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KRISLAI
P. Rimša.
Jis — 75 metų amžiau^,
O. Mikučionienė kaltina.-

* B. Klimavičius-Biednas.
I • •’

Rašo R. Mizara

Kas nežino jo 
mokyklos” arba

nuo senu laikų
L. Prū-

šių metų lapkričio 23 dieną 
Lietuvoje buvo gražiai atžy
mėtos žymiojo skulptoriaus 
Betro Rimšos 75-ios gimimo 
metinės.

P. Rimša — vienas iš se
niausių ir įdomiausių Lietuvos 
dailininkų.
“Lietuvos
“Artojo”?!

P. Rimša
progresyvus žmogus, 
seika savo vėliausioje knygoje 
mini, kaip jis, bėgdamas iš 
Sibiro Į Ameriką, buvo susto
jęs pas Rimšų s.

t Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
JP. Rimša buvo atvykęs į Ame
riką. Bet jis buvo nepasitenki
nęs vietos žmonių pažiūra į 
meną. Jis manė (ir teisingai), 
kad čia per daug smarkiai 
viešpatauja “dolerio menas.”

Rimšos “Artojas” šiaip taip 
buvo įsiūlytas Bostono Dailės 
muziejuj, bet, kaip girdėti, jis 
ten nudžiautas kur tai skle- 
pan, kad jo nieks nematytų...

Kartą, atmenu, valgant va
karienę valgyklėlėje, buvusio
je aname Laisvės name, Broo- 
klyne, aš klausinėjau dailinin- 

apie kai kuriuos jo kūri
nius, jų prasmę. Jis sakė:

— Ne visi mano darbai tu
ri idėją, visuomeninę prasmę. 
Kai kuriuos jų aš padirbau 
tik dėl grožio, tik šiaip sau, 

• kaip turinčius grožio vertę. 
Poetai kai kada rašo eilėraš
čius tik grožiui, tapytojai kai 
kada piešia paveikslus drobė- 

• je tik grožiui, tai kodėl skulp
toriai kai kada 'negali ta teise 

. pasinaudoti?...

Sakoma, - skulptorius pasku
tiniu laiku nesveikavo. 

šio jubiliejaus • proga 
linkime jubiliatui Petrui 
šai: geriausios sveikatos 
gi ausiu metų!

mes 
Rim- 
ir ii-

J Rašydama Lietuvos spaudo
je apie religiją ir dvasininki
ją, Antalieptės g y v entoja 
(Dusetų rajone) O. Mikučio- 
nienė štai ką pasakoja:

“Vokiečių okupacijos me
tais Antalieptės apylinkėse 
hitleriniai budeliai sušaudė 
daugiau kaip 7,000 tarybinių 
piliečių — jaunų ir senų, ,net 
mažus vaikus. Ar pakėlė balsą 
prieš žudikus dvasininkija? 
Ne...”

Tenka pasakyti, kad taip 
pat elgėsi ir Amerikos, lietu
vių katalikų dvasininkija: ji 
nė žodžio netarė prieš hitleri
nius budelius, kurie, karo me
tu, išžudė daugiau kaip 300,- 
000 Lietuvos žmonių!

Andai Vilniaus “Tiesa” 
bukojo visą savo puslapį 
siniams, sukurtiems užsienyje 
^įgyvenančių lietuvių rašytojų 

poetų. Puslapį paruošė A.
Vaivutskas ir B. Raguotis.

Man labai džiugu, kad ten 
buvo atžymėtas poetas Bro- 
ai i u s Klimavičius - Biednas, 
prieš porą metų mięęs Argen
tinoje.

B. Klimavičius-Biednas tu
rėjo didžiulį talentą rašyti,

pa
ra
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METAI 46-ti

puolė britų karius
Belfastas. — Tuo tarpu, Britai ir vietinės britams 

kai britai priversti trauk- palankios Belfasto valdžios | 
tis iš Egipto, kai Kipre policininkai dabar ieško tų 
juos vis labiau spaudžia na- IRA kovotojų, bet manoma, 
cionalistų EOKA, kai jų kad dalis jau saugiai pasi- 
hegemonija Malajoje vis slėpė kaimų gyventojų tar- 
silpnėja ir jų įtaka net to- pe, o dalis laikinai perėjo 
kiuose kraštuose kaip Jor- sieną nepriklausomon Airi- 
dane ir Irake palaužta; ai- jon, iš kur jie grįš slapta 
rių nacionalistai nutarė at- vėliau.
naujinti ir savo ginkluotai-----------------------------------
S”1'“ britą, ™i«i- Sniečkus apie

Kaip žinia, Airija, yra ne-11vvklll i
priklausoma respublika, bet L r. 1
kelios Airijos apskritys, 
taip vadinamas Ulsteris su 
Belfastu kaip sostinė, lieka, 
Britanijos galioje.

Bet Ulsteryje, šiaurinėje 
Airijoje, veikia pogrindinė 
airių nacionalistų armija^ 
IRA (Irish Republican Ar
my). Šiomis dienomis ji at
naujino veiksmus platesniu 
mastu, negu bet kada po 
praeito karo. IRA būriai 
puolė keliose Ulsteno vie
tose britų postus ir ginklų 
sandėlius, sunaikino BBC 
radijo stotį netoli Belfasto, 
išsprogdino kelis tiltus ir

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai 

3672 
3600

Vietinis

Vengrų delegacija 
apleido posėdžius

Japonija įsteigsianti 
ryšius su čekais, sako 
ministras M. šigemitsu

Tokyo. — Užsienio reika
lų ministras Mamoru Šige
mitsu paskelbė, kad Japo
nija planuoja įsteigti di
plomatinius santykius su 
Čekoslovakija. Taipgi gau
ti pasiūlymai iš Lenkijos ir 
Vengrijos įsteigti diploma
tinius santykius ir su tom 
dviem šalim: Užsienio rei
kalų ministerija dabar tuos 
siūlymus svarsto.

Izraelis nutarė nedraust 
savo Komunistų partijos I

Tel Avivas. — Premjero 
Ben-Guriono valdžia nuta
rusi neuždrausti Izraelio 
Komunistų partijos. Sako
ma, kad per kelias savaites 
valdžia svarstė tos partijos 
uždraudimo klausimą. Ben- 
Gurionas parlamente vadi
no komunistus krašto išda
vikais, kam jie nepritaria 
karui prieš Egiptą. Buvo 
manoma, kad rengiamasi 
partiją uždrausti.

Dabar Ben-Guriono par
tijos (socialdemokratų) or
ganas “Hadavar” sako, kad 
Kompartija nebus uždraus
ta, “nes būtų sunkiaau ją 
kontroliuoti, jeigu ji nueitų 
pogrindin.”

New Yorkas.
“Times” paduoda savo ko
respondento pranešimą iš 
Maskvos, kuriame kalbama 
apie Lietuvos Komunistų 
partijos pirmo sekretoriaus 
Antano Sniečkaus straips
nį spaudoje. Lietuvos 
spausdiniuose, kurie pasie
kė Maskvą, Sniečkus sako, 
kad Vengrijos įvykiai turė
jo atgarsi ir Lietuvoje. Jis 
sako, kad jie pridavė drą
sos Reakcijai.

Sniečkus sakąs, kad ko
munizmo priešai labiau* iš
kilo paviršiun, kai kurie la
biau atvirai. Jis sakė, kad 
jų darbuotė ypatingai pasi
reiškia kai kuriu kultūrie- 

v f 

čių ir mokslininkų tarpe. 
Kai kurie studentai, sakė 
jis, linkę tikėti klasinio 
priešo melams, o kai kurie 
auklėtojai nekreipia pa
kankamai dėmesio, kad 
prieš tas tendencijas kovo
ti.

Sniečkaus ■ straipsnis pa
remtas jo kalba, pasakyta 
Lietuvos Aukščiausioje ta
ryboje — tai yra, seime. 
Jis sakė, kad praeityje da
ryta ir klaidų, ypatingai 
nacionaliniu klausimu, bet- 
Lietuvos liaudis neleis prie
šams tomis kladomis nau
dotis ir kelti neramumus.

_  4?

Gen. streikas 
vyksta Haiti

kurti. Deja, jis gyveno sun
kiose sąlygose ir per anksti 
mirė.

Apie poeto mirtį, deja, Ar
gentinoje išeidinėjąs laikraš
tis “Tėvynė” neparašė nė vie
nos eilutės!...

Kodėl taip buvo padaryta 
(geriau sakyti: nepadaryta), 
aš ir šiandien nebegaliu su
prasti.

Port-au-Prince. — Haiti 
valstybėje išsivystė genera
linis streikas. Streikas ve
damas prieš generolo Paul 
E. Magloire’O valdžią. Kaip 
žinia, Magloire po šešerių 
metų termino pasitraukė iš 
prezidento posto, bet ' atsi
sakė apleisti valdžios vai
rą — jis pasiskelbė karinių 
pajėgų vadu ir kaipo toks 
valdo šalį. Suimta daug 
opozicijos vadų ir panai
kintos visos civilinės lais
vės.
' Opozicijos žmonės sako, 
kad generalinis . streikas 
bus vedamas tol, iki* Mag
loire nusileis ir leis praves
ti laisvus rinkimus.

Philadelphijos vajininkai .........................
Waterburio vajininkai .............................
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence-Lowell, Mass......................
Elizabeth© vajininkai ...............................
Hartfordo vajininkai ............... . ..............
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore; Md 
Wiorcesterio vajininkai .............................
Pittsburgho vajininkai......... . ..................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................
Brooklyn© vajininkai ...............................

šo. Bostono vajininkai 
Harrisono vajininkai .........
L. Prūseika, Chicago, Ill. 
Rochcsterio vajininkai ........
Norwoodo vajininkai ............
LLD Moterų kuopa, 

Binghamton, N. Y.
Newarko vajin'inkai ..........
A. Apšegienė, Auburn, Ma. 
P. Bečis—M. Adomonis, 

Great Neck) N. Y. .....
Chester, Pa..............................
L. Tilwick, Easton, Pa..........
J. Patkus^ New Haven, Conn.

1320
1180
1064
880
800

764
718

720
700
520
464

3560
2682
2472
2296
2210
2076
1940
1448

Jungtinės Tautos. N. Y. 
— Vengrijos delegacija, ku
riai vadovauja tos šalies 
užsienio reikalu ministras 
Horvath, apleido Generali
nės asamblėjos posėdžius. 
Horvathas prieš apleisda
mas posėdį paaiškino, kad 
per dienų dienas jam teko

Vengrijoje dar 
vyksta streikai

Mich. 440 1
.......  380 |
....... 380 1

Vera Smalsi is, Detroit, 
Clevclando vajininkai . 
Patersono vajininkai 
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa............... 340
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 300 
V. Kvetkas,

Cambridge, Mass............ 280
C. K. Urban, Hudson, Mass. 280
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 256
A. Navickas, Haverhill, Mass. 200
A. Valinčius, Pittston, Pa. 180
Stamford, Conn*....... ............ 160
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass................ 120
Cliffside Park, N. J.................  80
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 76

Budapeštas. — Streikas, 
kuri šaukė darbininku ta
rybos prieš pat jų sritinių 
komitetu uždraudimą, vra 
efektingas dalinai — ant 
kiek, ne visai aišku. Vals-

klausytis visokių užgaulio
jančių kalbų, kuriose Ven
grijos valdžia buvo įžeid
žiama ir teršiama aštriau
siai. Horvath sakė, kad 
Vengrija sugrįš Į asamblė
ją, jeigu diskusijos apie 
Vengriją gris prie žmoniš
kesnio tono.

Privatiniuose pasikalbė
jimuose su Indijos atstovu 
Krišna Menonu Horvathas 
paskui sakė, kad vengriš
koji delegacija negalėjo to
leruoti nemandagius užpuo
limus, kurie atėjo iš Ameri
kos, Kubos, čiangininkų, 
Turkijos, Irako ir kitų dele-

Philadelphia pasiekė pirmą vietą.' Pasidarbavo P. 
Walant, E. Tureikienė (naują prenumeratą), J. Šapra- 
ųauskienė, ir Petras Puodis. Pastarasis prisiuntė naują 
prenumeratą broliui.

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., taipgi prisiuntė dvi nau- 
(Tąsa 4-tam pusi.)

