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KRISLAI
Kalėdiniai apdūmojimai.
Užbaikime protingai.
Gera žinia LLD nariams.
Laiškų derlius.
f,kBe meilės”.

Rašo A. Bimba

Kaip viskam yra galas, taip 
baigiasi ir kalėdinis sumas. 
Biznio biznieriai turėjo tiek 
ir tiek. Kalėdinis biznis mūsų 
šalyje jau seniai yrą virtęs bi
lijoniniu bizniu.

Taip jau yra, ir niekur nuo 
to mes nebepabėgsime. Tik po 
Kalėdų daugelis žmonių apsi
galvoja ir suranda, jog jų pil
nos rankos visokio niekalo, 
visiškai nereikalingų daiktų — 
tai vis dovanos! Jie gavo nuo 
kitų, o jie pirko kitiems.

Tegu bus ir taip. Pasisten- 
nors jau paskutines ke- 

Tjfci šių metų dienas praleisti 
protingai, apdūmokime savo 
kultūrinius reikalus.

Gal tamstos Laisvės prenu
merata jau išsibaigusi arba 
baigiasi? Tik jau neįženk į 
1957 metus skalnas savo dien
raščiui.

Arba, štai, žinau, d a r 
šimtai Lietuvių Literatūros 
Draugijos narių tebėra nemo
kėję narinių duoklių už šiuos, 
už 1956 metus. Visi gavote ai*- 
ba galite gauti puikią knygą 
Leono Prūseikos “Atsiminimai 
ir dabartis”. Tie, kurie ją skai- 

Ytt, džiaugiasį.
\ Nejaugi, žengsi i 1957 me

tus skalnas tais dviemis dole
riais savo kultūrinei organiza
cijai?!

Jei taip atsitiktų, tai pradė- 
tumei naujus metus ne visai 
ramia sąžine. Jausiesi, jog
1956 metais neatlikai tų
paprasčiausių darbininkiškų
pareigų.

Kalbant apie LLD, noriu už
bėgti už akių mūsų viršinin
kams su labai gera nariams 
naujiena. Jau turime sutartį ir 
planą su dviemis daktarais ir 
įžymiais visuomenininkais dėl
1957 metų leidinio. Jie mums 
rašo veikalą, kokio lietuvių kal
boje dar nesame matę.

Knygą rašo Dr. Stanislovai- 
tis ir Dr. Petriką. Darbas, jie 

♦sako, jau įpusėjęs. Su pradžia 
* metų didelė rankraščio dali's 
jau bus atiduota spaustuvei.

Tad, jau ir dėl to, reikia ap
žiūrėti, kad iš organizacijos 
neišsibraukus dėl nepasimokė- 
jimo duoklių.

• '

Tiesiog prapliupo laiškai iš 
Lietuvos. Jų gauna* visi. Gaunu 
jų ir aš.

Laiškai iš Lietuvos nebėra 
jokia naujiena. Lietuvos prie
šams iškrito iš rankų per kele
tą metų visur kaišiojamas me
lagingas argumentas. Jie saky
davo: “žiūrėkite, laiškai iš 
Lietuvos neateina, Lietuvos 
valdžia neleidžia žmonėms laiš
kus rašyti amerikiečiams!”

Niekados tokio dalyko Lie
tuvoje nebuvo. Nelaimė buvo 

įšaltajame kare. Gerai, kad 
■ .ryšiai tarpe Lietuvos ir užsie- 
" niuose esančių lietuvių normali
zuojasi.

1 Kvaila tikėtis, kad kiekvie
nas' iŠ Lietuvos gautas laiškas 
turėtų būti “sviestu pateptas”. 
Yra visokių, nes visokie žmo
nės juos rašo.

Bet beveik neateina nė vie-
(Tąsa 4—tame puslap.)

Edenas bando nuramint 
* nerimaujančius torius

Nehru kalba buvo 
bendro pobūdžio

.'O

Londonas. — Premjeras 
Edenas, kuris neseniai su
grįžo iš Jamaicos, kalbėjo 
konservatyvm parlamento 
narių susirinkime. Tai bu
vo kalba, kurioje jis ban
dė Įtikinti savo partijos 
deputatus, kad jis vertas 
likti premjeru, nors, žino
ma, jis to nesakė atvirai.

Edenas bandė įtikinti 
konservatorius, ypatingai 
jų ekstremistinius elemen
tus, kad dar ne viskas pra
rasta. Jis sakė, kad pasau
linis Britanijos prestižas 
gali būti pataisytas. Jis tei
gė, kad Egipte vis vien šis 
tas atsiekta, nes “mes ten 
į vedėme Jungtinių Tautų

Protestai Brazilijoje prieš tai, 
kad leidžia Amerikai steigt bazę
Rio de Janeiro. — Brazili

ja davė Amerikai leidimą 
įrteigti karinę bazę jai pri
klausančioje Fernando de Nc- 
ronha saloje Pietiniame At
lante. Ta sala randasi 150 
mylių atstume nuo Brazilijos 
kranto. Bazė bus naudojama 
kaip obzervącijos stotis, iš 
kurios amerikiečiai stebės ir 
kontroliuos tolimos distancijos 
raketes.

Brazilijos valdžios sutikimas 
leisti amerikiečiams ten steig- 

j ti karinę bazę iššaukė nema- 
mažai protestų. Kairiečiams 
palanki spauda kritikuoja val 
džią, sakydama, kad vienas

'Egipto policija 
jau .Port-Saide

Port Saidas. — Tūkstan
čiai Port Saido gyventojų 
susirinko į didelę demons
traciją, kad pasveikinti 
350 Egipto policininkų, ku
rie grįžo miestan. Kaip ži
nia, britai ir francūzai da
bar evakuoja miestą ir 
miesto didžiausią dalį da
bar valdo Jungtinių Tautų 
jėgos — danai, norvegai, 
švedai ir kolumbi-ečiai.

Egitiečiai policininkai 
sugrįžo pagal iš anksto nu
statytą planą. Jie dabar 
palaikys tvarką.

Miesto centras ta proga 
buvo išpuoštas * tautinėmis 
Egipto vėliavomis.

Popiežius prisitaiko 
prie spaudos terminų

Roma. — Popiežius pap
rastai pasako per Vatika
no radiją kalėdinę kalbą va
kare/prieš Kalėdas, bet 
šiais metais jis ją pasakys 
dieną anksčiau, gruodžio 
23-ią. Taip nutarta, prisi
taikant prie moderniškos 
spaudos. Praeityje būdavo, 
kad laikraščiai, kurie ne
spausdinami Kalėdų dieną, 
kalbą perspausdindavo tik 
po Kalėdų, o dabar ji bus 
perspausdinta Kalėdų išva
karėse.

jėgas”. Jis taipgi sakė, kad 
britai imsis griežtų žings
nių prieš Airijos TRA.

Konservatyviai deputa
tai sutiko Edeno kalba šal
tokai, bet vis vien atrodo, 
kad jis dar išsilaikys. Tik 
apie 15 konservatyvių eks
tremistu dabar nori, kad 
jis pasitrauktų.

