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KRISLAI
Įdomus klausimas. 
Galima paspringti. 
Susiprato, nors vėlokai.
Paleista kazyrė.
Ar Vokietija “next?” 
Naujos plunksnos. 
Lengviau duoti...

Rašo A. Bimba

Praėjusį ketvirtadienį per 
radiją ėjo įdomios diskusijos 
tarpe republikono kongresma- 
mano Hoffmano ir demokrato 
Bolingo;

Duoti britams daugiau eko
nominės pašalpos, ar nebe
duoti ?

Tokia buvo debatų tema.
šiuose debatuose Mr. II off- 

man as pasakė maždaug taip: 
Mes jau dabar turime užsie
niuose devynis šimtus militari- 
nių bazių. Militariškai kal- 

^b.ant, jau turime apžioję be- 
tfc’-ik visą pasaulį. Susidaro pa- 
springimo pavojus.

Devyni šimtai militarinių 
bazių svetimuose kraštuose! 
Jokia visame pasaulyje imper 
rija .niekados neturėjo tokio 
baisaus militarinio aparato!

Daugeliui ilgai buvo nesu
prantamas Tarybų Sąjungos 
d e 1 e g acijos “miegojimas” 
Jungtinių Tautų Asamblėjoje. 
Ji tik gynėsi, kai jai buvo pri
metamas kišimasis į Vengri
jos ir kitų socialistinių kraštų 
vidinius reikalus.
L Pagaliau ji pabudo ir pasi- 
OTiebė antrąjį tos pačios laz
dos galą. Ji dabar pareikala
vo, kad Asamblėja tuojau iš
tirtų ir apsvarstytų Amerikos 
kišimąsi Į tų šalių vidinius rei
kalus.

Aišku, jog praktiškos nau
dos iš to kaltinimo bus ne
daug. Mes visi puikiai žino
me, kad mūsų šalis turi asam
blėjoje su savim didelę dau
gumą kraštų. Jie jau nutarė 
tą klausimą pavesti politiniam 
komitetui, vietoje tuojau 
Asamblėjoje svarstyti. Visas 
reikalas bus pastumtas į šalį.

Tačiau tame komitete dis
kusijos turės būti įdomios.

Kalbant apie Sovietus ir 
Asamblėją, išlenda kitas keis
tas klausimas. Kodėl jie suti- 
d;o priimti Japoniją, kai kiti 
^griežtai atsisakė balsuoti už 
priėmimą Mongolijos Liau
dies Respublikos? Juk jie sa
vo rankoje turėjo smarkią ka- 
zyrę, bet paleido.

Visi ženklai rodo, kad pa
naši eksplozija, kokia įvyko 
Vengrijoje, yra ruošiama Ry
tinėje Vokietijoje.

Vienas radijo komentato
rius sako: mums labai švarku 
iš Vakarinės Vokietijosneiš
leisti per anksti tų, kurie nori 
skubintis Rytinėn Vokietijon 

♦ ir ten “laisvintojams” padėti 
nuversti komunistinę valdžią.

Tai ' atviras pripažinimas, 
kad fašistinis pučas jąu > yra 
suplanuotas. O kai sukilę fa
šistai bus pliekiami, vėl bus 
šaukiama: “nekaltus ir be- 

^ginklius žmones žudo!”

a Senosios plunksnos jau nu
sidėvėjo. Amerikos Lietuvių 

Tarybos ir VLIK o raketas da
rosi vis mažiau ir mažiau pel
ningas. Reikia naujų plunks
nų, naujos maskos.

Štai kaip reikia suprasti 
Bostone susiorganizavusį 
“Demokratinių grupių sambū
rį”. Net septynios grupės snsi-

Vengrijos streikai 
baigės; planuojamas 

koalicinis režimas

Britai nukovė 25-is
Port Saido arabus; 

delsia pasitraukt
Budapeštas. — Visi šalti

niai, lygiai kaip oficiališki 
čia, taip šaltiniai Vienoje, 
sutinka, kad streikai Ven
grijoje pasibaigė. Kai ku
riuose fabrikuose dar ne
dirbama, bet tai dėl kuro 
ir elektros stokos. Gandai, 
kad Janos Kadaras pasi
traukė iš valdžios vairo, ne
pasitvirtino. Vienok, yra 
žymių, kad dedamos pa
stangos atnaujinti liaudies 
frontą ir sudaryti koalici
nę valdžią. Kadaro šalinin
kai veda derybas su taip 
vadinama Smulkiųjų ’savi
ninkų partija ir su Petofio 
vardo partija (valstiečiais 

j liaudininkais), kad sudary
ti koalicinę valdžią. Taipgi 
yra žinių, kad derybos ve
damos su keliais buvusiais 
Nagy kabineto nariais, ku
rie dabar gyvena Rumuni-

Jie nesiginčijo, 
bet ir nesutiko

Londonas. — Pakelyje į 
Was.bingtoną Indijos prem
jeras Nehru buvo sustojęs 
Londone praeitą savaitgali 
ir trumpam laikui pasimatė 
su Edenu, kuris jau grįžo 
iš Jamaicos. Vėliau praneš
ta, kad Edenui visai nesise
kė jtikinti Nehru, kad Bri
tanija teisinga įr turėjo tei
sės atakuoti Egiptą. Nehru 

i atvirai pareiškė Edenui, 
kad visos jo simpatijos, 
kaip ir Indijos simpatijos 
bendrai, randasi Egipto pri

Vakarų Vokietija norėtų tartis 
su Lenkija apie Oderio-Neissės 
sienų reviziją; lenkai nesutiks
Bona. —-Vakarų Vokieti

jos federalinės respublikos 
užsienio reikalų ministras 
Heinrich von Brentano da
vė suprasti, kad Vak. Vo* 
kietija yra pasirengusi de
rėtis. su Lenkija apie Ode- 
rio-Neisės rubežiaus pakei
timą. Kaip žinia, dabarti
nė Lenkijos Vokietijos sie
na randasi žymiai į vaka
rus nuo prieškarinės, ir

būrusios į daiktą ir pradėju
sios naują žygį “Lietuvos lais
vinime”.

Pilnai sutinku su Liaudies 
Balso redaktoriumi, kai jis, 
kalbėdamas apie savo laikraš
čio vajų ir "reikalus, kreipiasi 
į geros valios lietuvius ir sako:

“Sunkiausia yra tiems, ku
riems tenka prašyti finansinės 
paramos organizacijai ar ko
kiai kampanijai, pažangia^ 
spaudai. Aukoti yra daug 

i lengviau, nors kartais ir nėra 
sutaupą. Už auką padėkos, 
pasakys, kad įvertini reikalą. 
Gi rinkėjas aukų dažnai gau
na dar išbarti. O kai reikia 
aukoti, tie juk neatsilieka, 
dažnai dar būna priešakyje,’* 

joję. Ten apart Nagy’o ran
dasi buvę ministrai Loso- 
noszy ir Szanto.

Praeitą savaitgalį užsie
nyje buvo paskleisti gan
dai, kad sukilėliai užėmė 
Miscolco industrinį miestą, 
bet tai buvo gandai be pa
grindo. *

Marš. ŽukoA as 
ir D. Šepilovas 
vieši Varšuvoje

Varšuva. — čia atvyko 
Tarybų Sąjungos apgynos 
reikalų ministras maršalas 
Žukovas ir užsienio reikalų 
ministras Šepilovas. J i e 
konferuos su Gomulka, Cy- 
rankevičium, Spičalskiu ir 
kitais Lenkijos vadais. Bus 
vedami pasitarimai apie ta
rybinių jėgų padėtį Lenki
joje ir apie Lenkijos Tary
bų Sąjungos santykius ben
drai.

Briuselis. — Belgija baigė 
draudimą vairuoti automo
bilius sekmadieniais. Sako
ma, kad pagerėjo gazolino 
tiekimas, dėl kurio anks
čiau draudimas buvo pra
vestas.

sėje.
Paskui išleistas komuni

katas sakė, kad Nehru ir 
Edenas nesutiko, bet' taip
gi pabrėžta, kad pasikalbė
jimai vyko mandagiu tonu, 
kad jie nesiginčijo.

Lenkija gavo teritoriją, ku
ri apima 40,000 kvadrati
nių mylių. Nors istoriniai 
ta teritorija (Pomoržė ir 
Šlionskas, vokiškai Pome
ranija ir Silezija) lenkiš- 
kai-slaviškos, apie 10 mili
jonų žmonių, kurie ten gy
veno prieš karą, didžioje 
daugumoje kalbėjo vokiš
kai. Jie tapo ištremti arba 
patys pabėgo, o jų vietą už
ėmė apie 6 milijonai lenkų, 
kolonistų.

Von Brentanę sakė, kad 
Bona mielai tartųsi tuo rei
kalu su Varšuva. Bet ofi
ciališki Varšuvos šaltiniai 
jau atsiliepė. Lenkai -pa
reiškė :

Visų pirma, Lenkija ne- 
sitartų tokiais klausimais 
-su Vakarų Vokietija, o tik 
su suvienyta Vokietija ar
ba su Rytų Vokietija, su 
kuria Lenkija rubežiuojasi. 
Rytų Vokietija jau pripaži
no naująją sieną. Be to, 
kaip tai nebūtų, lenkai tą 
sieną skaito amžina ir ne
planuoja vesti derybas su 
kuom nors apie kokias nors 
^revizijas.” ♦

Gavimui Nauju Skaitytoju

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:

Philadelphijos vajininkai ..’............................. 4104
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence Lowell, Mass............................... 3640
Waterburio vajininkai ......................................  3600
Hartfordo vajininkai ............  3112
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 2960
Worcester io vajininkai .................................... 2690
P. Paserskis—A. žemaitis, Baltimore, Md. 2685 
Elizabetho vajininkai ........................................ 2682
Pittsburgho vajininkai...................................... 2076
Brooklyno vajininkai ........................................ 1488

So. Bostone vajininkai 1480 
L. Prūscika, Chicago, Ill. 1224 
Rochcsterio vajininkai ......  1200
Harrisono vajininkai ......... 1180
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y........ 1050
Chester, Pa........................... 1040
L. Tilvvick, Easton, Pa. 980 
Norwoodo vajininkai .......... 880
Newarko vajininkai ............ 764
A. Apsegiene, Auburn, Ma. 748 
P. Beeis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y......... 720
Patersono vajininkai ............  500
J. Patkus, New Haven, Conn. 464

Philadelphiečiai tvirtai laikosi5 pirmpj vietoj, •i i?. •» 
Naujų ir atnaujinimų prisiuntė šie vajininkai: R. 

Merkis, Phila., Pa.; J. Bekampis, Avalon, N. J.; Geo.
(Tąsa 4-tam pusi.) \

3. Nehru konferuoja 
su D. Eisenhoweriu
Washingtonas. — Praei

tą sekmadienį ši on šalin at
skridęs Indijos premjeras 
Nehru dabar dar konferuo
ja su prezidentu Eisenho- 
weriu. Nehru ir jo duktė 
Indira Gandhi atskrido pri
vatiniu Eisenhowerio orlai
viu, kuris tam buvo pasiųs
tas Britanijom Washingto- 
no aerodrome juos sutiko 
Nixonas., Dulles ir kiti val
džios nariai, o prie Baltojo 
Namo laiptų •— Eisenhowe
ris. Tą pačia dieną Eisen
hower is ir Nehru pradėjo 
pasikalbėjimus.

Nehru ir jo duktė apsi
stojo Blair name, skersai 
gatvės nuo Baltojo namo. 
Pirmadienį jis su preziden
tu išvyko į/ jo! farma Get- 
ty'sburge, kur praleido die
ną. Šiandien, antradienį, 
jie grįžta Washingtonan.

Austrijos protestantai 
nori lygių teisių^ nori 
katalikų privilegijų

jos tam tikras privilegijas 
ir 1.1.

