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KRISLAI
Amerikos finansuojama 

agresija.
Būtų pražuvęs.

♦ Negarbinga išpažintis.
* Kam dar girtis?

“Mušė’*, bet gavo mušti.
Rašo A. Bimba

Imperialistų velnias neren
ka. Washingtonas praneša, 
kad prez. Eisenhoweris jau 
turi planą tuojau britams su
teikti $1,300,000,000 paskolą 
padengimui jų agresijos prieš 
Egiptą kaštų .'

Panašią sumą gaus, be abe
jonės, ir Francūzijos imperia
listai.

Išvada: britų ir francūzų 
agresija bus amerikiečių fi
nansuojama.

Ką apie tai pamanys ara
bai ?

\ O štai labai įdomi skaitlinė, 
taip pat iš Washingtono. Ar 
žinote, kad per paskutinį de
šimtmetį po Antrojo pasauli
nio karo Amerika išleido 60 
bilijonų dolerių Vakarų Euro
pos kapitalizmo išgelbėjimui?

Baisi suma. Be šios milži
niškos krūvos dolerių Europos 
kapitalizmas būtų pražuvęs.

Skaičiau adv. Keistučio 
Michelsono ilgą išpažintį. Ji 

\ .tilpo menševikų Naujienose, 
net dviejuose numeriuose, gr. 
7 ir 8 dd.

, Vaje, koks tai negarbingas 
Įdavęs išniekinimas! Man net 
sunku tikėti, kad tą išpažintį 
parašė adv. Michęlsonas.

Gaila žmogaus. Jis yra išsi
gandęs. Kai Roosevelto pre
zidentavimo laikais buvo lais
viau, advokatas nesibijojo flir
tuoti su pažangiečiais. Kai už
ėjo makartizmo laikai, jis 
skubinosi prieš reakcija nu
sižeminti ir pažangiečius pra
keikti.

Kam dar bažytis, kad nebu
vo, nėra ir niekuomet nebus 
komunistu? Juk visiems se
niai aišku : iš tokio minkšto 
molio komunistai nesidaro.

Pradės pūsti laisvesni vėjai, 
pasikeis laikai ir, aš tikiu, 
Keistučiui kinkos nustos dre
bėjusios. žmogus jis pusėtinai 
geras. Jis nekaltas, kad jis 

ibijo net ir savo šešėlio. Pasau
lis juk pilnas tokių mokytų, 

bet savo šešėlio bijančių žmo
nių siais neramiais laikais.

Savo išpažintyje Keistutis 
vanoja kailį ne tik komunis
tams. Gerai tenka ir fašis
tams.

Bet už ką jis bara fašistus? 
Ne už tai, kad jie yra fašistai, 
mirtini demokratijos ir viso
kio ' žmoniškumo priešai. Ne, 
ne už tai.

Keistutis bara ir smerkia 
juos už tai, kad jie jo talkos 
nenori ir nepriima, kad jie 
raketieriškos Amerikos Lie
tuvių Tarybos Brooklyno skyr 
riuje. Jeigu jie būtų tylėję ir 
jo talką prisiėmę, Keistutis 
nebūtų jiems nuo galvos nenu
rovęs nė vieno plauko.

' J Dar vienas dalykėlis. Man 
^atrodo, jog net ir advokatui 
i^helabai pritinka girtis. Tegu 

kiti pagiria, jei yra už ką.
O Keistutis savo ilgoje išpa

žintyje giriasi be mieros ir be 
dienios. Prašau:

“Ir jeigu komunistas ar fa
šistas ateitų pas mane ir skųs
tųsi, kad jo kalbos laisvė ta-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Saugumo taryba už 
Japonijos priėmimą
Generalinė asamblėja nuspręs 
priėmimų ateinantį antradienį
Jungtinės Tautos.—Jung

tinių Tautų Saugumo tary
ba vienbalsiai nutarė pri
imti Japoniją. Saugumo ta
rybos nuosprendis dar ne 
viskas, nes Generalinė 
asamblėja turi naujos šalies 
priėmimą patvirtinti dviem 
trečdaliais balsų. Balsavi
mas Gen. asamblėjoje įvyks 
ateinantį antradienį. Ka
dangi Saugumo taryboje už 
Japoniją balsuota vienbal
siai, tai beveik nėra abejo
nės, kad ir Generalinėje 
asamblėjoje bus panašiai. 
Japonija tokiu būdu taps 
80-tą Jungtinių Tautų na
rė. Sekančią savaitę Japo
nijos tekančios saulės vė
liava suplevėsuos prie 
Jungtinių Tautų rūmų, o 
atsiskubinęs užsienio reika
lų ministras Šigemitsu pa
sakys savo pirmą kalbą. ♦

Saugumo taryba taipgi 
balsavo Mongolijos priėmi
mo klausimu. Už Mongoli
jos priėmimą balsavo Tary
bų Sąjunga, Jugoslavija, 
Iranas ir Peru, čianginė 
delegacija ir Kuba balsavo 
prieš. Amerika, Britanija 
ir Francūzija susilaikė nuo 
balsąvimo, taip pat padarė 
Australija ir Belgija.

Tarybinis delegatas Sobo
levas sakė, kad Jungtinės

Magloire j a u 
atsistatydino

Port au Prince. — Haiti 
buvęs prezidentas Magloi
re, kuris bandė pasilikti 
valdžios vaire kaip 'karinis 
diktatorius, pasitraukė. 
Prie to jį privertė genera
linis streikas, kuris buvo 
efektingas visoje šalyje. Jo 
vietą kaip valstybės galva 
laikinai perėmė aukščiau
sio teismo teisėjas Joseph 
Nemours Pierre-Louis.

Haiti yra maža Karibų 
respublika, kurios visi gy
ventojai yra negrai, kurie 
kalba francūziškai, kadangi 
Haiti per ilgą laiką buvo 
Francūzijos kolonija ir vė
liau po francūzų įtaka.

New Yorkas.—Mindszen- 
ty, kuris dabar randasi A- 
merikos ambasadoje Buda
pešte, spaudos interviu su 
“Herald - Tribune” kores
pondentu pripažino, kad jis 
planavo atleisti iš pareigų 
visus vyskupus ir kunigus, 
kurie “bendradarbiavo su 
komunistais.”

Maskva. — Japonijos di
plomatinė misija, kuri jau 
nekurį laiką Tarybų Sąjun
goje, paskelbta ambasada. 
TSRS ir Japonija dabar tu
rės pilnus diplomatinius ry
šius.

Tautos daro nusikaltimą 
prieš Mongoliją. Jau metai 
atgal Mongolija paprašė 
gen. sekretoriaus Ham- 
marskjoldo, kad jis pasiųs
tų stebėtojų komisiją ten, 
kad ji pati įsitikintų, jog 
Mongolija yra savaiminga 
šalis, kuri užsitarnavo bū
ti priimta į Jungtines Tau
tas. Bet Hammarskjoldas 
to prašymo iki /šios dienos 
neišpildė.

S. P. delegacija 
sveikino italų

KP suvažiavimą
Roma. — Į Italijos Ko

munistų partijos suvažiavi
mą atvyko Socialistų parti
jos delegacija ir vienas jos 
narys vardan savo partijos 
pasveikino suvažiavimą. Jis 
užtikrino komunistus, kad, 
nežiūrint visokių nuomonių 
skirtumo, kairieji socialis
tai (Nennio vadovaujama 
partija) nesiduos nutem
piama į anti-komunistinę 
stovyklą.

Svarbią kalbą suvažiavi
me pasakė Lenkijos Jungti
nės Darbininkų (Komunis
tų) partijos broliškos dele
gacijos vadovas Jerzy Mo- 
rawski. Jis sakė, kad Ita
lijos komunistai padarytų 
didelę klaidą, jeigu priim
tų aiškinimą, kad Vengri
jos įvykiai pamatiniai yra 
tik nepasitenkinimas biu
rokratais, kurie bandė sta
tyti komunizmą “iš vir
šaus.” Skaudi Vengrijos 
pamoka, sakė Morawskis, 
nueis veltui, jeigu to nebus 
suprasta, įsisąmoninta, at
virai pripažinta ir taisyta. 
Kitaip bus naujų tragedijų.

Panašioje prasmėje kal
bėjo ir pačių -italų Giusep
pe di Vittorio, Generalinės 
darbo unijų konfederacijos 
galva. '

Dieną prieš1 tai tarybinė 
viešnia Furceva aiškino įvy
kius priešinga prasme, ne
gu Morawskis. 2,000 italų 
delegatų atydžiai ir su di
deliu susidomėjimu klausė
si abiejų kalbų vertimų.

Bushnell, Fla. — Teismas 
išlaisvino septynis baltus 
rasistus, kurie kidnapino 
iš kalėjimo negrą Jasse 
Woods ir jį nuplakė. Teisė
jas laikėsi nuomonės, kad 
tai buvo “pateisinamas 
žingsnis.”

New Yurkas. — Morton 
Sobellio advokatai prašo 
apeliacijų teismo iš naujo 
svarstyti jo bylą. Sobell 
teistas su Rosenbergais ir 
nuteistas 30 metų kalėjime.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

PORT Saidas. Egiptie
čių partizanaij vėl apšaudė 
iš kulkosvaidžių britų ka
rius. Užmuštų nebuvo, bet 
britu kariai visame mieste 
dabar pilnoje karo apran
goje ir turi nuolat budėti. 
Tik ginkluoti patruliai 
mieste, o šiaip britai lieka 
barakuose.

Deli. — Indijos premje
ras Nehru sako, kad Ven
grijos įvykiuose žuvo 25,- 
000 vengrų ir 7,000 tarybi
niu kariu. Nehru savo tei
gimą remia informacija, 
kurią jam suteikė specialus 
Indijos pasiuntinys, kuris 
lankėsi Vengrijoje.

Jungtinės Tautos. — Gen. 
asamblėja 55 balsais nutarė 
reikalauti iš Tarybų Sąjun
gos ištraukti savo jėgas iš 
Vengrijos. Prieš balsavo 8 
socialistiniai Varšuvos pak
to kraštai. Nuo balsavimo 
susilaikė 13 kraštų — Af
ganistanas, Kombodija, E- 
giptas, Suomija, Indija, In

L i e t ii-vo s biblioteka keičiasi 
knygom su J. A. V. bibliotekom.
Vilnius.—Lietuvos Moks

lų akademijos Centrinė bi
blioteka keičiasi knygomis 
su 23 šalių bibliotekomis, 
kaip tai su Švedijos, Norve
gijos, Danijos, Suomijos. 
Italijos, Anglijos ir kitų, 
taipgi su Amerikos Jungti
nių Valstybių ‘biblioteko
mis.

Amerikos bibliotekos, su 
kuriomis Lietuvos bibliote
ka keičiasi knygomis, yra 
viešoji centrinė biblioteka 
New Yorke ir Kongreso bi
blioteka Washingtone.

Jungtinių Amerikos 
Valstybių žemės ūkio de-

Izraelio valdžia apgailestavo
48 civilių arabų sušaudymą
Jeruzalė. — Premjeras. 

D. Ben - Gurionas pripa
žino parlamente faktą, 
kuris gerai ’žinomas vi
soje šalyje:, kad.spalio 29 d. 
izraeliečių kariai nušovė 
Kfar-Kasemo kaime netoli 
Jordano sienos 48 civilinius 
gyventojus. Mat; kai prasi
dėjo užpuolimas ant Egip
to, izraeliečiai paskelbė ne
paprastą stovį eilėje arabiš
ku kaimu Izraelio teritori- v V
joje prie Jordano sienos. 
Gyventojams uždrausta pa
sirodyti lauke nuo 5 valan
dos popiet iki 6 valandos 
ryto. Būrys Kfar-Kasemo 
valstiečių grįžo iš laukų po 
penktos .valandos. Jie nie
ko nežinojo apie naują pa
tvarkymą, bet izraeliečių 
karinė policija į juos pra
dėjo šaudyti ir nušovė 48 
asmenis.

Ben-Gurionas sakė, kad 
Izraelis giliai apgailestau
ja tą žiaurų žygį, kad kari

donezija, Jordanas, Maro
kas, Arabija, Sudanas, Si
rija, Jemenas ir Jugoslavi
ja.
Viena.—Nepatvirtinti pra

nešimai sako, kad Kadaras 
pasitraukė iš premjero vie
tos Vengrijoje ir jo vietą 
užimsiąs Imre Horvath, už- v Z
sienio reikalų ministras, ku
ris dabar New Yorke. Bu
dapešte suimti du centrali- 
nės darbininkų tarybos va
dai ir jie kaltinami veik
loje prieš valdžią. Valdžios 
spauda Budapešte sakanti, 
kad protesto streikas buvęs 
efektingas, nes streiko ša
lininkai terorizavo norin
čius dirbti darbininkus.