-------------------- :----- :-------- -------$---------------------------

Maskva ir Belgradas apie vengrų 
darbininkų tarybas ir jų veiklą
Tarybų Sąjungos ir Ju

goslavijos spaudos organai 
laikosi griežtai priešingų 
nuomonių apie Vengrijos 
darbininkų tarybas ir jų 
rolę. “Pravda” sako, kad 
Kadaro vyriausybė paleido 
tas tarybas, nes į jas įsiga
vo provokatoriškų fašisti
nių elementų, taipgi krimi
naliniai charakteriai. Tai 
tie elementai, sako “Prav- 
d a ”, neleidžia atsteigti 
tvarką Vengrijoje.

Tuo „tarpu Jugoslavijoje 
laikraštis “Politika” spaus
dina straipsnį savo kores-

pondento, kuris šią savaitę 
grįžo iš Vengrijos. “Politi
ka” sako, kad tiesa, jog 
Vengrijos darbininkų tary
bose yra nemažai susiskal
dymo ir asmenų, kurie ne
turi aiškaus nusistatymo, 
bet didžioje daugumoje ta
rybų priešakyje .stovi žmo
nės, kurie už socializmą.
‘Politika” sako, kad visi 

Vengrijoje žino, jog tary
bos turi darbininkų pasiti
kėjimą, ir stebėtina, kaip 
Kadaras gali tikėtis įgauti 
darbininkų < paramą, kai 
gniaužia tas tarybas.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Clinton, Temų — Jau tre
čią dieną negrai mokiniai 
taikiai ir be incidentų lanko 
vietinę mokyklą.

Londonas. — BBC radi
jas sako, kad airių nacio
nalistai savo veiksmais 
Šiaurinėje Airijoje pravedė 
“teroro naktį”.

Denver. — P a\ž a n g ioji 
Mine-Mill unija pasveikino 
Aukščiausi o jo teismo 
sprendimą,, kad unijos ne
gali praragti teisių vien to
dėl, kad jos vienas ar dau
giau vadų nubaudžiami po 
Taft-Hartley įstatymu.AUGUSTA, GA. — Kana

dos premjeras Louis St. 
Laurent lankosi čia pas <■ Londonas. — Britanijos 
prezidentą Eisenhowerį. Darbo partijos frakcijaDarbo partijos frakcija

parlamente pasiuntė pro
testą Titui prieš Džilaso 
teisimą.

Kairas. — Port ' Saide e- 
giptiečiai partizanai' nacio
nalistai suėmė .britų kari
ninką, kuris pasižymėjo 
žiaurumu prieš vietinius 
gyventojus.

Varšuva. — šcecine su
imta 88 riaušininkai.

Paryžius. — Jau trečia 
diena kaip vyksta NATO 
posėdžiai. Vakarų Vokieti
jos užsienio reikalų minist
ras Ven B ren tano sakęs, 
kad jis numato Rytų Vo
kietijoje “sukilimus arti
miausiu laiku”.

sako, kad tapo sulaikytas! 
beveik visas transportas,! 
paštas ir daugumoje fabri-j 
ku nedirbama, nors kai c 7
kur darbininkai susirinko į 
fabrikus. Radijas savo ži
nių pranešimus kas kelio
lika minučių nutraukė atsi
šaukimais į darbi n inkus 
grįžtj darban. Atsišauki
mai daromi vardan val
džios, socialistu darbininku 7 C V
partijos ir dalies pačių dar
bininkų tarybų vadovų.

Czepel plieno kombinatas, 
didžiausias fabrikas Ven
grijoje, kuris randasi saloje 
pačiame Budapešte, pilnai 
sulaikytas. Czepelio- darbi
ninkai pasiuntė dar vieną 
delegaciją pas premjerą 
Kadara. c

U j pešt priemiestyje poli
cija šovusi į demonstraciją.

(Iš Vienos ateina visokie 
nep’atvirtinti ir prieštarau
janti pranešimai. Iš vienos 
pusės tuose pranešimuose 
kalbama apie susirėmimus 
tarp tarybinių karių ir su
kilėliu būriu Milcolce Pece- 
se ir kitur, net kalvose prie 
pat Budapešto, iš kitos pu
sės sakoma, kad visoje Va
karų Vengrijoje dabar ma
tyti visai mažai tarybinių 
karių, kad iŠ 200,000, kurie i 
kelios savaitės atgal radosi 
Vengrijoje, tik apie 60,000 
liko.)

ginkluota kova
. Havana. — Kubos val
džia skelbia, kad dar tęsiasi 
ginkluotos kovos, kad suki
limas dar vis nenumalšin
tas. Valdžios galva Ful
gencio Batista paskelbė, 
kad visi sukilėliai, kurie 
dabar pasiduos be ilgo ati
dėliojimo, nebus bausti, bet

TSRS pasmerkimas
f Trečiadienį popiet turėjo 
j įvykti balsavimas Generali- 
; nėję asamblėjoje apie dvi 
i rezoliucijas. Vieną patiekė 
i Amerika, Kuba, Pakista
nas ir 17 kitų kraštų. Tai 
rezoliucija, kuri griežtais 
terminais smerkia TaVybų 
Sąjungą už įvykius Vengri
joje. .Kita rezoliucija, pa
tiekta Krišna Menono var
dan Indijos, . Indonezijos, 
Burmos ir Ceilono, nesmer
kia Tarybų Sąjungos, bet 
ragina, kad Hammarskjol- 
das, Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius, vyktų 
Maskvon ir tartųsi su tary
biniais vadais apie jų kari
nių jėgų ištraukimą iš 
Vengruos.

Einant spaudon, balsavi
mo rezultatai dar nebuvo / 
žinomi.

Saugumo taryboje
Tuo tarpu J. T. Saugumo 

taryba pradėjo svarstyti 
Japonijos priėmimo klausi
mą. Manoma, kad Tarybų 
Sšjunga, k u r i anksčiau 
priešinosi Japonijos priėmi
mui, reikalaudama, kad tuo 
pačiu laiku būtų priimta ir 
Mongolija, šiuo kartu ne
bus priešinga. Kaip žinia, 

į Šį trečiadienį karo stovis 
tarp Japonijos ir TSRS ofi
cialiai pasibaigė.

Pradėjo svarstyti Džilašo 
bylą; >am gresia 20 metų

Belgradas. — Teismas 
pradėjo svarstyti buvusio 
Jugoslavijos vice-preziden- 
to Džilaso bylą. Džilas kal
tinamas anti - valstybinėje 
veikloje ir jam gresia 20 
metų kalėjimas. Džilas, ku
ris praeityje buvo artimas 
Tito bendradarbis, dabar 
yra maždaug socialdemoka- 
tas. Prieš pat bylos pradė
jimą jį kalėjime aplankė

vėliau jie bus sušaudyti, Britanijos parlamento na-
jeigu bus suimti.

Valdžios komunikatas sa
ko, kad sukilėlių būrys, ku
ris veikia pietrytinėje kraš
to dalye, dabar suskaldytas 
į dvi dalis ir valdžios jėgos 
laiko tuos dalinius apsup
tus.

rė Jennie Lee, BeVano žmo
na, ' darbietė. Ji išreiškė 
jam Darbo partijos solida
rumą. \v •

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra
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APIE T AL KAIP FAŠISTAI!! Bulganino laiškas prez. Eisenhoweriuiir žuvo jis nuo fašistinių 
banditų rankos.

Įvykių eigoje antiliaudi
niai elementai Vengrijoje 
buvo sutriuškinti. Jų tikrą
jį banditų ir žudikų veidą 
šiandien aiškiai pamatė pa
prastieji žmonės tiek Bu
dapešte, tiek toli už jo ribų.

Ponas Spakas, Belgijos 
socialistų lyderis, ragina 
“apginti demokratiją” Ven
grijoje. Jeigu šis raginimas 
pasieks pogromininkus, šei
mininkavusius Vengrijos 
kaime Chevešas, jie, žino
ma, Spakui plos. Juk, anot 
pono Spako, kaip tik jie, 
plėšę dorų žmonių butus, 
kankinę taikius gyventojus, 
yra tikri “demokratai”. Ir 
jiems vadovavo buvęs nila- 
šistas, dirbęs dantų techni- 

atgabenti iš anksto grasindami, kad, reikalui, ku ir pasirinkęs susidoroji- 
atitinka- esant, jie panaudos šakes i mui su savo auka — senu 

ir baslius savo žemei ap- darbininkų judėjimo daly
viu NemeŠu — net hitleri
ninkų plėšikavimo metu 
nematytą' būdą: jis įšvirkš- 
tė seniui į burną nuodus.

Kai kurie baltojo teroro 
dienomis kontrrevoliucinių 
elementų užgrobti Vengri
jos laikraščiai ir daugelis 
užsienio laikraščių, kurie 
jau dešimtys metų yra 
užkietėjusios kontrrevoliu- 

į ei jos rankose, atvirai kurs
tė smurtui ir žudynėms. 
“Reikia mūsų sielas pada
ryti dar kietesnes!” — rei
kalavo laikraštis “Madjar 
gonved.” Laikraščiai mėgi
no sudaryti įspūdį, kad, 
esą, susidorojama tik su 
valstybinio saugumo dar
buotojais ir partiniais va
dovais. Tai buvo ir yra ži
nomas melas. Buvo susi
dorojama su visais.

Štai, pavyzdžiui, kas įvy
ko Budapešte lapkričio 5 
d.: Banditų tankas, pasi
rodęs Izabelos ir Laslo Ru- 
dašo gatvių kampe, pradė
jo šaudyti į gyventojus, 
stovėjusius eilėje prie par
duotuvės. Eilė pakriko,

... ........ . ant Žemės paliko užmušti ir bendradarbiauti, kad būtų už- 
buvusi miesto! sužeisti. Teroristai žudė pą- kirstas kelias agresijai ir būtų 

prastus Budapešto ir kitų nutrauktas to!esnis kraui° lie- 
mies'tų darbo žmones, plėšė .iimTas- 
parduotuves ir įstaigas, pa- ’ 
prastų žmonių butus.

žmones gynėsi
Tikrieji Vengrijos patrio- " 

tai pasiaukojamai kovojo 
prieš išsijuosusius fašisti
nius elementus ir tuo mo
mentu, kaį atrodė, kad 
kontrrevoliucija jau šven-

VEIKE VENGRIJOJE aviaciją. Bendras ir neatidėk 
liejamas tų Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Tarybų Są
jungos priemonių panaudoji
mas SNO nutarimu būtų pati
kima agresijos prieš egiptie
čių tautą, prieš Arabų Rytų 
šalis nutraukimo garantjia.

Tarybinė Vyriausybė ragi
na Jungtinių Amerikos Vals
tybių Vyriausybę suvienyti sa 
vo pastangas Suvienytųjų Na
cijų Organizacijoje, kad būtų 
imtasi ryžtingų priemonių ag
resijai nutraukti.

Tarybinė Vyriausybė jau 
kreipėsi į Saugumo Tarybą ir 
Generalinės Asamblėjos Ne
paprastąją Specialiąją Sesiją 
su atitinkamais pasiūlymais.

Tokie bendri Jungtinių Val
stybių ir Tarybų Sąjungos žy
giai negrasina Anglijos ir 
Prancūzijos interesams. Ang
lijos ir Prancūzijos liaudies 
masės nenori karo, jos, taip 
pat kaip ir mūsų tautos, nori 
išsaugoti taiką. Kad būtų tuo
jau pat susitaikyta ir kad bū
tų atkurtas karo veiksmų pa
žeistas normalus Sueco kana
lo funkcionavimas, greta An
glijos ir Prancūzijos taip pat 

i suinteresuotos ir daugelis kitų
Agresija prieš E- 

giptą įvykdyta anaiptol ne 
ir Jungti- vardan laivybos Sueco kanalu 

nes Amerikos Valstybės yra laisvės, nes ji buvo užtikrinta, 
nuolatiniai Saugumo Tarybos! Plėšikiškas karas sukeltas, 
nariai ir dvi didžiosios valsty- į kad Rytuose būtų atkurta tau- 
bės, turinčios visų šiuolaikinių j tų nuversta kolonijinė san- 
rūšių ginklus, jų tarpe atomi-1 tvarka. Jeigu šis karas nebus 
nį ir vandenilinį ginklą. Mums . nutrauktas, jame slypi pavo^ 
tenka ypatinga atsakomybė, | jus, ir jis 
kad nutrauktume karą ir at- " 
kurtume taiką bei ramybę Ar
timųjų ir Viduriniųjų Rytų 
rajone.'