Mitinge priimta rezoliuci- 
I ja, kurioje reikalaujama iš 

Viena. — Vienoje įvyko : valdžios panaikinti tuos vi- 
masinis protestantų mitin- ’ sus archaiškus įstatymus ir 
gas, kuriame Austrijos pro-. įvesti Austrijoje pilną ly- 
testantai reikalavo sau ly- gybę, kaip tinka moderniš- 
gių teisių. Austrijos evan- (kai šaliai, 
gelikų vyskupas Gerhardas ------------------
May sakė, kad Austrijoje i Maskva. — Posėdžiauja 
egzistuoja 175 metų senu- Tarybų Sąjungos Komunis- 
mo įstatymai, kurie duodamu partijos cen tralinis ko- 
pnvilegijas kata 1i k i s k a i, 
daugumai. Katalikai kari- ■ 
nėse pajėgose gauna ten Į 
tokią pirmenybę, katalikiš
kos labdarybės - organizaci-

Punktai

Vera Smalstis, Detroit, Mich. 440 
Clevelando vajininkai .......... 420
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. ISO 
Stamford, Conn....................... 160’
A. Kuzmickas,

Girardville, Pa................ 148
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass................ 120
Cliffside Park, N. J.............. ... 80

i Indija yra “tiltas”
I Trumpas laikas po atvy
kimo Nehru kalbėjo ketu
rių šimtų Washingtone gy
venančių indų pobūvyje. Iš 
jo kalbos daromos kai ku
rios išvados apie tai, kokius 
klausimus jie kels pasikal
bėjimuose su Eisenhoweriu. 
Nehru sakė, kad šiame ne
ramiame ir susiskaldžiusia
me pasaulyje Indija dar vis 
siekia būti tiltu. ' Iš to da
roma išvada, kad jis ti
kriausiai perduos Eisenho
werio Kinijos premjero 
Čou En-lajaus pasiūlymus, 
kaip galima būtų normalin- 
ti santykius tarp Kinijos ir 
JAV. , ’ , . ’ '

Nehru taipgi sakė, kad 
jeigu Eisenhoweris. sutiktų 
apsilankyti- ' Indijoje,' “jis 
gautų priėmimą, kuris bū
tų nemenkeshis, ' už kokį 
nors kita.” ' ’C- 1

ORAS NEW VORKE
Vėsu, giedra

Port Saidas. — Kadangi 
arabų partizanai nukovė 
britų karininką, britų ka
riai čia pravedė tikras sker- 
nynes arabų tarpe. Britų 
šarvuočiai kulkosvaidžiais 
apšaudė civilinius gyvento
jus ir nukovė 25. Mieste 
viešpatauja didžiausias pa-

Pravda kaltina 
D. Eisenhower j 
kaip hipokritą

M&skva. — Tarybų Są
jungos komunistinis orga
nas “Pravda” vedamajame 
straipsnyje apkaltino Ame
rikos prezidentą Eisenho
wer! kaip hipokritą, kuris 
dedasi esąs didžiai susirū
pinęs. Vengrijos reikalais, o 
faktinai savo maišymus! 
padeda palaikyti neramu
mus ir suirute Vengrijoje.

“Pravda” sakė, kad prez. 
Eisenhoweris nei vienu žo
deliu nepasmerkė žiauru
mų, kuriuos atliko sukilė
liai, kurie bandė grąžinti 
fašistinį režimą Vengrjon. 
bet jis atakuoja teisėtą (tai 
yra, Kadaro) valdžią Ven
grijoje.

“Pravdos” straipsnis yra 
pirmas toks prieš Eisenho- 
werį nuo Ženevos konferen
cijos. Paprastai, jeigu ir 
kritikuojamas, Tke tarybi
nėje spaudoje traktuojamas 
švelniai ir gan prielankiai, 
o aštriausia kritikos ugnis 
paprastai ten a į s u k a m a 
prieš Dullesą.

Tokyo. — “Asghi” ir kiti 
japoniški laikraščiai pra
dėjo vesti kampaniją prieš 
Kalėdų šventimą, kuris da- 
bar labai paplito Japonijo
je. Laikraščiai sako, kad 
tai vietiniai kome r c i s t a i 
garsina Kalėdas kaip dova-! 
nų davimo laiką, nors tas 
visai nesupuola su japonų 
tradicijomis.

Lenkų žinių agentūra sako, kad 
iižsienvje skleidžiama daug melų

*1 '

' Varšuva.’ — Lenkijos ži
nių agentūra PAP sako, 
tad užsienyje paskleista 
daug gandų apie nebūtus 
įvykius Lenkijoje. Pavyz
džiui, praeitą savaitę užsie
nio spaudoje buvo minimi 
tokie “įvykiai,” kaip ang
liakasių streikas. Silezijoje, 
metalo darbininku strei
kas Poznanėje, ataka prieš 
tarybinį karinį traukinį 
prie Kurnos, tarybinių ka
rininkų buto padegimas 
Liegnizoje, ir t.t PAP sa
ko, kad specialiai prašė sa
vo korespondentų tose vie
tovėse patikrinti, ar kas 
nors panašaus įvyko. Ii’ ko
respondentai pranešė, kad 
nieko, panašaus.; nebuvo. 
PAP klausia, kaip tai atsi

sipiktinimas prieš britiškus 
okupantus. Jie aiškino, kad 
tai “kovoja prieš partiza
nus.”

Sekmadieni buvo praneš
ta, kad britai jau pasitrau
kė iš Port Saido ii’ laiko 
savo rankose tik siaurą 
ruožą uoste. Bet pirmadie
ni pranešta, kad jie dar ne
pasitraukė, kad miesto ad
ministracija lieka jų ran
kose, o pasitrauks tik šian
dien, antradieni, o gal tre
čiadieni.

Tuo tarpu Kaire paskelb
ta, kad britai nukovė ne 25 
egiptiečių, o žymiai dau
giau, nors tikslus skaičius 
nežinomas. Bet gali būti, 
kad arti 100. Taipgi yra 
daug sužeistų. Netoli Port 
Saido laukia traukinys su 
egiptiečių kariais ir polici
ja, kurie atvyks miestan 
tuoj po britų pasitrauki
mo. Mieste taipgi randami 
apie 1,500 Jungtinių Tautų 
karių—dainų, norvegų, šve
dų ir kolumbiečių.

Titą kviečia 
atvvkli i JAV?

v

Washingtonas. — Gerai 
informuoti Šaltiniai sako, 
kad prezidentas Eisenho
weris planuoja artimiausiu 
laiku pakviesti Amerikon 
Jugoslavijos prezidentą Ti
to. Manoma, kad Tito, ku
ris ilgokai praeityje tokio 
kvietimo pageidavo, pakvie- 
mą priims.

Eisenhowerio spaudos rei
kalų vedėjas Hagerty sakė, 
kad jis apie toki kvietimą 
nieko nežino. Jis, betgi, 
nepaneigė tos žinios. Vai-’ 
džios šaltiniai sako, kad Ei
senhowerio administracija 
kviečia Tito dabar, nes ma
no, kad vystosi naujas ski
limas tarp Tito ir Tarybų 
Sąjungos, ir tuo kvietimu 
nori tą skilimą gilinti.

tinka. kad pačioje Poznanė
je, Silezijoje, Kurnoje ir 
Liegnicoje niekas nežino 
apie “įvykius” iš ten, kurie 
raportuojami užsienyje.

PAP prideda, kad tas ne
reiškia, kad Lenkijoje ne
įvyksta tam tikru inciden
tu ir neramumų, bet tie at
virai pranešami Lenkijos 
spaudoje, niekas neslepia
ma. Užsienyje skleidžiami 
gandai, betgi, yra daugelį 
kartų perdėti.'

Varšuva.—Lenkijoje lan
kosi tarybinių karininkų 
delegacija. Vedamos dery
bos apie tarybinių karo jė
gų padėtį ir teises Lenki
joje.
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KAS KA RAŠO IR SAKO

PRIEŠ 30 METŲ LIETUVOJE
1926 METŲ GRUODŽIO 17 dieną Lietuvos fašistai 

su karininkų pagalba nuvertė Griniaus valdžią, kuri bu
vo sudaryta iš liaudininkų ir social-demokratų, ir pa
statė valstybės priešakiu A. Smetoną ir A. Voldemarą.

Tai buvo bjauraus smurto žygis, tai buvo baisios 
lietuviu tautai nelaimės diena!

Prasidėjo fašistų-budelių siautėjimas. Prasidėjo nors nauja! 
baisus teroras. Suimdinėti žmonės: vienus jų fašistai 
kuo į kalėjimus, kitus į koncentracijos stovyklas, o ketu
ris, žymiausius Lietuvos darbininkų judėjimo vadovus— 
Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, Juozą Greifenbergerį ir Ra
polą čorną—nuteisė mirti ir gruodžio 26 dieną sušaudė.

Fašistinis režimas Lietuvoje siautėjo per keturiolika 
metų. Jis taip buvo įsiėdęs Lietuvos žmonėms, kad 1940 
metais liaudis pasiuntė jį velniop be kraujo lašo. Nu
vertus! fašizmą, Lietuvos liaudis pati paėmė į savo ran
kas valsybės reikalus tvarkyti.

A. Smetona, didžiausias to smurtiško perversmo kal
tininkas, pabėgo į Vokietiją, vėliau į Pietų Ameriką, o 
iš ten—į Jungt. Valstijas. Čia atsibaladojęs, susilaukė 
galo gaisre, kilusiame jo paties name, Clevelande.

Atdardėjo į Ameriką ir daugiau smetonininkų, vie
nį prieš karą, kiti—po karo. Ir šiandien jie čia patapę 
“demokratais,” visaip garbina kruvinus fašistų darbe
lius, atliktus Lietuvoje; jie teisina ir garbina ir patį 
perversmą!

VILNIAUS MEDICINOS 
FAKULTETUI 
175 METAI

Įdomų straipsnį Lietuvos 
spaudai pateikė Docentas 
S. Pavilonis, Vilniaus V. 
Kapsuko vardo universite
to medicinos fakulteto de
kanas.

Prof. Pavilonis rašo, kad 
jo vadovaujamam' Vilniaus 
Medicinos fakultetui š. m. 
lapkričio 24 d. sukako 175 
metai. “Po Maskvos uni- 

| versiteto medicinos fakul- 
: teto šis medicinos fakulte
tas yra seniausioji medici
nos mokslo įstaiga Tarybų 
Sąjungoje,” rašo S. Pavilo
nis. . v .

Tai iš tikrųjų, mums kas

PA$ MUS JAU DAUG kartų buvo rašyta ir aiškin
ta apie fašistų talkininkus, padėjusius Smetonai vykdyti 
perversmą.

keliamos gamtos evoliuci
jos mintys. Antai, profeso
rius A. Sniadeckis savo vei
kale “Organinių būtybių 
teorija,” išleistame' 1804 
metais, skelbia, kad gyvybė 
galima tik medžiagoje, ir 
aiškina gyvybę, kaip ypa
tingą medžiagos judėjimo 
formą. Profesoriai Boja- 
nus ir Eichvaldas kelia 
mintis, kad įvairios gyvu
lių rūšys yra giminingos, 
kad aukštesnės gyvulių rū
šys turi būti atsiradusios iš 
žemesniųjų, veikiant besi
keičiančioms aplinkos'. sąly
goms. Ypač toli žengia šia 
kryptimi Eięhvąldąs, laikęs 
žmogų aukščiausiuoju laip
sniu gyvūnijos, išsivystymo 
eilėje. Tokiu būdu Vilniaus 
universiteto medicinos fa
kulteto profesoriai prisidė
jo vystant gamtos mokslus, 
evoliucijos idėjas.

“1830-31 metų sukilime 
aktyviai dalyvavo Vil
niaus universiteto studenti
ja, ir Vilnįaus universite
tas represijų eigoje caro 
Nikolajaus I buvo uždary
tas . Tačiau ryšium su di- 

I dėlių gydytojų t r ū k u m u 
■medicinos fakultetas nebu- 
I vo panaikintas., Nuo 1832 

buvo atidarytas 1781-aisiais metu jjs veikė kaip sava- 
metais. Po Maskvos uni- ranki įstaiga — Vilniaus 
versiteto medicinos fakul- medikochirurginė akademi- 
teto šis medicinos fakulte- ja, Medikochirurginei aka- 
tas yra seniausioji aukštoji . įjemįjai neteko ilgai gyvuo- 
medicinos . mokslo įstaiga ; ti . js'38 metais buvo’ išaiš- 
Tarybų Sąjungoje. Vilniaus kintas Konarskio vadovau- 
universitete medicinos fa- jamas sukilimas prieš caro 
kultoto veikla turėjo praeity- patvaldystę. Paaiškėjo, kad 
je žymią reikšmę medicinos šjame sukilime dalyvavo ne

vo mokslą, tai dabar abso
liutinė medikų dauguma, 
baigusi mokslą, gauna gy
dytojo diplomą. Lemiamą 
reikšmę šiuo atveju turi tai, 
kad tarybinė santvarka su
darė studentams palankias 
mokymosi sąlygas—jie ap
gyvendinami bendrabučiuo
se, gauna stipendijas,, ne
moka už mokslą.