Varšuva.— 30,000 Pozna
nės darbininkų laikė masi
nį mitingą ir priėmė rezo
liuciją, kurioje prašo, kad 
Varšuvos pakto karinės jė
gos, tai yra, visų socialis
tinių kraštų, o ne tik tary
binės, padėtų atsteigti tvar
ką Vengrijoje.

partmento prašymu biblio
teka pasiuntė į Washingto- 
ną Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos žemdirbystės ir 
dirvožemio instituto darbus 
ir atskirai Lietuvos Moks
lų akademijos darbų rinki
nius.

Ypač gyvai Lietuvos bi
blioteka keičiasi knygomis 
su Lenkijos mokslo įstaigo
mis.. Atsitinka, kad Lietu
vos biblioteka negali įvyk
dyti užsakymo vienai arba 
kitai knygai, nes jos tiražas 
jau būna išparduotas. To
kiais atvejais į užsienį siun
čiamos knygos mikrofil- 
momis.

ninkai, kurie davė įsakymą 
šauti, nubausti, o nušautų 
arabų šeimoms įteiktos 
kompensacijos. ’ , .

Komunistiniai deputatai 
reikalavo platesnių disku
sijų apie tą įvykį, bet? prie 
to rieprileista. parlamento 
pirmininkas, tik paprašė vi
sų sustoti ir pareikšti gai
lestį dėl tragiško įvykio.

Buvę Smetonos rūmai 
dabar Mokytojų 
Sąjungos namai...

Kaunas.—Buvusioji pre
zidentūra, tai yra, rūmai, 
kuriuose buržuazijos val
dymo laikais gyveno Ant. 
Smetona, dabar paversti 
Mokytojų sąjungos namais. 
Tuose namuose dabar ran
dasi skaitykla, kino-teatras, 
klubas, poilsio kambariai, 
sporto salė ir taip toliau. 
Aplink rūmus esantis sode
lis pertvarkytas, pagražin
tas.

J.2LV. sulaikysianti
Hhombu bandymus
Bandymai būsią sulaikyti metam, 
o gal bus ir ilgesniam terminui c?

-v— -----

Washingtonas. — Kai ku
rie laikraštininkai, kurie 
paprastai gan gerai infor
muoti, sako, kad valdžia 
nutarė nutraukti •vandenili
nių (H) bombų bandomuo
sius sprogdinėjimus. Bent 
metams visokie bandymai 
bus pravesti tiktai Neva- 
vados dykumoje prie Las 
Vegaso, kas reikštų, jog 
tik mažo masto bandymai 
galės būti pravesti. Didės-

IRA sako, kad 
lemiama kova 
dabar prasidės
Belfastas. — Nelegališka 

Airijos respublikietiška ar-, 
mija (IRA) paskleidė lape-
liūs visoje britams priklau
sančioje Šiaurinėje Airijo
je. IRA sako savo lapeliuo
se* kad prasidėjo lemiama
kova už Šiaurinės Airijos 

•dalies išlaisvinimą iš britų 
jungo ir prijungimo prie 
Airijos ' respublikos. Kaip I 
žinia, šią savaitę LRA da
liniai pravedė eilę ginkluo-| 
tų užpuolimų prieš britus, i 
IRA lapeliuose sakoma:

“Visame pasaulyje aštrė- • 
ja anti-kolonialinė kova. 
Mes, airiai, irgi dabar ryž
tamės padaryti galą prie
spaudai, kur viešpatauja 
mūsų .Šalies dalyje, šiauri
nėse apskrityse. Airių tau
ta per šimtmečius kovojo

i prieš britų imperializmą. 
Didžioji dalis mūsų krašto 
išlaisvinta, bet darbas dar 
nebaigtas. Tedreba britai— 
IRA vėl maršuoja!”

Los Angeles. — Grupė 
tarybinių atletų pakelyje iš 
Australijos namo sustojo 
čia ir apžiūrėjo Hollywoo- 
dą. Vietoje plaukti laivu 
iš Australijos link Sibiro, 
jie nutarė skristi per Paci- 
fika, Amerika ir Atlantą 
link Maskvos. Jie norėjo 
padaryti platesnę* kelionę 
'po Ameriką, bet tam nega
vo leidimo. :

Augusta, Gia. — Čia jau 
smarkiai ruošiamasi prie 
Nehru priėmimo. Preziden
tas Eisenhoweris priims 
Nehru Šioje savo “žiemos 
sostinėje.”

Washingtonas.—Vice pre
zidentas Nixonas ateinantį 
antradienį išskris Austri- 
jon, kur jis “iš arti studi
juos Vengrijos padėtį.”

Londonas. — Britanijos 
Darbo partija pasiuntė pro
testą Jugoslavijos prezi
dentui Tito prieš Džilaąo 
nuteisimą. .

nio masto sprogimai pa
prastai pravedami kur nors 
Pacifike.

New York o Post bendra-* 
darbis Spivack praneša iš 
čia, kad dideli H-sprogdinė- 
jimai bus sulaikyti ne tik 
vieneriems metams, bet ir 
ilgesniam laikui. Valdžia 
laikosi nuomonės, sako jis, 
kad tolimesnių bandymų 
nereikia, nes, iš vienos pu
sės, jie darosi vis labiau pa
vojingi žmonijos sveikatai, 
o iš kitos pusės, pasauliniai 
santykiai yra pakankamai 
sušvelnėję.

žymūs pasaulio moksli
ninkai, jų tarpe pačios A- 
merikos fizikai, yra pakar
totinai įspėję Amerikos val- 

kad tolimesni sprog- 
dinėjimai gali ant tiek pri
pildyti orą radioaktyvumu 
ir taip vadinamu strontiu- 
mu, kad tas gali pasidaryti 
pavojinga visos žmonijos, 
sevikatai. Mokslininkai rei
kalavo iš JAV valdžios, kad 
ji baigtų tuos bandymus. 
To reikalavo ir viso pasau
lio taikos judėjimas.

Džilas kales 
trejus metus

Belgradas.—Belgrado ap
skrities teismas nuteisė Mi- 
lovana Džilasa trims me
tams kalėjimo. Džilas yra 
buvęs Jugoslavijos vice-pre- 
zidentas. Iki keleri metai 
atgal jis buvo vienas svar
biausiu komunistu teoreti
kų toje Šalyje ir artimas 
Tito bendradarbis.

Dabar Džilas yra maž
daug socialdemokratinių 
nusistatymų. Jis teistas už 
melagingų žinių apie Jugo
slaviją skleidimą, už jos 
prestižo pažeidimą. Mano
ma, kad vyriausai jis nusi
kalto atsp ausdindamas 
straipsnį dešiniai - socialde
mokratiniame New Yorko 
žurnale “New Leader.” Ta- 
md straipsnyje jis aštriai 
kritikavo tarybinę inter
venciją Vengrijoje ir Tito 
pritarimą tai intervencijai.

Bagdadas. — Irako val
džia protestavo Egiptui, 
kam Egipto spauda taip aš
triai kritikuoja Iraką.

Chicago.—Stakjardų dar
bininkų unijos statys dide
li savo centra, v *•

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

~"*ORAS NEW YORKE

žymiai šalčiau.
i
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ĮVAIRUMAI
Žuvinto gamtos. rezervatas

!re, paliose ir šlapiose pie
vose laikosi nemaža tilvikų 

’ būrio paukščių — pempės, 
1 griciukai, tulikai, perkūno 
oželiai.

Taigi, vykdant ' Žuvinto

Keliaujant iš Kapsuko 
Dzūkijos rajonų link, dar 
nepasiekus Krosnos, prieš 
akis atsiveria milžiniškos 
Žuvinto pelkės,. kurias vie
tos gyventojai vadina pa
liomis. Šių pelkių, kurių 
bendras plotas siekia be
veik 5,000 hektarų, pakraš
tyje tyvuliuoja “mirštan
tis” Žuvinto ežeras.

Vis dažniau ir dažniau 
Simno ir Kapsuko rajonuo
se kalbama apie tai, jog rei
kia panaudoti* gausius pel
kėse susidariusio durpių ir 
dumblo sluoksnius greti-

MR. DULLES PARYŽIUJE
PARYŽIUJE tęsiasi North Atlantic Council (Šiau

rės Atlanto Tarybos) posėdis, kuriame dalyvauja ir mū
sų valstybės sekretorius Mr. Dulles,

Pasveikęs po nelengvos operacijos, Mr. Dulles nu
skubėjo į posėdį tam, kad juo greičiau būtų galima už
lopyti skyles, kurios pasidarė tarp Amerikos iš į vienos 
pusės, ir Anglijos bei Francūzijos iš kitos santykiuose. . - .

Posėdyje kalbama, aišku, ir apie bendrą NATO miems laukams patręšti, o
(North Atlantic Treaty Organization) sutvirtinimą, apie 
“Vakarų” armijų' didesnį apginklavimą.

Korespondentai, stebį vykstančiuosius Paryžiuje po
sėdžius, mano, kad nėra jau taip lengva ištaisyti tai, ką 
Anglijos ir Francūzijos agresoriai Egipte padarė.

Agresoriai nenori viešai prisipažinti, kad jie padarė 
klaidą, užpuldami Egiptą. Jei jie tai viešai pasakytų, 
tai jų pačių žmonės greičiau prieš juos sukiltų. Ban
dydami išgelbėti savo kailį, Anglijos ir Francūzijos agre
soriai bando teisinti savo bjaurius žygius Egipto žemėje.

i aukštapelkę paversti kultū
rinėmis pievomis ir ganyk
lomis. Prieš kurį laiką Žu
vinto ir Amalvos palių ma
syvuose lankėsi tyrinėtojų 
grupės, ruošiančios planus, 
kaip šiuos žemės turtus pa
naudoti lia udies ūkiui susti
printi.

Gengiant tuos planus, ne
galima tačiau užmiršti, jog 
Žuvinto ežere susikūrė ti
kra įvairių vandens paukš
čių karalvstė. Plaukiojan
čios nendrių salelės virto 
saugiomis lizdavietėmis. 
Didžiulėse pelkėse ir ežere 
____ pirmykštės gy

x Taigi, vykdant Žuvinto 
'j pelkynų nusausinimo dar

bus, reiktų atsižvelgti į tai, 
kad paukščiai čia galėtų 
veistis ir ateityje. Reikia 
'tikėtis, kad taikant griež
tas apsaugos priemones 
paukščių veisimosi metu, 

Žuvinte vykdomas van- kai kurios tilvikų rūšys ir 
dens ir kitų paukščių. žie-' didžiosios antys galės pri- 
davimo darbas. Tuo tikslu sitaikyti gyventi prieežeri- 
gaudytojų brigada, kuriai nėse sukultūrintose pievose 
vadovauja J. Kulbinskas, į ir ganyklose, kurios atsiras 
paspęstus^ tinklus suvaro nusausintų pelkių vietoje, 
gretimuose švendrynuose | 
besislapstančius nepaskren- ’ 
dančius jauniklius ir išsi'šė-J 
rusins senus paukščius. Ap-; . . , . , , .
žieduotas', paukštis palei-1™.18’.0 ,ta‘P Pat s“ Pala’- 
džiamas. Tai leido nusta-. 
tyti, kad mūsų laukiai žie-1 
moja Italijoje, Š. Afrikoje, 
Prancūzijos pietuose ir kt., 
o antys mėgsta daugiausia 
išskridusios laikytis Olan
dijoje, Anglijoje, Prancūzi
joje ir kitose vietose, kur 
yra neužšąlančių vandenų.

Be vandens paukščių eže-

vandeninės vištos (laukiai) 
čia sudaro rudenį tūkstan
tinius būrius, juodu kilimu 
apdengiančius vandens pa
viršių.

Reikia taip pat griežčiau 
_Į kovoti ir su paukščių prie- 
Jšais, ypatingai brakonie-

dais šunimis ir medžiojan- 
čiomis katėmis.