Mes esame įsitikinę, kad 
jeigu TSRS ir JAV Vyriausy
bės tvirtai pareikš, kad jos yra 
pasilakusios užtikrinti taiką, 
ir stos prieš agresiją, agresijai 
bus padarytas galas ir karo 
nebus.

Pone prezidente, šiomis rūs
čiomis valandomis, kai mėgi
nami aukščiausieji Suvienytų 
Nacijų Organizacijos moralės 
principai, jos pagrindai ir tik 
sląi, Tarybinė Vyriausybė siū
lo Jungtinių Amerikos Valsty- 

ibių Vyriausybei glaudžiai

Gerbiamas pone prezidente, 
Nerimastingu ir atsakingų 

momentu visuotinei taikai 
kreipiuosi į Jus Tarybinės Vy
riausybės vardų.

Jau praėjo savaitė, kai An
glijos, Prancūzijos ir klusnaus 
išorinių jėgų valiai Izraelio 
ginkluotosios pajėgos be jo
kios priežasties užpuolė Egip
tą, nešdamos mirtį ir sugriovi
mus, Anglijos ir Prancūzijos 
aviacija žiauriai bombarduoja 
Egipto aerodromus, uostus, į- 
renginius, miestus, gyvenamą
sias vietoves? Anglijos ir 
Prancūzijos kariuomenė išsi
laipino Egipto teritorijoje. 
Nuo okupantų ugnies žūsta 
egiptiečių tautos darbu sukur
tus didžiulės vertybės, diena 
iš dienos daugėja žmonių au
kų. Visam pasauliui matant 
plečiamus agresyvus karas 
prieš Egiptą, prieš arabų tau
tas, kurių visą kaltę sudaro 
tai, kad jos gina savo laisvę 
ir nepriklausomybę.

Padėtis Egipte reikalauja 
nedelsiamų ir kuo ryžtingiau
sių Suvienytųjų. Nacijų Orga
nizacijos veiksmų. Jeigu tokių 
veiksmų nebus, imtasi, SNO 
neteks visos žmonijos akyse1 valstybių.
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Kaip pasakoja Budapešto 
gyventojai, kontrrevoliu- Ęsterhazis. 
cionierių išstojimai buvo prie politinės veiklos ir esu 
ruošiami iš anksto ir vyko Budapešte. Tikiuos arti- 
pagal nustatytą planą. Tai i miausiu ‘'metu visiškai at
rodo daugybė faktų. >.■ | statyti savo įtaką, vėl pa- 

limti į rankas priklausan
čius man dvarus, o taip pat 
įeiti į vyriausybę. Reikalui 
esant, jūs galite susirišti 

i jus

— Prie telefono grafas 
.Aš ’ sugrįžau

Pirmiausia atkreipia dė
mesį ta aplinkybė, kad, jau 
praėjus 3 valandoms po to, 
prasidėjo studentų demons-1su manim domi“a1S 
tracija, kontrrevoliuciniai 
elementai buvo užgrobę ke- 

PASIRODO, kad stoka lietaus, sausra kai kuriose ’^8 gįuklū sandėlius ir gink- 
valstijose bus padariusi baisių žmonėms nuostolių. j į; gamyklą Cepelio saloje. 

: Kontrrevoliuciniai elemen- 
Žiauriausiai sausra palietė Teksu, Oklahomos, Colo- taį tučtuojau pradėjo gink- 

rado, Arizonos, New Mexico, Missouri, Kansas ir Utah luotįs. Ginklams ir šaudme- 
valstijas. j n ims

Arizonos Universiteto mokslininkai sako, kad Ame- buvo paruoštas 
rika tokios sausros nebuvo mačiusi per pastaruosius uias autotransportas, 
kelis .Šimtus metų. Nuostoliai, ‘sausros padaryti, sieks 
bilijonus dolerių.

Nemaža farmerrų apleidžia savo farmas, į pūstynes 
paverstas, o kiti nebežino, ką daryti. Kai kur stokuoja 
geriamojo vandens. Viskas išdžiūvo, sunaikinta.

Visa tai atsilieps į 1957 metų derlių.
Prezidentas Eisenhoweris žada aplankyti kai kurias 

valstijas, gamtos rykštės paliestas. Jis ten bus sekamų 
metų sausio mėn. vidury.

Farmeriai, paliesti sausros, reikalauja, kad federa
linė valdžia teiktų jiems paramą. Tai turėtų būti pa
daryta juo greičiau!

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

SAUSRA! PIETVAKARIUOSE
Vengrijoje .klausimais.

Smulkesni žmogeliai 
buvusiųjų dvarininkų 
metu tiesiai puolė į savo
dvarus. Kai kuų valstiečiai 
atpažino nekviestuosius 
svečius ir išvarė juos pri-

.is $ 
tuo

žemei ap-

KOMUNISTAI ŠAUKIA SUVAŽIAVIMĄ
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Komunistų partijos Naci

onalinis Komitetas išleido pareiškimą į narius, raginant 
juos ruoštis prie partijos suvažiavimo.

Suvažiavimas įvyks 1957 m. vasario 9-12 dd. Kur 
jis įvyks, dar nepasakyta; veikiausiai New Yorko mies
te. Bet, sakoma, suvažiavimo šaukėjai ieško vietos, ta
čiau vis jos dar negauna, nes salių savininkai, bijodami 
makartistų, nebenori sales komunistams išnuomuoti.

Be to, Komunistų partijos vadovybė paruošė naujai 
konstitucijai projektą, kad nariai galėtų diskusuoti, su- į korespondentas perdavė iš 
sipažinti ir, renkant delegatus į suvažiavimą, kad gale- j Vienos: “Sukilėliai, matyti, 
tų jiems pasakyti, ką jie mano apie busimąją konsti-i buvo V ’ ’ ’’ "
tuciją. | Kaip tik tai rodo, kad gerai

Konstitucijos projekte yra įdėta daug naujų daly-1 aPm^kytas ir apginkluotas 
kų—dalykų, pasisakančių, kad JAV partija turėtų būti m?.- Pasi"a\v
tikrai demokratinė, tikrai amerikinė partija, kad ji, 
kovodama už socializmą, kovotų demokratinėmisl prie
monėmis, atitinkamomis amerikinėms sąlygoms.

Netenka nė sakyti, kad dėl naujos konstitucijos ir 
dėl programos projektų partijos eilėse .pasireikš nema
ža diskusijų; jų bus ir pačiame suvažiavime.

JAV Komunistų partija pastaruoju metu, sakoma, 
gerokai sumažėjo narių skaičiumi. Tai parėjo dėl dau
gelio priežasčių: dėl reakcijos siautėjimo, dėl kivirčių pa
čioje partijoje. Tačiau, sakoma, partijoje dar vis yra

Gatvėse pasirodė piketai, ^in L
kurie reguliavo ginklų at- Tuo pat metu kapitalis- 
gabenimą prie jų paskirsty- tai taip pat pradėjo reikš- 
mo • punktų ir nurodinėjo ti pretenzijas į fabrikus ir 
užpuolimo objektus. Iš 
ginkluotųjų gaujų veiksmų dies nuosavybę.
galima buvo matyti, kad. kaip pranešė Anglijos laik- 
jiems vadovauja prityrusi raščiai, Londono biržoje 
ranka, šie ginkluoti būriai pakilo buvusių Vengrijos 
buvo siunčiami užgrobti. bendrovių akcijų kaina.
Košuto ir Petefi° vardo ra-Į Tel.oro b lt kjlo
d i j o stočių, geležinkelio. Buįape5te ' 
stočių, prie parlamento rū- j u^pUi(iine.j

uyšių skylių, gynybos ■ įeįu įr visuomeniniu orga- 
mini.sten.ios ir vidauS_rei-!pizacijl} patalpas žucĮ§ ko.

v J?inis .g1'’?? .1 I niunistiis, darbininku jude- laikrascių redakcijų ir kitų ; jįmo veikgjus.
svarbių punktų. i Naktį į spalio 30 d. fašis-

Šių faktų šviesoje yra la- tiniai chuliganai prasiskver- 
bai būdingi kai kurių užsie- bū į namus, supančius par- 
nio korespondentų praneši-: tijos miesto komitetą, o 
mai, išspausdinti pirmosio-! auštant pradėjo jo ginkluo- 
mis įvykių Vengrijoje die- tą apgulimą. Buvę miesto 
nomits.

Dar spalio 25 d. Ameri- ■ 
kos agentūros United Press- Ja

įmyklas, perėjusias į liau- 
Ne veltui,

pogvomu .’inkai

savo prestižo ir suirs.
Tarybų Sąjunga

i gali peraugti į fftt4 
čiąjį pasaulinį karą. / \ 

Jeigu Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
parems agresijos auką, tai ki
tos valstybės — SNO nariai 
prisijungs prie tų mūsų pa
stangų. Tuo pačiu bus žymia 
dalimi pakeltas SNO autorite
tas, bus atkurta ir sustiprinta

komitete komunistai nar
siai gynėsi. Kontrrevoliuci- 

panaudojo kulkosvai
džius bei artileriją ir galų 
gale įsibrovė į pastatą, 

gerai apginkluoti.! Prasidėjo laukinis savo be
prasmišku žiaurumu susi
dorojimas.

Štai ką papasakojo 
‘Pravdos’ korespondentams. 
komunistė, 1____
komitete kartu su partijos! 
draugais ir išsigelbėjusi tik 
laimingo atsitiktinumo dė
ka. Ši žila moteris aptvars
tyta galva, vis dar neatsi
peikėjusi po gautų žaizdų 
ir patirto sukrėtimo, lėtai, 
su vargu tardama žodžius, 
mums pasakojo:

Mušė ir korė
— Aš buvau antrajame 

aukšte. Kai mane pagriebė, 
ir pavarė žemyn, aš1 pama
čiau, kaip banditai korido
riuje žudė ir mirtinai su
trypė komunistą, “Senės 
galima nežudyti”, — paste
bėjo vienas banditas. Kai
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do j o didėjančiu Vengrijoje 
brūzdė j imu, kad k i r s t ų 
smūgį komunistinei val
džiai”.

Tomis pat dienomis Ita
lijos agentūros ANSA ko
respondentas, savo ruožtu, 
pažymėjo, kad “maišto 
dalyviams vadovauja žmo
nės, labai įgudę ir prityrę 
karinėje taktikoje”. N e

Jungtinės Valstybės turi Vi- 
' duržeinio jūros zonoje stiprų 

karinį jūrų laivyną. Tarybų 
Sąjunga taip pat turi stiprų 
karinį jūrų laivyną ir galingą

Tarybinė Vyriausybė pasi
rengusi tuojau pat pradėti 
derybas su Jungtinių Valsty
bių Vyriausybe dėl praktiko 
čia išdėstytų pasiūlymų įgy
vendinimo, kad efektyvių 
veiksmų taikos interesais būvį 
galima imtis artimiausioijms 
valandomis.

Šiuo Įtemptu istorijos mo
mentu, kai« lemiamas visų 
Arabų Rytų likimas ir kartu 
taikos likimas, laukiu iš Jūsų 
teigiamo atsakymo.

Nuoširdžiai gerbiąs
N. BUIGANINAS

1956 m. lapkr. 5 d.

tarp 20-25 tūkstančių narių, ilgamečių komunistų, užsi- | mažiau būdinga yra ir tai, 
į kad JAV žvalgybos vado
vas D u 1 e s a s pareiškė: 
‘Mes žinojome iš anksto 

apie vengrų sukilimą”.
Klausais paprastų Ven

grijos žmonių, vyrų ir mo
terų, senų ir jaunų, pasako
jimų, — ir šie pasakojimai 
susilieja į vieną graudžią 
apysaką -apie juodas die
nas, kurias išgyveno Buda
peštas ir visa šalis.

Grafas Ęsterhazis
Nuo to laiko, kai aštri 

padėtis, susidariusi Buda- pastatą galva žemyn. Virvė.
. pešte spalio 23—24 d. d. pra- nutrūko. Banditai vėl pra
dėjo švelnėti, žymi Vengri-1 dėjo jį mušti, paskui vėl pa

korė, tikriausiai, jau nebe
gyvą. Aplink kito darbinin
ko k€mą šėlstantieji bandi
tai ėmė šokti kaip lauki
niai. Dar vienam nužudy-

grūdinusių veikėjų.
Daily Workery diskusijos dėl partijos ateities, vyks

ta jau labai seniai. Tik mums rodosi, jog kai kurie dis- 
kusantai eina per daug “toli į lankas” su savo visokiais 
siūlymais.