‘Tokių palankių sąlygų 
dėka Vilniaus Valstybinio 
universiteto medicinos fa
kultetas per savo 12 poka
rinio gyvavimo metų išleido 
1.248 gydvtojus ir farmaci
ninkus. Šiuo metu daugiau 
kaip į gydytojų Lietuvoje 
yra Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto auklė
tiniai. Didelis dėmesys, ski
riamas Vilniaus universite
te studentų politiniam ir 
profesiniam auklėjimui,

įgalino juos išaugti atsida- ninku materialinei gerovei. Jie 
vus ais. tarybiniais sveika- sužinojo, kad darbo užmoku 
tos apsaugos saugotojais, tis fabrike nuo 1947 metų 
Fakulteto auklėtiniai gerai 
pasireiškė praktiniame, or
ganizaciniame ir visuome
niniame darbe. Dauguma 
jų dirba respublikos peri
ferijoje— rajonuose ir kai 
mo ;
skaičius gydytojų, baigusių | Po to svečiai lankėsi Lietu- 
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kilo 25 procentus. Maloni 
staigmena buvo ir susitikimas 
su Tėvynėn grįžusiais buvu
siais emigrantais. “Kauno au
diniuose” dabar dirba iš už- 
vandenyno sugrįžęs Pesliakas, 

L“; jo dukra, Jakubonis, Ilginis, 
apylinkėse. Nemažas ' Grigas ir kt.

ros Veterinarijos akademijo
je. šioje aukštojoje mokyklo
je 1936 metais studijavę tik 
22 žmonės, gi dabar čia mo
kosi beveik 900 darbininkų ir 
valstiečių vaikų.

Apžiūrėję Veterinarijos 
akademijos rūmus, užsienio 

---- -  ----------------------- v j lietuvių .delegatai nuvyko pas 
riaus vedėja gydytoja Kau-, Kauno arkivyskupijos, Kaišia- 
paitė ir Nemenčinės rajono j dorių ir Vilkaviškio vyskupijų 
sveikatos skyriąus vedėja j valdytoją, kanaunjnką dr. J. 
gyd. Urbonavičiūtė. Jos iš- į Stankevičių. i
rinktos LTSR Aukščiausio-1 
sios Tarybos deputatais.”

medicipos fakultetą Vilniu
je, vadovauja sveikatos ap
saugos skyriams, ligoni
nėms, dirba dėstytojais me
dicinos fakultete. Ypač 
aukštą įvertinimą nusipel
nė savo atsidavusiu darbu 
Sedos rajono sveikatos sky-

Šios svarbios m o k-s 1 o 
įstaigos praeitį prof. Pavi
lonis paoasakoja smulkiau.; 
Ir mes čia paimsime kai ku
rias jo svarbaus strainsnio 
citatas. Prof. Pavilonis ra
šo:

“Šių metų lapkričio mėn. 
22 dieną sukanka 175 metai 
Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo universiteto! 
medicinos fakultetui, kuris i

įstaiga — Vilniaus

jamas sukilimas prieš caro

Patys liaudininkai ir social-demokratai, aišku, bu- !nOvSO J1 me icmos pagą- akademijos . studentai, 
vo kalti dėl to, kad, būdami valdžioje, jie leido fašistams os yy^YBiuisi ne i . je bet ir profesoriai. 1842 me- 

tuo pačiu kartu visaip tramdė darbininkų i tais medikochirurginė aka-
ersekiojo anti-fašistus, ir tuo būdu padėjo n“ | demija galutinai uždaroma.

i™ nndnrp , kijoje ir is dalies Ukraine- «Ir uždarius medicinos

studentai,

Urugvajaus liet, delegacijos 
lankymasis Lietuvoje

Kaip žinia, iš Urugvajaus 
vienam mėnesiui buvo nuvy- 
kusilietuvių delegacija j Lie
tuvą, kad galėtų susipažinti 
su savo gimtosios šalies žmo
nių naujuoju gyvenimu. Dele
gacija lankėsi eilėje Lietuvos 
miestų ir kolūkių, žemiau pa
duosime kai kurias žinias iš 
delegacijos apsilankymų.-Red.

linkėjo studentams sėkmingai . 
baigti mokslą, tapti tokiais 
sportininkais, kaip S. Stonkus 
ir A. Lauritėnas, kuriuos jie 
matė žaidžiant rinktinės sudė
tyje Urugvajuje.

Vakare delegatai nuvyko ir 
į didžiausią Kauno aukštąją^ 

į mokyklą — Politechnikos inW 
'stitutą. Jiems buvo papasako
ta, kad dabar institute mokosi 
daugiau kaip 4 tūkstančiai 
studentų. . įdomu pažymėti, 
kad prieš karą Kauno unjver- 

isitetas, ruošęs ir inžinierius, 
kasmet išleisdavo po 13—14 
inžinierių, o dabar aukštojo 
mokslo baigimo diplomus kas
met gauna po 600 žmonių. 
Nuoširdūs buvo studentų pasi
kalbėjimai su atvykusiais. At
minimui studentai svečiams 

uniformines 
kepures, Įteikė ženkliukus.

Koresp.

siautėti, o i
judėjimą, persekiojo anti-fašistus 
fašistams padaryti tai, ką padarė.

Bjauriausią politiką suvaidino, aišku, klerikalai— 
Lr.’kšč’onys demokratai. Jie tą perversmą užgyrė. Jie 
iš tikrųjų džiaugėsi smetonininkų smurtu. Seime krikš
čionių demokratų partijos deputatai balsavo už Smeto
nos valdžią, už smurtininkų valdžią.

Todėl labai šlykštu, kaip šiandien Amerikos lietuviš
kieji klerikalai nuduoda demokratus, nuduoda, būk jie 
priešingi buvę smurtui, įvykdytam 1926 metų gruodžio

Ije. Tai buvo tarptautinės 
reikšmės mokslo įstaiga, 
kurioje sėkmingai bendra- 

; darbiavo lietuviai, lenkai, 
rusai ir kitų t a u tv b i ų 

į mokslininkai, k u r kartu 
tautybiųmokėsi įvairiu 

jaunimas.
“Vilniuje iau 

metų veikė aukštoji mo
kykla — Vilniaus akade
mija. Tačiau šios mokyk
los vadovai — jėzuitai rū
pinosi tik tokių mokslų 
skleidimu, kurie* galėjo pa
dėti plisti ir įsitvirtinti Lie
tuvoje katalikybei — teolo- 

| gija ir filosofija. Į gamtos, 
{jų tarpe ir medicinos, 
i mokslus jie žiūrėjo priešiš-

Šiandien, beje, klerikalų šulas, “Draugo” redakto
rius L. šimutis, taipgi jau esąs “demokratas.” Jis vei
kia kartu su P. Grigaičiu Amerikos Lietuvių Taryboje; 
jis tos tarybos pirmininkas. Na, o ar L. šimutis nebuvo 
seimo narys, ar jis nebalsavo už smurtininkų valdžią? 
Žinoma, kad balsavo!

Šiandien prelatas M. Krupavičius “Drauge” rašo 
perversmo istoriją ir dėsto, būk jis nepritaręs fašis
tams. Bet ar M. Krupavičius atsimena, ką rašė (ant 
rytojaus po smurtiško perversmo) Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos organas. “Rytas”? Pravartu tai kad šių moks-
prisiminti. O “Rytas rase šitaip;

“Atst. M. Krupavičiui sveikinant naujai išrink
tąjį Prezidentą ir linkėjant jam Dievo pagalbos, 
stiprybės ir ištvermės, ir ištiesus jam ranką—Mi- 
nisteris Pirmininkas prof. A. Voldemaras jųdviejų 
draugiškai suglaustas rankas suspaudė savąja ran
ka, lyg simboliškai jungdamas didžiam Tėvynės 
darbui jų asmenyse tautininkų ir krik. dem. visuo-

, menes, lyg suburdamas tas dvi tautiškąsias krašto 
jėgas viename pasiryžime, kas taip gražiai jau įvy
ko ir—esame tikri—truks ir toliau didžiausiai Lie
tuvos gerovei ir jos laisvei...”
Tokią rolę vaidino prelatas M. Krupavičius, krikš

čionių demokratų vadas Lietuvoje!
Taip elgėsi visi klerikalai, jų partija, jų organiza

cijos.
Bet šiandien tie patys klerikalai, fašistų bendradar-

• biai, bažijasi, būk jie buvę fašistų perversmui priešingi, 
’ būk jie yra buvę, esą ir būsią demokratai!

Kokia šlykštybė! ! ‘

lų žinių skleidimas silpnins 
tikėjimą ir padės laisvama-

LIETUVOS LIAUDIS, pergyvenusi tamsius, baisius 
ląįkųs, valdant Lietuvą klerikalams, valdant fašistams, 
dabar, žinoma, geriau įvertina įgytą laisvę ir socialistinį 

• gyvenimą, kuriamą savo jėgomis, sutelktomis savo ran- 
r komis. Jti žino, ji gerai supranta, jog tai, kas buvo, ne 

sugrįš—ji prie to niekad nepraeis!
. Užsienyje gi gyvenantieji smetonininkai, jų artimi 

talkininkai klerikalai, kuriems talkauja, beje, socialde
mokratai, dar vis svajoja apie tai, būk jięms pavyksią 

. grąžanti Lietuvon smurtininkų valdžią ir jų tvarką. Jie. 
kaulija iš žmonių pinigus, kuriuos gavę, prašvilpia ko
teliams, lėktuvais lekiojimams, tinginiavimui. ' Jie plepa 
apię ‘grąžinimą Lietuvon laisvės” — fašistinio teroro, 
smurto laisvės.

Bet jie patys jaučia ir žino, tik nedrįsta pasakyti to

“Tik atėmus iš jėzuitų 
akademiją ir pertvarkius ją 
į pasaulietinę Vyriausią Di
džiosios Lietuvos kuni
gaikštystės mokyklą, susi
darė galimybė įsteigti joje 
ir p-amtos mokslų skyrių.

“Geresnės sąlygos buvo 
sudarytos, pertvarkius Vy
riausiąją mokykla į Vil
niaus universitetą. Vil
niaus universįteto veiklos 
metu medicinos fakultetas 
pasiekė savo aukščiausią 
klestėjimą, virsdamas euro
pinio masto medicinos 
mokslo įstaiga.

“Vilniaus medicinos fa
kulteto profesoriai dirbo, 
nagrinėdami aktualius tam 
laikui medicinos klausimus. 
Pažymėtina, kad daugeliu 
atvejų jie kėlė materialisti
nes idėjas, liečiančias tiek 
bendruosius gamtos mokslų 
klausimus, tiek ir įvairių 
ligų atsiradimo priežastis. 
Dąr tolį iki pasiroęląnt Dar
vino veikalams, čia buvo

Vilnius. — Viešinti Vilniuje 
Urugvajaus lietuvių delegaci
ja plačiai susipažįsta su res
publikos sostinės kultūriniu 
gyvenimu, pramonės įmonė
mis.

Lapkričio 10 dieną delega
cija aplankė “Pergalės” kon
diterijos fabriką. Apie įmonės 
kolektyvo darbą svečiams pa
pasakojo fabriko vyriausias 
inžinierius Bronė Kačiušytė. 
Delegacijos narys, Montevi
deo mėsos fabriko mašinų 
skyriaus viršininkas, Juozas 
Šiugžda pastebėjo, kad įmo
nėj pavyzdinga švara, plačiai 
mechanizuoti bei automatic 
zuoti gamybos procesai.

j Įspūdingai ^praėjo Urugva
jaus lietuvių delegacijos susi
tikimas su Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo univer
siteto studentais. Svečiai pa- 

i pasakojo studentams apie Lo
tynų Amerikos lietuvių gyve
nimą, pažangiųjų organizaci
jų veiklą. Delegacijos vado
vas, Urugvajaus lietuvių cent
ro valdybos pirminnikas Sta
sys Rasikas susitikimo $u Vil
niaus Salomėjos Nėries vardo 
vidurinės mokyklos mokslei
viais metu pasakė:

— Lietuviai i.šeiyiai neturi 
galimybių mokytis. Urugvaju
je nėra nė vienos mokyklos, 
•kur būtų dėstomą gimtąją 
kalba, nors ten gyvena dau
giau kaip 4 tūkstančiai lietu
vių. l.š jų tik vienas baigė 
aukštąją mokyklą ir įsigijo 
gydytojo specialybę.