Budapeštas. — Virš šim
to Vengrijos sportininkų, 
kurie dalyvavo olimpiadoje 
Australijoje, grįžo namo. 
Jie atvyko per Italiją ir Ju
goslaviją. Apie 50 nutarė 
negrįžti Vengri j on.

dalykas buvo duoti Amerikai 
bazes karo metu, kuorųet Bra
zilija kartu su Amerika kovo
jo prieš fašistinę Ašį, kitas da
lykas yra duoti jai bazes da
bar, kuomet tokios bazės ti
kriausiai neturi gynyb »s po
būdžio.
. Protestai keliami ne tik kai-, 
riečių, bet ir kai kurių dešinių 
nacionalistų rateliuose.

Bombėjus. — Ahmedaba- 
de įvyko riaušės, policija 
naudojo ašarines dujas 
priėš .demonstrantus, kurie 
reikalauja autonominės gu- 
džeratų srities Indijoje.

Nixon lankosi 
Austrijoj, kur 
stebi bėglius

Viena. — čia atvyko Ame
rikos vice-prezidentas Nixo- 
nas, kurio misija yra stebėti 
vengrus bėglius, susipažinti su 
jų padėtimi. Jį pasiuntė pre
zidentas Eisenhoweris. Tokia 
yra oficiališka misija, bet 
Austrijos spauda neslepia fak
to, kad ta misija čia supran
tama ir kitaip—kaip bandy
mas labiau palenkti Austriją 
Vakarų pusėn.

Nixonas apsilankys Burgcn- 
lande, žemojoje Austrijoje ir 
kitose provincijose prie Ven
grijos sienos, kur koncentruo
jasi bėgliais Jis aplankys jų 
stovyklas, kalbėsis su jais. Jis 
taipgi aplankys aiherikiečių 
įtaisytas gelbėjimo stotis, or
laivių punktus. ■' ’ -

Austrijos komunistų orga
nas “Volksstimme” ’sako, kad 
tie punktai faktinai yra JAV 
aerodromai, kurie dabar jau 
liks pastoviai, tuomi pažei
džiant Austrijos neutradumą.

Maskva. — Tarybų Są
jungos K. P. Centro komi
teto posėdis, kuris turėjo 
įvykti praeitą pirmadienį, 
tapo atidėtas kelioms die
noms, o gal iki po naujų 
metų. Manoma, kad Žu
kovo ir Šepilovo kelionė 
Varšuvon buvo to atidėjimo 
priežastimi, nes abu šie 
ministrai yra svarbūs ko
miteto nariai.

New Yorke. — Šiandien, 
ketvirtadienį, Indijos prem
jeras Nehru atvyksta čia. 
Jį priims majoras Wagne- 
ris, kuris jo garbei duoda 
pietus W aldorf-Astori jos 
viešbutyje. Popiet jam ren
gia arbatą gubernatorius 
Harrimanas. tą patį popietį

S A C B vėl paskelbėui

KP svetimu agento
Washingtonas. — Taip 

vadinama Subversyvio vei
kimo kontrolės taryba 
(SACB) antruv kartu išne
šė nuosprendį, kad Ameri
kos Komunistų partija e- 
santi ‘‘‘svetimos jėgos agen
tas” — Tarybų Sąjungos 
agentūra. Partijos genera
linis sekretorius Eugene
Dennis tuojau pareiškė kad 
šis nuosprendis siekia at- 
ga ivin ti r'agangaudizmą.

Svarbi Jugoslavijos 
deleagcija Varšuvoj

Varšuva. — Lenkijon at
vyko svarbi Jugoslavijos 
valdžios ir Komunistų Ly
gos vadų delegacija, suside
danti iš 10 asmenų. Jos 
priešakyj-e stovi Jugoslavi
jos vice-prezidentas Sveto- 
zaras Vulkmanovičas. Ju
goslavų ir lenkų komunis
tai tarsis ideologijos klau
simais. Taipgi bus svarstyti 
valstybiniai santykiai tarp

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad vice-prezidento Ni- 
xono kelionė yra bandymas 
atnaujinti sukilimus Veng
rijoje. “Pravda’ ’sako, kad 
oficialus Nixono kelionės 
tikslas, aplankyti pabėgė
lius, yra tiktai priedanga, 
kad faktinai Amerika su 
ta Nixono kelione Austri- 
jon maišosi į vidujinius 
Vengrijos reikalus.

i
Budapeštas. — Vengrijo

je jau viešpatauja pilna ra
mybė. ‘ Nep Szabadsag” 
sakė, kad dar ne visur dir
bama dėl vienokių ir kito
kių priežasčių, bet padėtis 
eina geryn. Kitas naujas 
dalykas, tai naujos jauni
mo organizacijos įsteigi
mas. Ji vadinasi “Revoliu
cinis Vengrijos darbininkų 
jaunimas”. Ji bus, sako 
spauda, skirtinga nuo Ko
munistinio jaunimo sąjun
gos, nes veiks ne po kokios 
nors partijos globa, ir sieks 
socializmo Vengrijoje na
cionalinių tradicijų rėmuo
se.

Washingtonas. — NAA- 

jis bus pagerbtas Jungtinė
se Tautose, o vakare pie
taus pas-Rooseveltienę.

Penktadienio rvta Neh- « v
ru konferuos su Jungtinių 
Tautų gen. seki*. Hammars- 
kjoldu. Tą pačią dieną jis 
išvvks Kanadon.

Jis sakė, kad K. P. nuos
prendį vėl apeliuos. Ape
liacija bus vedama iki 
Aukščiausiojo teismo.

McCarrano aktas, po ku- 
riuomi SACB veikia, reika
lauja, kad organizacija, 
kuri randama esanti sveti
ma agentūra, turi kaipo to
kia registruotis. Komunis
tų Partija atsisako regis
truotis, nes laiko sprendi
mą neteisingu.

Lenkijos ir Jugoslavijos.
Panaši lenku delegacija 

neseniai lankėsi Belgrade.
Tuo tarpu Lenkijos PPR 

organas “Trybuna Ludu” 
sako, kad susitarimas su Ta
rybų Sąjunga, pasirašytas 
kelios dienos atgąl su Žuko
vu ir šepilovu,- yra istori-’ 
uis dokumentas, kuris už- 
t i k r i na I ,e n k i j a i t ikrą ne
priklausomybę.

CP veikėjas Clarence Mit
chell pareiškė, kad sekre
torius Lyndon Johnson tu
rėtų pasitraukti iš! demo

kratų- senatinės frakcijos 
vadovybės bent per kovas 
prieš filibustering laikotar
pį-

Nesumažin si me 
jėgų užsieny, 
sako J. Dulles

Washingtonas. — Sekre
torius John Foster Dulles 
spaudos konferencijoje da
vė suprasti, kad Amerika 
nėra pasirengusi mažinti 
savo karines pajėgas užsie
nyje. Kaip yra žinoma, Ta
rybų Sąjunga yra paskelbu
si, kad ji yra pasirengusi 
ištraukti visas karo jėgas 
iš kitų kraštų, jeigu ameri
kiečiai padarytų tą patį.