Kaip neimsime, kaip nežiūrėsime, Jungtinių Vals
tijų Komunistų partija, kad ir nedidelė, vaidino didelį 
vaidmenį Amerikos gyvenime. Dėl to, nors ši partija 
narių skaičiumi sumažėjo, reakcininkai, kurstomi val
dančiosios klasės, dar vis nuolat plepa apie “komunizmo 
pavojų.”

Beje, Šios partijos daugelis veikėjų tebėra kalėji
muose. Jie ten nuteisti pagal Smitho įstatymą; dar 
daugiau komunistų vadovų yra nuteisti kalėjime, bet ne
įkalinti—jie apeliavo į šalies Aukščiausiąjį Teismą ir lau
kia, ką jis pasakys.

ATRASTI 1617 AMŽIŲ PINIGAI
I

LIETUVOS SPAUDOJE skaitome, kad Utenos ra
jone buvo atrasta įdomus radinys. Sakoma:

“Neseniai ‘Raudonosios. Vėliavos’ kolūkyje Vozgėlių 
kaime kolūkietis Jonas Kriaųčionis, sėdamas rugius, dir
voje pastebėjo monetas ir molinio puodo šukes.

x “Pakasęs giliau žemę, po nedideliu plokščiu akme
niu Kriaųčionis rado visą puodą monetų: tai buvo 16-17 
amžių Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos valstybių pinigai.

“Rytojaus dieną Kriaųčionis savo radinį pristatė į 
Utenos kraštotyros muziejų.

“Muziejaus darbuotojai rasto lobio vietoje atkasė 
D/, metro pločio ir 2 metrų ilgio vadinamąjį kultū- 

, rifų sluoksnį. Tai buvo juoda, į durpes panaši žemė, 
kurioje .yra daug smulkių angliukų.

“Kultūrinis sluoksnis yra ne kas kita, kaip gyven
vietės židinio vieta.”

Z pusk Laisvė (Liberty) Ketvirt., Gruodžio (Dec.) 13, 1956

aš leidaus žemyn laiptais, 
mane ragino buožės smū
giais į nugarą.

Vienas komunistas, 
mijos karininkas, buvo pa
kartas ant medžio priešais

ar

jos sostinės dauguma laukė, 
kad dabar grįš taikaus ir 
ramaus darbo laikas, kai 
bus ištaisytos anksčiau pa
darytos klaidos. Kitokius 
kėslus puoselėjo reakcija,! tam jie įkimšo į burną su- 
visi šie fašistiniai pasturla- glamžytą partinį bilietą, Ir 
kai, K ėję iš pogrindžio ir tai dar nebuvo viskas. Ma- 
pasruvę į šalį per jos.vaką- ne vėl įtempė į partijos ko
rines sienas. Šie elementai i miteto pastatą.' Ten hole 
veržėsi į valdžią. Stambusis gulėjo nužudytas partijos 

miesto komiteto sekreto
rius Imre Mezė, kurį mes: 
visi pažinojome, kaip puikų' 
žmogų ir atsidavusį liau
džiai komunistą. Drg. Mezė 
praeityje kovojo' prieš fa
šizmą būdamas internacio
nalinėse brig. Ispanijoj. Tai 
buvo tikras kovotojas už 
darbininkų klasės rėikalą,

Vengrijos žemės magnatas 
grafas Ęsterhazis, valdęs 
ištisų apskričių žemes, įsi
kūrė Budapešte įr labai 
įžūliai afišavo savo toli 
siekiančius planus. Grafas 
skambino kai kurioms, už
sienio valstybiii. ambasa
doms ir kalbėjo maždaug 
šitaip:

Miškolce gerai žinomas 
majoro Birtalano vardas. 
Šis vietinės organizacijos 
armijai padėti vadovas bu
vo išrinktas Nacionalines 
gvardijos vadovu pirmosio
mis liaudies išstojimų die
nomis. Kai mieste pradėjo 
veikti buvusio lakūno ese
sininko vadovaujama ban
ditų grupė, ji buvo ryžtin
gai atremta. Banditai už
ėmė partijos miesto komite
to rūmus, jo darbuotojai 
buvo suvaryti į vieną kam-- 
barį, ir jau buvo ketinama 
su jais susidoroti. Tuo me
tu pasirodė liaudies san
tvarkos gynėjai su Birtala- 
nu priešakyje, suėmė tero- 
ristus, išvadavo miesto ko-, 
miteto darbuotojus. Tie pa
tys žmonės ėjo miesto sar
gybą. Kontrrevoliucinės 
gaujos buvo įspūdingai at
remtos Djendješo ir Verpe- 
leto miestuose.

V . . *
Liaudies Vengrija turi,' 

ateitį, kad ir kiek į ją be
sikėsintų imperialis t i n i a i 
grobuonys, veidmainiškai: 
apsįnietę vengrų tautos bi
čiuliais. Ši ateitis — socia
lizmas. ' ■'

S. Krusinskis 
V.Majevskis v

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kiaškiaučius, M. D.

; Vėžį gauna ir vegetarai į gavimų pūslikės ir pumpu- 
I ir “mėsėdžiai,” kaip tapo ! rai pratrūksta, išdžiūsta ir 
pripažinta įžymių tyrinėto- išnyksta, nepalikdami net' 
jų. Prieš keliolika dešimt- ir luobe 
mečių daug kur buvo tokia rumbelių.

Į nuomonė, akd mėsiški vai- i 
giai, tarp kitko, sudaro są- Vaičių, 
lygas vėžiui išsivystyt. Bū- mas aukšto dažnumo dozes, 
davo patariama daržovių ir 
vaisių dieta, vegetarizmas.

Tiesa, vaisiai, daržovės 
privalo būt dalis mūsų mai
šytos dietos, bet nėra rei
kalo neigti ir mėsiškų val
gių. Tyrinėjimai, pūrodė, 
kad vėžiais serga net ir to
kios Afrikos gentelės, ku
rios visiškai mėsos nevar
toja, gyvena išimtinai au
galiniais valgiais. Dar dau
giau: tokie gryniausi vege
tarai dažnokai gauna kepe
nų vėžį, kuris, gali būt, su
sidaro dėl proteinų stokos. 
Proteinai — pati ta esmi
nė audinių statomoji me
džiaga. Augaliniai protei
nai -r- prastesnės rūšies ir 
jie taip gerai nesusinaudo- 
ja, nelengvi jie viduriams 
permalt.

ar kokių 
Ir netrunka iš

gyt: pakanka trejeto s'£- 
vaičių, vartojant pritinka*

Reikia, žinoma, • prityrusio 
techniko.

Pumpurai, aknč gražiai 
išnyksta nuo aukšto dažnu
mo elektrinės srovės. Šitai 
tapo surasta įžymių dema- 
tologų. .Nuo tokių dažnų, 
smulkučių elektrinių ban-

Futbolininkai apydažniai 
šlapinasi su kraujais, kaip 
pranešė vieno universiteto 
(“Duke”) tyrinėtojai pro
fesoriai. Tai esanti pasek
mė sunkių fizinių pastan
gų ir persivarginimo. Taip 
daug tada suskyla, suyra 
raudonųjų kraujo žirnelių, 
kad jie raudonai nudažo'ir 
šlapimą, šis reiškinys, va
dinamas “haematuria,” pa
prastai esti ženklas bent 
kiek ligotų inkstų, gal pa
brinkusių nuo padaugėjusio 

.darbo. k
Kraujuotą šlapimą neretu ' • 

gauna dargi tebesitrenirucį 
jantys žaidikai. Ir ne tik 
futbolas, bet ir kitokia la
bai sunki atletika ir sun
kios,, ilgos fizinės pastan
gos gali iššaukt kraujavi
mą su šlapimu, šitoks ne
normalumas paprastai per
eina už trejeto dienų, žais
mams pasibaigūs.

t
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Senas Vincas

Nubėgusi jaunystė
(APSAKYMAIS)

* (Tąsa)

—Tu savo baudžiauninkus laikai vergų 
vietoje, kankini juos savo tijūnais ir ko
tais. Negana to—dar žandarus ir dra
gūnus kvieteisi į pagalbą! 0 tavo elge
sys su mergaitėmis! Gėda, gėda, gėda!.. 
Už tai kaimynai tave boikotuoja. Tas 
Pranaitis su savo sėbrais—iš kur jis at
sirado? Keršto debesis kybo ties tavo 
galva! Trenks perkūnas—ir iš tavęs, iš 
visų Bagynų beliks pelenų krūva. Tu 
Galicijos keršto aistras provokuoji! Ir 
tu jų sulauksi, tėve!

Nuo tų žodžių šiurpulys perėjo per 
dvarininko kūną. Jau jis buvo bešokąs 
sutramdyti dukterį, bet pritrenktas pa
jutimųjų žodžių, pasiliko susmukęs sa- 
Jo sėdynėje. Galicijos įvykių jis prieta
ringai bijojo. O. štai gimtoji duktė jam 

| pranašauja bausmę, jam grasina Galici
jos kerštu! Jis buvo bailus, kaip ir visi 
žiaurūs žmonės. Sėdėjo sofoje atsilošęs, 
panarinęs galvą, užgesusia pypke ran
koje. Mėgino dar paironizuoti:

—Gražu, gražu . . . duktė prokuroro 
rolėje . . . Kokios gi bausmės man rei
kalausi?.. O gal dar-leisi man advokato 
pagalbos lauktis? Joną Jurkevičių 
kviestis?

Duktė padarė paniekos grimasą:
—Jurkevičių? Šitą palaižūną? Ką

jis čia veikia, šitas intrigantas? Tai jis 
i stumia tave į kas kart vis didesnius nu- 
' įkaitimus. Išvyk jį kuo greičiausiai!

\—Tai ko tu iš manęs nori, Jadze? — 
vėl klausė tėvas, bet šį kartą minkštu, 
beveik maldaujančiu balsu.

—Pirmiausia, baik su kaimiečiais vi
sus kivirčus, sudaryk sutartis dėl žemės 
išpirkimo palankiausiomis sąlygomis, 
aprūpink tarnus, paleisk namo kamba
rinę ir leisk jai tekėti už ko ji nori. 
Remk kuo galėdamas revoliucinį judėji
mą. *♦p v

' Bet ponui Skrodskiui silpnumo aki- 
' ’ mirką jau praėjo. Visi jo savanaudiški 

* instinktai vėl atgijo su pirmykšte jėga.
Nusileisti chlopams? Niekados! Atleisti 

jį&atrę? Kam? Na, dėl tos mergšės, pa
galiau . . . Tegu išbus bent iki rudens.

—Mylima dukrele, — ima jis lipšniai 
kalbėti, suvaldęs pyktį ir slėpdamas savo 
tikruosius jausmus. — Aš gerbiu tavo 
jaunystės entuziazmą, tavo patriotizmą. 
Jei jau tikrai ateis lemiama valanda, tai 
ir aš savo pilietinę pareigą atliksiu. Bet 
tu nesikiški į ūkio reikalus ir į mano 
santykius su chlopais. Tu čia nieko ne
išmanai. Aš turiu turėti resursą išlai
kyti dvarui ne tik šiandien, bet ir ateity. 
Meš dar nežinome, kaip į visus tuos rei
kalus pažiūrėtų tavo brolis Vaclovas. Be 
jo pritarimo aš chlopams gerųjų žemių 
neužleisiu. Aš galiu būti su jais huma
niškesnis, kaip tu reikalauji, nors ir ži
nau, kad šiais laikais be rykštės ir laz
dos su mužiku nesusikalbėsi. Na, na, 
nepradėk vėl karščiuotis! Pagalvosime, 
pagalvosime . . . Tai ir viskas, ką aš tau 

įgaliu šiandien pasakyti.
Jadvyga dar buvo maniusi prieštarau

ti, bet ji gerai pažinojo savo tėvą. Ne
reikia jo išvesti iš kantrybes, nereikia 
pastūmėti ligi atkaklaus užsispyrimo. 
Tada jis tyčia ima elgtis priešingai, ne
gu jam patariama. Ji pakilo, pabučiavo 

’jį į skruostą ir išėjo.
i Ponas Skrodskis užsidegė pypkę ir pa

siliko besėdįs toje pačioje 'vietoje, giliai 
susimąstęs ir pailsęs. Ar jis nugalėjo 
dukterį? Tuo tarpu atrodė taip, bet iš 
esmės, tur bpt, ne. Duktė kieta ir at
kakli. Ji paveikta tų naujų revoliucinių 
ir humanistinių idėjų, jų neišsižadės. Ji 

>į norės pas skleisti, ieškos bendraminčių, 
sąmokslininkų, ji budria akimi šnipinės 
ir sekios jo, tėvo, kiekvieną žingsnį. J 

; ‘ nesitaikstys su jo pažiūromis, su jo įpro- 
/n čiais, bet niurzgės, ginčysis, darys sce- 
Zfnas1

T Ponas Skrodskis matė, kad sulaukęs 
.mylimos dukters, nebeturės savo na- 
namuose ramybės. / Kaip ten bebūtų su 
visais kitais reikalais, bet chlopams jis 
nenusileis. Jis turi užtikrinti Bagynams 
ateitį, pajungti gerąsias žemes, o jau 
paskui sudaryti išperkamuosius'raštus.