Svečiai aplankė Vilniaus 
vaikų namus Nr. 31, susitiko

Iš Pietų Amerikos atvykti- ■ padovanojo savo 
sius lietuvius šiltai sutiko Me- I 
dicinos instituto studentų ir 
dėstytojų kolektyvas. Studen
tė A. Juchnevičiūtė ir kiti 
nuoširdžiai padėkojo už apsi
lankymą, įteikė lietuvių rašy-. 
tojų knygų. Delegacijos vado- ' 
yas S. Rasikas, pirmą kartą ; 
atvykę, į tėvų žemę R. Dildą- 1

URUGVAJAUS LIETUVIŲ . 
DELEGACIJA KAPSUKO (1’ 

RAJONE >
KAPSUKAS. — šiltai atsi- 

Aeikinę su Kauno Politechni-
raitė ir* J. Šiugžda papasakojo pos instituto studentais, mūsų • '• « • i •

fakultetą, jo teigiama įta
ka medicininei kultūrai Vil
niuje ir plačiose aplinkinė
se srityse dar ilgai tebesi- 
reiškė. Čia daug reikšmės 
turėjo Vilniaus medicinos 

I draugija.”
nuo 1579 Darbininkų valdžia

i ir universitetas
1918 metais, rašo S. Pa

vilonis, susikūrus Tarybų 
valdžiai Lietuvoje, buvo im
tasi žygių Vilniaus Univer
sitetui atkurti. 11919 metų 
kovo 13 d. Liaudies Komi
sarų Taryba padarė nuta
rimą, kurį pasirašė pirmi
ninkas V. Kapsukas-Micke- 
vičius, įsakant atgaivinti 
Vilniaus Unievrsitėtą su 
medicinos fakultetu.

Tačiau baltaklenkių oku
pacija tą darbą'nutraukė.

Medicinos fakultetas ir 
visas Universitetas pradėjo 
pastovų ir platų darbą tik 
no Antrojo pasaulinio karo. 
S. Pavilonis rašo:

“Ypatingai išvysto savo respublikos rašytojais, 
veiklą medicinos fakultetas 
1944 metais Tarybinei Ar
mijai išvadavus Vilnių iš 
vokiškosios okupacijos. Me
dicinos fakultetui steigia
ma rimta klinikinė bazę, 
pakviečiami dirbti žymūs 
respublikos gydytojai spe
cialistai. Didelę pagalbą 
čia .suteikė broliškųjų res
publikų, ypač Maskvos ir; 
Leningrado mokslo įstai
gos. Auditorijas užpildo 
darbo žmonių vaikai, kurie 
stoja į universitetą mokyr 
tis, pasiryžę atiduoti savo 
jėgas liaudies sveikatos tar
nybai. Jei, buržuazijai val
dant Lietuvą, Kauno medi
enos fakultete iš stojusių 
studijuoti mediciną mąži.au 
negu 25 procentai b.aigdą-

žmoriėms, savo pasekėjams, kad sąųlė iš vakarų niekad 
netekėjo ir netekės, kad visa tąį, ką jie skelbią, yra di
džiausias melas,—toks pat meįąs, rėmė fašistai? 
savo smurtišką žygį prieš 30 metų!M . •

apie Urugvajaus lietuvių 
venimą. Su eile studentų sve
čiai pasikeitė adresais.

Ilgai delegacija 
Respublikinėse 
koše, 
dioaktyvių izotopų laboratori
joje , svečiai su įdomumu iš
klausė gydytojo-radioiogo A. 
Sutkaus pasakojimo 
dioaktyvįų medžiagų panau
dojimą gydymui, lankėsi pala
tose, kalbėjosi su ligoniais. 
Klinikose vėl buvo vienas ne
tikėtas susitikimas: S. Rasikas 
susitiko savo vaikystės draugą 
V. Pocevičių, kuris dabar dir
ba rentgenologu.

Urugvajaus lietuvių delega
cijos nariai lankėsi Kauno ka
ri piame-istof iniam e muziej u- 
je, aplankė keturių komunistų 
ir poetės Salomėjos Nėries 
kapus, pagerbė jų atminimą.

Vakare Kauno Muzikinia
me dramos teatre svečiai žiū
rėjo pjesę “Siuvėjų dienos 
Silmačiuose”.

gy respublikoje viešintieji Urug
vajaus lietuvių delegatai išvy
ko i Kapsuko rajoną. Svečiai

užtruko savimi vežėsi naujas dova- 
j Kauno klini- llas:

Neseniai įsteigtoje ra- i atminti jiems buvo įteikta gin-
apsilankymui institute

taro dirbinių, tautiniai kakla- 
i aisčiai.

Kapsuke svečius ir drauge 
su jais atvykusį Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Pre- 
zidiumo pirmininką drg. J.Jx 
Paleckį sutiko Kapsuko rajek* 
no vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Dobrovolskis. Urugva
jaus lietuvių atstovams jis pa
pasakojo, kad Tarašiškių ir 
Kapsuko mašinų-traktorių sto
čių mechanizatorių padedami, 
kolūkiečiai apdirba 54 tūks
tančius ha žemės.

Daug Įdomaus svečiai suži
nojo apie Kapsuko cukraus 
fabriką. Černiachovskio vardo 
kolūkyje delegatai apžiūrėjo 
galvijų ir kiaulių fermas, kal
bėjosi su melžėja R. Launiko- 
niene, kuri per metus primel- 
žia iš kiekvienos prižiūrimos 
karvės vidutiniškai po 4770 
kilogramų pieno, susipažino 
su kiaulių augintoja T. Benta- 
ravičiene ir kitais kolūkie
čiais. Kolūkio pirmininkas V. 
Adomavičius papasakojo apicr 
žemės ūkio artelės narių gy-^ 
venimą, .jų uždarbį ir kolūkio” 
pajamas. Jis nurodė, kad, pa
vyzdžiui, kolūkio melžėjos, 

nepriskai- 
Įčiuojant papildomo atlygini- 

per mėnesį vidutiniškai 
Drauge Į uždirba po 1200—1700 rub- 

Lietuvos lių.
.. __ ž’re-| Svečiai iš Urugvajaus lan-

Rasikas ir tos draugijos narys j zidiumo pjrmininkas J. Palec- kėši kolūkio ribose esančiuose 
Stanulis. ■ ‘ --

KAUNAS. — Tarybų Lietu
voje viešinti Urugvajaus lietu
vių delegacija toliau susipaži
no su Kaunu. Kūno kultūros 
institute su kvalifikuotų spor
to specialistų paruošimu sv.e-.
čius supažindino instituto di- dinių” fabrikas įkurtas dar 
lektorius J. Palaima ir dęk'a- Į1930 metais. Didžiojo Tėvy

nės karo metu įmonė smarkiai 
nukentėjo nuo okupantų. At
itraukdami fašistai iš įmonės 
vien elektros motorų i 
apie 500. Pokario metais fa
brikas buvo ne tik atkurtas, 
'bęt ir žyąiiai išplėstas. ĘeĮę- 
gątąi sužinojo, kad" jis dabar 
pą^amina 3, kartus šilko audi
nių daugiau, negu pagaminda
vo prięš Larą,. 1 

Svečiams patiko., kad fabri
ke dąųg lėšų skiriama darbi

šytojų sąjungos vardu svečius 
sveikino sąjungos pirmininkas 
Venclova. Susitikimo metu 
kalbėjo Urugvajaus lietuviai

apie ra-
_ _ . - - - * J

URUGVAJAUS LIETUVIAI 
SUSIPAŽĮSTA SU RESPUBLI

KOS gyvenimu

Kaunas. — “Mes nesitiko
jom ir niekada nemanėm, kad 
Tarybų Lietuvoje taip puiku, 
kad darbo žmonės mus sutiks 
taip šiltai ir nuoširdžiai”, — 
taip apie susitikimus, su kau-' vyzdžiui, kolūkio 
mečiais atsiliepia Urugvajaus imant pinigais ir 
lietuvių delegacijos nariai.

Delegacija apsilankė “Kau-.mo, 
no audinių” fabrike 
su svečiais, buvo ir

-< Aukščiąusiosio.š Tarybos Pre-

na$ P. Normantas. Delegaci
jos nariai apžiūrėjo sporto su
les, auditorijąs, instituto sta
dioną ir sporto salę. Syečiąi 
susitiko su sporto meistru O. 
Žilevičiūte ir bokso trenerių 
A. .Žabotu, treniravusiu Euro-:* 
pos čempioną, nusipelniusį 
sporto meistrą A. Šociką ir ša
lies čempioną, sporto; meistrą 
R. Juškėną. Apsilankymui 
Kūno kultūros institute atmin
ti studentai Urųgvąjaus lie
tuvių atstovams pądovąnojg 
KK1 ženkliukus.’ Svečiai pa-

Suvalkijos senelių namuose, 
kalbėjosi su 108 m. senukų į. r 

,104 m. senute M. 
darbininku, Žilinskiene ir daugeliu kitų.

su šilko Jų aprūpinta senatvė svečiams # 
paliko gerą įspūdį.

“Šešupės” kolūkyje -atvyku
sius priėmė kolūkio pirminin
kas J. Miežlaiškis. Svečiams 
jis papasakojo, kad šiemet už 
darbadienį kolūkyje bus iš
duodama po 7 rublius pinigais^ 

išvežė ii 3 kg grūdų. ft
Vakare “Šešupės” kolūkiojg 

klube Urugvajaus lietuvių de-§ 
legacijos nariams buvo paro
dytas filmas, pasakojantis 
apie Kapsuko rajono čęrni- 
chovskio vardo žemės ūkio ar
telę. Pasirodė taip pat ir prieš 
mėnesį susikūręs kolūkio or-

• kestrėlis. Koreąp.
----------------------------------- .1,. ■!....................Uli.

kis.
Įmonės direktorius

Žilinskas, prieš kurį laiką čia Pangoniū, 
dirbęs paprastu < 
supažindino svečius 
audinių gamyba fabrike. Jis 
papasakojo, kad “Kauno au

2 pusi. Laisvė (Liberty) An trad., Gruodžio (Dec.) 18, 1956
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

M. GORKIS

ROMANTIKA
(Tąsa)

Kitą sekmadienį Adomėlis parsivedė 
Petrą pas save ir aprodė jam savo len
tynėlę. Petras pamatė tuos 
“Metskaitlius-” 
lę,” “Pamokslus apie sodus, 
mų„ kaip apynius auginti, 
didžiųjų karvajdų, 
Adomėlis mėgo 
didžiavosi. Jis 
vieną, čia kitą, 
vertė lapus ir 
jis tokią turi.
Balsį, ką tas skaitęs, kas jam labiausiai 
patikę ir kur jis tą ar kitą knygelę pir-

Petras pamatė tuos pačius 
Naudingą bičių knyge- 

” “Parody- 
” 4‘Gyvatas 

” ‘‘Dainas Žemaičių.” 
savo knygeles ir jomis 
traukė iš lentynėlės čia 
atsargiai šluostė dulkes, 
vis klausinėjo Petrą, ar 
Tuo pat metu jis kvotė

Tą dieną Petras susipažino ir su Ado
mėlio seserimi Julyte, gražiai gelton- 

^plauke mergina, nuostabiai panašia į 
*Kedulių Katrytę. Julytei, matyt, patiko 

svečias. Ji nuolatos sukinėjosi ten, kur 
buvo brolis su Petru, tai seklyčioj, tai 
kieme, tai sode, vaišindama juodu gira, 
įsiterpdama vienu-kitu žodžiu į jųdviejų 
šneką ir vogčiomis meiliai žvilgčiodama 
į svečią.

Apsigyvenęs pas dėdę, Petras Katry
tės nepamiršo. Ji neišeidavo jam iš gal
vos ne dirbant, nei ilsintis. Ką ji vei
kia, ar jį prisimena, ar Skrodskis j ją 
nesikėsina, ar prievaizdas u tijūnu ne
varo jos į lažą, ar tėvas jos nebaudžia— 
tokie ir kitokie klausimai nuolatos kvar
šino jam galvą. Venckui Julytės rodo
mas jam palankumas ir jos panašumas 
į Katrytę dar gyviau priminė jam pa- 
liktą Šilėnuose pono malonei ar nema- 

/kmei merginą. Juo drąsiau Julyte apie 
yf sukinėjosi, juo reikšmingiau žvalgėsi 
jam į akis, juo niūriau niaukėsi Petro 
veidas. Atsisveikindama Julytė kvietė 
jį ateiti ir kitą sekmadienį, bet jis kar
čiai atsakė:

—-Kažin?.. Nepratęs aš vaikščioti po 
tas šviesias seklyčias. Mums, lažinin
kams, mieliau kvepia dūminės pirkios. 

’ —Tai jūsų krašto mergaitės, tur būt, 
suodinos ir dūmais surūkę?—pajuokavo 
Julyte.

Užgavo Petrą tie šmaikštūs gaspado- 
k raitės žodžiai, bet nesusigriebė, kaip jai 

atsikirsti.
4 —O tu neatrodai, kad būtum suodinas

dūmais surūkęs—nesiliovė išdykėlė. 
P-etras piktai šyptelėjo:
—Ką gi . . . karališkiams bernauda 

mas dūmus išsivėdinu, bet kaulus tai ge 
lia ^emenkiau, negu nuo lažo.

Adomėlis užkaito ir atsisveikindamas 
droviai pažvelgė Petrui į akis.

Julytės tėvas, išėjus svečiui, klausė 
dukters:

—Tai kaip tas lažininkas? Stiprus 
bernas atrodo.