Žuvinto pelkių ir ežero 
vandens reguliavimo klau
simas darosi vis aktuales
nis. Tačiau, nusausinant 
pelkes, reikia išlaikyti nuo
stabų Žuvinto paukščių pa
saulį.
j Doc. M. Valius

Mikutiškių piliakalnis
TURIME DAR KARTĄ priminti, ką ir kaip agreso

riai padarė.
Anglija ir Francūzija pirmiausia užleido mažytį Iz

raelį ant Egipto. Tai buvo klasta, kokių nedaug pa
sitaiko.

Kai Izraelio ai mijos įsiveržė į Egiptą, tuomet anglis- išliko dar pirmykštės gy- 
ki ir francūziški agresoriai pasiryžo kirsti Egiptui smū- vūnijos sąstatas,' kuris yra 
gį. Ir jie tai darė po priedanga Suezo kanalo apsaugoji- iabai pasikeitęs sukultūrin- 

I z-, • 1’ T !• ____ ? ’___ _____ ______„1____ -1.4.! O_______ 1-------- . „ . . . «mo! Girdi, Izraelio armijos gali pakenkti Suezo kanalui,1 tų žemių- plotuose. Dar 
tai mes siunčiame savo armijas išmušti iš kanalo zonos 1920 metais nuolatinius 
egiptiečius ir apsaugoti kanalą, kad juo galėtų laisvai lai- paukščių stebėjimus čia 
vai plaukioti! Tokią šelmystę sugalvojo Anglijos konser-!pradėjo prof.T.Ivanauskas. 
vatorių parti jos vadovas Edenas ir Francūzijos socialis- j Lietuvos TSR vyriausybė 
tų partijos vadovas Mollet. Abudu jie yra savo šalių W46 metais priėmė nutari

mą perduoti Žuvinto ežerą
tų partijos vadovas Mollet.
premjerai.

Ir jie paleido savo ginkluotas jėgas ant Egipto,—jė-' Su dalimi jį supančių palių 
gas, kurios buvo sukoncentruotos ir paruoštos agresijai: LTSR Mokslų akademijai, 
Kipro saloje! įsteigiant čia gamtos rezer-

Užuot bandžius suvaldyti Izraelio agresorius, An- vatą.
glija ir Fianeūzija stojo jiems talkon!

Jie pradėjo prieš Egiptą karą.
tūkstančius civilinių žmonių, jie sunaikino daug miestų 
namų, jie padArė už šimtus milijonų dolerių Egiptui nuo
stolių. Jie, pagaliau, užvertė bombomis nuskandintais 
laivais Suezo kanalą, kurio neva veržėsi ten apsaugoti!

Ir tai agresoriai skaitė ne karu, bet tik “policijos 
veiksmais.”

Be to, Anglija ir Francūzija šį pasibaisėtiną veiks-
■ mą pradėjo neatsiklaususios nei Šiaur. Atlanto Tarybos, 

kuriai jiedvi priklauso, nei Jungtinių Tautų, neigi savo 
sąjungininkės—Amerikos. Jie ne tik' jų neatsiklausė, 
o net neinformavo, kad veršis Egiptan.

Agresoriai manė, kad jiems jų pasimojimas lengvai 
išdegs. Ot, įsiverš, nuvers prezidento Nasserio valdžią I 
Egipte, pastatys tokią valdžią, kokia prieš juos ant ke
lių šliaužiotų, na, ir baigtą. Jie bus Egipte šeimininkai 
Egiptas taps jų kolonija, kokia buvo per metų eilę.

Bet kas gi iš viso to išėjo?
Nasserio valdžios jie ne tik nenuvertė, bet savo 

kariniais veiksmais ją labiau sutvirtino.
Jie nukirto pristatymą sau aliejaus.
Jie sukėlė prieš save pasaulio žmones, tautas ir 

valstybes. Jie, pagaliau, pamatę, kad bus karšta, buvo 
priversti ištraukti iš ten savo karines jėgas!

Tokių aklų politikų, kokiais čia pasirodė Edenas ir 
Molletas, retai kur galima užtikti!

NA, IR PO TO VISO tarp Amerikos ir jos sąjun
gininkų — Anglijos ir Francūzijos — santykiai pradėjo 
irti.

Pats Mr. Dulles parašė ir įteikė Jungtinių Tautų 
asamblėjai rezoliuciją, reikalaujant, kad agresoriai su
laikytų mūšius Egipte ir iš ten pasitrauktų.

Tiesa, rezoliucija buvo švelnutė, bet ji ypatingai 
Anglijos valdovams labai nepatiko. Tuoj pasipylė An
glijoje Amerikai kritika, kuri dar vis nesiliovė.

’ ' Mr. Dullesas, norėdamas ginčus greičiau baigti, pats 
asmeniškai nuvyko į Paryžių, kur dalyvauja Anglijos ir 
Francūzijos užsienio reikalų ministrai.

Kad užgerinti supykusius savo draugučius, Amerika 
pažadėjo pristatyti Anglijai ir Francūzijai aliejaus, ku
rio taip labai toms šalims šią žiemą štokuos dėl to,, kad 
Suezo kanalą jie patys bombomis užvertė.

Vienu klausimu šitų valstybių diplomatai greit su
sitaiko: vieningai pulti socialistinį pasaulį.

Iškyla toks klausimas: jei šiandien socialistinio pa
saulio vietoje būtų kapitalistinis, tai ar Amerika, An
glija ir Francūzija tarp savęs nekariautų dėl to pasau
lio pasidalinimo ?

Veikiausia taip ir būtų!

Lietuvoje yra gražių pi
liakalnių, apie kuriuos yra 
daug visokių pasakų. Bet 
kiek tose pasakose yra is
torinės tiesos, tai jau ki
tas dalykas. Todėl aš čio
nai noriu pakalbėti apie 
vieną iš tų gražiųjų piliakal
nių, kuris randasi Suvalki
jos Dzūkijoje, arti Alytaus, 
ir ne iš pasakų, bet iš užra
šų rusų kalboje.

Piliakalnis, apie kurį aš 
kalbėsiu, randasi Mikutis- 
kių kaimo laukuose, arti 
Rumbonių, bažnytkiemio ir 
tik keliolika šimtų metrų 
nuo Nemuno. Šis piliakal
nis gal bus vienas iš gra
žiausių ir įdomiausių. RiPerdavus Žuvinto ežerą 

Jie išžudė ten | Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos žinion, čia pradėjo 
sparčiai gausėti gulbių. 
Šiais ^metais čia jų perėjo 
26 poros. Mes esame liudi
ninkai. labai įdomaus reiš
kinio, kai nykstanti paukš
čių rūšis, toliau žmogaus 
nepersekiojamą, pradeda 
vėl įsikurti tirštai gyvena
mame krašte. Iš Žuvinto 
gulbės pradėjo plisti ir ki

ltuose mūsų respublikos va- 
j rajonų ežeruose. 

Reikia tikėtis, kad jos Čia 
Įsikurs kaip ir Žuvinto eže- 

’ i re.
Žuvinto ežerą ir jo apy

linkes pavasarinio ir rude
ninio paukščių traukimo 
metu, aplanko dideliais bū
riais šiaurėje perinčios žel- 
memnes ir„ baltakaktės žą
sys, kurios čia ilsisi ir 
,nosi.
koji žąsis, iš kurios kilo 
minės žąsys, čia pasirodo' 
retai ir niekuomet čia per 
paskutiniuosius dešimtme
čius neperi, bet pasitraukia 
į nykias Estijos pajūrio 
pelkes. Tačiau vis dėlto ieš
koma būdų įveisti ir mūsų 
krašte šį vieną iš vertin
giausių paukščių. Siekiant 
pagreitinti jos veisimąjį,. kada tą “bažnyčią __ _ 
Žuvinte buvo, atlikta eilė užkeikė, tai nieks neži- 
bandymų siekiant > sukryž- nojo. ne^ kada tai kas esąs 
minti laukines su naminė- girdėjęs ir vargonus gro- 
mi.s žąsimis ir sukurti me-|janį tame piliakalnyjč, ka- 
džioklinę žąsį, kuri, pana-; Rumbonių bažnyčioje ei- 
šiai kaip gulbė, didžioji, an-; davo suma. Bet tai buvo 
tis. ir laukys, galėtų veistis ]akaį seniau kad nieks nė 
mūsų ežeruose. Šie darbai neatsimena.

valkiotis apie tą piliakalnį. 
Vienok užrašai, ant kiek jie 
yra autentiški, sunku pasa
kyti, visai, ką kitą by
loja apie tą piliakalnį, bet 
visgi užrašai, o ne pasakos.

1910 m. mano brolis buvo 
Panemuninkų kaimo seniū
nu—šaltyšium. Kaimas di
delis — virš 80 kiemų,—tai 
gana dažnai turėdavo ir 
reikalų Antnemunio vals. 
čiaus raštinėje, 1 Dubėnų 
kaime. Brolis, kaip papras
tas kaimietis, buvo gana 
raštingas ir net tris kartus, 
pagerinimui savo buities; 
buvo aplankęs ir šią šalį ir 
jau kiek pasiskaitęs. Vals
čiaus sekretorium buvo jau-
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ga-
Tačiau laukinė pil- 

na-

minti ladkines su naminė-’ 
mis.

Apie Varupio kalną ir 
kūronus rašoma, kad tenai 
yra Lietuvos brangių isto
rinių dalykų kapinynas 
abiejose vietose, ir nurodo
mi ir ženklai, kaip prieiti. 
Vienok, tieji nurodyti ženk
lai jau seniai yra laiko nu
dilinti. Betgi, su piliakal
niu yra kitaip, ir tenai lai
kas nėra nudilinęs užrašuo
se žymimų vietų, tad aš 
ir noriu kalbėti tik apie pi
liakalnį. Ir štai kas sako
ma:

i

Kur eina takas, taip sa
kant,. šunkelis, nuo Pane- 
muninkų ir kitų kaimų į 
Rumbonių kalno nuolaidą, 
ant kurio supiltas piliakal
nis, iki upeliui, kur upelio 
išgraužtas kalno status šo
nas, padaro panašumą į di
delę skiauturę. Ten, kur 
pasibaigia ta skiauturė prie 
tako, yra kaip ir mažas du- 
binėlis, kuriame ‘ 
dusliai skamba, kad, rodos, 
yra visai negiliai- tuštuma.

Darbininku sveikata y
Daugelis mirčių reikalam'^ 

ja1 skrodimo, kad geriau 
būtų galima išaiškint ir 
tiksliai nustatyt mirties 
priežastį. Pasitaiko mirčių 
be gydytojo priežiūros, be 
aiškiai matomos priežas
ties. Pasitaiko ir tokių 
mirčių, kur liga žinoma, 
bet nėra žinios apie pirmes
nes aplinkybes, kurios galė
jo būt susijusios su mir
ties nuotykiais. Esti mir
čių, kur gydytojas negali 
tiksliai surast priežasties. 
Esti staigių mirčių, ištin
kančių nelauktai, nesitikė
tai. Ir, žinoma, daugybė 
atsitinka mirčių nuo prie
vartos, nuo prasižengimų 
prieš civilines teises. Visa 
tai padeda surast skrodiA 
mas. M

■ Skrodimai, be to, suteikia 
trepsint ii* esminių mokslinių žinių.

Slėpiningi lytiniai nepasi-
Gi užrašuose yra sakoma, sekimai pasitaiko kad ir 
kad aukščiau tako, kuris 1 geriausiam vyrui. Kai vy- 
pereina upelį, yra stačiu į rui užeina kokia^ nesėkmė 
šonu, kaip nuskeltu, didelis 
akmuo, atremtas į upelio 
krantą ir giliai įstraigytas 
žemėn. V eikiausiai, kad
sulaikyti žemių plovimą, 
kada vanduo upely pakyla. 
Trys žingsniai virš akme
nio į rytų pusę yra durys į 
tunelį, kuris veda į po pi
liakalnį. Gi piliakalny ran
dasi didelis kambarys, ar 
kambariai, kuriuose yra su
dėti labai brangūs Lietuvos 
istoriniai dalykai. Ir iš ti
kro taip ir yra: tik trys 
žingsniai nuo to kalbamo 
akmenio iki to mažo įdubi
mo, kur trepsint skamba 
tuštuma. Vienok niekam ir 
į galvą neatėjo, kad pakasi-

su lyties prievolėmis, jis 
susikonfūzija, susirūp i n a, 
apsigąsta. Eina pas gydy
toją. Gydytojui nesisako 
viso dalyko aiškiai ir atvi
rai, drovisi, gėdinasi pasi
sakyt. Bando dalyką suvelt 
su kokiais miglotais simp
tomais, kaip galvoskaudis, 
sukliurę, palaidi viduriai^ 
netikęs apetitas, nerimaiy 
tis, negera savijauta. L£i, 
vadinas, gydytojas susigau
do: gal jis iš tokių požy
mių suras ir siūlo galą—ly
tinį apsilpimą.