Ponas Skrodskig pasikvietė juriskon

sultą ir paprašė išdėstyti jam, kaip da
bar eina reikalas su šilėniečiu žeme. Jur
kevičius užtikrino, kad viskas esą gerai. 
Jisai suradęs tinkamų priemonių ir ju
ridinį pagrindą Šilėnų kaimo žmonėms 
prijungti prie dvaro. Čia pat jis išsi
traukė iš savo tekos planus ir dokumen
tus, ruošdamasis poną Skrodskį su tuo 
reikalu supažindinti. Bet dvarininkas 
jautėsi pavargęs, prašė juriskonsultą 
tvarkyti reikalą ir toliau, o reliacijos 
jis išklausysiąs kitą kartą;

Šia proga juristas pateikė ponui 
Skrodskiui sąskaitą, pagal kurią dvari
ninkas. turėjo apmokėti juristui faktinių 
išlaidų ir honoraro nemažą sumą sida
bru. Ponui Skrodskiui suma atrodė per 
stambi, bet derėtis neleido jo bajoriškas 
honoras. Dalį jis sumokės grynais, o li
kusiai sumai duos vekselį.

Tuo tarpu Jadvyga, užsidariusi savo 
kambaryje, galvojo, kaip jai toliau elg
tis, ką daryti. Pasikalbėjimas su tėvu 
jos nepatenkino, vis dėlto be žymės ne
praeis. Jis bus bent atsargesnis. O ir 
toliau ji netylėsianti, kiekviena proga 
spigysianti jam teisybę į akis. Skrodskių 
šeimos vardas šiame krašte turi būti nu
plautas nuo visokių drumzlių! Be to, 
reikia skleisti ir patriotines revoliuci
nes idėjas, reikia išjudinti ir patraukt 
valstiečius, reikia padėti ruošti patrioti
nes manifestacijas—ir tokių “reikia” ji 
prinarstė visą virtinę.

Artimiausiu laiku ji susipažinsianti 
su veiklesni aisiais šios apylinkės žmo
nėms. Ji dar sykį atlankysianti poną 
Survilą ir sužinosianti, kada parvažiuos 
iš Peter bu r g o jo sūnus Viktoras 
Be to, Pranciškus jai minėjo apie įdomų 
pono Survilos liokajų Steponą. Paber
žėje ji atsilankysianti pas ponus Šilin
gus ir kunigą Mackevičių, kurio, sako, 
taip nekenčiąs jos tėvas.

Tą patį vakarą ji nuramino Agotą, 
kad viskas būsią gerai, kad Agota pasi
liksianti kaip buvusi, kad Katrytė pabu
sianti ligi rudens, kad vakarykštis in 
ridentas nebepasikartosiąs, o rudenį ji 
galėsianti tekėti už savo jaunikio. Po
nas Skrodskis jos daugiau nebepersekio- 
sias. v

Apraminusi Agotą, Jadvyga susimąs
to. Ar ji ištesės tuos pažadus? Reikia 
ištesėti! Kitaip, gali atsitikti nebepatai
somų blogybių. Jau vien iš to, ką ji gir
dėjo iš Pranciškaus ir Agotos, galima 
spręsti, kad Bagynų baudžiauninkų kan
trybė išsisems. Tas Pranaitis su savo 
gauja — įspėjantis pavyzdys. Visuo
meninių ir politinių perversmų fone to
kie atsitikimai įgauna grėsmingo simp
tomo pobūdį. Artėjantis sukilimas to
kiems desperantams, kaip Pranaitis, da
ro skatinantį poveikį. Ar daug bereikia, 
kad ir Katrytės jaunikis pasektų jo pa
vyzdžiu !

Buvo jau vėlu, bet Jadvyga gulti dar 
nenorėjo. Įsisupusi į apsiaustėlį, ji išėjo 
į sodą. Kaip skaniai kvepia bijūnai ir 
leukemijos ties jos langu! Gėlės palaisty
tos, takeliai nušlavinėti, švarūs, baltas 
smėlis maloniai čeža po kojomis. Tai 
Grigelio i r Katrytės priežiūra. Jad
vygai malonu jausti, kad soaininkas ir 
kambarinė ne iš • baudžiavinės pareigos 
taip rūpinasi jos gėlynu. Jiedu ją mėgs
ta, jai pritaria.

Ji paeina sodo taku ir atsisėda ato
kiau ant suolo. Iš čia matyti visas rū
mas. Tik viename lange šviesa. Tai 
Jurkevičiaus langas. Žiūri į tą langą 
Jadvyga, ir piktas jausmas kyla jos šir- 
ddyje. ■ Biaurus žmogus! O tėn, fligely, 
—Pšemickio butas. Antras niekšas!.. 
Paskui ji atsimena tijūną Karklį ir ko
tą Rubikį. Kokie nedori žmonės susisu
ko gūžtą jos tėvo prieglobstyje!'

Jau vėlus laikas, o Jurkevičiaus lan
gas vis dar šviečia raudona mirgančios 
žvakės liepsna. Tas langas, lyg kokia 
bloga akis, traukia savęspi pono Skrods- 
kio dukters žvilgsnį.

Pagaliau šviesa užgeso ir Jadvyga 
palengvėjusia širdimi grįžta į savo kam
barį.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)
Kaip sykis, dėdę ir tetą ra

dom išvažiavusius į turgų. 
Tad, pasisveikinę su pusbro
liu, aš ir pradėjau apie rei
kalą: —Klausyk, Beni, ar tu 
nenorėtum nusipirkt gilzinę 
dubeltufką ?

—Girdėjau, girdėjau apie 
tą gilzinę dubeltufką, — at
sakė abejingai dirstelėjęs man 
į akis.

—Tai tu mislini, kad aš ją 
nujojau?

—Ką aš mislinu, tai man ži
not. O jei nori parduot, tai 
parodyk.

Išėmęs iš po pasėstės šautu
vą, sujungiau vamzdžius su' 
kulbe ir, duodamas jam, da-1 
dėjau :—Tai nė pats guberną- Į 
torius tokios ružės neturės.

Pusbrolio akyse bligstelėjo 
džiaugsmo liepsnelės. O bro
lis, rodydamas kulbėj įde
gintas raides, dadėjo:—žiū
rėk, net ir tavo vardo ir pa
vardės litaros įdegintos—Be
ilis Girdauckas.

—Žiūrėk, kur ir gilzės su^ 
dėtos, — atidaręs kulbės du- 
riukes, parodžiau 12-ką sukiš
tų gilzių.

—Tai einam mušt j cielių, 
pažiūrėsim, kaip toli neša?

Ant kluono sienojų kreida 
parašęs du rateliu, pusbrolis 
nužingsniavo 75-kis žingsnius 
ir pliūptelėjo iš vieno ir antro 
vamzdžių. šratus subruko 
kaip į rėtį ir dar giliai suva
rė į sienojus.

—Tai kiek nori už ją?
—Kiek duosi?

! Jis dar kartą apvartė šau
tuvą. Išmetė iššautas gilzes, 
įdėjo ir vėl išmetė, pasikasė 
paausį ir šūktelėjo:— Aštuo
nis rublius!

i —Astuoni rubliai lyg būtų 
! ir permažai . . . Tokios ružės 
be 12-kos rublių neimsi. Ale 
kaip tau, Beni, mokėk pini
gus ir ružė tavo.

—Duok ranką! šiandien 
gausi tik penkis : rublius. Tu
riu nuo tėvo nusikniaukęs pus
maišį sėmenų, pardavęs ati
duosiu ir dar užfundysiu.

Bėda ir palieka — bėda
Mudu, nusikratę bėdą ir tu

rėdami penkis rublius, įvažia
vom į kiemą dainuodami. Vis
kas pradėjo aprimti. Kalbos 
nuskambėjo per kaimus ir nu
tilo. Bet štai, pereina per kai
mus kitas gandas, kad koks 
ten svieto perėjūnas, didelis 
ir tvirtas vyras iš kaž kur tai 
atsibastęs, parsįsamdęs už 
berną gretimam mūs pusbro
lio kaime, sukėlė dar negir
dėtą skandalą.

Jis irgi turėjęs šautuvą. O 
kada atvažiavę du žemskiai 
kratos daryti, tą šautuvą ra
do, tai jis ąžuoliniu kriukiu, 
abu žemskius pasitiesęs, taip 
pritvojo, kad atėmė jų Revol
verius, sulaužė šobles, pųsgy-t 
vius sumetė į roges ir palietė

jų arklį. Tai atlikęs, atėmė iš 
gaspadoriaųs 50 rublių ir din
go kaip nebuvęs.

Tas skandalas, kaip Vilka
viškio, taip ir Naumiesčio visą 
žandarmeriją sukėlė ant ko
jų, — raiti ir važiuoti lakstė 
po kaimus ir klausinėjo, ar 
kas tyematė didelio vyro, Jur
gio Dimšos? Siūlė net dešimt 
rublių už jo išdavimą. Net ir 
Geištarų kunigėlis per ambo
ną grasino smertelnu grieku 
tiems, kurie žinos kur toks 
razbainmkas randasi, o neiš
duos.

Tam šumui tebesiaučiąnt, 
žemskiai sučiumpa prie ku
rapkų beselinantį mūsų pus
brolį, atima nuo mūs iusi- 
pirktą “bėdą”, o jį ant septy
nių parų įkiša į taip vadinamą 
— gminos kalėjimą. Tai buvo 
viso labo tik kanceliarija, ka
lėjimas, karčiama ir pradinė 
mokyklėlė.

Gi jam, pasėdėjus trejetą 
parų, kalėjimo prižiūrėtojas 
(striužas) pakužda jam į au
sį, kad žemskiai sužinojo, kam 
tas šautuvas priklauso, kad 
jis pavogtas nbo pono Gau- 
ronckio panaktinio, kad rytoj 
atvažiuęs sliedavatelis ir jis 
turėsiąs priparodyti, nuo ko 
jis tą šautuvą nusipirko ir da
dėjo: — turėsi raitytis, kaip 
ungurys, berneli.

Tai. išgirdęs, 'jis pasijuto 
kaip žiurkė slastuose... Išduo
si savo pusbrolius, užsitrauksi 
didžiausią gedą... O jei ir iš
duosi, tai ir pats įkliūsi už pa
vogto daikto pirkimą, — mąs
tė jis.

Nemiega per visą naktį ir 
vis neranda išėjimo. Tik die
nai auštant jam švistelėjo iš
ganinga išeitis! Jis pasakys, 
kad tą ružę pirko nuo Jurgio 
Dimšos, ir nekaltas kaip va
kar apkrikštytas kūdikėlis.

Taip ir buvo: visas bėdas 
sukrovęs ant Jurgio Dimšos 
galvos, baigęs bausmę, išėjo 
iš .kalėjimo ir atvežė mums 
tuos tris rublius. Aš nenoriu 
imti: — Juk tu ir ružės nete
kai ir dar ant laktų patupė
jai.

— Tai niekis... Tokia ružė 
ir penkiolikos rublių verta, — 
šelmiškai nusišypsojo jis.

Tai ta ružė pas tave pa
rėjo...

Jis gardžiai nusikvatojo ir 
dadėjo: — Jei kokios, tai dar 
užsimanysi, kad parodyčiau. 
Tai bent ružė. vaikine! Nė 
cieliuot nereįk—plumt ir zui
kis tavo!