Tai buvo pirma Dulleso 
spaudos konferęncija, duo
ta po jo vėžio operacijos. 
Laikraštininkai sakė, kad 
jis atrodo gan sveikas ir e- 
nergingas.

Vengrijos valdžia teigia., 
kad ji negniaužia tarybų

'Budapeštas. — Vengri
jos Socialistinės darbinin
kų partijos organas “Nep 
Szabadsag” atsakė į jugo
slavų komunistų teoretiko 
Kardelį kaltinimus. Kar- 
del j sakė, kad Vengrijos 
valdžia gniaužia fabrikų 
darbininkų tarybas, nepasi
tiki jomis, tuo tarpu, kai 
aišku, kad jos yra vieninte
lės darbo žmonių valios 
reiškė jos.

Vengrų komunistinis or
ganas sako, kad Kandeljo 
kaltinimas neparemtas fak
tais. Valdžia negniaužia 
darbininkų tarybų fabri
kuose, jomis pasitiki, bet 
buvo priversta paleisti sri
tines darbininkų tarybas.

Iš N.Yorko Chicagon automobiliu 
nuvažiuoti dabar ima 13 valandų

New Yorkas. — Nuva
žiuoti greituoju traukiniu 
iš New Yorko Chicagon i- 
ma 15 valandų ir 40 minu
čių. Bet važiuojant greitu 
nauju automobiliu, naudo
jant naujuosius didžiuosius 
vieškelius (turnpikes) da
bar ima tik apie 13 valan
dų. Seniau, važiuojant pap
rastaisiais keliais, imdavo 
apie - dukart tiek.

Nuo pat New Yorko iki 
Chicagos automobilistas da
bar gali, naudodamas di
džiuosius vieškelius, kurie 
aplenkia miestus, važiuoti ----f:------------  

Nehru šiandien 
New Yorke, 
vyks Kanadon

Washingtonas. — Antra
dienio vakare per radiją ir 
televiziją pasakytoje kal
boje Indijos premjeras Neh
ru kalbėjo apie Indijos 
bendrą rolę už taiką ir de
mokratiją, bet iš jo kalbos 
nebuvo aišku, kokiais kon- 
kr-etiškais klausimais susi
tarta pasikalbėjimuose tarp 
jo ir Eisenhowerio. Nehru 
gynė Indijos neutrališką 
rolę, sakydamas, kad neu- 
trališkumas tai nereiškia 
pasyvumas arba neveiklu
mas. K&ip tik atvirkščiai, 
— Indija1 yra dinamiška jė
ga, kuri veikia už taiką, sa
ke jis.

Nehru sakė, kad Indija 
yra pagrindiniai ištikima 
demokratijos principams.

Amerikos profesorius 
lapsi gyveno Sovietuose 
Maskv-a. — Tarybų Są- 

jungon atvyko prof. Orest 
Stephen Makaras, kuris 
dėstė St. Louis universitete 
Amerikoje, iš kur jis tapo 
pašalintas už politinius įs.i- 
tikinmus. Jis atsisakė Ame
rikos pilietybės. ir gyvens 
pastoviai Sovietuose.

Madridas. — 418 ispanų 
sugrįžo iš Tarybų Sąjun
gos.

Tos tarybos, sakė “Nep 
Szabadsag”. kartais visai 
neatstovavo vietinių tary
bų, į jas įsigavo visokie ele
mentai, ir jos bandė perim
ti valdžios funkcijas.

Dabar tarybos fabrikuo
se, sako vengrų organas, 
veikia, kaip darbininkų sa
vivaldos organas ir jos 
g 1 a. u d ž i a i bendradarbiauja 
su profesinėmis sąjungo
mis, tai yra, unijomis. Pro
fesinės sąjungos veikia, 
kaip veikė anksčiau. Tary
bos, tai naujas dalykas. Tai 
kiekvieno fabriko darbinin
kų organizacija, kuri po
sėdžiauja pačiame fabrike 
ir siekia turėti balsą valdy
me fabriko.

nesustodamas niekur rau
dona: < šviesai arba skers
kelių!. Jis turi, žinoma, su
stoti kokius du ar tris kar
tus gazolino stotyse skysto 
kuro paėmimui.

New Yorko “World-Tele
gram” išsiuntė savo repor
terius, kad patikrinti, kaip 
greit galima automobiliu 
nuvykti Chicagon. Jie ap
leido New Morko miesto ri
bas 5:30 v. ryto ir atvyko 
Chicagon 6:20 v. vakaro.

V ažiavimas grei tesn is 
žiemą, kuomet mažiau au
tomobilių vieškeliuose.

Izraelis norėtu 
palaikyti Gazą

Jeruzalė. — Premjeras 
Ben-Gurionas pasakė, kad 
Izraelis yra pasiryžęs ne
evakuoti Gazos miesto ir 
srities. Jis sakė, kad gal 
kada nors galima bus už- 
megsti derybas šiuo klausi
mu, liet visų pirma egiptie
čiai turėtu sutikti demilita
rizuoti visą Sinajaus dyku
ma. 4

“Mes iš Gazos dabar ne
sitrauksime”, pakartotinai 
sakė Ben-Gurionas.

Jungtinės Tautos. — Iz
raelio premjero pareiški
mas iššaukė nemažai susi
rūpinimo J. T. sekretoriate. 
Jungtinės Tautos lakosi nu
sistatymo, kad Izraelio jė
gos turi palikti Gazą, sritį, 
kurią pagal J. T. anskty- 
vesnius nutarimus turi ad
ministruoti egiptiečiai.

Roma. — Britanijos ko
munistų atstovas John Gol- 
lan, kuris kalbėjo Italijos 
Komunistų partijos suva
žiavime, iškėlė mintį, kad 
gal vertėtų sušaukti tarp
tautine komunistu konfe
renciją. kad nubrėžti kelią 
glaud esn i am darbi n i n k iš- 
kam internacionalizmui.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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KAS KA RAŠO IR SAKO
AUSTRŲ RAŠYTOJA
APIE BALTĄJĮ
TERORĄ VENGRIJOJE

Lietuvos žinių agentūra 
Elta (lapkričio 20 d.) pa

President CLEMENT BR^DYI^Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS duoda tbki pranešimą iŠ 
i Austrijos, sostinės, iš Vie- 
nos:

“Laikraščio ‘Esterreichi- 
šios dienos 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N Y į numeryje SU ausdinamas T19- 
under the Act of March 3 1879 ' seniai gviŽUSlOS iŠ Vengri-

i ios Evos Prister straipsnis. 
Rašytoja pasakoja apie 

j baltąjį terorą Vengrijoje.
‘Baltojo teroro aukomis, 

rašoma straipsnyje, tapo ne 
šimtai, o tūkstančiai žmot 
nių. Daugelį Vengrijos pa
triotų,—-jų, tikriausiai, bu
vo dešimtys tūkstančiu, — 
paskutiniu momentu išgel
bėjo Tarybinė Armija.