O koks 
Adomėlis.

v duktė. —

vyrąs! Ir mokytas, kaip va, 
Gal dar daugiau,—žavėjosi 

Tik didelis, matyt, užsispyrė

Tėvas šnairomis pasižiūrėjo į dukterį 
ir pietai suniurnėjo:

—O tu man žiūrėk!.. Jis tau ne pora... 
Maža to, kad jis Balsio sūnėnas. Su la
žininkais mes į giminystę neisime.

Karstu raudoniu supliekė Julytės vei
das. Nieko netarusi, ji išėjo iš pirkios.

Pq mėšlavežio nusistovėjo 
oras. Lydiškių kaimo ūkininkai 
dideliam žygiui — šienapiūtei. 
anksto „keliomis dienomis prieš 
laikij visi kaimo ūkininkai ėmė

giedras 
ruošėsi 
Jau iš 

sutartą 
ruoštis

4

šiam darbui. Reikėjo apžiūrėti dalgius, 
susirasti nuo pernai metų kur užsimetu
sius sūdoklius, prisigaminti pustyklių.

Popietėmis per visą kaimą aidėjo pla
kamų dalgių kaukšėjimas. Kiekviena
me kieme ar sodelyje, medžių paunks
nėje, ant kulbutės, kelmelio ar mažo suo
liuko sėdėjo dažniausiai pats, gaspado- 
rius ir, kojomis apžergęs įkaltą į žemę 
arba į medinį trikojį tam tikrą prieka
le! į, pentele vadinamą, kairiąja ranka 
prilaikydamas padėtas ant jo ašmenis, 
dešine plaktuku plakė dalgį. Visas pla
kėjo dėmesys buvo sukauptas į tą darbą. 
Kartas nuo karto jis lyžteldavo plaktu
ką, jį paseilindamas, ir lygiais, lygiais 
dūžiais plakė siauručius dalgio ašmenis, 
žiūrėdamas, kad jie suplonėtų vientisa 
juostele, nesivartaliotų į šonus ir neiš- 
trupėtų. Sausas, kietas metalinis kauk
šėjimas daugeli ariopai pakartotas nuo 
trobesių ir medžių atsimušusio aido, pri
pildė visą kaimą. Atrodė, lyg nesuskai
toma daugybė genių kaip kokioj pasa
koj, geležiniais snapais kala kietą, su
akmenėjusią žievę. Protarpiais vienur- 
kitur išgirsdavai sūdkliu ar pustykle ga
landamo dalgio žvangėjimą.

Sūdokliai, siauri, ilgi akmeniniai ga
ląstuvai, laikė ilgus metus, bet pustyklių 
kasmet reikėdavo pasigaminti naujų. 
Kieme ar sode nuošalesnėje vietoje kū
renosi usnis, ir aštriai dvokdamas virė 
sumaišytos su degutu dervos katilėlis. 
Pustykles dirbo taip pat pats gaspado- 
rius, arba per ilgus metus įgudęs sene
lis. Dervai užvirus, pildavo į ją smui
kai! ssmėlio ir bestingstančia tyre storai 
iš abiejų šonų tepdavo siaurą, dviejų 
sprindžių ilgio, len telę. Tokia pustyklė 
galąsdavo dalgį, ne taip greitai nudilin
dama jo ašmenis. Sūdoklio stverdavosi 
tik gerokai dalgiui prisipus.’

Tas plakamų dalgių kaukšėjimas ir 
žvangėjimas, .tas aštrus dervos kvapas, 
tie melsvi viepųr-kitur besivinguriuoda- 
mi į viršų dūmai nejučiom jaudino visą 
Lydiškių kaimą, bet ir savotiška prama- 

. ga, iškyla. Lydiškieeiai nuomddavo di
delį valdiškų pievų plotą prie gražaus 
•Želvio ežerėlio. Pievas ir ežerėlį supo 
aukšti krantai, apaugę lazdynais, ievo
mis, šermukšniais ir berželiais, 
no šono siekė gražus, sausas 
Puiki žolė augo Želvio pievose.

Iš vie
ni iškas.
Vienas 

buvo nepatogumas—pievos tęsėsi nėščia 
pat prie kaimo laukų, bet gana toli, už 
penkių varstų nuo kaimo. Dėl to lydiš- 
kieciai išsiruošdavo šienauti kelioms die
noms, kol visas darbas bus baigtas. Šis 
nepatogumas, ilgainiui su juo apsipra
tus, virto sunkaus darbymečio paįvairi
nimu.

Ir šįmet tad šienapiūtės išvakarėse su
bruzdo visas kaimas. Iš kiekvieno kiemo 
ėjo po du vyru: pats gaspadorius su sū
num arba bernu, prie jų prisidėjo dar 
keletas bobylių, kurie išsiderėdavo už 
darbą po ’vežimą Šieno kalvei ar ožkai 
per žiemą šerti. Susidarė daugiau kaip 
dvidešimties vyrų būrys. Jie trauks į 
pievas iš vakaro, nakvos miške, kad ryt 

t iš ryto, saulei tekant, su rasa paguldytų 
pirmuosius pradalgius. Kartu važiuos 
brikas, prikrautas milinių, skrandų, gū
nių ir kitokių daiktų, reikalingų nak
voti ir išbūti keletą dienų atvirame ore. 
Valgyti atveš mergaitės kiekvieną rytą.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
LLI) U kuopos metinis su-į vai. zvąkare, 29 Ęndicott 

sirĮn.kįmas gruodžio 10 tl. at-, lai bus tikrai tradicinės 
sihuvo vidutiniai skaitlimzas. čios.

Susirinkimas išrinko kuopos 
komitetą sekantiems metams. 
Pirm. J. Skliutas, sekr. D. 
Jusius, f in. sekr. J. Jeske vi\

st 
kū-

sibuyo vidutiniai skaitlingas. 
KęmiąĮja iš trijų moterų pa
darė pranešimą, kaip jos pla
nuoja, iš kokių migdolų žada 
gaminti valgius 
pienei. Tačiau 
slaptybėje, tik 
sužinos. Vienok 
susirinkimo garsintojas, 
žymėjęs, būk kūčia bus gruo

džio 28 d„ jau ant tiek neda- 
sipfbtėjo, kad po Kalėdų nįe- 
kas kūčios nerengia. Garsini- 
mq yašęjąs teisinasi, kad jis 
parašęs taip, kaip buvo nutar
ta, kad bus GRUODŽIO 23 d.
Tai visi sutiko, kad zeceriška S)mais laike kuopos susirinki-

kūčių vaka-
tai laikysiu ’ čius, ižd. M. Kižienė. 

atsilankiusieji 
negerai, kad 

pa-
Kuopa jau turi užsisakiusi 

Vilnies Kąlęndorių — 50 'ko
pijų.

Laisvės šėrininkų suvažia
vimui sveikinti parengimas 
palikta sekančiam susirinki
mui aptarti. Taipgi iškeltas 
klausimas, kad diskusijas tu
rėti apšvietus ir politikos kląu-

mų.klaida, kuriui Laisvė dažnai 
pądaro. Kaip tęn nebūtų dėl 
tos klaidos, bet visi ir visos 
jąrtėmykite, kad kūčių vaka- į 

rienė bus gruodžio 23 d. po 5 tojui V. Navikui mirus, Drau-

Vietoje koresp.

Lietuvių Svetainės prižiūrė-

tik tam, 
alaus pa

už Tarną

būdamas jau nėjau į bažny
čią. Viešpatie, argi aš tau 
sakysiu ne tiesą! Bet tas pas
kui, paskui, kada aš pradė
jau skaityti ir mane patraukė 
prie žmonių, čia 'ne bažnyčia 
mane traukia, bet žmonių su- 
sikuopimas. Idėja ten. Ko
kios kalbos. Ir štai: broliai 
gėda jums, ar gi taip galima 
kalbėti? Ar gi jūs žvėrys? 
Kur artimo 
nė ? Aleksi, 
idėjos, kaip 
tiesa ?

—Ne, tai
tai sakė Aleksis. — Tai nėrh

meilė, kur sąži- 
štai kur svarba 
aš suprantu ! Ar

nėra tiesa,—pik-

gijos komitetas ir direktoriai 
leido užimti tą vįetą Draugi
jos pirmininkui* J. J. Bakšiui.’ 
Prižiūrėtojas, mat, gauną ne
mokamai ištaisytą kelių kam
barių butą gyvenimui, šilumą, 
elektros šviesą ir telefoną. 
Bakšys ir jo žmona sveiki ir 
drūti, todėl nemąžai iv užsiė
mimų gali apsiimti; jis pašto-’ 
viai dirbtuvėje ęlirba ir Drau
gijos prezidento pareigas ei
na, Klubo komisijos narys, 
dainininkas A^i d o . Chore. 
Draugijos metinis (nedidelis) 
susirinkimas gruodžio 4 d už- 
gyrė komiteto ir direktorių 
nutarimą.

šis susirinkimas pąųąikįno 
praeitų metų tarimą, kad na
riai priverstinai turi būti me
tiniame baliuje, jei nebūsi, 
tai vistiek užsimokėsi $2. Bū
simais metais to nebus, šiemet 
gerokas skaitlius nėjo į balių 
ir nemokėjo tos sumos. . •

Tamas Varaksinas, dailydė,, tik priešingai. Aš dar mažas 
dvidešimts penkių metų am
žiaus, žmogus iš jo savotiškas1 
galva didelė. Jis vąik^čioją 
užrietęs plačią nosį — iš ats- 
stos atrodo, kad jis nori kam 
tai priekabiaujančiai sušukti:

—Na, pabandyk paliesti, 
tik pabandyk!

Bet prie pirmo įsižiūrejimo 
į jo besišypsojantį veidą, pla
čią burną ir bespalves akis 
tuojau darėsi aišku, kad tai 
paprastas ir net geras vyras. 
Jo draugas Aleksius Somovas, 
taip pat dailydė, kąrtą jam 
tarė:

—Tarnai, tokis tavo veidas 
tuščias. Tu nors antakius už
augintum ar priklijuotum, o 
tai tik nosis atsistačius iš vi
so veido.

—Tikrai taip, — sutiko Ta
rnas, pačiupinėjęs viršutinę lū
pą, — veidui grožio stokuoja, 
bet už tai Paulina sakė, kad 
gražios mano akys.

—Netikėk: tai ji 
kad jai kitą bonką 
sta/tytum.

Aleksis jaunesnis
du metus, bet penkis mėne
sius sėdėjo kalėjime už darbi
ninkišką veikimą, daug per
skaitęs Įvairių knygų ir kada 
nenorėjo ar negalėjo suprasti 
draugą, tai jam sake:

—Tai buržuazinė pažvalga. 
Utopija. Reikia susipažinti sų 
kultūros istorija. Tu klasinių 
prieštaravimų nesupranti.

Jis įtraukė Tarną į darbi
ninkišką ratelį, kur mažas 
draugas Markas, skereščioda- 
mas rankomis, panašiomis į 
paukšltės sparnus, greitakal- 
biškai pasakojo apie darbinin
kų judėjimą Europoje. Tarnui 
iš pat pradžios patiko tie pa
sakojimai ir po keleto tokių 
lekcijų jis prispaudęs ranką 
prie krūtinės tvirtino:

—Aleksi, tą tai aš supran
tu! Taip tikrai ir yra! Taip 
tikrai...

—Kas yra? — sausas Alek
sis, primerkęs akis perkirto 
draugą.

—Tas traukimas žmonių į 
vienybę, tas traukimas. Pa
vyzdžiui, man vis tiek pat, 
dy tai religinė eisena, gaisras 
ar taip žmonių susirinkimas, 
—kur tik žmonių susikuopi- 
mas, ten ir mane traukia! 
Traukia liaudis! Na, kad ir 
bažnyčia, kodėl aš myliu į ją 
eiti? Todėl, kad ten yra žmo
nių susikuopimas.

—Tas neilgam, tas tau pra
eis, — Įkirto Aleksas, juokda
masis, — kaip (tik tu susi
pažinsi su darbininkiška idė
ja-

Tamas sudavė sau į krūtinę: 
kumščiu ir sušuko:

—-Aš su idėja susipažinau! 
štai ji, ji čionai! Ją aš pirm 
viąko ir sučiupau! Dabar ji 
man taip, kaip Dievo motina 
visiems tikintiem^ . ..

—Na, ir važiuoji, tu Taniai!
—Ne, tik tu palauk, argi 

ne: ateikite prie manęs visi 
dirbantieji ir pavargtieji! Ar
gi Itai ne ji?

—Taip, bet 
evangelikas.

.—Tai niekis, 
kad idėją viena

> visur. Jos pobūdžiai 
dat. įvairi. Tai meilės motina. 
Ar tikrai taip ?