Jam išvažiavus, vėl paskli
do kalbos, kad pusbroliui dar 
tebesant kalėjime, ta ružė bu
vusi pastatyta kancelerijos 
kampe, netoli lango ir dingo, 
rado tik lęvartkelę lango iš
grūstą.

Spal is, 1956,
Gibbstown, N. J.

MIAMI, FLA.
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Darbai ir ikiti dalykai
Miami miestas žinomas 

kaip turistų rezortų vieta. 
Seniau buvo sakoma, kad 
jei neturi pinigų, tai neva
žiuok į Floridą, dar labiau 
į Miami. Net policija pa-j 
si tikdavo atvažiuojančius, 
apskurusius, panašius į val
katas, ir grąžindavo atgal.. 
Mat, jie norėjo, kąd tik pi-, 
niguočiai čia važiuotų. . 1

Betgi turčiai neapsieina: 
be darbininkų; jiems rei
kia, kad kas jięms paga
mintų maistą, prižiūrėtų - 
apšvarintų namus ir tt. 
Nors nekurie atvažiuodami 
atsiveža, tarnus, o kiti, gy
vendami . puikiuose kote
liuose, gauna visus patar
navimui vietoje. Ten rei-‘ 
kia dąųg dafbįųinkų, bet. 
pirma vieta duodama tiem, 
kurie čia nup seųįai gyve
na. Jei jau negąuųą• tokių,, 
kokių jiems reikia, iš vieti

nių, tai tik tada samdo nau
jai atvažiavusius.

Čia vyriausia industrija 
yra turistai ir real estate, 
kambarių rendavojimas ir 
namų pardavimas-pirkimas. 
Turbūt niekur taip neina 
namai iš rankų į rankas, 
kaip čia. Atvažiavus iš 
šiaurių šeima negauna pa
togios vietos — prieinama 
renda kambarių, tai pama
no: kam čia mums, mokėti 
tiek daug pinigų lętiems, 
pirksim savą namą, peš da
bar- oras gražus, viskas pa
tinka, ko čia laukti. Bet 
kartais viskas z pasikeičia: 
oras pablogėja, su stuba at
siranda kas nepatinkamo, 
ir apylinke nepatinka; tada 
ieško kito tokio pirkėjo. 
Ir atsirandą kiti tokie pat. 
Taip namas ir eina per ran
kąs.

Prieš keletą metų dau
gelis dar vis uždirbdavo 
parduodami, del to taįp. la

bai iškilo namų kainos. Bet 
dabar jau dažnai pasitaiko 
išsikalbėti su namų savi
ninkais, kurie nori namuką 
parduoti, bet jau vertė nu
puolus, negali1 parduoti. 
Ypač daug senų pamų yra 
pardavimuį žemesne kaina.

Patartina šviežiai atva
žiavusiems nesiskuobinti 
pirkti namus iki apsižiūrės, 
kad jau tikrai viskas patin
ka ir jau gyvens pastoviai.

Yra ir šiokių-tokių dirb
tuvėlių, kaip tai: rekordų 
dirbimas, drabužių siuvi
mas, lėktuvams dalių dirbi-, 
mąs, valčių būdavo j imas ir 
kitokių, bet tai vis mažos 
įmonės, po keletą darbinin
kų dirba. Uždarbis labai 
žemas, nes unijų čia labai 
mažai yra; nors bandoma 
organizuotų tai labai sun
kiai einasi. Ir dirbtuvėse, 
kaip ir viešbučiuose, nenori 
samdyti iš kitur pribuvusių.

Taigi, kurie turi dirbti 
dėl pragyvenimo, tiems čio 
bus sunkiau verstis. Jeigu 
šaltį pakenčiate šiaurėj žie
mos metu, tai ten geresnį 
pragyvenimą pasid a r o t e. 
Didelė dauguma čia va
žiuoja jau išėję ant pensi
jų ir jau turintieji sutaupų, 
o šiaurėj šalčių bijantieji, 
tai tokiems gali patikti čia.

Turbūt visur Floridoj di
delė dauguma gyventojų 
yra seno amžiaus žmonės. 
Kur tik ! pamatysi didesnį 
būrį, tai jau baltagalviai 
seneliai. ‘

Dabartiniu laiku praside
da gemblerystės sezonas: 
arklių ir šunų lenktynės ir 
kitkas. Daug turistų atva
žiuoja tik gembleriuoti. Jie 
nieku daugiau neužsiima, 
kaip tik tuo. Nekurie pra
randa ten viską taip, kad 

i neturi už ką grįžti atgal, 
Į iš kur atvažiavo.

Prie to, yra daug tikrų 
sukčių, kurie vaikščiodami 
stuba nuo stubos pardavi
nėja beverčius daiktus ir 
kitokiomis suktybėmis ap
gaudinėja žmones. Dar kiti 
vaikščioja aplink busų ir 
traukinių stotis, viliodami 
šviežiai atvaži u o j a n č i a s 
mergaites. Pamatęs mer
giną, nežinančią kur eiti, 
apgavikas tuojau pasisiūlo 
pagelbėti, nesigaili ir pietus 
užfundyti, phskui pažada 
surasti labai pelningą dar
bą, puikią vietą gyventi ir 
tam panašiai, iki gerai pri
sivilioja. Sakoma, kad žie
mos metu ant Miami Beach 
tas biznis žydete žydi, ir 
tų namų užlaikyto j ai gerai 
praturtėja, o nabagės mer
ginos kai kurios taip nu
puola, kad net nusižudo, ar
ba kurios jiems nepalan
kios, nori išduoti, 'tai tas 
jie patys prašalina taip, 
kad jų daugiau niekas ne
mato. Saulutė.

Hartford, Conn.
Parengimai

šiemet turėsime dar keletą 
parengimų. Pirmas L. M. Klu
bo parengimas, kuris įvyks 
gruodžio 23 d., l:30 v. popiet. 
Įėjimas nariams nemokamas, 
o pašaliniams kainuos vieną 
dolerį, žadama turėti ir žais
lų. Tai bus sekmadienį.

Gruodžio 19 d., vakare, irgi 
bus Kalėdų pare, kurią duos 
Laisvės Choras savo nariams. 
Jiems niekas nekaštuos.

Na. gruodžio 31 d. bus 
Naujų Metų pasitikimo paren
gimas. Rengia Lietuvių Namo 
Bendrovė. Prasidės 7:30 v. 
vakare. Vakarienė prasidės 
apie 9 vai. Įėjimas asmeniui 
gal būti bus $5, kadangi vis
kas labai brangsta. Nusamdy
tas geras orkestras, vadovau
jamas John Martino, kuris 
gros lietuviškus ir amerikinius 
šokius. Nepamirškite.

Visi šitie parengimai įvyks 
salėje, kuri randasi po num. 
157 Hungerford St., Hartford, 
Conn.

A. K.

. Athol, Mass.
Mire Juozas Daubaras
Pranešu Laisvės redakci

jai, kad lapkričio 15 d. mi
rė Juozapas Daubaras, il
gameti^ Laisvės patrijotas. 
Jis turėjo 86 metus am
žiaus. Palaidotas lapkričio 
17 d. Buvo palaidotas lais
vai, be religinių ceremo
nijų.

Liko nuliūdime, žmoną, 
keturi sūnūs — Jurgis, Al
fonsas ir Antanas gyvena 
Atholy, o Juozapas — Lie
tuvoje; liko ir duktel Bro- 
nytė, kuri taipgi gyvena A- 
tholy. Liko ir anūkų. ■

(Žįųią pranešė Ą. Pa- 
karklis,, iš South Bostono. 
Laisvės redakcija reiškia 
draugišką užuojautą velio
nio Daubaro artimiesiems., 
o jąm pačiam—amžinai il
sėtis!)

Easton, Pa.
Mirė gerai žinomas ir ge

ras veikėjas Alfred Dashu
ta, sulaukęs arti 80 metų 
amžiaus. Jis buvo gabus 
veikėjas, vartojo kelias kal
bas. Jaunas būdamas daug 
pasitarnaudavo darbinin
kams streikų laiku: ru
sams, ukrainams in len
kams, taipgi neblogai' kal
bėjo ir anglų kalba, žo
džiu, pasitarnaudavo vi- 
visoms tautoms. Paskuti
niu laiku gyveno ant ūkio, 
turėjo daug vargo su savo 
sveikata. Buvo- suparaly
žiuotas ir išgulėjo arti me
tus laiko. Paliko liūdesy 
žūioną, 2 sūnus ip dukterį. 
Laidotuvės atsibuvo pas 
graborių J. Katinį.

Matyt, velionį atsiminę, 
jo draugai skaitlingai lai
dotuvėse dalyvavo. Buvo 
visų tautų, senų ir jaunų.

L. T.

PHILADELPHIA, PA.

Business Opportunity

Service Station. Išnuomojimui. 
Daug vietos ir biznio. Rox Bo
rough Sekcijoj. Gera proga bruz- 
giam vyrui. Skambinkite:

GK. 3-1800

(242-248)

HELP WANTED-MALE

Pagelbininkas Laboratorijoj. Iš
mokysime prie chemikalų ar inži- 
nierystės. Vieta Northeast. Geras 
privažiavimas. Liberališkos apdrau- 
dos. Puiki proga tam, kuris lankė 
vakarinę mokyklų — technikos stu
dentui. THE BORDEN CO., Chem
ical Div., 5000 Summerdale Ave., 
Fhlla., Pa. JE. 3-1700. (240-246)

MASINISTAI
Tuojau reikalingi. Patyrė visame 

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

MR. RICHARD
BA. 8-1700

(236-242)

HELP WANTED—FEMALE

Insurance-typing and general of
fice duties. Center City, Ąir cond. 
office. Pleasant surroundings, ideal 
working conditions. 9 io 5, 5 day 
week. Some insurance exp. re
quired. Call LO. 8-0216.

(242-248)

Nurse. Gen. staff nurses fox’ func
tional unit. Med. & surg. 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)

STENOGRAPHER. One also 
able to take dictation from dictat
ing machine, must be efficient, 
capable and willing to work in law 
office. 20th & Walnut vicinity. 
LO. 8-2255 (237-243)



t

t LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Šiomis dienomis Jonas 

Gasiūnas aplaike iš Lietu
vos du laiškus.

. Viname laiške rašo jo 
brolis Povilas Galiūnas,kad 
jis tebeoyv^a toje pačioje 
vietoje Šiauliuose, turi dvi 
tarnybas, saugo naktimis 
krautuvę ir dirba muzieju
je. Gyvena neblogai.

Pov. Gasiūnas buvo su
rinkęs daug įvairios litera
tūros. Karo metu dalis li
teratūros nacių buvo sunai
kinta, bet gera dalis buvo 
išsaugota. Toji literatūra 
dabar randasi Šiaulių 
“Aušros” muziejuje ir Ro
kiškio Kraštotyros muzie
juje. Jis visą literatūrą 
savo kaštais surinko ir mu
ziejams paaukojo. Viso pa
aukota apie 35,000 ekspo
natų. Jis buvo surinkęs ir 
muziejams paaukojo ir dau
gelį kitokių muziejinių da
lykų.

Karo metu jis buvo ap
skųstas kaip komunistas ir 
kalėjiman įmestas. “Gesta
pininkai mane per du sy
kiu smarkiai sumušė... Pa
vyko ištrūkti ir slapęčiaus 
arti metus laiko, kol Tary
bų armija išvadavo-Lietuvą 
iš’ gestapininkų.

“Išmokau tinkamai rašy
ti eilėraščius. Buvo duoti 
peržiūrėti žurnalistams, tai 
pripažino tvarkingais, ypač 
dainos. Dabar rašau Pasau
linę Teologijos istoriją. 
Imu medžiagą iš 350 kny
gų/ Tai bus antireliginė 
knyga.

“Būtų viskas gerai, tik su 
sveikata bėda. Už 6 mėne
sių jau turėsiu 60 metų 
amžiaus, tai pradėsiu gau
ti pensiją.

. “Mano duktė Regina mo
kinasi ,universitete Vilniu
je. Dar reikia dvejus me
tus mokintis, iki užbaigs 
universiteto mokslą. Aš iš 
savų pajamų skiriu arti pu
ses, o kitą pusę valdžia duo- 

-da. Valdžia rūpinasi, kad 
visi būtu išmokinti, tai ir v 7
duoda studentams stipendi-

NewYorto^/M^Zlnlosjas. Taipgi ir bendrabu
čius studentams duoda.”