Psichiatrai pataria šei
mos gydytojams, kad jie 
stačiai ir tiesmukai pa
klaustų tokių savo ligonių 

nėti. O prie to, juk caro į aPie JU lytinius nesmagu-

1

liakalnis supiltas prie ly- nas ir draugiškas žmogus, 
gios lankos ir prie ilgos į'Juozas Gabrys, net iš Kal- 
nuolaidos, kaip siena, kai-1 vari jos miestelio, ar apylin- 
no, ant jojo keterios nuo j kės, ir su mano broliu bu- 
Nemuno puses. Gi iš šiaur-j vo neblogai susidraugavę, 
vakarių pusės gilus, vande
nio išgraužtas ravas. Ir kas 
žino, gal kada tą kalną py
lė, tas ravas gal ir pusiau 
nebuvo toks gilus (bent 
taip atrodo), nes vanduo 
niekad neišdžiūsta. O jau 
po didelių liūčių ir pavasa
rinių atolaidų, tas upokšnis, 
pilųpiu vadinamas, ir gana 
pašumina ir savo parodo.

Piliakalnis nuo šiaurry
čių į vakarus yra pailgai ap
valainas su dviem pakili
mais, kaip bokšteliais: va
karinis daug aukštesnis už 
rytinį. Viduryje, tarpe bokš
telių, didelis įdubimas, it 
koksai dubenis. Pačiame 
dubenyj kadaise , buvo run- 
dina nedidelė, kaip kamino 
skylė į piliakalnio gilumą, 
kad ir su ilgomis kartimis 
negalėjo pasiekti dugną. 
Vienok, kam nors pasisekė 
su akmeniu1 užsprangyti tą 
skylę ir visai užgriauti. Se
ni žmonės pasakodavo, kūd 
tai užkeikta bažnyčia nu
grimzdusi į žemę. Bet kas, 

? ' ir ko-

Kartą broliui nuėjus į vals
čių, raštinėje buvo tik vie
nas sekretorius ir visai ne-

valdžios tokie dalykai buvo 
draudžiami; o kas dar blo
giau, tai kad tenai “buvo” 
velnių lizdas, taip sakydavo 
tikintys žmonės. Ir pame
nu, kad apie jokias duris ir 
tunelį nieks nekalbėjo ir 
nežinojo.

Mano brolis, parnešęs to
kią žinią apie tą piliakalnį 
kartą papasakojo vienam 
savo geram draugui, ir net

pažįstamas žmogus, atėjęs buvome n susitaię (as jau gytįs_ 
iš kažin kelinto valsčiaus buvau penkmhkos metų) ei-1 r

ni us. Gydytojai; turi už ti
krint tokius ligonius, kad g 
tokie lytiniai nenormahi- ' 
mat nieko bloga nereiškia, 
ir dėl to nereikia nei riD* 
pintis nei būkštąut. Lytjr 
niai apsilpimai arba lytinio 
potraukio sumažėjimai pa
sitaiko bet kada ir visiškai 
normaliam, linksmam, ge
rai prigijusiam prie gyve
nimo vyrui, ir visai nėra 
reikalo to gėdintis ir var-

žinoma, visos 
pasakos susikūrė labai se
niai, kad nieks negali pa
tikrinti tų pasakų teisin- 

r pastaroji.

davė kai kuriuos rezulta
tus ir tęsiami toliau.

Ežere gausiai veisiasi di
džiosios ir' rudgalvės antys, gumą, taip "ir 
užtinkamos rudės ir kuo-i Bet kad tame piliakalūyje 
duotosios antys, sjuodkak- buvo “velnių stalica,” tai 
liai narai, mažieji kirai, ku- net ir mano dienose nedaug 
rie labai reti kituose Lietu- buvo abejojančių, ir' nak
vos v vandenyse. Tuo tarpu tyy nedaug buvo drąsuolių

su kokių senų dokumentų 
reikalu. Sekretorius susi
krovęs rietuvę senų užrašų 
knygų ant stalo ir po jas 
knisosi ieškodamas reikia
mų dalykų. Nesuradęs, nu
ėjo ant antro, aukšto* į pa
lėpę, kur buvo* kelios spin
tos senų užrašų knygų ir 
dar atsinešęs glėbį ėmė var
tyti. Bevartydamas vieną 
iš atneštų knygų, ėmė klau
sinėti mano brolį:

—Ar tu . žinai Varupio 
kalną Punios šile?

—Žinau.
—Ar žinai kūronus Bun- 

dorių kaime? — taip buvo 
vadinama tam tikra lau
kuose vieta.

—Žinau.
—Ar žinai piliakalnį Mi- 

kūtiškių kaime?
>—žinau ir tą.' Tai pilia

kalnis, ką matosi nuo Rum
bonių bažnytkiemio.

Sekretoriui atlikus kas 
reikėjo, nepažįstamasis išė
jo savais keliais, o 'jiedu 
pasiliko tik du vienu. Bro
liui knietė dažinoti ką dau
giau apie jam statytus 
klausimus ir wietas, tad jis 
ir paklausė:

—Kas toje knygoje yra 
užrašyta, kad tu mane 
klausei apie tas vietas?

—- Kas ten užrašyta? Man 
(nevalia apie tai kam nors 
pasakoti. Bet kadangi mu
du tik du vienu čionai^ tai 
aš tau parodysiu, kas ten 
yra rašoma. ‘ š

ti nakties laiku su liktarnė- 
mis ir bandyti atkasti įėji
mą į nurodyto tunelio vie
tą. Bet vėliau persvarstę 
palikom ramybėj, nes vieta 
prie paties tako, o naktyj 
atkasus įėjimą, negi lįsi į 
tamsų tunelį. Gi palikti 
dienos laikui svetimoje ūkė- 
je tokią atkastą vietą irgi 
'negalima, nes kas nors už
eis ir žinia paplis visoje 
apylinkėje. Dar- ko gero, 
pribus ir žandarai ir gali 
kasėjus patupdyti ir į ka
lėjimą, Tai taip ir paliko
me. Aš gi už metų apleidau 
Lietuvą; už kelių metų pra
sidėjo pirmas pasaulinis ka
ras, o pabaigoje karo mirė 
ir. mano brolis. Tai taip ir 
•pasiliko..

•Ir nors 'šiandien Lietu
vos mokslininkai ir kasinė
ja, tyrinėja nekuriuos pi
liakalnius,. bet dar neteko 
skaityti laikraščiuose apie 
Mikutiškių piliakalnio tyri
nėjimą. O per karus gal ir 

:knygos jau liko sunaikin
tos. Iš tikro būtų labai 
svarbu, kad šis rašinys pa
niektų Lietuvos mokslinin
kus, archeologus, gal pa- 
akstintų prie tyrimo ir to 
piliakalnio ir gal patvirtin
tų tų užrašų teisingumą.

Dar yra prikergta ir 
užkeikimas prie tų užrašų, 
kur sakoma: kas nužers 
nors saują žemių nuo nu
žymėtų vietų, tai mirs stai
gia mirtimi. L V.

Koks neženklingas daly
kėlis, kaip artėjanti pusam
žio metai ir bejėgy bes bai
mė, gAli laikinai padaryt ly
tinį apsilpimą ir tai eina 
blogyn, kai vyras labai jau 
susirūpina ir susigraužia . 

dėl šito.
Tikrenybėj šitokie 

niai nėra pastovūs, 
tik užeina laikinai, 
ir pereina savaime, 
tu perdaug nesibauginsi bėį 
reikalo. Šitokie laikini ly
tiniai nepasisekimai yra vis 
viena, kaip ir negalėjimas 
užmigt kurią naktį. Vie
nas kitas nemigo atsitiki
mas nereiškia, kad tau jau 
yra chroninis nemigas.

Tik nesibaimink tuščiai, 
nenustok pasitikėjimo savi
mi ir savo gabumais bei pa
jėgumais. Nesakyk, kad 
tavo dainelė jau sudainuo
ta, kad tu jau nebetikęs. 
Mesk tą netikusią nuotai
ką. Užmiršk savo nesėkmę 
ir žiūrėk blaivai ir viltin
gai,—būsi vyras.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

reiški-
— jie 
paskui 
jei tilę

INDIJOS PREMJERAS BUS$ 
MATOMAS TELEVIZIJOJE ta

Už dienos kitos Amerikon? 
pribus didžiosios 1 n d i j 0'5? 
premjeras Nehru. Jis matysis 
ir tarsis su prezidentu Eisen- 
howeriu. Dabar jau nustatyta, 
kad gruodžio 18 d. Nehru pa
sirodys televizijoje ir kalbės į 
Amerikos žmones. New Yorke 
ir apylinkėje ji bus galima 
matytkgirdėti nuo 11:15 iki 
11:30 PM.
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Baigėsi antras mėnuo, kaip Balsių 
Petras, pametęs ’ tėviškę, dirbo pas dėdę 
Antaną Lydiškių kaime. Apsiprato jis 
su dėdės šeima, su kaimynais, su dar
bais. Tų darbų buvo daug. Jie stūmė 
vieni kitus, ir galo jiems nesimatė. Pa
sibaigus sėjai, prasidėjo sunkiosios mėš
lavežio dienos, paskui pūdymų arimas, 
akėjimas, artinosi Joninės, ir štai čia 
pat jau šienapiūte. Jei laiko nuo laukų 
darbų atlikdavo, tai dėdė vis ką nors 
prasimanydavo: tai trobesio pamatus 
kur pataisyti, tai griovį kur iškasti, tai 
akmenis iš laukų į krūvas suvežti, tai 
nusekus vandeniui, tvenkinį sodo gale

♦ pagilinti, ar kokį kitą- nors ir nebūtiną,
* bet ūkiui naudingą darbą.

.Petras dirbo nuo tamsos iki tamsos 
nesikųsdsmas. Darbai buvo sunkūs, bet 
užtat pavalgyti dėdienė duodavo gerai.

• Mėsa, Šilėnuose retas valgis, pas dėdę- 
ant stalo būdavo kasdien, išskyrus pas
ninko dienas — trečiadienius, penkta
dienius ir šeštadienius. Trečiadieniais ir 
šeštadieniais, kadangi tai mažesnis pas
ninkas, valgydavo pieniškai; be užbal
tintų kruopų ar bulvienės, gaudavo dar 
rūgusio pieno, varškės, o kai kada ir sū
rio. Grietinę, sviestą ir džiovintus sū

drius dėdienė veždavo parduoti, bet ir be
jų šeima būdavo soti. Penktadieniais 
valgydavo sausai- ne tik be mėsiškų, bet 
ir be pieniškų valgii> Užtat gaudavo 

4.pilkių, užšaldyto aguonų pieno, aliejumi 
Išdarytos grucės, kruopų ar blynų, ku

riuos dėdienė mokėdavo skaniai pakepti 
ant kanapių ar sėmenų aliejaus.

Su kaimynais- Petro santykiai susida
rė geri. Gaspadbriai, jų sūnūs ir duk
terys jo nevengė, nes, nors žinojo, jog 
buvo neturtingas, bet vis dėlto Antano 
Balsio sūnėnas. O bernai'ir samdiniai 
jo nesišalino, nes, nors* turtuolio gimi
naitis, bet dirbo sunkiausius darbus, bu
vo berno ar samdinio vietoje.