“Kai Čepelyje buvo už
pulta gamykla; specialios 
Horčio karininkų vadovau
jamos banditų grupės ‘tei
sė komunistus.’ Daugelis 
komunistų su savo šeimo
mis buvo suimti savo bu
tuose ir pakarti aikštėje. 
Buvo pakarti, kitų tarpe, 
sęnas darbininkas-akty vis
tas Kalmaras, 1 jo žmona, 
vaikai ir seni tėvai. Jo 
žmonai vadinamieji ‘kovo
tojai už laisvę’ išpiovė šir
dį ir numetė ją į aikštę. Ki
tiems patriotams jie taip 
pat išpiovė vidurius ir try
pė juos.

“Užpuolus partijos Buda
pešto komiteto rūmus, buvo 
užmušta 70 darbininku, ku
rie gynė tuos rūmus. Ban
ditai nepagailėjo aptarnau
jančio personalo (stenogra- 
fisčių, valgyklos darbuoto- 

. ; . jų ir kt.) ir atsitiktinai bu-
Respublikos premjeru čou-En-laiumi; ^pie Artimuosius vusių tame name žmonių. 
Rytus ir jų problemas Nehru pernai tarėsi su Egipto | 
prezidentu Nasseriu.
žinias apie opiausius pasaulinius reikalus—taikos išlai- mo’ sprogimas, kaip kad 
kymo reikalus. O Nehru# stoja už taiką ir daro viską, buvo rašoma, toliau rašo

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00
Queens Co............ $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos. 1

Canada
Canada
Foreign vxu.w v .. v . ,
Foreign countries, 6 months $8.00 SC r OlKSStlHie

and Brazil, per year $11.00 
and Brazil, 6 months $6.50 
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EISENHOWERIO-NEHRU
PASITARIMAI

KAI ŠIE ŽODŽIAI skaitytoją pasieks, jau gal būt 
bus kiek tiek žinoma, apie ką prezidentas Eisenhoweris 
su svečiu, Indijos ministrų pirmininku Nehru, tarėsi.

Jiedu pasitarimams praleido apie 14 valandų. Jiedu 
tarėsi prezidento Eisenhowerio farmoje, Gettysburge.

Kaip neimsime, šitie pasitarimai yra svarbūs ir jie 
pravesti labai įdomiai. Pagalvokime: abudu vyrai, žy
mūs vadovai, tarėsi tik du vienu, be jokių padėjėjų, be 
jokių vertėjų. Mat, Nehru puikiai moka anglų kalbą, 
tai jiedviem vertėjų jokių nereikia.

Jų pasikalbėjimų nieks neužrašė, nieks neužfiksavo. 
Viskas, ką jiedu kalbėjosi, tėra žinoma tik prezidentui 

’ Eisenhoweriui ir ministrų pirmininkui Nehru.
Mažai tokių pasitarimų svarbiaisiais pasauliniais 

klausimais tarp didžiulių žmonių teįvyksta. Tai, gali
ma sakyti, retenybė. Ir juo labiau retenybė yra ta, kad 
tai įvyko farmoje, ramybėje, tolokai nuo miesto triukšmo.

Ketvirtadienį ministrų pirmininkas Nehru atvyks į 
New Yorką. Jis čia, be kitko, aplankys Jungtines Tau
tas. Jis čia turės visą eilę kitokių pareigėlių atlikti. O 
savaitgalį jis išvyks į Kanadą.

Ko galima tikėtis iš Šitų pasitarimų? Kokie bus 
rezultatai? Kuriais klausimais šitiedu didieji vyrai su
sitars ar nesusitars?

Vienas iš didžiųjų ir svarbiųjų klausimų, be abejo
jimo, buvo jųdviejų diskusuotas: Kinijos Liaudies Res
publikos priėmimas i Jungtines Tautas. Buvo liestas, 
be abejojimo, ir Artimųjų Rytų (Suezo kanalo) klausi
mas.

Nehru yra informuotas apie padėtį ir Tolimuosiuose 
z Rytuose ir Artimuosiuose. Apie Tolimųjų Rytų proble- i 

mas jis tik neseniai ilgokai tarėsi-su Kinijos Liaudies

Tai, kad tat nebuvo ‘gai- vadiia.
Taigi jis iš pirmųjų šaltinių turi valinio liaudies' pasipiktini- ■
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Žinios iš Uruguajaus
Baigė muzikos mokytą

Montevideo. — šių metų ke
turmetės muzikos mokyklą bai
gusių mokinių laidoje, Veroni
kos Banevičienės sūnus, Al
bertas Banevičius baigė tą mu
zikos kursą su geriausiu pažy
mėjimu. \

Džiugu išgirsti, kad mūsų 
tautiečių vaikai vienas po kito 
baigia vieną ar kitą mokslo ša
kos kursą. Tėvai stengiasi duo
ti savo vaikams, ko jie atsiek- 

iti negalėjo, nei tėvynėje, nei 
išeivijoje. Mūsų jaunoji karta, 
kuomet užims mūsų vietą vi- 
sumeninėje veikloje, bus iš
mokslinta, kultūringesnė negu 
mes, kurie pradėjome kultūri
nį darbą išeivijoje be žodžio ir 
be rašto.

Malonu, kad mūsų jaunuoliai 
1 įsisavina mokslą pagal tėvų 
i pageidavimą. Jie bus išlavinti, 
turės profesijas, jiems nerei
kės bastytis ir tūnoti prie fab-

suimtųjų grupės jau buvo 
išvestos sušaudyti.

“Tačiau visus juos išgel
bėjo atskubėjusi Tarybinė 
Armija.”
“Vakarų” radijas 
melavo ir “inspiravo”
' Vėliau, tame pačiame laik
rašty, toji pati rašytoja, E- 
va Prister, pabrėžia ir kitą 
dalyką, būtent, propagan
dą, leidžiamą per “Vakarų’ 
radiją. Pasak Eltos:

“Eva Prister pabrėžia, 
kad sistematinga propa
ganda iš užsienio nepapras
tai trukdo atkurti šalyje 
normalią padėtį. Tuo metu, 
kai Budapešto radijas per
duoda ramius oficialius pra
nešimus, kitos radijo sto
tys, nesirūpindamos fak
tais,-nuolat transliuoja apie var(tl darbo maldauti. Jie 
Vengriją daugybę propa- gaiimybes, kurių tėvai 
gandinių šmeižiamo ir kurs- j progi'esuoti tiek sa-
tomo pobūdžio pranešimų.' vo amate, tiek visuomeninėje 
Ypatingą vaidmenį čia vai- • veikloje.
dina Austrijos radijas. ‘Tie
sa, kad Djera§ visiškai su- menėje glūdi tėvų viltis ir tau- 
griautas artilerijos ugnies? ;i°s ateitis.
Tiesa, kad ten viešpatauja 
baisus badas?” — klausinė
jo mus žmonės Budapešte, 
rašo Eva Prister. Mes jiems į 
atsakydavome, kad visa tai miestelis yra apie 400 km. nuo 
melas, kad Djere nesugriau
tas nė vienas namas, kad 
net nebuvo išmuštas nė vie-n 
n as langas, Tad Tarybinės 
Armijos dalys, įėjusios į 
Djerą, neišleido nė vieno 
šūvio, kad mieste dirba j 
transportas, kad negali bū-! ( 
ti nė kalbos apie produktų , ___ ,
trūkumą. Iš kur aplamai demokratišką spaudą, 
visa tai paėmėte?’ — klau-. 
sėme mes tuos žmones. Kaip 
visada tokiais a t v e j a i s. 
mums atsakydavo: ‘Mes 
girdėjome tai per Vienos 

’ • • > ■ ,•

Augančioje kartoje, jau nuo-'

Vajininko įspūdžiai
Montevideo. — Pai'sandu.