Kada Aleksis pyko, tai jo 
lūpa pakildavo, 

; sujudėdavo, o 
pasidąrydąvo apvalios,

tu juokdarys,

Aš suprantu, 
ir tą pati yra 

i, išvaiz-

viršutine
smaila nosis
akys
kaip paukštes. Sausu ( balsu, 
kuris 
clavo,

ant aukštų gaidų plyš- ' 
ir kokiais tai šaudan

čiais žodžiais jis kietai' įtiki
nėjo draugą, kad jis utopis
tas (svajotojas), kąd jame 
yra klasinis jausmas, bet kla
sinis supratimas miega ir jis; 
gal būti niekados nepabus, 
kad Tarnas išaugęs kunigo 
virtuvėje, kuy jo motina tąr- 
navo virėja ir kąc| jo sielą vi
sokį religiniai ir kitokį prie
tarai giliai j)ė$nitjpnę.

—Aleksį! rjtįkinąnčiai su** 
šūko Tarnas. -—- Kaip Dievą 
myliu tos sąlyg'os nei kiek ma
no sielos neapnuodijo! KaiP

. y. . < .. •• L. k j

ko tai nusi-

ėjo į miestą 
ir vis saugo-

gina ir atrodo 
džiaugė.

Po to Tarnas 
greta Elzbietos
josi, kad alkūne nepalietus 
jos. Jie lipo i kalną, abiejo- 
mis pusėmis buvo nameliai 
mažais langais. Kalno aukš
tumoj degė lempa, po ja gels
vai apvalas ratas, drėgnas ru
dens oras atsidavė pustančių 
lapų kvapsniu. Tarnas atsiko
sėjo ir pastatė klausimą:

—Reiškia, aš galiu tikėti, 
kad gilioje senovėje visi žmo
nės kalbėjo viena bendra kal
ba?

—Taip, airijonai,— ramiai 
tarė mergina.

—Ir tas jau yra mokslo įro
dyta ?

—Tikrai taip.
—Stebėtina. Tai įdomu. Iš

eitų, kad dabartinės visos at
skiros tautos senovėje turėjo 
ir vieną bendrą idėją.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA.

Business Opportunity

vie

ni s-

kaip ko- 
apaugus 
moteris 

ne kartą
religinis kųl- 

Laipsniškai jam prade-

Tamas nuliūdęs tylėjo, ran
ka tryne kaktą, o kartais su
judusiu balsu bandė nuramin
ti draugą:

—Aleksi, taip aš suprantu. 
Kova! Pat savaime supran
tama, klasių kova, ten jau 
laikykis! Bet nuslydęs nuo te
mos, jis vėl patsai tesinosi:

-—Aš tik, kas liečia, kas 
liečia žmogų. Kas gi žmogus? 
Kas jis toks? Ar gi aš kokis 
kaltas? Jeigu, sakysime, ta
vimi pradėjo kalti, (tai į tave 
su kūju kals, muš, aš apie 
tai ir kalbu, žmogus nėra 
kokis instrumentas, įrankis. 
A]’ tiesa? Na ir vėl, supran
tama kovą. Ką ir kalbėti! 
Ką ir kalbėti apie klasių ko
vą ! Bet apaštališka idėja 
yra idėja sutaikymo, visų su
taikymą, kad ant žemės tar
pe žmonių būitų ramybė ...

Dažnai Aleksis tylomis 
klausėsi draugo išvedžiojimų, 
o ant galo jis jam sakė, tar
tum kirviapenčiu priblokšda- 
inas:

—iNe, visai ne taip! Tu ir 
žioplas! Maišytos tavo išva
dos, maišyta galva, — o kar
tais įtikinančiai draugui sakė’ 
—Na, palauk, palauk, grei
tai pradėsime skaityti lekcijas 
iš kultūros istorijos, tada tai 
pamatysi.

Tarnas mąstė. Nesupranta
mi žodžiai visada j jį sunkiai 
veikė, bet jis turėjo pagarbą 
linkui tų, kurie juos vartojo. 
Svajonė atrodė jam, 
kia gužuota pieva 
krūmokšliais, arba 
ūsais ir barzda. Jis 
girdėjo žodžius 
tas”.
jo vaizduotis, kad It as moks
las gali išrišti visus susiraiz
giusius klausimus, įnešti tvaiy 
ką į visas mintis, nušviesti vi
są gyvenimą. Tarnas kalbėjo 
daug nesurišančių idėjų tiesiai 
į akis žiūrėdamas savo san- 
draugui. Kiekviena nauja jam 
užgimusi mintis iššaukė upės 
tekėjimą žpdžių, jis mosavo 
rankomis ir garsiai šūkavo:

—Stebėtina! Taip ir yrą!... 
Labai paprastai!

Iš pradžios draugai rately
je ir dirbtuvėje jo klausėsi 
atidžiai, su žingeidumu, bet 
greitai dasiprotėjo, kad Ta
rnas paprastas daugkalbis, o 
šaltkalvis Kašūnas nekartą 
jam davė patarimą:

—Pripiauk tu sau liežuvį 
ant pusės, barškale tu!

Bet tos pastabos neveikė į 
T amą. Jis i visus atsinešė 
draugiškai ir ' nepavargstan
čiai urzgė, kaip upelis.

Kada Tarnas atėjo į ratelio 
.susirinkimą, kur buvo skaito
ma pirma lekcija iš kultūros 
istorijos ir pamatė, kad skai
tys nediktą, ąpyriebė, mčlynr 
akė mergina, gražiai susišu
kavus . plaukus, didele kasą— 
jis kaip tai nesavyje pasijuto 
ir visą laiką stengėsi nežiūrėt 
ti į ją. Bet vis tiek matė, kad 
ji jautėsi nesmagiai stengda
mosi priduoti savo jaunam 
balsui rimtą toną, kalbėjo 
greitai, skubėdama, o • kada 
jos ko nors paklausdavo, tai 
jos veidas įrausdavo, akys 
dažnai mirksėjo. Baltai, šva
riai ji apsirengus iššaukia pa
garbą ir gailesčio jausmą.

“Matyti eji pirmų kartu”, 
galvojo Tarnas žiūrėdamas 
tiesiai į sieną) per jos galvą. 
Jį J stebino, kąd merginą/kai-, 
ba apie debesius, - griausmą.

audras, saulės užtekėjimą ir 
nusileidimą, apie didvyrių pa
sakas, graikiškus dievus—Ta
rnas negalėjo padaryti ryšio 
tarpe to visko ir eidąmas na
mo Aleksiui skundėsi:

—Aleksi, šį vakarą nepa
vyko! Tokioje temoje reikia 
visai kitokį žmogų pastatysi, 
tinkamą, kurio balsas būtų 
stiprus, kad taip kalbėtų, 
kaip Dvylikos Apaštalų Evan
gelija skaitosi. . .

—Paskyrė! — nepatenkin
tai tarė ir Aleksis. — Pasky
rė merginą, kaip kokį varliu- 
ką. Stebėtina, stebėtina, apie 
kokį ten angi ji kalbėjo, kurį 
mes turime nuveikti, kuris tu
ri tokią jėgą.

—Geriau ji jau tiesiai iš tos 
storos knygos skaitytų 
su gailesčiu — tarė Tarnas, 
bet greitai užmiršęs apie ne
pasisekimą jis pradėjo.—Bet 
gerai, broli Aleksi, kad štai 
j mūsų 'darbininkų eiles atei
na tokia mažytė asmenybė. 
Ir kaip tai stebėtina! Tartum 
sako: kad loska, štai, ką aš 
žinau, ar negalėtumėte jūs 
iš manęs pasimokinti! Ir la
bai gerai. Taip jungiasi 
nas prie kito ir...

—Ir vėl pradėjai! — 
čiai sulaikė jį Aleksis.

—Kodėl nesąmonę, — prie
šinosi Tarnas. — štai tu sakai 
klasė, o kas yra ta klasė ? 
Paprasta gera poniutė su mu
mis ir “klasė”. Manau, kad 
jai nelabai smagu gyventi 
‘mūsų tarpe . . .

—Ir kada nustos tekėjęs tas 
tavo filosofijų upelis?— py
ko Aleksis. — Kokis ten sma
gumas ar nesmagumas, rei
kalas. Jeigu jai būtų kur ki
tur eiti, tai ji ten eitų, o ne 
pas darbininkus.

Tarnas pažvelgė' i gatvėje 
.šviečiančias lempas ir pastatė 
klausimą:

—Tai ar jie prieš savo no
rą, tu manai?

-—Na, žinoma.
—Taip, — Tarnas kilstelėjo 

galvą, — nesinori man tikėti.
—Kodėl ?

—Kas gero būtų tame, prieš 
savo norą gyventi. Jeigu aš 
dailydė ir prie savo darbo 
įpratęs, tai man staltėjo dar
bas net Įkirtus. Ar tiesa? O 
jie tartum dailydės būdami, gi 
dirba statėjų darbą.

—<Na ir lai padirbėją,—ta- 
le Aleksis, nusispiovęs.

Laike antros lekcijos skai
tymo Tarnui pasirodė, kad tos 
merginos žodžiuose yra įdo
mios mintys, judiiiančios jo 
širdį ir kada ji užbaigė, tai 
paprašė jos:

—Drauge, Elzbieta, pasko
linkite man tą jūsų knygą iki 
sekamos lekcijos. Ar galite?

—Malonėkite, — tarė mer-

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

GR. 8-1800

(242-248)

HELP WANTED-MALE

WELDERS

Su patyrimu prie vielinių produk
tų. Gera alga ir patogios darbo ‘są
lygos. Kreipkitės; 1401 So. 2nd St.

(245-247)

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

HELP WANTED—FEMALE

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. & surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-31 or 11-7. 
Grad. reg. nurses. Must be register
ed -fa Pa.''Beginning salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Pa., or call 
Turner 1-2200.

(236-249)

Stenographer. Immediate O]X?ning 
for young lady able to take dicta
tion from dictating machine. Must 
be efficient, capable and willing to 
work in law office. 2005 Walnut St. 
LO. 8-2255.

(243-249)

Clerk-typist. Patyrusi prie ap- 
draudos certifikatų, abelnas darbas. 
Alga pagal gabumą. Patogios dar
bo sąlygos, apdrauda ir pašalpos, 
^‘gališkos šventės. Fidelity & De
posit Co. of Maryland, Center City.
LO. 4-4080. (244-246)
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So. Boston, Mass.
Išleistuvių pietus rengia Lietuvių Literatūros 

Draugijos 2-ros kuopos Moterų skyrius, įvyks 
Gruodžio-Dec. 23-čią, pradžia ,1-mą vai. dieną. 
Vieta 318 Broadway.

Kadangi daugelis mūsų draugų pasirengė su 
paukščiais skristi į saulėtąją Floridą, tad susi
eikime visi palinkėti jiems laimingos kelionės. 
O tuomi pat kartu mes patys pasivaišinsime, 
paprastai sakant turėsime sau daug malonumo.

Nuoširdžiai kviečia visus,
Rengėjos

Great Neck, N. Y
Naujų metų vakarą: linksmai praleisite pas 

Almą Kasmočiųs, 91 Steamboat Rd. Pokilis 
įvyks pirmadienio vakarą, Gruodžio-Dec. 31, 
1956. Buf etinė vakarienė, pradžia 9:30 vai.
vakare. Pokilis tęsis per ištisą naktį, 
šalui kepurės ir triūbelės bus įteikta 
nam.

Papuo- 
kiekvie-

KAINA $3.00 ASMENIUI
Prašome is1 anksto įsigyti bilietą, nes 

bilietų yra pardavimui.
Alnia Kasmočiųs, savininkė

tik 100

3 pusi. Laisvė (Liberty), Antrad., Gruodžio (Dec.) 18, 1956



Brockton, Mass.
Lapkričio 30 dieną Moterd 

Apšvietos Klubas laikė mi
tingą; jų buvo nemažas bure- į 
lis. Tarp kitko, paaukojo Liau
dies Balsui $5 ir apšvietai $5. 
Po to jos turėjo arbatėlę. Ne
kurtos ateinančios atsinešė ir 
užkandžių, sūrių, pyragų. Pa
tarnavo čereškienė, Sinkevi
čienė ir Stigienė. 
prisiglaudėm ir mes, 
rai, aš, K. Ūsu pas 
mas. Jos mus trytino, 
nors turėsime joms atsilygin
ti.

NewY>rk<R<M0gfer2inl(M
“Palaidojo” girtuoklį, Aidas registruojasi svečius
bet jis dabar gyvas... Nauju Metu vakarui; ruošiasi

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6 kp. mitingas atsibuvo 
pradžioje gruodžio. Nuo paren
gimo “Lapkaus” pelno paliko pasirodė 
apie $90. Paaukota apšvietos atpažino 
reikalams $25;
vėl ką nors sureng 
likta ant toliau.