Netrukus jis ypač susidraugavo su 
kaimyno Zubrio bernu Simanu. Sima- 
nas Jau buvo subrendęs,, apie dvidešimt

< šešerių metų vyras/neturtingo bobyliaus 
Arūnus* nuo pat mažesns tarnavęs pas 

•glsp’adorius — pirmiausia už piemenu
ką, paskui už pusbernį, pagaliau už ber
ną. Su savo varginga buitimi jis taip 
apsiprato-, kad apie kitokį gyvenimą ne
mąstė — nesvajojo. Šviesesnės ir tam
sesnės jo gyveninio dienos ėjo vien iš to, 
kad vieni gaspadoriai pasitaikydavo ge
resni, kiti blogesni.. Pas blogesniuosius 
jis ištarnaudavo metus, pas geresniuo
sius dvejus, kartais trejus, kol nusibos
davo, arba nepaverždavo kitas, pasiūlęs 
kiek didesnę algą. Geresnieji geriau 
valgydindavo, duodavo geresnį" drabužį, 
kartais ne taip spausdavo į darbus, bet 
galų gale ar pas tokius, ar pas anokius 
jis tarnaudavo, jo padėtis visur buvo 
vienoda. Jis, tiesa, buvo šeimynos na- * 
rys> bet samdytas,, svetimas, laikinis. Jisr 
kartu su visais sėsdavo į^talą, srėbdavo 
iš vieno dubens tą patį viralą, dirbdavo

Įk su gaspadoriais ir jų vaikais tuos pa-
* čius darbus, o kad kiek prasčiau rengėsi- 

kiek anksčiau kėlėsi, kiek šiurkštesnį žo
dį išgirsdavo,^ tai to neėmė per daug į 
širdį. Jei Čia negerai, jis kitąmet eis ki
tur. Jie turtingi, o aš biednas,—štai ir 
viskas. Turtingi moka jam algos tiek, 
kiek šioje parapijoje įprasta. Seniau mo
kėdavo mažiau, dabar algos kiek kyla. 
Nesupaisysi.

Ar teisingai apmokamas jo darbas, jis 
to klausimo- nekėlė. Bet kartais atsitik
davo, kad gaspadorius nusukdavo kokį 
pusrublį iš Simano algos, arba linų ma
žiau pasėdavo, arba vilnos ne tiek duo
davo, kiek buvo suderėta. Tada tarp ber
no ir gaspadoiiaus kildavo didelis bar
nis. Gaspadorius ar gaspadinė tokiais 
atvejais stengdavos perkalbėti berną* 
kad arba tiek buvo derėta, arba išskai
to' Jam už kokią padarytą žalą, neatlik
tą darbą ar kitą kokį nusikaltimą. Si
manas žinodavo, kad gaspadoriai netei
singai jį skriaudžia, darydavosi piktas ir 
įžūliai užsispyręs. Išeidamas grasindavo 
dievo kerštu, bet ir į jo paties širdį kris
davo keršto gemalas. Progai pasitaikius, 
greičiausiai, jis s u gebėtų priminti 
skriaudą...

Simaną ir suartino su Petru iš gas- 
padbriaus patirta skriauda. Ėjo sun
kiausias mettį darbas—mėšlavežis., -Vi
sas kaimas tą, kaip ir kitus lauko dar-

bus, dirbo vienu metu. Trečią mėšlave
žio dieną ėmė lyti, sunkiai prikrauti ve
žimai klimpo kelyje ir laukuose. Vyrai 
buvo pikti, keikė ir pliekė arklius ir pa
tys kamavosi pečiais įsirėmę į rungus, 
arba iš užpakalio stengdamiesi padėti 
arkliui ištempti įklimpusį vežimą.

Dauguma Lydiškių kaimo ūkininkų 
mėšlą vežėd ar senoviškai—vienarkliais, 
nekaustytais mediniais ratais. Tik Bal
sys jau nuo pernai metų buvo įsitaisęs 
porinį- geležim kaustytą vežimą, o šįmet 
lenktyniuodamas su Balsiu tokį pat ve
žimai sitaisė ir Zubrys. Darbas juo bu
vo spartesnis, bet užtat sunkesnis, ypač 
lietaus metu. Sunkiai kamavosi Balsių 
ir Zubriųv yrai su tais kerėbliškaig ve
žimais, o sunkiausiai — Pėtrasi r Sima- 
nas. Ir štai, atsitiko taip,i kad Simanas 
užkliuvo už akmens iar apgadino gele
žine rinke apkaustytą tekinio stebulę. 
Zubrys, tai pamatęs, prapliupo priekaiš- i 
tais ir grasinimais:

—Sugadinti geležimi kaustytą stebu
lę! Kaip važiuoji? Apspangai, ar ką? 
Tuzinai,k as tai yra geležimi kaustyti 
ratai? Kiek kalviui reikės sumokėti? 
Išskaitysiu aš tau iš algos, tai žinosi kitą 
sykį, kaip reikia važiuoti!

Veltui teisinosi Simanas, kad ratai, 
smuko į vandens pilną provėžą, pataikė 
į akmenį, ir kad ne jo čia kaltė, jei stebu
lės kraštas trūko, ir rinkė susimaigė. 
Gaspadorius. rėkė, kad užr ato pataisy
mą išskaitysiąs Simanui iš algos.

Visat ai matęs Balsių Petras, neišken
tė neįsiterpęs į ginčą: 

t

—Tikrai, dėde, be reikalo pykstate. 
Simanas nekaltas. Dirbant visaip pasi
taiko. Jei, prie darbo sugenda įrankis,, 
jį turi pataisyti ne samdinys, o gaspadb- 
rius. ’ •

Zubrys piktai nuvėrė Petrą akimis:
—žiūrėk tu man, koks gudruočius! Iš 

kur čia atsiradai tok is?..
Bet bartis *su Balsio giminaičiu Zu

brys tuo tarpu7 ( nenorėjo, o Simanas 
dragiška. plačia šypsena atsakė Petrui:

—Dėkui už gerą širdį. Jau ne pirmą 
ykį gaspadorius priekabių ieško. Jau aš 
matau, sunki su juo bus šneka metų pa
baigoj.

Taip prasidėjo jųdviejų draugystė.
Iš gaspadoraicių daugiausia palanku

mo Petrui rodė Venckų Adomėlis. Bu
vo tai neperstiprios sveikatos, apie 25 
metų vidutinio ūgio vaikinas- pablyškęs, 
iašuotu, liūdnos išraiškos veidu. Kaimo 
jaunimo būryje Adomėlis nepasižymėjo 
nei jėga, nei ypatingu sąmojum. Pa
prastai santūrus ir tylus, jis tačiau ne
vengdavo jaunimo pasilinksminimų^ su 
dainomis,, šokiais ir žaidimais. Tyliai 
stebėdamas visą būvį, jis įspėdavo ben
drą nuotaiką ii' žinodavę^ kada kokią 
dainą uždainuoti, kokį žaidimą ar šokį 
pradėti, ką nauja pasiūlyti, kad vėl vi
siems būtų smagu ir linksma. Dėl to 
Adomėlį visi mėgo ir tuoj pasigesdavo, 
jei jo nebūdavo. Ne kartą nusibodus 
dainomsa r žaidimams, vieni kitų klaus
davo :

—Na, ka dabar? ka dabar?...
Tas pasiūlydavo tą, tas kitą- siūlymai 

apgailestaudavo: <
—Ak, nėra Adomėlio... Jis tai žinotų.
O kai Adomėlis būdavo, tai,, nieko ne

siūlęs ir neklausinėjęs, staiga užtrauk
davo savo skandžių balseliu tokiąz dainą, 
kad visi kaip vienas leisdavo savo kaka
rines, net jų akys blizgėdavo. Arba,, jei 
Adomėlis sušukdavo:

—Ė, mergaitės, kubilą!
—Nagi dabar vovertini! Visi!
Tai vėl berniokai ir mergiotės taip 

puldavo į šokį, tarsi jau seniai būtų lau- 
V-kę to žodžio. ,

Adomėlis mokėjo skaityti ir rašyti, 
taip pat kaip ir Petras- mėgo dainas ir 
knygeles,\domėjosi žmonių gyvenimu, se
niau ir kituose kraštuose ir, gal būt, dėl 
to greitai rado su Petru bendri šneką. 
Sužinojęs, kad pas Balsius atvyko kaž
koks giminaitis iš jolimos parapijos, iš 
poniškių lažininkų, Adomėlis, sulaukęs 
sekmadenio,. atsilankė pas Balsius pa
matyti tą giminaitį ir pasiklaugmėti, 
kaip ten jų krašte žmonės gyvena. Pa<- 
tiko jam Petro kalba, ir jis tuoj supras
to, kad tas augalotas, stiprus vyras pran 
.lenkia daugelį kitų ne tik savo j.ėga, bet 
ir galva. ? ' " •

(Bus daugiau)

Detroite buv<> smagu pasrody- Įdesnės. 
ti su “Prašvilpta laime” r ,

Detroit, Mich. — Nenugin
čijamas faktas, kad aktoriaus 
saviveiklininko troškimas yra 
pasirodyti scenoje prieš pub
likų. Nėra to saviveiklininko, 
kad jis nejaustų to malonumo 
pasitaikius tokiai progai. Ta
čiau aktoriui saviveiklininkui 
būti pakviestam gastroliuoti 
kitam mieste, dar didesnis 
malonumas, nors dažnai ir 
reikia nugalėti sunkios ir iš- 
kaštingos kliūtys.

Mes, chicagiečiai, “Prą- 
švilptos laimes” trupe, kai su
žinojom, kad esam kviečiami 
į Detroitą suvaidinti tą kome
diją, kitaip irgi negalėjome 
jaustis, kaip visuomet esti to
kiais atvejais visiems saviveik
lininkams-. Su visu stropumu 
ėmėm ruoštis ir rįžtis trūks 
plyš, snigs ar lįs, bet turim 
būti Detroite!

Anksti šeštadienio ryte, lap
kričio 24, susirinkom visi Ro- 
selando. svetainėj, išvažiavi
mui į Detroitą. Nuvežimui 
mūsų pasikvietėm J. Patecką, 
F. Luką, V. Doriną, kaipo šo
ferius. O karavano vadu pasi
rinkom “Vilnies” administra
torių J. Pauliuką. Be to, Dori- 
nas pažadėjo nuvažiavus 
mums pasufleriuoti. \

Išvažiuoti iš miesto ir pa
siekti priemiesčiais vieškelius 
buvo nekoks malonumas. Da
rėsi net baisu. Automobiliai 
slidinėja leduotose gatvėse, 
taryĮtum ims ir apsisuks vieto
je, ar nugarmės kur pakran
tėn. Slenkam po dešimts-pen- 
kioliką mylių į valandą ir 
ąbejojam, ar pasieksim nenu
sisukę sprandų Detroitą.

Tačiau, kai įvažiavom į 
vieškelius ir mūsų motoristai 
pradėjo spausti ant geso, tik 
poetas gali pasakyti, 'koks 
malonumas žiemos m etų 
zvimbti po septyniasdešimt ir 
daugiau mylių į valandą Indi
anos ir \ Michigano valstijų 
platumomis. Minkštu iš po 
nakties sniegu apkloti lau
kai, pliki persišviečianti krūb 
mokšn.iai ir miškeliai skrieja,, 
lyg ekranu; pro šalį. Visur ty
ku, .tarytum viskas išmirę, net 
ir farmų sodybos atrodo tarsi 
apleistos, tuščios. Tik kur-ne- 
kur krūmokšniuose bei pamiš
kėse vienas, ar kitas medžio
tojas atkišęs į prešakį šautuvą 
dairinėjasi, išlengvo vilkda
mas dideliais guminiais būt- 
sais apautas kojas.

Aš turėjau progą važiuoti 
J. Patecko automobilyje su 
.trupės a.ktorka Ona Baltimie- 
:ne. Mašinoje- šilta, 
ir stebime žiemos metu 
žias Indianos 
valstijų 
jaučias sniego plotuose.

Kaip buvo susitarta, 
žiavęm visi Coldwater, Mich., 
pietauti į susitartą ręstauraną.

Mūsų trupės artistas čalis 
Cibukas aimanuoja, kad šąla 
jo kojos. Tokiuose atvejuose 
menininkai muzikantai, kai jų 
triūbos sąla, pila į jas spirito. 
Reikėtų ir čaliui ant kojų už- 
laistyti, bet neturim įsidėję 
ne tik spirito,, o ir “Calverto.” 
Ir vėl kvatojamės, linksmi...

Kai sumaršavom Detroito 
lietuvių klubam pilnam ūžian
čio svietelio; tuoj visi suprato, 
tkad esam, iš toli, iŠ Chicagos, 
ir nepaprasti svečai, o atva
žiavę suvaidinti detroitiečiams 

i komediją “Prašvilpta laime,” 
7— suprato, jog esam aktoriai. 
Ir tuoj, ta pačia akimirka 
ėmėm sveikintis, susipažinti ir 
“fundy^is.”

Vos spėjusi susėsti mums, už 
staliuko' ir vos pradėjus vaic . 
sintis, atvažiavo , mus oliicią- ■ 
liai priimti draugai Balčiūnai-. 
Draugė Balčiūnienė, kiek čia ■ 
seniai buvus chicagiebė, dabar : 

’jau detroitietė. Ar ne smagu i 
susitikti? Prisistato ir Nause- '■ 
da ir visa eilė kitų detroitie-1 
čių. • . ■ ■ , ■ '

Telefonas skamba. V. SnialH 
stienė kviečia pas. ją į namus ’ 
vakarieniauti.