M. GORKIS

ROMANTIKA

“Kurstomos Vakarų radi
jo stočių veiklos pavyzdžiu 

• ima šmeižiš- 
Ikus gandus apie ‘Vengrijos 

iš anksto paruoštus adresų ' piliečių trėmimą į Tarybų 
sąrašus, su kuriais jie vaikš- Sąjungą? Darbininkų-vals-1 
Čiojo iš' vienų namų į ki- tiečių vyriausybė, rašo au
tus ir išsiveždavo iš jų ne 
tik darbininkus-aktyvistus, 
bet ir jų šeimų narius. Lap
kričio 1 d. šimtas karinin- 
kų-hortistų apsirengusm sa
vo senąja uniforma, užėmė 
karo ministerijos rūmus. 
Rūmuose buvę Vengrijos 
Liaudies armijos 

'kai buvo suimti. Jie buvo 
dalis pasaulinio žemėlapio buvo nutapytas raudonai—1 apšaukti darbininkų valka--

-- -------- T ' v MU v V A LV1J.C4 Ui X UCV ’ "

kad ii gyvuotų, kad žmonija galėtų laisvai ir taikiai ge- Eva Prister, rodo tas fak- i Eva Prister 
rinti savo būvį ir siektis geresnes, šviesesnės ateities, 'tas, kad teroristai turėjo"'"” <randns

Pasaulis nekantriai lauks žinių apie tai, ką prezi
dentas Eisenhoweris ir ministrų pirmininkas Nehru sa
vo pasitarimuose atliko. , ,

BUVUSI PASAULINĖ GALYBĖ
WOODROW WYATT yra žymus anglas rašytojas ir 

visuomenininkas. Mr. Wyatt praėjusį sekmadienį “The 
New York Times Magazine” parašė straipsnį apie Bri
taniją, kas ji buvo ir kas ji dabar yra.

“Aš augau,” rašo jis, “galvodamas, jog Britanija 
yra didžiausia šalis žemės kamuoly. Man lankant mo-1 
kyklas, nieks to dalyko ir nėužginčijo. Apie vienas tree-!

karinin-

tore, suiminėjo ginkluotus 
banditus bei plėšikus, ku
rie sudarė grėsmę gyvento
jams, ir juos uždarė į ka
lėjimus. Vyriausybė pa
reiškė, kad kiekvienu atve
ju bus atliktas kruopštus 
ištyrimas. Į pranešimus 

gyventojai 
nes jie iš

tai buvo Britanija.”
Taip, prieš’ keletą dešimtų metų Britanija tokia ir 

buvo. Ji valdė Indiją, ji valdė Afriką, Australiją, Naują
ją Zelandiją, Kanadą, Burmą, Pietų Afriką ir daug, daug 
kitų sričių. Ji valdė ir arabišką pasaulį* Nuo Didžio
sios Britanijos imperijos, sakydavo žmonės, saulė niekad 
nenusileidžia!

Didžiosios Britanijos žodis pasauly turėjo milži
nišką svorį. Jos laivynas—nepralenkiamas.

Bet įvyko Pirmasis pasaulinis karas, kurio liepsno- 
k se gimė Spalio Revoliucija/ ir iš kurio Jungtinės Vals

tijos išėjo tvirtesnės negu buvo prieš karą. Na, ir pa
laipsniui Didžiosios Britanijos stiprybė pradėjo tirpti, 
kaip cukrus arbatos stikle, regimai tirpti.

O po Antrojo pasaulinio karo Britanija dar labiau 
/^suliesėjo.” ;
ji arabiško pasaulio; gi Kanada, Australija, Pietų Afri
ka, Naujoji Zelandija, Ceylonas pradėjo savystoviau 
veikti ir _
nuo britų. Tiesa, jie palaiko Komonvelto ryšius, bet sa
vo politiką jie vairuoja, kaip nori, be įsakymų iš Lon
dono.

Ir rašytojas Wyatt sako:
“Dabar nieks negali būti tiek aklas, kad nematytų, 

jog Britanija velkasi toli paskui Ameriką ir Rusiją.. 
Šiandien gal būt ji yra lygi Francūzijai..

. Iš tikrųjų, tame straipsnyje Mr. Wyatt pasako daug 
tiesos. Didžioji Britanija mūsų gyvenime, mūsų aky
se, sumenkėjo, ‘suliesėjo” taip, kad šiandien jos balsas 
pasaulyje jau pasidarė, palyginti, menkutis.

Įdomiausias dalykas yra tas: Rusija (kaip Wyatt 
vadina/tarybų Sąjungą) toli, toli paliko’Britaniją. Šian
dien pasaulyje tėra dvi galybės: Amerika ir Tarybų 
Sąjunga. Pirmoji—kapitalistinė, antroji—socialistinė.

Norėdama dar “parodyti savo,” Britanija (jos kon
servatorių valdžia) neseniai įsiveržė į Egiptą ir manė, 
kad tai padės jai sutvirtėti. Bet kiekvienam yra aišku,

tomis’ ir buvo paskelbta, 
kad visi jie bus sušaudyti 
kaip komunistai. Mirties 
bausmė jiems buvo paskir
ta lapkričio 4 dienai. Tiktai 
atėjusi Tarybinė Armija 
išgelbėjo jiems gyvybę.

“Segede buvo sudaryta 
vadinamoji ‘revoliucinė ta
ryba,’ kurios pirmininku 
buvo išgelbėtas Horčio ar
mijos majoras, 1945 metais 
nuteistas ilgai kalėti. Jis 
organizavo būrį, apginkla
vo jį ir pradėjo ‘suvesdinė- 

Jo gauja su-Neteko ji Indijos, neteko ji Burmos, neteko ti sąskaitas.’
griovė 50 darbininkų butų 
ir suėmė 35 aktyvistus, ku- 

r galvoti—tie kraštai patapo nepriklausomais rių pavaraes Kartu su aau-

tinų žmonių sąraše.’ Tary
binė Armija išgelbėjo jiems 
gyvybę..