Praeitą mėnesi policija pra- 
Prie juinešė Thomaso Keegano žmo- 
trys vy- nai ir vaikams, kad automobi- 

ir P. Kli- 1 b’s pervažinėjo jų tėvą ir vy- 
kada'1^ ir HS 

'jau per 
tuokliavo 
gyveno namie, 
vis vien nutarė 
tam d ai’ išleido

negyvas. Keeganas 
kelerius metus gir- 
ir valkatavo, retai 

Bet šeimyna 
ji palaidoti, 
800 dolerių.

Bet ,štai dabai- Keeganas- 
gyvas — kas tai jį 
vienoje smuklėje, 

buvo kalbėta Nėra abejonės, kad tai Tho- 
ti, bet pa-

Lietuvių Tautiško. Namo 
Draugovė rengiasi pasitikti 
Naujus Metus—1957 m. Yra 
užimta abidvi svetainės. Bus 
Banketas — turkių vakarienė 
apačioje, viršuje — šokiai. Į- 
vyks gruodžio 31 dieną, 7:30' 
vai. vakare. Įėjimas tik $2.50. 
Viskas už tą patį. Galės ba- 
liavoti ligi vėlumos.

G. Shimaitis

Newark, N. J.
Newark ietį Mike žolyną 

tiko didžiai skaudi nesveikata. 
Jau per tūlą laiką jį kankino 
skausmai kojose. Vėliau jie 
taip paaštrėjo, kad nebegali
ma buvo kentėti. Gruodžio 3 
operavo, nupjovė geliamą ko
ją.

Apie jo nelaimę Laisvei 
pranešė Senas Jonas.

žolynas randasi East 
range General Hospital, 
kyti galima kas dieną 
3:30 po pietų iki 8“

Linkime ligoniui
skausmus ir greitai pasveikti.

mas Keegan.
Dabai’ mįslė susidarė, kaip 

tai kitas žmogus, 'kuris tapo 
1 palaidotas, turėjo savo kišenė
je tam tikrą atskaitą su Kee- 
gano vardu. Tai pagal tą po
piergalį policija jį “atpažino”. 

!Šeimynos nariai, kaip matyti, 
(net nepažiūrėjo atydžiau Į 
karstą.

Dabar policija įsakė atkasti 
aną. velioni. Bus bandoma nu
statyti, kas jis toks. O Thomas 
Keegan, pabuvęs vieną dieną 
namie, vėl išėjo savais keliais 
— po smukles ir tarpgatves.

iš-

0-
Lan- 
nuo

vakaro.

PHILADELPHIA, PA.

Pajieškau moters, 
nedirba dirbtuvėje, kad 
betų man prižiūrėti 
Duosiu kambarį, maistą 
primokėsiu. Telefonuoti

kuri jau 
pagel- 
ligonį. 
ir dar 
galite

kas dieną tik 9 vai. vakare ir 
sekmadienį iki 1 vai. popiet. 
Aš tik tuo laiku būnu namuo
se. Waverly 4-2538.

./. Šmitienė.
(245-249)

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Susilaukė sūnelio HELP WANTED MALE

pavasarį pastatyti operetę
Primintina visiems norin

tiems pasitikti Naujuosius Me
tus prie Aido Choro stalo (ke
lių didelių stalų), kad jau 
kas užsisakyti vietą.

ris nori dalyvauti sykiu su Ai
du. Užsisakymą vietos paduo
kite bile kuriam aidiečiui. Ar- 
b a galite užsisakyti p a s 

j Auditori jos vedėją Brazauską, 
i kuris taipgi prisideda prie ąi- 
diečių stalo. Jam skambinkite: 
Virginia 9-4678.

Aidas savo pamokos per
traukoje praėjusi penktadienį 
dar kartą svarstė pavasari- 

reikalą.
statyti

kartą 
nes „meno 
Galutinai 
Gilbert 
Trial by 
Ši operetė 
suvaidinta 
kovo 25 d. ir nuo to laiko ret
karčiais iš natrio yra pakar
tojama eilėje operiniu teatrų 
ir meno mokyklose daugelyje

programos 
nusprendė 

Su] Ii van’o
Jury (lietuviškai).
pirmu kartu buvo

Londone 1 857 metu

• Pilna programa ' ir viskas 
bus paskelbta vėliau.

Švenčių sezonu choras per
traukė pamokas porai savai
čių.

Sekama Aido Choro pamo
ka Įvyks sausio 4-os vakaro 8

KULTŪRINIO CENTRO
REIKALAI

Šiomis dienomis gavome 
auku nuo sekamu Lietuviu 
Namo Bendrovės (Lietuvių 
Kultūrinio Centro) rėmėjų:

L. Tilwick, Easton, Pa., 
$20.00.

V. Danielius, Easton, Pa., 
$10.00. .

Namo rėmėjas, Woodha-

N. Kartonas, Maspeth, N.
Shimaitis, Brockton, Mass.; A. žemaitis,.„Baltimore, Md.;, 
P. Šlajus, Chester, Pa.; L. Tilvikas, Ėaston, Pa.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
V. Vilkauskas, Nashua, N. H. (Lawrence’ui); Hartfor
do vajininkai; D. G. Jusius, Worcester, Mass.; P. Buk- 
nys; A. Bimba, Brooklyn, N. Y.; M. Kazlauskas, South 
Boston, Mass.; L. Prūseika, Chicago, Ill.; J. Stanley, 
Rochester, N. Y.; H. Žukienė ir J. K. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y; J. Galgauskas, Norwood, Mass.; 
Patersoniečiai; J. Žebrys, Cleveland, Ohio; A. Kuzmic
kas, Girardville, Pa.

Į PrieteFų Klubą užsimokėjo $25 už 1957 metus— 
F. P. Malkaitis, Easton, Pa. Jo pavyzdį turėtų pasekti 
ir tie, kurie gavo certifikatus už 1956 metus. Raginkite 
ir tuos, kurie dar visai neprisidėjo prie Prietelių Klubo.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
J. ir O. Deltuvai, Hanover, Md................ ...
Joseph Karan, Montery Park, Calif...........
A. Maršalaitis, Torrington, Conn.............. . .
J. Skeltis, Worcester, Mass..........................
A. ir L. Mainioniai, Johnson City, N. Y. ... 
Ig. ir M. Luzinai, Johnson City, N. Y..........
Mary ir Anne Čerkauskaitės, Scranton, Pa 
P. Dennis, Clifton, N. J........................ \.......
Adam Zeikus, Metuchen, N. J...................

‘ Antanas šešelgis, Chicago, Ill.......................
J. Stanys, Baltimore, Md..................... ..........
Sholunas, Hartford, Conn‘.........
K. Kalvelienė, Brockton, Mass......................
J. Kanceris, Chicago, Ill.................................
A. Latven, Hartford, Conn...........................
Ed Stega, Worcester, Mass...........................
F. Bepirštis, Brooklyn, N. Y.........................
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y. ...............
Fr. Martinkus. Easton, Pa...........................
J. B. Mardos ,Girardville, Pa.........................
G. D., Brooklyn, N. Y...................................
C. Daukšas, Tampa, Fla................... >............

Po $1: A. Kuzmickas, Girardville, Pa.; S. Beržinie- 
nė ir H. Rindzevičienė, Brockton, Mass.

$10.00
10.00 •
10.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00

5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 3.00
. 3.00
. 2.00
. 2.00

.. 2.00
. 2.00
. 2.00z

! New Yorko 
spaudoje

Beveik visi New Yorko did- 
lapiai su didžiausiu pasipikti
nimu ir nuduota nuostaba ra
šė praeitą savaitę apie tai, 
kad atidengta, jog miestas 
moka algas 11-ai sanitacijos 

[departmento narių, kurie fak
tinai dirba ne pačiame de- 
partmente, o tymsterių unijos 
sanitacijos darbininkų lokale.

Negirdėtas dalykas! Skan
dalas! Didžiausias nusikalti
mas! — taip rėkė laikraščiai.

Majoras Wagneris- jau pa
klausė ir isakė tiems samdi
niams stoti dirbti tiesioginiai 
sanitacijos departmentui arba 
atsisakyti savo postų. ----
kiek čia Įvelti legališki klausi
mai, sunku - pasakyti, bet 
spaudos atsinešimas parodo 

jštai ką: Ta pati spauda tyli 
Stefanija Vinikaičiai pasida- jr visai nesirūpina, puikiai ži
lindami su 
džiaugsmu,

ir kitas dai- 
artimesnėse

metų pamo-
po kuklią

vai. Visi choriečiai ir besiruo
šiantieji j choriečius prašomi 
atvykti. Pradėkime visi sykiu 
mokytis operetę 
nas, kurių reikės 
programose.

Paskutinėj'c šių 
k o j'c Aidas Įteikė
dovanelę savo mylimiems va
dams dainos srityje : mokyto
jai Mildred Stensler ir nuola
tiniam mūsų koncertų akom- 
panistui, kompozitoriui Frank 
Lalevičiui. Choras 
dainavo “Linksmų 
(iš “Grigučio”).

Baigus dainas 
buvome pakviesti
šaunų pobūvi Auditorijos res- 
tauranc. JĮ surengė Juozas i)’

■ Mr. ir Mrs. Bob i)’ Gladys 
Tate gruodžio 8 dieną susilau
kė savo pirmagimio sūnelio. 
Mažasis atrodo sveikas, jauna 
motina stipri, gruodžio 12 d. 
jiedu jau. .sugrįžo namo. Vardą 
sūneliui davė Robert Joseph— 
pirmasis gabarbai tėvo, antra
sis — ką tik tapusio “senuku” 
Joseph White. Jis turi ne tik 
kuo džiaugtis, bet ir (Įįdžiuotis.

Nereikia nė sakyti, kaip 
linksma yra tapusi “senutė” 
dar jauna, graži Mrs. Stepha- 
ny White, nors 
jai dar 
palaukti.

Anūko 
patingai 
susidėjo 
viena iš

Sapos darbininkai. Punch prcl 
operatoriai, sudėstytojai. Prie Ai. 1 
minum langų. Mokantį skaityti įj! 
rašyt angliškai. Amžiaus 21-45, dy
džio 5’6” ir viršaus. Apmokamos 
šventės ir atostogos. EMERSON 
INDUSTRIES, 132 Adams Street, 
Hempstead, L. I.

TRUCKS

(243-249)

taipgi su-
Kalėdų”

ii' tarimus 
i netikėtą

choriečiais savo 
kad jų vienturtė 

i laimingai susi- 
s ū n elio, 

Gi at
buvusios chorietės sū- 
ir esamosios chorietės 
sudainavo “Ilgiausių 

Pačiai Vinikaitienei

laukė pirmagimio
jiems pirmojo anūko, 
d iečiai 
nei iu i 
an ūk ui 
metų !”
car dadėjome ir “TIapy Birth
day”, kai sužinojome, kad jos 
gimtadienis ką tik praėjęs.

Turėjome smagu metų 
užbaigos susirinkimą

J praėjusį Moterų Klubo su
sirinkimą gruodžio 13 d. ėjo
me biskeli neramios. Tai buvo 
priešmetinis susirinkimas, ku
riame perrenkama valdyba. O 
visi žinome, kad nuo valdybos 
daug priklauso visos organiza
cijos padėtis. Mūsų klube vei
kimas geras. Ar pavyks jį to
kiu palaikyti ir ateityje?

Atrodo, kad visos atėjo 
vienoda mintimi prašyti 
pačią valdybą pasilikti ir
liau. Prašyti reikėjo, bet visos 
paklausė, pasiliko savo parei
gose ir 1957-iesiems metams.