JjC 'fi

Kitą laišką rašo jo sesuo 
Anelė Gasiūnaitė-Grigienė. 
Ji su savo šeima gyvena 
Rokiškio rajone, Raizgynės 
kaime. Tarp kitko rašo:

Gyvenam vidutiniškai. 
Turiu didelę šeimą: vieną 
dukrą ir tris sūnus. Duktė 
Irutė s. jau baigė gimnaziją 
ir i 
lą Šiauliuose, bus gimnazi
jos mokytoja. Vyriausias 
sūnus Rimutis jau turi 15 
metų, eina į šeštą klasę. 
Vytukas turi 14 metų, 
taipgi eina i šeštą klasę. 
Mažasis sūnus Gintukas 9 
metu amžiaus, eina į antrą, “Times” nusiamuose ubera-i . / , ; . 'klncp Dirbu tik violas L - T i P,US1^1UOSC ;tai tik jis nesumeta kaltę ant linki Klasę, uiioa lik vienas mą- iinis advokatas George Nijns

mokinasi aukštąjį moks- jsnnl<l“s’

no vyras. Aš turiu aukštą 
kraujo spaudimą, tai šeimi
ninkauju namuose, prižiū
riu motiną, kuri per žiepią 
mažai iš Iqvos beišeina, o 
vasaros metu išeina. į lauką j 
pasivaikščioti.

Mūsų brolis Pranas taip 
pat gyvena vidutiniškai. 
Turi tris sūnus ir vieną 
dukterį. Duktė dar mažy
tė —-keturių metų. Du sū
nūs jau kariuomenėje tar
nauja, o vienas eina moks
lus.

Siunčiame motinos ir mo
no duktės nuotrauka.

Jūsų sąguo
Ona Grigienė

NEW YORK
HELP WANTED MALia

New Yorko 
spaudoje

Kuomet J. Javits vedė 
priešrinkiminę kampaniją, jis 
žadėjo, kad Senate visomis jė
gomis rems liberalines re for-' 
mas. Javits, kaip žinia, tapo 

, sumušdamas demo
kratų kandidatą Wagneri.

Dabar, kuomet Senatas ren- ■ kad pilna 
giasi pradėti svarstyti filibus-, New Yorke 
torio klausimą, visos liberali-j “tas galėtų 
nes jėgos reikalingos, kad su-i:*ių”. Nuo 
mušti diksikratų ir reakcinių Į turi bėdų. Jo išsišokimas 
republikonų koaliciją. Kur tuo primenamas ir klausimas 
laiku bus Javits? . j atvirai statomas: Ar jis

, . ... Į nori baigti segregacija?“Times puslapiuose hbera- į

Jausenas negali išsisukti 
jis turi atsakyti: ar jis’ 

. -prieš segregaciją, ar už?'

6 katalikiškos ligoninės 
slaugės žuvo nelaimėje

TOOL MAKERS. For aircraft type 
work in an established job plant, 
all benefits including, bonus 
life insurance, accident and 
iiess pay and hospitalization. 
GO hours per week. Pleasant
ing conditions.. THE GRANDAHL 
TOOL & MACHINE CO., 101 Tal- 
cott Rd., West Hartford, Conn.

(241-244)

pffin, 
sick- 

50 to 
work-

Sionistai pikietavo 
Egipto pasiuntinybę

Praeitą savaitgalį apie 200 
žydų karo veteranų, nariai or
ganizacijos, kuri randasi r" 
sionistų Įtaka, pikietavo prie Į 
Egipto konsulato. Pikietai ne-i 
še iškabas, kurios sakė, 
“Nasseris yra antrasis Hitle
ris”. Kiti užrašai sakė, kad 
žydų deportavimai iš Egipto 
yra anti-semitinis aktas. Pi
kietai savo iškabose neminėjo 
Izraelio užpuolimo ant Egipto.

Praėjusis savaitgalis buvo 
labai liūdnas St. Mary’s ligo
ninės slaugėms. Jos gavo pra
nešimą pirmadienį, kad ligo
ninės mokyklos, kuri randasi 
Wingdale, N. Y., net šešios 
slaugės studentės žuvo auto
mobilio nelaimėje, ant 
32-ro, netoli Paterson,
Sulaukusios šeštadienio mergi
nos sėdo į mašiną ii- atvyko 
New Yorkan ant “good time.” 
Pirmadienį . grįžo atgal Į 
Wingdale. Jų mašina paslydo 
ir drožė i pienini sunkvežimį. 
Visos tapo ant vietos užmuš
tos !

New Yorko miesto ąpšvie-, Pats Jansonas pripažino, 
kad mieste dar yra 445 segre- 
guotos mokyklos, tai yra, mo
kyklos, kurias lanko tik balti 
arba tik negrai. Mokyklų vir-a 
šininkai tvirtina, kad tas neiš
vengiama, nes mokyklos su
daro savo ribas pagal apylin
kes, o jei apylinkė balta, -jos 
mokiniai irgi balti. Bet NAA
CP nurodo, kad kartais mo
kykla, kuri stovi kaip ir apy- 

ių “rubežiuje”, paverčia
ma giynai balta arba grynai 
negrų, o neapima tam tikro 
blokų skaičiaus Į api puses, 
kas ją padarytų integruota.

NAACP sako, kad taip yra 
su Brooklyno vidurine mokyk
la 258 ir su daugybe kitų.

Jausenas kol kas dar vis 
delsia. Bet NAACP, kaip ma
tyti, jam neduos ramybės.

■'tos tarybos (Board of Educa
tion) viršininkas Jansonas ne- 
kuris laikas atgal pasakė, 

rasinė integracija 
dar negalima, nes 
privesti prie riau
to laiko Jansonas 

jam 
j am

BUSINESS OPPORTUNITIES

Ar

kelio

Rayjbin nurodo, kad Javits 
planuoja išsisukti iš to bandv-' npnorj 9 
mo. Vietoje būti savo senati- 
n ūse p a r e i gose W asl i i n gto n e, 
jis dar tebebus generalinio 
New Yorko prokuroro parei-j 
gose Albanyje. Jis, mat, tei
gia, kad negali iš tų pareigų 
pasitraukti prieš terminą, o 
vieta Senate gali laukti...

Bet stebėtojai sako, kad Ja
vits galėtų pasitraukti ir gu
bernatorius Harimanas tada 
paskirtų laikiną generalini 
prokurorą. Bet to Javits neno
rįs, nes Harrimanas paskirtų 
demokratą, o po termino pa
baigos skirtų valstijoš legisla- 
tūra, kurioje randasi republi- 
konų dauguma. — ir paskirtų j 
republ ikoną.

į “galimų riaušių”, tuo tarpu, 
pats segregacijos baigimo

Praeitą sekmadieni Brook- 
I lyno NAACP laikė konferen- 
i ci.ją, kurioje pastorius Milton 
; A. Galamisons tuos klausimus 
į viešai statė Jansonui. Janso
nas, žinoma, nesiteikė konfe- 
roncijon apsilankyti, bet jis 
gerai žino, ko iš jo norima.

So. Brooklyn, N. Y
Iš Domicėlės Tamelienės

KONFERENCIJA

New Yorko kioskuose pasi
rodė trečias Tarybų Sąjungos 
ambasados leidžiamas iliust- J >

| ruotas informacijos žurnalas 
P° | “USSR”. Trečias numeris vir

usėlyje papuoštas bielorusiti šo- j 
, , .kėjii fotografijomis. Kai ku- kad: , ' ■ ... 1

I La Guardia ir Idlewild. . . Iaerodromus jau pradėjo grįžti | 
amerikiečiai sportininkai iš! 
pasaulinės olimpiados Austra
lijoje.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

jas prenumeratas, pranešė, kad J. Kazmer savo punk
tus priskaito pittsburghiečiams. t

P. Paserskis, Baltimore, Md., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Taipgi naują prenumeratą 
prisiuntė M. Strižauskienė, Waterbury, Conn.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
J. Blažonis, Lowell, Mass.; Antanas iš Elizabetho* J. 
Ambrose, New Britain, Conn., dėl Hartfordo; P. Buk- 
nys, Brooklyn, N. Y.; H. Thomas, So. Bostonui; Šlajus ir 
Lipčius, Chester, Pa.; S. Kuržinskas iš Mahanoy City, dėl 
ShėnandoahTio; P. Šlekaitis, Scranton, Pa., ir C. K. Ur
ban, Hudson, Mass.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
Peter Karpich, W. Lynn, Mass.......................

, - Z. Stasiulis, Clearwater Beach, Fla..............
V. Mineikis—M. S. Paurai, So. Boston, Mass.
M. Kavaliauskas, So. Beloit,411.......... <...........
M. Puskus, Philadelphia, Pa.......................... :
B. Mikulėnas, Ozone Park, N. Y..................

. Anna Daukša, Grand Rapids, Mich. \......
J. Laisvietis .................... .................................
Helen Trusk, Palatine, III.............. . ..............
A. S. Vilkas, Oak Ridge, N. J.......................
A. Stravinskas, Lowell, Mass.........................
S. Alexa, Tewksbury, Mass. .........................
M. Vaitopaitė, Waterbury, Conn. ...............
V. Navickas, Ansonia, Conn.............. ............
A. Gudaitis, Toms River, N. J......................

- T. Bačanskas, Philadelphia, Pa......................
P. Gumbulevich, Ansonia, Conn..................

Po $1: J. Sabanskas, S. Sudbury, Mass.; J. Urbutis 
ir Lubickas, Baltimore, Md./A. Račkauskas, Barnes- 

'ville, Pa.; J. Balevičius, ,B’klyn, N. Y.; Camdenietis 
(Phila.); P. Kamarauskas, So. Barre, Mass.

$10.0010.0010.00 •. 10.00. 5.005.00. 5.00. 5.00. 5.00. 5.00. 2.00. 2.00. 2.00. 2.00: 2.oo. 2.00. 2.00
Camdenietis

L. Adm-cija

• Šio vajaus jau paskutinis mėnesis. Primenant, kad 
būtų progos atskiriems skaitytojams gauti po jąaują 
prenumeratą, kaip dovaną savo pažįstamiems. Ačiū vi
siems už viršminėtas dovanas ir vajininkams už pa
sidarbavimą.

miesto kioskuose tas 
išstatytas labai pro- 

gerai matomose 
šalia plačiai parduo- 

Life” 
būtų 
gerai

i juose 
žurnalas 
minentiškai, 
vietose, 
damų žurnalų, kaip tai 
ir “Post”. Iš to galima 
spręsti, kad žurnalas 
platin asi.

Restaurantas—valgykla. Seniai 
įsteigtas, geras biznis, miesto vidu
ryje; per ištisus metus keleivinis 
biznis, oro vėdinimo sistema. Idea
liška šeimai, partneriams ar pavie
niui pirkėjui. Coral Rest, 375 Long 
Beach Rd., . Oceanside, L. I. RO. 
6-9835. Vakarais IV. 8-1864.

(242-248)

TRUCKS

Penktadienį, gruodžio 7 
Alyvų Kalnelio kapinėse liko 
palaidota Domicėlė Tamelie- 
iiė. Ji mirė gruodžio 3 d.iLong 
island College ligoninėje.

Duffy’s Funeral koplyčioje, 
dar. prieš 2-rą valandą popiet, 
susirinko didokas būrelis šei
mos artimųjų ir draugų-ių, 
kad atiduoti paskutinį patar
navimą. Laidotuvių direkto- 

i rius atliko atsisveikinimo mal- 
Įdą. Kapinėse pakartojo tą pat

Kitos socialistinės šalys ne
turi Amerikoje savo atstovau
jančių žurnalų, apart infor
macinių buletinių, bet tie 
kraštai leidžia anglų kalbos 
žurnalus- namie, kurie paskui 
atgabenami čia ir juos galima 
pirkti kai kuriose knygų par
duotuvėse, taipgi rasti viešų 
bibliotekų (public libraries) j 
skaitymo kambariuose. Taip, Į ? 
pavyzdžiui, Lenkijos puikus Į11 
iliustruotas ir labai meniškai 

’apdirbtas anglų kalbos žurna
las “Poland” gali būti gauna
mas, Vokietijos “New Germa
ny” ir kiti.

(I.

LLD 2-os apskrities konfet- 
rencija įvyks sekmadienį, 
gruodžio 16 diena, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 12 vai.