“Šomodžio srityje buvo 
suimti keli šimtai, partijos, 
narių, Vengrijos armijos 
karininkų ir valstybės tar
nautojų. Jiems buvo' pa
skelbta, kad visi jie bus su
šaudyti lapkričio 4 d. rytą. 
Lapkričio 4 d. pirmosios

anie suėmimą 
žiūrėjo ramiai, 
patyrimo žino, kas yra ban
ditizmas. Staiga per radiją 
nuskambėjo pran e š i m a s, 
kad suimtieji išsiųsti į Ta
rybų Sąjungą. Šiuos prane
šimus paleido ‘Laisvosios 
Europos’ radijo stotis ir 
Austrijos radijas. Šalyje, 
kur dar viešpatauja neri
mas, kur gyventojai sužino 
naujienas daugiausia per 
radiją, pakanka vieno tokio 
pranešimo, kad kiltų gandų 
banga. IŠ tų gandų užsie-, 
nio radijo stotys padarė, 
naujus pranešimus. Jos vėl. 
transliavo juos į Vengriją, 
ir tuo būdu ėmė suktis vi
sas ydingasis ratas.

“Baigdama Eva Prister 
rašo: ‘Papasakokite austrų 
tautai, sakė1 mums Vengri
joje vyrai ir moterys, kiek 
atsieina mūsų šaliai ši radi
jo propaganda. Ji kalta, 
kad mes' badaujame,, kalta 
dėl sugriovimo, dėl kraujo 
praliejimo, pasakykite, kad 
mūsų šalis nori ramybės, 
nori taikiai spręsti savo; 
problemas ir pašalinti sa
vo sunkumus’.”

Montevideo. Tame provincijos 
miestelyje turėjau progą ap
lankyti ten gyvenančius lietu
vius, “Darbo” skaitytojus B. 
Urbanavičių, Antaną Stasiūną,' 
Albiną G. De Poray, Stasį Pu- 

; reck į, Juozą černigišką.
Sutiko jie mane su didžiai 

draugiška nuotaika ir kiekvie
nas parėmė mūsų progresyvią

Jie yra 
“Darbu” visokeriopai paten
kinti.

Atkreipė man dėmesį B. Ur- 
banaučiaus žmona, kuri yra 
vietinė, bet kalba lietuviškai 
ir skaito ‘Darbą’. Antanas Sta
siūnas, didelis entuziastas, vi
suomet payemią “Darbą”. Al-' 
bina G. De Poray, lietuvaitė ‘ 
vedusi su ukrainiečiu, augina 
dukrelę, kuri gražiai lietuviš
kai kalba ir skaito laikraštį 
“Daubą”. Jie ten jau senas lai-; 
kas gyvena, nors toli nuo lie
tuviškos veiklos, toli nuo lietu
viškų organizacijų, bet palaiko 
savo papročius, kalbą ir skaito, 
progresyvią lietuvišką spaudą 
ir ją visuomet paremia.

Lietuvis, kur jis begyventų, 
myli kas yra savas, mokina 
vaikus lietuviškai kalbėti ir 
visuomet atsilanko į U. L. C-ro 
klubą, kuomet kuriuo nor(s rei
kalu atvyksta į Montevideo 
miestą.

Norisi sušukti visų “Darbo” 
skaitytojų ir rėmėjų vardu: te
gyvuoja mūsų' laikraštis ‘Dar
bas”; tegyvuoja visa mūsų pro
gresyvi lietuvių kolonija!

J on a s M a tu le vičiu s

gyventi! Taip, bendrai visų 
darbo žmonių reikalų aš gerai 
nesuprantu, bet tie reikalai 
dar nėra viskas^ dar pas jį 
yra jo jausmai ir jie guli sie
loj. žmogui būtinai norisi pa
pasakoti tą viską, kas pas jį 
yra sieloje, atidengti ją kam 
nors pilnai, pilnai, kaip tik 
galima. Taip, žmogus yra 
jaunas žemės gyventojas, kaip 
jums tas žinoma. * Ar gi seniai 
žmonija gyvuoja? Ar daug gi 
žmogui tenka gyventi? - Ir štai 
nėra kam savo jausmus išlieti, 
niekas tavęs nenori klausyti, 
n vienodumą? tas vienušo 

' gyvenimas, tai nebilystė, tai 
L mirtis! Aš tokiai padėčiai

J griežtai priešingas:, žmonių 
'; vienijimas, sukuopimas yra

j būtinas reikalas. Jų bendri 
(reikalai, tas gerai. Bet nepa£ 
keliamas vienušo vienūignu 
mas ir jo nuobodumas.. . . ,

—Drauge, aš jūs nepilnai 
(suprantu,— tarė Elzbieta rim
tu tonu. Tarnas besišypsoda
mas pažvelgė į ją, ji suraukė 
kaktą, pervedė savo svečią 
rimtomis akimis. Kilsterėjo 
petį, greitai persimetė iš už- 

' nugario į priešakį didelių 
I plaukų kasą ir vikriai pynė iš 
(jos kaspiną, kalbėdama:

—Tai iš jūsų girdėti kiek 
nuostabu.

—Dalykas tame, —tęsė Ta
rnas, — kad jeigu čia vienas 
šviesos spindulys, o ten kitas, 

: kitur dar trečias, tai yra iš- 
I draikymas jėgos ir šilumos,. 
| reikalingas apjungimas jų /įl 
daiktą, ar ne taip? t

—Tas taip, bet ką jūs va
dinate šviesos spinduliais šia
me atsitikime ?

—Mano ir jūsų jausmai, 
siela, tai ir yra tie spindu
liai . ..

Kada Tarnas ėjo namo, jam 
pasirodė, . kad mergina į jį 
žiūrėjo kaip tai* keistai, ne
draugingai, besilaikydama

kad šis jos '(ir Francūzijos) žygis ne tik Britanijos ne- 
sutvirtino, o dar labiau susilpnino. Iš Egipto žemes Bri
tanija buvo priversta trauktis su didžiausia gėda!

Ir nematyti jokių perspektyvų, kad kada nors Brita
nija galėtų atgauti savo senų “įtakų” pasaulyje.

... Pavyzdinga valdyba
Montevideo. —■ Lapkričio 

d. U. L. C-ro Cero skyr. įvy
ko visuotinis metinis narių su
sirinkimas. Išklausius senosios 
valdybos pranešimus apie nu
veiktus darbus per metus ir 
bendrai visą veiklą, gavosi stai
giai dideli darbštumo rezulta
tai. Didelė dalis Klubo skolos 
jau sugrąžinta. Daug invento
riaus nupirkta ir bendrai apy-. 
vbkos daug daiktų nupirkta.