Štai* mes jau pas Verutę ! . 
Didelis mūsų.- būrys-—visa krū- - 

‘va žmonių. B'et Smalstienės 
rezidencijoje' patalpos' dar di-'

nerimaujant už scenos, žino
ma, kad Detroite vaidinti, tai 
ne Chicagoje, kur mus stebi 
pažįstami ir asmeniški drau
gai. Detroite mes svečiai, tu
rim pasirodyti, kad verti esam 
kviesti į kjtus miestus gastro
liuoti.' O, be to, ‘Detroite pub
lika, tai ne eilinio miestelio. 
Detroite yra daug gudrių sce
nos vilkų ir lapių. Jiems nepa
siaiškinsi klaidą scenoje 
daręs. Jie žino kodėl ją 
r ei. Detroite yra kritikų 
bandančių kurti-rašyti.

žmogus balon puolęs
sas nekelsi. Ech, kas bus, kas 
nebus, bet atgal nežengsim,— 
raminamės. Ir štai! Nausėda 
jau duoda signalą būti pasi- 
ruošusiems. Tai sunkiausias 
momentas kiekvienam 
tu i, drebinančios kūną 
tės.

Pradėjus lošti pirmą
mą, tuoj pastebėjom, kad pu
blika mus supranta, — juo
kias, kvatoja. Darosi' drąsiau.

, Valgomajame ilgas 
stalas jau prirengtas vakarie
nei mirga. Blizga sudėlioti 
i.nt stalo indai, lėkštės, šaukš
tai, šakutės ir viskas laukda
mi susėdant mūsų. Iš virtuvės 
skverbiasi kvapnios vakarie
nės kvapas.

Daugelis iš mūsų grupės 
jau nebe pirmą kartą pas 
Smalstienę lankomės. Jaučia
mės, kaip namie. Daug ir ne
keikia prašyti. Slenkame už 
stalo. Susėdom' visi. O, kokia 
buvo graži ir didelė mūsų šei
ma susėdusi prie apkrauto pa
tiekalais stalo !

Smagu buvo pas Smalstie
nę. Tarytum visą naktį nebū
tų nusibodę pasisotinusiems 
plepėti, bet atėjo valanda 
skirstytis į naktigultus. Manf 
su mūsų trupės garsiuoju da
liu Cibuku teko laimė važiuo
ti pas detroitiečiams žinomą 
Oną Demskienę. Nuvežė pas į Jaučiame, kad mūsų gestaku- 
ją Dorinai.

Kur, ne kur, bet pas Dems
kienę žmogui irgi smagu ir 
nėra nei minutės nuobodžiavi- 
mui. Demskienė pavaišino 
mus ir čerkute.

Pabudom vėlai rytą, 
žvelgėm laukan 
snigta per naktį 
gatvės sniegu', 
vienas į kitą, —

teks būti Detroite pasimatyti 
su maloniais draugais ir pa
žįstamais, vargu pasakyti. Bet 
aš tikiu, kad dar teks.

Vienas iš trupės

pa- 
pada- 
ir net

sau-

artis-
minu-

veiks-

ĮVAIRIOS žinios
Pažangi meno galerija ACA 

(A m e r ican Contemporary 
Art) skelbia, kad turi sąryšy
je su švenčių sezonu pardavi
mui visos eilės dailininkų ma
žesnio formato kūrinių, par
duodamų sumažintomis kai
nomis. Kūriniai yra dailinin
kų Charles White, Gwathmey, 
Evergood, A. Toney, R. Ba- 
laniko, G. Prestopino, Stevens 
-Baranikienės, Elizabct Olds 
ir eilės kitų.

Toje pačioje galerijoje tuo 
tarpu vyksta dvi individuali- ■ 
nės parodos, dailininkų H. Ro
se ir J. Resko.

kalbamės 
gra- 

ir Michigano 
panoramas, baltuo-

suva-

Pa
per langą, 
ir užverstos 

žvilgterėjom 
prasti daly

kai, daug žmonių sniegas su
laikys nuo atsilankymo i pa
rengimą. Bet argi žmogus ga
li sulaikyti gamtos kaprizus? 
Kaip bus,

Draugė 
laukia su 
ryčiams.

liaciją, mimiką', tonaciją taip
gi jaučia publika. Galvoju s»u 
vienas, — vaidinimas pasi
seks. Ritmas iš pradžių nesi
duoda užvaldomas, bet kai tik 
užmiršom, kad vaidinam Det
roito žmonėms, o gyvenam 
naują ne savą gyvenimą, su
kurtą Andriaus Skripkos, kaž 
kaip kitaip pradėjosi alsuotis 
n* jaustis.

Per pertrauką mes jau drą
sūs. Tik mūsų Baltimienė ir 
Pilypaitė dar vis biskuti lyg 
abejoja, net tik antram veiks
me jos pasirodys publikai ir 
.nežiniai, kaip jas pasitiks pil
na svetainė žmonių. Bet ir jos 
mato, kad spektaklio pirmas 
veiksmas publiką įveikė. Joms

kad ji turi 
to “pamišu- 
kaip jis va- 
asmens, ku-

Dar apie “pamišusį 
bombininką

Policija sako, 
pavyzdžius rašto 
šio bombininko”, 
dinamas, tai yra,
ris jau per 16 metų padeda 
naminio darbo bombas teat
ruose, geležinkelių stotyse ir 
t. t. Kartais jis palieka ir raš
telius ir dabar jo raštas studi
juojamas, lyginamas su para
šais auto-biūruose, teismuose, 
bankuose ir daugybėje kitų 
vietų, kur tik randasi parašų 
kartotekos.

taip turės būti.
Demskienė jau mūs 
prirengtu stalu pus- 
Na, ir vaišingos tos 

detroitietės. Ir ko jinai nepri
dėjo ant stalo!
trokšta, čalis Cibukas nervuo- 
jas, neturi apetito pusryčiavi-
mui. Ištikrųjų yra ko neivuo- j^įgRai, žodis tarti priklauso 
lis. Cibukas, netekus draugo Detroito kritikams, kurių Det- 
G. šarkiūno, užima veikale jo rojte yra pusėtinai kompeten- 

tiškų. žmonės po spektaklio 
asmeniškai mus gyrė, bet 
tuom negalima remtis. Kuris 
gi tau sakys, kad blogai vaidi
nai, o ypatingai svečiui?

Viskas būtų buvę gerai, kad

Ko tik širdis | irgi darosi drąsiau.
i Tačiau kaip mes suvaidino-
I me — gerai, blogai ar viduti- 

, žodis tarti priklauso

rolę. Per mėnesį, laiko neprisi
rengęs kaip reikiant atvaidin-.
t'i. Mes su Demskiene jį rami
nam.

Klausomės. Nausėdienė jau
beldžia į duris. Atvažiavo mus
su Cibuku vežtis į Klubą, o iš p0 Spektaklio publika nebūtų
ten jau į svetainę. Sėdomės 
į mašiną ir vėl per Detroitą, 

j bet dabar dienos metu ir prv- 
įsnigtą Detroitą. Blogi ženk
liai, blogi ženklai, — aimanuo
jame.

Tą sekmadienio priešpietį 
i bu vo 
mas. Kai nuvažiavom žmonių 
klube pilna. Mums pašaliniam 
nepatogu susirinkime sėdėti. 
Nuėjom į bufetą. Čia susitin- 

(kam ir vieną ir kitą detroitie- 
tį. Pasirodo ir gerai man pa
žįstamas Zabulionis. O- su 
juom susitikus kalbos irgi ne
stinga. Kalbus ir daug žinan
tis. O, be to, laikraštininkas- 
korespondentas.

Kai tik spėjom visi sisirink- 
ti, išskubėjom svetainėn.

Ilgai nereikėjo laukti. Už 
valandos laiko mes jau buvom 
svetainės scenos šeimininkai, 
r Svetainėje publikos jau 
.pilna ir už minutės kitos už
ges šviesos, nušvis scenoje 
rampos, pasikels uždanga-,’ ir 
laikykitės garsieji iš Chicagos 

j atvažia vę artistai. Nusitepę 
veidus ir apsirengę spektak
liui atitinkamais drabužiais,

Klubo narių .susirinki-

taip anksti išsiskirsčiusi. Ne
kuriu pažįstamų net neteko 
susitikti. Tačiau vis viena ne
mažai teko spėti pamatyti ir 
su nekurtais susipažinti. O 
advokatė Masytė net mus ir 
pavaišino. Tai inteligentiška 
ir maloni mergina. Masys 
mums irgi nesigailėjo “pafun- 
dyti.” Smagu buvo su jais ir 
su kitais.

Pasigedom Detroito lietuvių 
jaunimo. Kadaise jo būdavo 
gana daug tokiuose atvejuo
se, didžiuosiuose parengi
muose. Šį karta reikia pripa
žinti, veik nebuvo. Kitas daly- 

rodos, detroitiečiams 
pasitikėjimo savimi, 
veikaliukus, kaip 

detroitie-

Unijos atsikreipimas Į 
šalies senatorius

šiomis dienomis New Yon- 
ko mieste buvo laikoma pa
žangiosios UE unijos veikėjų 
konferencija. Buvo tartasi 
apie kovą dėl civilinių teisių. 
Nutarta atsikreipti Į šalies se
natorius, kad jie balsuotų 
pažebojimą pietinių 
“filibusterių”. 
daryti, 
natinės 
No. 22,
riams tęsti debtus be jokio ap- 
rubežiavimo. Jau dešimt se
natorių pasisakė už tos taisyk
lės atšaukimą. Minėta unija 
ragina visus senatorius, kad 
jie pritartų minėtų dešimties 
sumanymui.

uz 
valstijų 

O kad tai ^pa
tai reikia pakeisti se-
procedūros taisyklę 
kuri leidžia senato-

PHILADELPHIA, PA.

Business Opportunity

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

GR. 3-1800
(242-248)kas, 

stinga 
Tokius 
“Prašvilpta laimė 
čiai labai lengvai galėtų pa
statyti patys vieni. Nes niekas 

• negali užginčyti, 
tiečiai 
Kiek 
pastatyti net operetes!

Tai tokios tokelės apie rnū-1
sų pasirodymą ir maršrutą į į HELP WANTED—FEMALE 
Detroitą. Ilgai, o ilgai neišdils (------------------------------ --------
iš mūsą atminties šis šuolis' 
Detroitam Kada dabar vėl

HELP WANTED-MALE

kad detroi- 
turi meninių jėgų, 

čia seniai sugebėdavo

Pagelbininkas Laboratorijoj. Iš
mokysime prie chemikalu 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 Dir., 5000 Summerdale Ave., 
Phila., Pa. JE. 3-1700. (240-246)

Insurance-typing and general of
fice duties. Center City, Air cond. 
office. Pleasant surroundings, ideal 
working condition's. 9 to 
week. Some insurance 
quired. Call LO. 8-0216.

5, 5 day 
exp. re-

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

SLĮIIPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.

i ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —, Žiaurios .tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kairia $3.00.

'i .
/ ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 

pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė- 
1 lių ir džiaugętės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 

širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.

i SAULES RCSTUBft — romanas, kuris kiekvienain-nai sakyte sako: 
skaitai mūne, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00,
VISOS 4 KNYGOS ŠUKIU TIK UZ $5.00! Bet kas non tik 1 ar 2, 
ar 3. kitygU, tai. už, 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg1. Margeris, 3825 S. 
Halsted St., Chicago 8, Hl;

(242-248)

Nurse. Gen. staff nurses for 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.

(238-249)

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

!■■■»........

3 pusi. Laisvė (Ubęrty)Penkt., Gruodžio (Dec.) 14, 1956

Stenographer. Immediate opening 
for young lady able to take dicta
tion from dictating machine Must 

• be efficient, capable and willing to 
work in law office. 2009 Walnut St. 
LO. 8-2255.

(243-249)



ALDLD REIKALAI
Gera ALDLD 6 Apskrities [ tis, sekretorium—J. A. Be- 

konferencija
Metinė konferencija at- i 

sibuvo š. m. gruodžio 2 d., 
Philadelphia, Pa., Konfe
renciją atidarė apskrities 
veikiančiojo komiteto pir
mininkas A. Žemaitis, 10:30 
ryte, ir paskyrė į mandatų 
komisiją W. Patteną ir St. 
Joniškietį.