Prašome kuopas atsiųsti at
stovus. Atstovai prašomi pri
būti laiku, nes tūrio daug 
svarstymų.

Valdyba

UŽPUOLIMAS ANT 
DVIEJŲ DARBO UNIJŲ

In vestigaci jos k o m i sijo- 
nierius Tenney siūlo, kad ma
joras uždraustų valdžios de- 
partmen.tams kolektuoti nari
nes duokles . dviems unijoms, 
nes, girdi, jose veikia “komu
nistą”. Tomis unijomis yra: 
City Employees Union, Local 
237 ir Sanitation Men’s Local 
831. Tai būtų didelis unijoms 
smūgis.

Ames Bench Lathes, 1 inch a Op
acity, also 1 Burke Miller, all un||s 
in excellent mechanical condition. 
A splendid offer by private con
cern. Your inspection is invited, 
conv. yourself. WE. 3-0897, 8 to 5 
P. M. Bronx. (242-248)

White Tractor 1955 Model 3022. 
P. L. T. A fine buy with our as
surance that this unit is in Al con
dition. Conv. yourself after inspec
tion and demonstration. White Mo
tor Co., 47th St. & 11th Ave., N. 
Y. C. CI. 5-5511. (242-248)

REFORMOS FILMŲ CENZŪ
ROS SISTEMOJE

Filmų industrijos caras Eric 
Johnston paskelbė, kad tapo 
peržiūrėti ir pakeisti nuosta- 

priimti 1930 
iki šiol buvo i cenzūravime 
kad nuo d a- ■ 
praleidžiami

tai, kurio buvo 
metais ir kuriais 
vaduovaujamasi 
filmų. Jis sako, 
bar bus lengviau
filmai, kurie iki šiol būdavo 
skaitomi “nemorališkais.”

Visiems mūsų lietuviškiems drau
gams—Geriausią Kalėdų dovaną 
jūs galite duoti jiems arba sau 
pačiam tai yra Heating Installa
tion. /

Varde šeimos Duffy pakvie
tė palydovus į Nederstein’s 
restauraną, kur visi buvo pa
vaišinti pietais.

Velionė paliko nulįudime 
j dukterį Benitą Brautingam, 
j sūnų Alexander ir anūkę Bar
barą Tamulis, taipgi brolį An
taną.

Velionė Domicėlė jau buvo 
nejauno amžiaus moteris, ro- 

■ dosi, turėjo apie 73 metus 
(amžiaus, bet jinai atrodė dar 
gana veikli ir galėjo dar ilgo
kai pagyventi.

Velionė veikime' mažai te
dalyvaudavo, bet buvo ilga
metė-Laisves skaitytoja, daly
vaudavo dienraščio pramogose 

pagal išgalę finansiniai pa
remdavo.

Linkiu visai šeimai greito 
susiraminimo nuo šio skau
daus smūgio netekus motinė
les, sesers ir močiutės, o ve
lionei Domicėlei lai būna am
žina atmintis.

Antrosios grupės chuliganų 
teismas atidėtas

Valdžia atidėjo bylą antro
sios grupės kriminalistų, kurie 
dalyvavo suokalbyje išdegin
ti kolumnistui Riesel akis. 
Teismas Įvyks tiktai balandžio 
24 d. Vyriausiu toje grupėje 
kaltininku yra Johnny Dio. 
Apsigynimo advokatai protes
tavo prieš bylos atidėjimą.

KRIMINALISTAI LAIMĖJO 
SUMAŽINIMĄ KAUCIJOS |

Trys Johnny Dio bendra
darbiai buvo laikomi kalėjime 
po $100,000 kiekvienas. ži- 
noma, jie negalėjo tokių kau
cijų gauti. Bet dabar teisėjas 
patvarkė, 
SI 5,000
kad dabar visi trys gaus kau
cijas ir išeis iš kalėjimo iki 
teismo. Kalėjime randasi ir 
laukia,teismo : Charles Tušo, 
Theodore Rij ir C. S. Carlino. į *

APSIMOKA!
Šalto Vandens Namų 

Savininkams

CENTRAL > 
HEATING z
Pakelių Jūsų Rendą

$5.25 už rūmą su šiltu vandeniu 
Nereikia {mokėjimų

iki 7 metų Išmokėjimu
Šaukite del nemokamai aproka- 

vimo.
įdedame aliejinius Burners ir ap
tarnaujame aliejaus pristatymu.

REX HEATING CORP.
581 Liberty Ave., Brooklyn 

Susisiekite su mūsų lietuvių ir 
lenkų atstovu

Mr. Dan Drozewski

kad užtenka po 
kaucijos. Manoma.

Automatiška mašina 
egzaminavimui studentų

Metropolitan Vocational 
High. School • mokiniai patys 
pagamino mašiną, kuri atlie
ka kvotimus (egzaminus). Ji 
pavaduoja mokytoją. Sakoma, 
jog tai yra nepaprastas išra
dimas. Mašina pavadinta 
“Quizzo.” Galimas daiktas, 
kad ji bus Įvesta visose mate
matikos mokyklose.

Mirė vyriausias “Herald- 
Tribune” vedamųjų straipsnių 
rašytojas, redaktorius Geof
frey Parsons. Jis rašė to laik- 
raščio vedamuosius straips
nius per 24 metus.

Po jo vadovybe (nors jis, 
žinoma, * ne vienas nustatė 

i laikraščio turinį), “Herald-! 
'.Tribūne” perėjo visokias sta-' 
dijas.' Tas laikraštis visuomet 
buvo rejpublikonų, bet kadaise 
buvo kraštutiniai liberalinio! 
tos partijos sparno. Reakcir Į 
niai republikonai net sakyda- į * 
vo pusiau juokais, kad “He
rald-Tribune” yra “republiko- 
niškas Daily Workeris” arba 
“Up tqwn Daily 'W°rker”.

Nuo to liberališkumo tas 
laikraštis dabar labai toli, jis 
laikosi griežtai anti-komunis- 
tinio tono,' nors republikonų |« 
rikiuotėje jis dar vis vien sto-. | 
vi liberališkesniame sparne,'^ 
būdamas kaip ir Eisenhowe- g 
riško republikonizmo” 
nas, tuo tarpu, kai “News”, I _ 
“Journal-American” ir “ M ir- bet ne atostogoms, o reportuo- 
ror” reiškia Nixono įr Know-' ti iš Clinton ir kitų vietovių, 
lando frakcijos nuomones.

Koresp.

‘Garbingi’ parapijinės mokyk
los mokiniai apsivogė

Astorijoje, Queens, randasi 
labai didelė parapijinė mo
kykla. Policija sulaikė d ir ge
rai pasižymėjusius mokinius 

i už pavogimą tūkstančio dole
rių. Jie vogė iš vienos valgyk
los,kurioje kaikada padirbda
vo. Policija mokinių pavar

džių neskelbia. Gal jų tėvai 
' prašė pavardžių neskelbti, o 
j gal jie yra Įtakingų tėvų vai- 
, kai. Vaikai bus teisiami 
Queens Children’s teisme sau
sio 8 d.

Linksmų Sezono Sveikinimų
FLUSHING g

HOUSE OF FLOWERS §
41-40 Klssena Blvd. w

Flushing; L. I. g
FL. >9-1315—Ext. 2. $

Arti Main St. g
orga- 

į . Q42-24S)

«

ir kitų vietovių, 
Lkur kova prieš rasistus ir se- 

. Igręgaciją eina smarkiausiai., 
“Daily Workerio” sporto'. -Kaip tai jau gerai žinoma 

skyriaus redaktorius -Lester! to laikraščio skaitytojams, 
Rodney nekuriam laikui pali- Rodney toks pat geras žurna- 
ko sporto puslapi jaunam sa- listas kitais klausimais, kaip ir 
vo asistentui Roosevelt Ward sporto, ir jp reportažai iš Pie- 
Jr. ir pats išvažiavo į Pietus— Į tų labai įspūdiągi.

t

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-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 metams. Atsiveskite ir 
naujų narių. Valdyba/

(241-242) '

Paieškau -brolio Vinco Povilaičio, 
jo žmonos An Loses, sūnaus Prano, 
dukterų Teresės, Gesės 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, Černialipskio Lentpiūvė 
“Dokas”, Kaunas, Lietuva USSR. Jo 
yra laiškas. Rašykite: Liet. Knygy
nas (Geo. Shimaitis), 8 Vine St., 
Brockton, Mass. ■*

(241-242)

$ Visiems Mūsų Lietuviškiems S 
g . Draugams $
K Geriausių Sezono Linkėjimų, g 
8 TELEVISION CO. H
« BELIN RADIO IR S
H 1327 Frost AVe.—1294 3rd Ave. sft 
| NYC. — RE. 7-3672—2240 g

(240-246)

Visiems Mano Draugams $

1

ir Kostumeriams, 
Linksmų Sezono Švenčių 
AUGUSTlfc TELEVISION

& SERVICE
208-05 35th Ave., Bayside, L. I.

BA. 4-3385
Taisome radios ir TV

(238-247)

sags
§ Visiems mūsų Lietuviškiems 

Draugams ir Depozitoriams Mos įi' 
Linkime Linksmų Kalėdų ir LaV-^ > 

imingų Naujų Metų. Taupykiti^L 
savo pinigus gerame, pasitik*- f 
mame banke. Mes apdraudžia- 4 
me jūsų taupinius iki $10,000. g

HAMILTON FEDERAL 
SAVINGS & LOAN Ž!

ASSOCIATION S
OF BROOKLYN, N. Y. Ž

PERSONAL i 413—86th St. (Įsteigta 1889) i
Aukštas, gražus vyras, apie 35 m. ' ą: .___ /___ BE^ 8-0300________ įi

amžiaus, i 
kalbantis angliškai. Jauna mote
riškė norėtų sueiti į pažintį, tu
rėti draugą — gal vėliau ir vedy
bos. .Rašykite: Box D7, 11 W. 
42nd St., N.Y.C., room 830. Va
karais skambinkite OX. 5-3822.

■ (242-244)

myliritis muziką ir meną I X—5
(235-244)

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 megstinį ar paprastą sijo
ną mes išvalysime veltui, kai 
atnešite su kostiumu ar sukne
le. Mūsų kainos žemos 
tįktaf su šiuo skelbimu!
baigia Gruodžio 24 d.

(239-245)

Bet
Išsi—

Visiems lietuviškiems mano
g Draugams —
ytLinkiu Geriausių Sezono
8 PHILLIPS FUNERAL
8 79-02 Metropolitan Avė.
« Middle Village, L. L

Švenčių
HOME

Sumanymas ištirti visus 
miesto tarybos narius

Miesto taryboje tapo Įneš- 
(tas pasiūlymas, kad būįų pa- 
į skirta vspecialė komisija išty- 
(rimui visų tarybos narių biz- 
• niškų reikalų. Manoma, kad 
dauguma jų turi geras Įplau
kas iš Įvairių biznių, kuri£ 
naudojasi tuo faktu, kad j'ft 
yra tarybos nariai. Iki šiol bu
vo keliamas skandalas tiktai 
dėl nario Quinn bizniškų rei- 

, kalų. Galimas daiktas, kad 
beveik visi kiti nariai randasi 
tokioje pat negarbingoje pa- 

g dėtyje, arba bent jų daumu- 
ma. Tiktai klausimas, ar šis 
sumanymas bus priimtas ir 

i? rimtai pravestas gyvenimam

Jį John J. Phillips, licensed Mgr. S 
$ Tel. JW. 4-8389 §

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Labdarybės kampanija
Visi New Yorko laikraščiai 

jau pradėjo savo metines lab- - 
darybės kampanijas “labiau
siai vargingiems”, kaip jie iš- 
sireiškia. Sukeliami fondai ka
lėdinių vaišių surengimui ligo
niams, seneliams, benamiams 
ir t. t. Taipgi siunčiamoj au
kos šeimoms, kurias nurodo 
labdaringos organizacijos.

IEŠKO ŽVĖRELIŲ VAGIŲ "
Franklin Square, Long Is

lande, policija Ieško labai gu
drių vagių. Pasirodo, kad din
go grupė labai brangių žvėre
lių, činčilomis vadinamų. Kas 
nors juos pavogė ir už jų kai
liukus gaus didelĮ pinigą.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., Gruodžio (Dec.) 13, 1956

V-...,*




