOME

MAITHEW A. i 
i ,BUYUS 

(BUYAU8KAS) 

aLATOOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

> ________________ I »

: 426 Lafayette St*:: ' . * 11 
Į z Newark 5, N. J. ; 7

> MArket 2-S172 
•WOMO**O************<»«*«

$ John J. Philjips, licensed Mgr. f
K Tel. TW. 4-8389 g

4 puti. LatarB (Liberty)Tree., Gruodžio (Dec.) 12, 1956

NEW YORK
HELP WANTED MAI.eV 

-----------------------------------------Ą
TOOL MAKERS. For aircraft tyj>o 

work in an established job plant, 
all benefits including bonus plan, 
life insurance, accident and sick
ness pay and hospitalization. 50 to 
60 hours per week. Pleasant work
ing conditions.. TITE GRANDAHL 
TOOL & MACHINE CO., 101 Tal- 
cott Rd., West Hartford, Conn.

(241-241)

Gavo pagyrimą 
300 policistų

Policijos komisionierius Ke
nnedy įteikė pagyrimo lakštą 
300 miesto policistų. Jie esą 
per šiuos metus gerai pasižy* 
mėję gaudyme kriminalistų ir 
kitokių žmonių, nusižengusių 
prieš įstatymus.

Klaidos pataisymas 5
Vakarx vietinėse žiniose" 

kalbant apie Aido Chorui do
vanas, pasakyta, “viso SI”, o 
turėjo būti $10.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Liet. Sūnų ir Dukterų JDr-jos me
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 13 
d., Laisvės Choro salėje, 157 Hun
gerford St. Pradžia 7:30 v. v. Na
riai dalyvaukite, nes rinksime val
dybą 1957 melams. Atsiveskite ir 
naujų narių. Valdyba.

(241-242)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD kuopos susirinkimas įvyks 

gruodžio 12 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Kultūriniame Centre. Vi
si nariai dalyvaukite šiame susirin
kime, nes reikės perrinki kuopos 
valdybą 1957 melams. Valdybai

(24O-24M?

PAIEŠKOJIMAS
Paicškau brolio Vinco Povilaičio, 

jo žmonos Antosės, sūnaus Prano, 
dukterų Teresės, Česės ir Monikos. 
Taipgi Daktaro Antano Babelio, Ša
kių ligoninės chirurgo; paeina iš ša
kių Rajono. Jie yra kur tai dingę 
antrojo pasaulinio karo metu Vokie
tijoje.

Kas apie juos žino, praneškite ar
ba lai jie patys atsišaukia,— būsime 
dėkingi. Antrašas ; Vladas Povilaitis, 
Petrašiūnai,r Černialipskio Lentpjūvė; 
"Dokas”, Kaunas, Lietuva USSR. Ja 
yra laiškas. Rašykite: Liet. Knygj/- 
nas (Gco. Shimaitis), 8 Vine St., 
Brockton, Mass.

(241-242) •

Visiems Mūsų Lietuviškiems & 
VJ Draugams
« Geriausių Sezono Linkėjimų. W 
2 TELEVISION CO. įl
R BELIN RADIO IR ’ g
g 1327 Frost Ave.—1294.3rd Ave. S) 
® NYCX— RE. 7-34V2—2240 g

' (240-246)

1
g ELMHURST g

PHOTO STUDIOS g 
j Mes Specialistai su Portretais. $ 

Tai gražiausia atmintis savo ar- 
w timiiji.i| mylimųjų, organizacijų » 
S grupių ir tt. S

85-22 Grand Ave., Elmhurst, L. I. g 
S NEWTOWN 9-3101 s $ 

Tik du blokai nuo Queens Blvd.

Visiems mūsų lietuviškiems drau
gams—Geriausią Kalėdų dovaną 

! jūs galite duoti jiems arba sau 
pačiam tai yra Heating Installa
tion.

APSIMOKA!
) Šalto Vandens Namų 

7 Savininkams
S CENTRAL

i / HEATING
Pakelią Jūsų Rendą 

i $5.25 už rūmą su šiltu vandeniu 
Nereikia Jmokėjlmų 

iki 7 metų Išmokėjimu
Šaukite del nemokamai aproka- 

vimo.
Įdedamo aliejinius Burners ir ap
tarnaujame aliejaus pristatymu.

REX HEATING CORtf. 
581 Liberty Ave., Brooklyn 

Susisiekite su mūsų lietuvių ir 
lenkų atstovu 

s, Mr. Dan Drozewskl
____:________ '.............

Visiems>mūsų Lietuviškiems 3' 
f Draugams ir Depozitoriams Mes y' 

Linkime Linksmu Kalėdų ir Lai- 
» mingų Naujų Metų. Taupykite .1 
\ savo pinigus gerame, pasitiki- , 
f mame banfte. Mes apdraudžia- ž 
f me jūsų taupinius iki $10,000. į i 
£ HAMILTON FEDERAL 
f SAVINGS & LOAN i 
f ASSOCIATION i 
i OF BROOKLYN, N. Y? L 
f 413—861 h St. ' (įsteigta 1889) i i 

. BE. 8-0S00 y

(235-244)