T susirinkimą malonėjo atsi
lankyti Urugvajaus—Sovietų 
Kultū.riiųo Instituto svečias 
Dr. Liusardo, kuris pranešė, 
k a d 16. d. gr u o d ž i o rp eių Uru- 
gvajuje bus minima darbiniu-: 
ko diena. Jis. sakė: “Urugva
juje minimi mokytojai, • rasti-1 
niųkai, slaugės ir kiti tam tik-1 
rose dienose, bet darbininko; 
dar nebuvo atsiminta paminė-1 
tį. Tam tikslui Urugvajaus -~' 
Sovietų Institutas ' įsteigsiąs1 
ūarbinipko dieną. TŲkiekyįęJ 
nais metais bus tą -4ięną iškik. 
mingai paminėta, reiškia, kad 
tą dieną darbininkas bus pa
nų nėtas. O toj i diena bus gruo
džio 16-ta. . Raginami buvo 
ir lietuviai prisidėti prie minė-

1

(Tąsa)
Tarnas apsižvalgė aplinkui, • 

jam patiko švarus, ’ tvankus 
Elzbietos kambarys su viena
me kampe, baltai užklota lo
va. Ant stalo prieš jį gulėjo 
daug įvairių knygų, kitos iš- 
trižai stovėjo ant lentynėlės, 
ant sienų kabojo pažįstamų 
jam rašytojų paveikslai, il
gais plaukais, rimtais Veidais. 
Patrynęs delnus gausiai pa
dengtus užtrinomis, persigėru
sias medžių dažais, Tarnas 
nusišypsojo ir tyliai pasakojo:

—Stebėtina, drauge, sėdžiu 
aš pakabinęs kojas ant pa-: 
krantės, prieina šuo, tokis į 
ubagą panašus, purvinas, ži-i 
lais ūsais ant snukio, alkanas,; 
senas nemalonus. Priėjo, at-! 
sisėdo greta ir žiūri: ten rau- j 
elonuoja saulė, ji puošia dan
gų įvairiausiomis ir skaisčiau
siomis varsomis, o mes—žmo
gus ir šuo—žiūrime. Stebėtina, i 
taip ir norisi žinoti, kas yra 
šuo, kokis jo atsinešimas į 
saulę? Gal ir jis turi fanta
ziją? Ir kodėl ne, juk jis 
mato saulės šviesą, jaučia ši
lumą. Aš net pajuokavau ir į 
jį pratariau : ‘Kas tikras pa
saulio sutvėrėjas?’ Šuo 
žvelgė į mane kreivai ir atsi
traukė. Mat, visi gyvūnai ant 
žemės vieni kitiems nepasiti
ki. Gaila, kada apie tai pa
mąstai. Ir kada aš perskaičiau 
iš jūsų knygos du skyrius, tai • 
man daug dalykų pasidarė | 
aišku. Saulė ir jos stebėtina 
jėgą.

—Jūs jau perskaitėte du 
skyrius? — išgirdo Tarnas. 
Klausimas jam pasirodė rim
to tono.

—Tiktai du, — atsakė jis 
ir kodėl tai pačiupinėjo kėdę, 
ant kurios jis sėdėjo. —Mes 
turime daug greito darbo, pir
klys Cholbystiajev ruošia sa
vo dukrą už vyro išleisti, pa
siima žentą į namus, na ir 
mes gaminame jam naujus j nuošaliai ir kada jis atsisvei- 
baldus. Puikūs bus baldai, j kindamas paspaudė- jos ran- 
puikiausias medžias . . .— Ta- ką, tai ji staigiai patraukė ją 
mas matė, kad mėlynos mer- atgal.
ginos akys nuvargusios prisi- Ir vėl Tarnas veik visą nak-^ 
vėrė ir tas tuojau surišo jam tį vaikštinėjo tuščiomis mie$fc~ 
liežuvį. Tarnas nevykusiai nu- llo gatvėmis i save atkreipda- 
sišypsojo ir kaž kaip pradėjo:

—Gal būt aš daug nereika
lingo kalbu, .'ūs tą man atleis
kite.

—Oh, jūs!—jausmingai su
šoko mergina. — Jūs kalbate 
daug interesingo. Aš tik pra
dėjau darbą, man labai rei
kalinga suprasti žmonių nusi
statymas, mintys, jų jausmai, 
pažinti sielą, man labai tas 
reikalinga žinoti, žinoti gyve
nimą jūsų žmonių, jų papro
čius ir jausmus.

Tarnas ir vėl kaip žydėjo, 
padrasėjo, ir mosuodamas 
rankomis kaip uždainavo, tar
tum paukštis girioje saulei be
tekant: .

—Pavėlinkite man pasaky
ti, kad man tie žmonės žino
mi, kaip vaikui vaikai. Tarpe 
mūs kalbant,, mes, dailydės, 
mažai savo tarpe nuoširdžiai 
pasikalbame. O kiekvienam 
vis gi norisi kaip ką pasakyti 
atvirai apie save, todėl, kad 
žmogus, žinote, jis labai ma
žai turi džiaugsmo, mažai ki
tų pagrobtos, ir kaip jis prisi
mena savo motinos jausmą, 
jos rūpestį-savo vaiku, tai jis 
jaučiasi labai blogai, kad to 
nėra pas jį dabar.

Tarnas kartu su kėde pasi
traukė arčiau merginos. Ant 
grindų nukrito stora knyga.

—Atleiskite..
—-kiek mažokas kambarėlis.
—Ir nuleistu balsu tęsė:

—Aš noriu jums pasakyti, 
kad tas stebėtinai teisinga: 
nėra žmogui smagumo vienam

Ir vėl Tanias velk visą nak-^

mas atydą naktinių miesto 
sargų ir policininkų. Jis prisi
minė savo kalbą ir nepaten
kintai raukėsi, jausdamas, 
kad kalbėdamas maišėsi, kal
bėjo ne tą, ką norėjo pasa
kyti.

—štai istorija,—galvojo jis. 
—Kada aš ėjau pas Elzbietą, 
tai viskas taip gerai buvo gal
voje. Sekančiam kartui aš ge
riau pasiruošiu1. Ir sustojo pri
siminęs, kad mergina nieko 
nesakė apie tai, kada jis vėl 
gali pas ją ateiti: ‘‘Užmiršo! 
Perdaug jau aš jai plepėjau!”

Po to jis ir vėl eidavo su 
Elzbieta iš pamokų linkui na
mų nakties metu ir visu keliu 
statė daugybę klausimų ir 
smagiai kalbėjo, patsai nepa-^ 
stebėdamas, pasakojo, savoj 
sieloje užgimusias slaptybes, 
nepastebėdamas, kad mergina 
jo klausosi tylomis, trumpai 
atsako Į jo klausimus ir jau 
daugiau nekviečia pas save į 
mažyti, bet malonų kambarė-

1

tarė Tarnas

—Taip, jūs romantikas!— 
sušuko kartą mergina, jaus
mingai žiūrėdama Tarnui tie
siai veidan ir nepatenkintai 
pakraipė galvą.

Tarnas susigėdė nuo primi
nimo jam meiles ir romanso, 
jis tylomis nusijuokė, o Elz
bieta tęsė:

—Kaip tai stebėįtina! Abel- 
nai, aš suprantu romantizmą, 
bet. . .

(Bus daugiau)

: ■■ X;,Ą / . F

’’ ♦

tos darbininko minėjimo die
nos; ' ‘ ■ - •

Išrinkta nauja valdyba iš 25 
ašmenų, visi su energija ir pa
sitikėjimu dirbti Klubo naudai.

Priimtas klausimas dėl “Dar
bo” metinio prenumerąto kai
nos pakėlimo, 2 pezajs perme
tus, nuo pradžios 1957 metų.

’ Naktuti#.