Dar kartą persvarstyta mū- 
rengiamoji Kūčių vakarie

nė, kuri įvyks jau šio šeštadie- 
vakarą, gruodžio 22-ą, 6 

res

su 
tą 

to-

brangvardės
neteko — to ji turės

'sulaukimo diena y- 
buvo karšta. Dalykai 

taip, kad ji buvo 
apsiėmusių LDS ban

ketą surengti gruodžio 8 d., o 
jos duktė jau nuo gruodžio 7 
dienos vakaro radosi ligoninė
je. Kožnas telefono suskam- 

Ant!bėjimas Auditorijos restaurane

nodama, kad visokiuose mies
to administracijos skyriuose 
ir departmenfuose algas gau
na visokie politiniai “užsitar
navę”, nors jie faktinai visai 
mažai arba jokio darbo neat
lieka. Visas riksmas sukeltas, 
kai sužinota, jog unijistai, 
gaudami miesto algas, 
džiausią dalį savo darbo 
švenčia unijoms.

tartum klausė: Kažin ką jis 
man pasakys? O Auditorijoje 
tų skambėjimų būna daug. 
Nežiūrint to, Mrs. White savo 
pasižadėtą pareigą ėjo iki ga
lo, nepalikdama nedidelei gru
pei kitų draugių vienoms išneš
ti ant savo pečių.

di-
pa-

News” labai 
vadą Meany 
republikonų

giria
Tas

“Daily 
AFLC1O 
reakcinių 
raštis, kaip mes gerai žinome, 
labai retai turi gerą žodį apie į 
unijas ii- unijų vadus, bet šiuo 
kartu Meany taip pataikė, 
kad išreiškė pačių “News” re
daktorių mintis. Tai yra, jis 
pasakė, kad Nehru, Indijos! 
premjeras, faktinai yra Tary- j 
bu Sąjungos agentas. Tai, I ę 
galima sakyti, 
knygos”, nes

Policija tyrinėja, kas 
nušovė turčių MesterĮ

Policija praeitą savaitgali 
dar vis vedė tyrinėjimą apie 
fabrikanto Meyerio Mcsterio 
nušovimą. Kaip yra žinoma, 
Mesteris,kuris yra Balbo Oil 
kompanijos savininkas, rastas 
nušautas savo automobilyje 
h’ooklyne, netoli Bush termi

nalo. Atrodo, kad tai nebuvo 
apiplėšimas, nes''pas jj rasta 
piniginė su pinigais, nužudy- 

I mas kokiais nors skirtingais 
sumetimais. •

Tyrinėjimą komplikuoja

Ames 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)

Mode) 3022. 
with our as- 
is in Al con- 
after inspec-

White Tractor 1955. 
P. L. T. A fine buy 
surance that this unit 
dition. Con v. yourself
tion and demonstration. White Mo
tor Co., 47th St. & 11th Ave., N. 
Y. C. CI. 5-5511. (242-248)

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

APSIMOKA!
Šalto Vandens Namą 

Savininkams
CENTRAL 
HEATING
Pakelių Jūsų Rcndą

$5.25 už rūmą su šiltu vandeniu 
Nereikia įmokėjimų

iki 7 metą 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
7-0795 — AP. 7-3940AP.

For Rent

* Large Long. Is. Drive Tn Clean- 
for shoemaker with 

Excel, clientele, 
An opportunity

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

(243-249)

RANGOONAS. — Kini-

:1

laktas kad Meyerio M esterio į jos premjeras ČOU En-la- 
brolis Murray Mesteris yra . į‘lapas iš News 

News” tą patį 
jau daugelį kartų sakė savo 
vedamuose straipsniuose.

“Daily Worker” vedamaja
me straipsnyje praeitą savait
galį smerkia Jugoslavijos val
džią, kad trauktas atsakomy
bėn ir Nuteistas; trejiems me
tams kalėjimo Džilas. “D. 
W.” sako, kad socialistinė Ju
goslavijos vadžia, kaip kitos 
socialistinės Valdžios, turi tei
sę gintis 
bausti už 
ją, bet 
nuomones
j e užsienyje.

Džilaso straipsnjs, kuriame 
jis kritikavo Tito politiką, til
po New Yorke išeinančiame 
dėžiniai - socialdemokratinia
me - menševistiniame 
Leaderyje”.

nepaprastai panašus i nušau
tąjį, kad jie abu važinėjo vie
nokiais automobiliais. Policija 
mano, kad galimas dalykas, 
jog šovikai turėjo mintyje nu
šauti Murray, o ne Meyeri....

jus jau apleido Burma.

PAIEŠKOJIMAS
i

Paieškau brolio' Vinco Povilaičio, 
jo žmonos Antosės, sūnaus Prano,( 
dukterų Teresės, Cesės ir Monikos.J 
Taipgi Daktaro Antano Babelio, 
kių ligoninės chirurgo; paeina iš ša
kių rajono. Jie yra kur tai ding? 
an'trojo pasaulinio karo metu Vokie
tijoje.

Kas apie juos žino, praneškite 
arba lai jie patys atsišaukia — 
būsime dėkingi. Antrašas: Vladas 
Povilaitis, Petrašiūnai, černialipskio 
Lentpjūvė “Dokas”, Kaunas, Lie
tuva, USSR. Jo yra laiškas. Rašy
kite: Liet. Knygynas (Geo. Shimai
tis), 8 Vine St., Brockton, Mass.

Nuo LDS *13 ir 46 kuopų 
banketo vieno stalo liko $7.

Už paramą širdingai ačiū. 
Laukiame kitų paramos.

Artinasi žiemos šventės. 
Visi per šventes laukia do
vanų. Kultūrinis Centras 
taipgi norėtų gauti finansi
nės paramos.

Gražiausia dovana būtu 
įrašymas savo draugo ar 
draugės ar giminės į gar- 
-bės narius. Už šimtinę ga
lima gražiai pagerbti savo 
mylimuosius, kurie iš mūsų 
tarpo ant visados atsisky
rė.

Nauji Metai jau’ nebetoli. 
Kaip visada, taip ir šiais 
metais susirinksime į Li
berty Auditoriją gruodžio 
31 d. vakarą pasitikti Nau
jus Metus. Turėsime lietu
višką orkestrą. Visi šoksi
me, linksminsimos.

Aido Choras ruošiasi tu
rėti net kelis savo svečiams 
stalus. Tikisi daug svečių. 
Julius Kalvaitis taipgi ne
mano apsileisti. Jis organi
zuoja savo draugus ir drau
ges. O jis ką pasiima, pa
daryti, tai tikrai gerai pa
daro.

Tad nieko nelaukę ruoš
kitės visi iškilmingai pasi
tikti Naujus Metus Liberty 
Auditorijoje. Jau dabar lai
kas prisirašyti prie vienos 
ar kitos grupės.

Visais šios įstaigos reika
lais galite rašyti sekamai:

, Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

LNB Valdyba

PRANEŠIMAI
su

kriaučių dėmesiui

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
skyriaus mėnesinis susirikimas į- 
vyks gruodžio 19 d., 5:30 v. v. U- 
nijos patalpose, 25 Arion PI., 
Brooklyn, N. Y. Bus svarbių pra
nešimų.

Kipras Sakalauskas, Sk. Seki-.
(245-246)

prieš su b versi ją ir 
anti-valstj*binę veik- 
Džilas tiktai reiškė 
ir dargi spausdiny-

nio 
vai., Liberty Auditorijos 
taurane. Visos sutikp, kad rei
kia duoti sočią šviežios žuvies 
vakarienę, o greta to ir tradi
cinius pridėčkus,' kad susida
rytų 12 “patrovų” valgis. Taip 
ir suplanuota. Vakarienė (su 
visais pridėčkais) kainuos $2.

Klubas kviečia visus šio šeš
tadienio vakarą valgyti vaka
rienę Auditorijoje. Greta val
gio, tikimasi ir šiaip ko įdo
maus.

Klubietės svai'stė ruošti ar 
neruošti savo stalą Liberty 
Auditorijoje Naujų Metų lau
kiant. Daugelis mūsų narių 
daug dirbo įvairiose pramogo
se per ištisus metus. Jos sakė, 
kad jos norėtų nors baigti men
tus be darbo. Tad klubietės 

,stalo nerengia, tačiau Naujų 
Metų pasitikime Auditorijoje 
dalyvaus. Jos tikisi dar galėti 
užsisakyti vietos prie Aido ir 
Brazausko bendro stalo.

Užbaigus dai;buS) klubietės 
pasivaišino vynu, kurį joms 
atsiuntė viena klubietė. Nors 
pati negalėdama atvykti į tą 
susirinkimą, ji ■ norėjo, kad 
atėjusiosios baigtų metus vai
šingai. Kita jos dovana pasili
ko Kūčių vakarienei.

“New

pabaigė
Mind-

Jie bai-

M V įsiems Lietuviams
Linksmų Švenčių $

TELEVISION §
MAINTENANCE CO. g
172-24 Jamaica Ave., «

Jamaica, L. I. S
JA. 3-2870 g

(245-251)

BROCKTON, MASS.

Bankietas pasitikimui Naujų 
Metų — turkių vakarienė. Užimta 
dvi salės. Bus gera orkestrą šo- 
šiams. Rengia Liet. Taut. Dr-vė. 
įvyks gruodžio 31 d., pradžia 7:30 
v. v. įžanga $2.50. Prašome tikietus 
įsigyti iš anksto, užtikrinimui vie
tos. Kviečiame visus dalyvauti, 
smagiai praleisite laiką laukdami 
1957 m. Vieta: 668 No. Main St., 
kąmpas Vinte St. Rengimo Kom.

< (245-247)

K SM
Linsksmų Sezono 

Linksmų Sezono Švenčių
JOHNS NURSERY 

196-38 Northern Blvd., 
lushing, L. I. — BA. 5-8500

‘Herald-Tribune 
spausdinti kardinolo 
szenty atsiminimus, 
giasi su laiku, kuomet Vengri
jos sukilėliai jį paleido iš ka
lėjimo ir atvežė Budapeštan.

Per savaitę besitęsusiuose jo 
atsiminimuose kardinolas, ku
ris dabar pasislėpęs Amerikos 
ambasadoje, pripažįsta, kad 
jis buvo kalinimo metu trak
tuojamas kuo geriausiai. Jis 
buvo laikomas dvare, kur tu
rėjo savo kambarius, galėjo 
vaikščioti sod.e, turėjo sekre
torių kunigą, gavo gerus val
gius ir 1.1.

Jis taipgi pripažįsta savo 
raštuose, kad jis elgėsi aro
gantiškai, atsisakė priimti ku
nigus, kurie norėdavo atvykti 
jį aplankyti, nes jie, jo nuo
mone, buvo “kolaboratoriai”, 
tai yra, bendradarbiavo su ko
munistine valdžia. O “kolabo- 
ratoriais” jis laiko, kaip maty
ti, visus kunigus, kurie ramiai 
ėjo ganytojiškas pareigas ir 
nesipriešino valdžiai politi
niais klausimais.

f 208-05

Visiems Mano Draugams 
ir** Kostumeriams

Linksmų Sezono Švenčių
AUGUSTIN TELEVISION

& SERVICE

Fl

(245-251)
& SERVICE • |

35th Ave., Bayside, L. I. g Visiems Lietuviams Linksmų |t
BA. 4-8385 g fe Sezono Svečių »

lisnmp ra dins ir TV M Jį • <• ..-.r.™™ . S)Taisome radios ir a v

(238-247)
THE MASPETH ELECTRICAL « 

| SALES & SERVICE § 
į* 71-07 Grand Ave., Maspeth, L. I. $ 
M Atsineškite šį skelbimą.
g HA. 6-5264. $

(245-251)
SMAR-AN CLEANERS

Maspetho Seniausi ir 
Patikimiausi Valytojai 

68-04 Flushing Aye. DA. 6-8280 
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)

MATTHEW A
E-ė

L. Adm-cija

Švenčių
HOME

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

Visiems lietuviškiems mano y i

BUYUS
(BUYAUSKAS)

Draugams —- 
Linkiu Geriausių Sezono

PHILLIPS FUNERAL 
79-02 Metropolitan Avė.g; ivieirupui narį /k ve. |

K Middle Village, L. I. L
$ John J. Phillips, licensed Mgr. i i
g Tel. TW. 4-8889 j;

2.00
2.00

Šį sykį naujų skaitytojų gavome neblogai. Tai1 vis 
nuo skaitytojų, kurie užrašo dienraštį Laisvę giminėms 
Lietuvoje.

Liko tik dvi savaitės vajų tęsti, tai reiškia, kad 
turime energingai ir puikiai užbaigti vajų, su dideliu 
skaičium naujų skaitytojų. Pasidarbuokime visi—bus 
didelė pagalba jūsų miesto vajininkui.

Ačiū viršminėtiems prieteliams už dovanas ir va- 
jininkams už gražų pasidarbavimą.

Roma. — Italijos. Komu
nistų partijos suvažiavimas 
perrinko Togliattį ,savo va
du.

Lipksmų Sezono Sveikinimų $ 
g FLUSHING S
fe HOUSE OF FLOWERS S 
£ 41-40 Kissena Blvd. »
g Flushing, L. I. g
R / FL. 9-1815—Ext. 2. g 
fe Arti Main St. «

' (242-248)

$ Visiems Mūsų Lietuviškiems & 
VĮ \ Draugams $
S Geriausių Sezono Linkėjimų, n 
8 TELEVISION CO. I S 
« BELIN, RADIO IR S 
g 1327 Frost Ave.—1294 3rd Ave. » 
fe NYC. — RE. 7-8672—2240 g

' (240-246)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e'0GK9C/3Cs9

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

4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., Gruodžio (Dec.) 18, 1956