Kol komisija tvarkė man
datus, keletas delegatų pa
kalbėjo bėgamais 
iriais, organizacijos 
lais.

kampis.
A. žemaitis patiekė kon

ferencijai dienotvarkį, ku
ris tapo priimtas. ,

J. A. Bekampis perskaitė 
praėjusios konfer e n c i j o s 
protokolą, kuris tapo pri
imtas.

A. Žemaitis, veikiančiojo 
komiteto pirmininkas, išda
vė raportą iš apskrities vei
kimo, kuris tapo priimtas. 

‘ Seka kuopų raportai iš vi- 
i su metų veikimo. Kiekvie- 
I nbs kuopos delegatai rapor- 
i tavo, kad buvo veikta,kuo
pose pagal išgalę, kiek sąly
gos leido. Iš raportų pasi
rodė, kad geriausiai veikia
ma Philadelphijoj ir Balti- 
morėj. Po jų seka Camde- 
no kuopa. Mažiausia kuo
pa Chesteryj. Didesnės 
kuopos rengė piknikus, 
banketus. Nariai aktyviai 
dalyvauja spaudos vajuose, 
renka spaudos palaikymui 
aukas. Kur veikiama, ten 
ir naudos yra.

Kuopų raportai priimti.
Prie naujų sumanymų 

Kazlauskas įnešė surengt 
pikniką Chapas Belmor, N. 
J. Palikta veikiančiajam 
komitetui.

Centro reikaluose delega
tai svarstė apie žurnalą 
“Šviesą.” Daugelis delegatų 
išsireiškė, kad organizacija 
nenukentės, jeigu centras 
sustabdys žurnalo išleidi
mą.

Eita prie rinkimų vei
kiančiojo komiteto. Išrink
ti Lipčius, Philadelphietė, 
Pieta, P u o d i s , Žemaitis, 

i Plėtienė ir Bekampis. Al- 
ternatais išrinkti Kazlaus
kas ir Paserskis.

A. Lipčius raportavo, kad 
ižde randasi $71.54.

A. Žemaitis, savo veikimo 
išlaidas, kurios pasidarė 
apskrities veikime, paauko
ja apskričiai.

Kur Keistutis buvo pasku-! Sekančiai apskrities kon- 
iiniais heleriais metais? Įferencijai vietą ir laiką pa- 

Kam jau kalbėti apie ko-’skirti palikta apskritiesval- 
munistus, kurių “tikėjimo ir dybai.
pažiūrų” jis, matyt dabar taip į Apskritis turėjo keletą 

. parenginrų, nuo kurių liko 
į pelno spaudai apie $450.00. 
i Konferencija reiškia šir- 
! dingą padėką Pietai, Mer
kiu;, Lipčiui, Zalner, Turei- 
kienei, Plėtienei, Merkie- 

1 nei, Kovalčukienei ir Be- 
kampienei, kurių darbas ir 

tebeink). Ar pasišventimas atnešė nau-

klausi- 
reika-

Mandatų komisija 
tuo ja, kad konferencijoj 
dalyvauja 4 kuopos. Iš vi
so randasi 12 delegatų, at
stovaujančių 140 narių.

Įnešta suteikti veikiančio
jo komiteto nariams, kurių 
konferencijoje radosi 5, pil
ną balsą. Įnešimas priim
tas. Tokiu būdu konferen
cijoj dalyvauja su pilnu bal
su 19 asmenų.

A. J. Pranaitis, apskrities 
sekretorius, prisiuntė raš
tišką pranešimą, apgailes
taudamas, kad dėl darbo 
sąlygų negali dalyvauti kon
ferencijoj ir negali kandi
datuoti ant -apskrities se
kretoriaus. Laiškas priim
tas.

Seka rinkimas konferen
cijos prezidiumo. Pirmi
ninku išrinktas A. Žemai-

rapor-

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
po pažeista kurio nors vai-| 
džios organo ar kurios nors 
kitoj jėgos, aš ginčiau jo lais
vę taip pat kietai, kaip jeigu 
mano paties laisvė būtų pa
liesta — nors aš ir nekęsčiau 
savo, klijento tikėjimo ar pa
žiūrų*1.

Argi ?

labai nebeapkenčia, bet kal- 
bos-žodžio laisvė buvo ne tik 
užgauta, bet ir išniekinta dau
gybės šiaip liberališkesnių, pa-! 
žangesnių žmonių, šimtai on- 
ganizacijų buvo užpulta ir 
persekiojama, bylos sekė vie
na po kitos, vienas po kito ė- 
jo apklausinėjimai, tyrinėji
mai (ir dabar 
nęrs viename atsitikime nors dos.
savo mažąjį pirštą Keistutis! Konferencija buvo pavyz- 
pajudino skriaudžiamųjų, per-1 dingą. Visi reikalai svars- 
sekiojamųjų. ir terorizuojamų-; tyti dl.aUgiškoj formoj. Po 
jų apgynimui ? I konferencijos, kuri užsibai-

Kaip žiniF desėtkai advo-!?ė ant ? V4> VjSj ^legatai 
katu — gal, daleiskime, ne-!’1’ s7ec!.a.1> gyvavusieji 
taip jau mokytų ir gudrių I konfi encijO], valgė sykiu 
kaip mūsų Keistutis — atsi- (pietus ir 4 vai. visi išsi- 
davusiai ir pasišventusiai stojo skirstė.
ginti reakcijos puolamus ir te- Sek r. J. A. Bekampis
roręzuojamus žmones, kar----------------------
tais asmeniškai nuo to skau- « » • va
džiai nukentėdami. Į tas ko- Nulaužė visas vaziuotes 
vas už civilines laives ir de-1 e
m o kratines teises pla- teises, bet susilaukė 
čiai įsitraukė net tokios orga- • 
nizacijos'kaip Lawyers Guild dvynukų 
ir American Civil Liberties | J ‘

Kaip žinia, desėtkai advo-! 
katu — gal, daleiskime, ne- ■ 
taip jau j

Sek r. J. A. Bekampis

Union. Mūsų . Keistučio gi to
se kovose nė akių nesimatė.

Tai buvo vėlai naktį. Jo 
žmona pabudo ir pranešė, jog 
“jau atėjo laikas”. Vyras pa
šoko iš lovos, greitai apsiręn- 

kūomet žinai, kad jis bijo pūs-|gė, aprengė, žmoną. įsuodino 
- * * ’ --- j automobilį ir pasileido 80

mylių per valandą greitumu, 
žmona klykia, rėkia, o jis lei
džia mašina iš visų pajėgų. 
Užlėkė ant Triboro 
zvimbė per vietą, 
pasimokėti kvoderį 
link Metropolitan 
kuris randasi tarpe Second 
Ave. ir 96th St., Manhattane. 
Policija vijosi, bet nesuspėjo 
pavyti. Tik už valandos paaiš
kėjo, 'kas atsitiko: Mrs. Mi- 
shokoff pagimdė dvynukus. 
Visos nuodėmės Mr. Murray 
Mishokoff tapo atleistos. Mi- 
shokoffai. gyvena Astoria, 
Queens.

Galima žmogui atleisti,

teiti prieš reakcijos audrą, pa
lenda po “velėna” ir šiltai sau 
laukia giedresnės dienelės. 
Bet labai negražu girtis, kad 
jis kitų žodžio teisę ir laisvę 
gintų, jei tik pasitaikytų* pro
ga, kuomet žinai, kad jis ne
gynė ir negina, nors tų progų 
buvo ir yra šimtai. Viskam y- 
ra ribos. . .

Chicagos kunigų Draugas 
tgr. 7 d.) suriko: Amerikie
čiai muša rusus Melbourne.’*

Jau žinote, kas iš to “muši
mo” išėjo, o Draugo redakto
riai dar kartą pasirodė visiš
kai nesportiškai.

tiltę, pra- 
kur reikia 
ir leidosi 

, Hospital,

NeHYorko^zWWZlnloi
.Suėjo 30 metu, kai nuo mūsų tapo atskirtas

PRANAS MIILERČIKAS

1926 metų,-gruodžio 14 dieną jis žuvo anglies 
kasykloj; Minersville, Pa. Jo asmenyje darbo 
žmones neteko kovotojo už šviesesnę buitį. Mes 
likome be mylimo ir mus mylėjusio duonpelnio, 
draugo ir globėjo. Amžina jam atmintis!

žmona Mary Krvnylievė
dukterys: Alberta Urbaitienė

Aldona Kelly

— Wood haven

Miesto taryba nutarė, kad 
%) ' 

reikia tyrinėti tarybą..... 
fe fe v

New 
nutarė 
misiją, 
miesto 
trys miesto tarybos nariai yra 
įsivėlę i nešvarias finansines 
machinacijas. Iš viso miesto 
taryba turi 25 narius.

Nutarimas nepadarytas be 
ginčų. Tarybos demokratinės 
daugumos vadas Joseph T. 
Sharkey patiekė rezoliuciją 
sudaryti tokią komisiją, bet 
republ ikonų frakcijos galva 
Isaacs priešinosi. Jis sakė, kad 
niekur negirdėjo, kad kokia 
nors legislatyvinė taryba nu
tartų tyrinėti save.. Jeigu rei
kia tyrinėjimo, sakė jis, tam 
yra tyrinėjimo komisijonierius 
Charies Tenney.

Yorko miesto taryba 
sudaryti specialią ko- 

kuri tyrinėtų pačią 
tarybą. Sakoma,

Kap. H. Mulzacas 
vėl turi teisę 
išplaukti jūron

HELP WANTED MALE

tyri- 
pritaria /majorat 

ir pačios tarybos 
kad pirmininkas Abe Stark.

Bet tarybos nutarimui 
nėti save 
Wagner is

Trys tarybos nariai, prieš 
kuriuos keliami kaltinimai, y- 
ra šie:

Queens demokratas Hugh 
Quinn, kinus kaltinamas kaip 
dirbąs Triboro Carting kom
panijai, kuri . turi biznio ry
šius su miestu;

Bronx demokratas Edward 
Cunningham, kuris darbavosi 
T’erma kompanijos labui, kad 
išgauti jai koncesiją;

Staten, Island demokratas 
James J. Murphy, kuris dar
buojasi tūlai laivų taisymo 
kompanijai, kuri' taiso miesto

i Unijos pagerbė
i sen. H. Lehmana

New Yorko 
spaudoje

York oK o m e r c i n ė j e Ne w 
spaudoje Vengrijos ir bendrai 
Rytų Europos įvykiai taip iš
pučiami, kad jie išstumia visas 
kitas žinias. Ištisi puslapiai 
užimami ilgais pranešimais iš 
Vienos (Austrijos), straips
niais 'apie pabėgėlius, pareiš
kimais, manifestais, vedamais 
straipsniais ir t.t.
■ štai “World-Telegram”, pa
vyzdžiui, savo antradienio lai-

PADUOTA SOBELIO BYLOJ 
APELIACIJA

šio distrikto federalinis a- 
peliacijų teismas gavo atsišau
kimą Sobellio bylos advokatų 
prieš teisėjo Kaufmano pasi
elgimą. Advokatai reikalauja, 
kad teisėjo Kaufmano patvar
kymas būtų atmestas 
mokslininkui Sobelliui, 
randasi Kalifornijoje
me, būtų suteiktas naujas teis
mas.

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

(241-244)

plan, 
sick- 

50 to 
work-

ir kad 
kuris 

kalėj i-

Šapos darbininkai. Punch press 
operatoriai, sudėstytojai. Prie Alu
minum langų. Mokantį skaityti ir 
rašyt angliškai. Amžiaus 21-45, dy
džio 5’6” ir viršaus. Apmokamos 
šventės ir atostogos. EMERSON 
INDUSTRIES, 182 Adams Street, 
Hempstead, L. I.

(243-249)

UŽDEGS KALĖDINES 
EGLAITES

BUSINESS OPPORTUNITIES

Kaip ,kasmet, taip šiemet
’doje pirmame puslapyje netu- įvairiose miesto vietovėse bus 

nieko, apart apie įtaisytos1 kalėdinės eglaitės. Jų 
ir Lenkiją. Didžiulis | bus 23’ ir jos bus “uždegtos” 
sako, kad “Lenkijos antradieni, gruodžio 18 d.

Prie miesto svetainės uždegi
mo ceremonijos Įvyks 5 valan-j 
dą vakaro.

kaujasi prieš raudo-
Kąlbama apie plą-

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 Lorw 
Beach Rd., Oceanside, L. I. K (V 
6-9835. Vakarais IV. 8-1864. *

(242-248)

ri beveik 
Vengriją 
antgalvis 
studentai 
nuosius”.
čius mūšius šcecine — prane- 
išimas irgi iš Vienos. Kitas 
antgalvis sako, kad “Vengri-į Susikūlė du lėktuvai 
jos darbininkai prieš mirties ( La Guardia stotyje 
pavojų lemiamame 
dar kitas antgalvis 
“Vengrija girdės 
bažnyčių varpus”, o

' su

TRUCKS

streike”, 
sako, kad ' 
Amerikos 
dar kitas,

kad “Pabėgėliai pasieks nau
jus namus Kalėdoms”. Antra
me ir trečiame puslapyje vėl 
koks tuzinas antgalvių apie 
Vengriją, o ta pati tema atsi
naujina Priamų straipsnių 
puslapyje.

Matyti, kad ‘ Vengrijos ir 
vengrų bėglių klausimas da
bar gretinamas su kalėdišku 
sentimentalizmu. Beveik verk
šlendami komercinės spaudos 
rašytojai gieda apie tai, kaip 
pabėgėliai, kurie atskraidina
mi iš Austrijos čia, sės prie 
Kalėdų stalų, kaip Kalėdų 
varpai bus perduoti per Ame
rikos Balsą ir radiją “Free 
Europe” Vengrijai ir t.t.

Tai tos pačios radijo stotys, 
kurios sukilimo metu vis 
transliavo tokius atsišaukimus 
Į vengrus, kurie juos skatino 

didesnio kraujo pralieji- 
pabėgėliai dabar 
radio stotis. Bet 
sentimentalu ir

Trečianį popiet įvyko 
lėktuvais laiminga nelaimė. 
Laiminga todėl, kad abudu 
buvo pasažyrinjai lėktuvai ir 
per abudu buvo virš 90 kelei
vių, bet nė vienas nebuvo su
žeistas. Lėktuvai susikūlė La 
Guardia statyje, dar būdami, 
ant žemės, bet besirengią pa
sikelti. Jų išskridimas buvo 
suvėluotas 40 minučių.

Nelaimės ir žmonių 
žuvimai dar vis auga

Miesto 'policijos komisijo
nierius Kennedy praneša apie 
automobilių nelaimes praėju
si mėnesį. Pasirodo, kad tarp 
lapkričio 12 ir gruodžio 10 d. 
auto nelaimėse buvo mieste 

i užmušta 67 žmonės. O tuo 
'tarpu praėjusiais metais per 
Į tą pati laikotarpį auto nelai
mėse buvo užmušta tiktai 53 %
žmonės. Kennedy sako, kad 
šis nelaimių augimas yra pa- 
payojingas.

Ame.s Bench Lathes, 1 inch cap
acity, also 1 Burke Miller, all units 
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. Te 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. 
V. C. CL 5-5511. (242-248)

prie 
mo. Patys 
kaltina tas 
dabar viskas 
graudu.... 

*

Visiems mūsų lietuviškiems drau- 
garr$—Geriausią Kalėdų dovaną 
jūs galite duoti jiems arba sau 
pačiam tai yra Heating Instalia?1 
t i on. (t

APSIMOKA! >
Šalto Vandens Namų 

Savininkams
CENTRAL 
HEATING
Pakelią Jūsų Rėndą

$5.25 už rūmą su šiltu vandeniu 
Nereikia jmokėjimij

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 J
AP. 7-0795 — AP. 7-3940/

Visiems Mano Draugams $
ir Kostumeriams g

. Linksmų Sezono Švenčių - m

AUGUSTIN TELEVISION
& SERVICE |

208-05 35th Ave., Bayside, L. I.
BA. 4-3385 ž

Taisome radios ir TV 
(238-247)

* * j
i “Daily Workeryje” tilpo'
viešas Al Lannono laiškas. Al _ lulsonl„ ruulos n. lv 
Lannon yra vienas komunistų 
vadų, kuris aktyvus jūrininkų 
tarpe. Jis pats jūrininkas.

Lannono laiškas griežtai 
smerkia Komunistų partijos 
nacinalinį komitetą ir “Daily 
Workerį”. Tai bene griežčiau
sio tono laiškas prieš naciona
linį komitetą, . kuris tilpo “D. 
W.” puslapiuose. Lannon tei
gia, kad čia jau ne klausimas 
apie draugiškas diskusijas, 
bet kad nacionalinio komite
to dauguma yra “politiniai de- 

labdary-, generuota”.
; Vengrijos Įvykiuose Lannon 

pabrėžę, L yr-ausja| ]<a]tina “Nagy biū- 
kad Lehmanas per visą savo t rokratinęl grupę, kuri neleido 
karjerą, kaip senatorius, taip j;aisyti praeities klaidų”. Jis 
ir kaip New Yorko guoerna- (ueišaiškina, apie kokį periodą 
torius, buvo nuoseklus darbo .
unijų draugas.

jvy- 
tapo 

senatorius Lehma
nn e t ų, 1 i b e r a- 

terminas Senate 
greitu laiku. Jis

Kapitonas Hugh N. Mulzac, 
kuris karo metu vadovavo lai
vui “SS Booker T. Washing
ton”, vėliau prarado teisę 
plaukti prekybiniame laivyne. 
Specialiai sudaryta’karinė pa- ... .
kraščio sargybos komisija, km I jam surengė AFL-CIO.

with
Excel, clientele, 
An opportunity

jūrininkus iš poli-
paskelbė kapito-
kaip ir šimtus
jūrininkų,, “ne-'

iki šios dienos 
nega-

r i tyrinėjo 
tinio taško, 
na Mulzacą, 
kitų pažangių 
patikimu”.

Nuo 1950
Mulzacas ir jo draugai 
Įėjo išplaukti jūron, ir jie tu
rėjo užsiimti kitokiais darbais. 
Jie sudarė savo gynimo komi
tetą, kurio priešakiu.' atsistojo 
pats kapitonas Mulzac. Dabar 
po ilgos kovos teismuose pa
kraščio sargyba vėl išdavė 
kapitonui Mulzacui leidimą.

Bet dar klausimas, ar Mul
zacas gaus darbą. Laivų savi
ninkai nesiskubins jį samdyti, 
nors karo metu Mulzacas pa
garsėjo kaip vienas iš drą
siausių kapitonų, kurio laivas 
vežinėjo ginklus Amerikos 
sąjungininkams per labiausiai 
minuotus Atlanto vandenis. 
Kapitono Mulzaco laivo Įgula 
susidarė iš įvairių tautybių ir' 
rasių anti-fašistinjų jūrininkų. 
Pats Mulzacas yra negras.

Beje, per tuos kelerius me
tus, kuomet jis nebuvo jūroje, 
MuIzacaS pradėjo tapyti ir 
pasidarė gan žymiu dailinin
ku, nors savamoksliu. Jo kū
riniai dažnai išstatomi ACA 
galerijoje. Nors jis labai pa
mėgo tapybą, bet jis vis vien 
norėtų vėl išplaukti kaip ka
pitonas. Paklaustas kodėl, jo 
atsakymas buvo trumpas:

“Jūra traukia....”

Commodore viešbutyje 
ko banketas, kuriame 
pagerbtas 
nas, 7 8 
ias, kurio 
pasibaigia
po to pasitrauks iš viešo poli
tinio gyvenimo. Pagerbimą 

• Ban
kete' kalbėjo majoras Wagne- 
ris/ AFL-CIO galva George 
Meany ir kiti. Dalyvavo apie 
1,000 svečių. Lehmanui įteik
tas Phillip Murray-William. 
Green vardo premija, penki 
tūkstančiai dolerių, 
tą sumą perduosiąs 
bes organizacijoms.
“ Visi kalbėtojai

PERSONAL
Aukštas, gražus vyras, apie 35 m. 

amžiaus, myliritis muziką ir meną, 
kalbantis angliškai. Jauna mote
riškė norėtų sueiti j 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)

For Rent
Large Long. Iš. Drive In Clean

ers looking for shoemaker 
own equipment, 
splendid locality.
that will definitely establish you as 
a permanent occupant. PI. 2-2900.
Williston Park, L. I.

(243-249)

Kokios kategorijos 
bedarbių dauguma?

Užrašykite Laisvę savo draugui

v Klausiate, ar Laisvė gali
ma užsakyti į Kubą? Taip, 
galima, ten įsileidžia. Red.

Lehmanas

NEWYORKIECIO ŽUVIMAS 
CHICAGOJE

Iš Chicagos gautas praneši
mas, kad ten tapo nužudyta^ 
newyorkietis aktorius-komei- 
dij antas Malcom Lee Boggs. 
Jis ten buvo nuvykęs vaidinti 
veikale “No Time for Ser
geants.” Jį užmušė du jauni 
berniukai, su kuriais jis ten 
susipažino, susidraugavo, ir 
kurie norėjo jį apiplėšti. ' Ka
dangi jis geruoju nepasidavė, 
tai jie jį užmušė.

jis kalba, nes Nagy grįžo prie 
vadovybės tik ne ramumams 

■ prasidėjus ir atėjo pašauktas 
I paties Gero. Iki to laiko Nagy 
i dar buvo be galios.

Nacionalistinės New Yorko 
airių organizacijos pasiuntė 
telegramas, kuriose sveikina 
Šiaurinės Airijos nacionalis
tus, kurie atnaujino veiksmus 
prieš britus.

Linksnių Sezono Sveikinimų $
| FLUSHING g
« HOUSE OF FLOWERS g
& 41-40 Kissena Blvd. «
K Flushing, L. I. «

FL. 9-1315—Ext. 2. g
g Arjl Main St. ' g

M , (242-248)

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 Bet 
tiktai su šiuo skelbimu! Išsi
baigia Gruodžio 24 d.

(239-245)

štai kas paaiški: 1956 me- 
New Yorko valstijoje ištais

[ visų bedarbės apdraudą iman- 
Į q j U /Invhininlrn A nvAPAnint 
I yna
amžiaus slenkstį. Tokių darbi
ninkų šiuo tarpu esama ik$ 
70,000. Tas aiškiai parodo,^ 
kad vis sunkiau ir sunkiau 
darbą gauti jau senesnio am
žiaus darbininkams.

darbininkų 54 procentai 
jau peržengusių 45 metų

$ Visiems lietuviškiems mano
Amatininkai, paieškodami^

darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

f^J!^J«5J8S5JSfi5J8S5J8®^ja«jaS5SS  ̂J8«JS^ 
J Visiems mūsų Lietuviškiems
j: Draugams ir Depozitoriams Mes i 

' £ Linkime Linksmų Kalėdų ir Lai- 
i j mingų Naujų Metų. Taupykite 1 
į savo pinigus gerame, pasitiki- 
f mame banke. Mes apdraudžia- i 

' me jūsų taupinius iki $10,000. į 
■'f HAMILTON FEDERAL Ž 
1" SAVINGS & LOAN i
f ASSOCIATION I 
f of Brooklyn, n. y. I 
§ 413—-86th St. (Įsteigta 1889) < 
I - BE. 8-0300 J

Draugams —
Linkiu Geriausių Sezono

PHILLIPS FUNERAL
79-02 Metropolitan Avė. t

Middle Village, L. I. <
$ John J. Phillips, licensed Mgr. ii 

Tel. TW. 4-8389 J;
SSjasus^ja^jasa saawssja^ja^js^ja^wjxja  ̂ji

švenčiųj
HOME i

MATTHEW A 
y BUYUS 

(BUYAU8KA8)

Brooklyn© moterims
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 13. 8 Vai., Liber
ty Auditorijos patalpoje. Pas
kutinis pasiruošimas Kūčioms, 
kurias rengiame gruodžio 22 
vakarą, ir kiti reikalai, svar 
būs visoms narėms. Lauksime 
visų. Valdyba

(235-244)

$g Visiems Mūsų Lietuviškiems L 
K Draugams* $
w Geriausių Sezono Linkėjimų. S 
g TELEVISION CO. S
g BELIN RADIO IR S
K 1827 Frost Ave.—1294 3rd Ave. sft 
g NYC. — RE. 7-3672—2240 g

(240-246)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

KONFERENCIJA
»

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

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

J4\pusl. Laisvė (Liberty) Peįnkt., Gruodžio (Dec.) 14, 1956