šangajaus uosto adminis-a\ 
tracija raportuoja, kad preky-V 
ba su Japonija smarkiai kyla. 4 
Per pastaruosius 11 mėnesių 
pakilo 50 procentų, palyginus 
su praeitimi. 132 japonų lak 
vai aplankė Sangajų. O tai 
parodo, kad prekyba tarp Ja
ponijos ir Liaudiškos Kinijos 
smarkiai didėja.

< 2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., Gruodžio (Dec.) 20, 1956
Į
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ėmė šaukti:
eik! Julytei Petrą? Šitą
Ar ji negaus turtingo gas-

Nieko neatsakė Onutė, tik apmaudin
gai sukando lūpas.

—O aš galvą guldau, kad šitas tai Bal
sių Petro. Vietoje glėbys. Nė išmušt ne
gali. Vos grėbliakočio nenulaužiau. Net 
sušilau,—skundėsi Venckų Julytė.

—Julyte, tau patinka Petras?—klau
sė erzindama ją Balsių Elzė.

v Taip netikėtai užklupta, Julytė susi
griebusi šieno gniūžtę, sviedė į Elzę.

—Patinka, jau aš matau, kad patinka. 
Nori? Išpiršiu,—nesiliovė Balsytė.

Bet kitos
—Eik tu, 

lažininką? 
padoraičio?

Nieko neatsakė Julytė, tik taip daužė 
pradalgį, kad- šienas toli skrido į abu 
šernus.
> Artėjant pietums, vyrų ir moterų 
sparta ėmė mažėti. Saulė pakilusi į pa
tį vidųrį dangaus, taip kaitino, kad vyrai 
turėjo užsidėti šiaudines skrybėles, pra
kaito lašai varvėjo veidu, ir šlapi marš
kiniai lipo prie kūno.

Venckų Adomėlis, nebeištverdamas, 
sušuko priešakyje atkakliai dalgiu mos
taguojančiam Zubriui:

— Dėde, gana bus prieš pietus! Leisk 
nusimaudyti! Sutirpsime!

Adomėliui pritarė ir kiti, o ir pačiam 
Zubriui pasirodė ne pro šalį būsiant 
duoti atvangos kaulams. Tad baigę pra
dalgį, daugelis čia pat smeigė dalgius 
kotais į žemę ir ėjo į ežerą nusimaudyti.

Tuo tarpu moterys ruošė pietus. Kai 
♦kurios turėjo atsivežę šaltabarščių, bet 
fcv kitų viralas buvo atvėsęs. Šį kartą 
niekas nepasigedo karšto valgio. Pasi
stiprinę, visi išlandžiojo į paunksmę. 
Dienovydžio poilsio tyla įsiviešpatavo 
šienapiūtes vietoje.

Karščiui atslūgus, vėl visi stojo į dar
bą. Dirbo iki pavakarių, apie valandą 
užkandžiavo ir ilsėjosi ir jau tada nesto
jo ligi saulei nusileidžiant. Sukabinėję 
pavėsy ant medžių šakų, kad skruzdės 
nepultų, ryšulėlius su vakariene, mote- 

s rys ruošėsi namo. Ryt rytą joms vėl rei
kės atvažiuoti su valgiu ir viskas karto
sis kaip šiandien. . •

Bet grįžti namo moterys nesiskubina.
^Tąs toks tylus, ramus ir šiltas vakaras, 

melsvoj prieblandos ūkanoj skendė- 
janti pieva, tas kaip veidrodis šviesus 

v ežerėlis, tie jaunų vyrų šūkavimai pa
pievyje, — viskas masina merginas už
delsti ruošą apie vežimus. Ir štai, pa
galiau, kai ta ruoša jau buvo baigta, ir 
beliko tik sėsti ir paplakti arklius, nuo 
pievos pasigirdo pirmieji grįžtančių 
šienpiūvių dainos gąrsai: ♦

Valio, mano dalgele, 'valio, valio!
Metė merginos vadžias, kitos, kur jau 

sėdėjo vežimuose, iššoko atgal ir, visos 
susispietę po kraštutiniu ąžuolu, klausė 
šienapiūtes dainos. Vai, kokis gražumė
lis! Kaip plačiai plaukia tie balsai! Jau 
dainininkai baigė posmą, o atgarsis, at
skridęs iš anapus ežerėlio, miške ir laz
dynuose vis dar kartojo—valio, valio.

Pievos pakrašty būrys bernų su dal
giais ant pečių, sustoję pusračiu ir atsi- 

‘fsukę į Želvio krantus, kur dangus kaip 
didžiulis žaizdras raudonavo saulėlydžio 
liepsnomis, taip pat klausė ir laukė, ty
loje ištirps paskutinis atgarsis — valio, 
valio-o-o-o...

Tada Venckų Adomėlis, Balsių Pet
ras, -Zubrio Simanas giliai atsikvėpė ir, 
visiems kitiems padedant, užtraukė ant
rą posmą:

Nepapustęs dalgelio, 
, Nerupiausi šievelio.

Nutraukė vėl klausė, kaip antroj pu
sėj ežerėlio melsvame šešėlyje padūma
vusios ,pakrantės atsiliepė — šienelio, 
šienelio/ — ir aidas, persimetęs šiapus, 
tolo krūmuose — šienelio-o-o...

Nuskambėjus paskutiniam atgarsiui, 
sugAudė-suošė naujas posmas:

Dalgelį traukiau, 
Vakarėlio laukiau.
Sunku dalgelis traukti, 
Vakarėlio laukti.

Po lygiai taip pat skardžių, lazdynų 
ir miškų toliuose nykdamas, mėgdžiojo 
aidas: laukti,, laukti, laukti... >

Tada Venckų Adomėlis nejučiomis 
grįžtelėjo pro petį atgal miško link, ir 
pamatė po ąžuolais merginų būrį., Be 
abejo, jų tarpe yi*a ir Kiečių Onutė, jo širdį. ' '
Stuktelėjo Adomėlis alkūne Petrui ir pa- * (Bu» daugiau), ,

rode galva: klauso! Dirstelėjo dr kiti vy
rai į pamiškę ir pamatė, kad merginos 
tikrai klauso.

Adomėlis staiga stvėrė iš užjuosčio sū- 
doklį ir taip kelis kartus sudrožė per dal
gį — iš reto, kiekvieną smūgį atsverda- 
mas — kad žvangantis garsas toli nu
plaukė per pievą. Ir kiekvieno berno 
širdy stuktelėjo kažkoks neišreiškiamas 
keistas jausmas. Ak, ir žino gi tas Ado
mėlis, kada kokį žodį pasakyti, ir kaip 
pasielgti, kad kiekvienam va taip krūti
nę sugniaužtų, kad net nebesuprastam, 
kas su tavim atsitiko, kas pasidarė. Ir 
tuoj visi vieno jausmo ir noro pagauti 
sutartinai visa krūtine užtraukė:

Ai, skamba žvanga 
Sidabro dalgelis, 1 
Ai, tviska blizga 
Vario kotelis.

Balsių Petras žinojo, kad Bagynų bau
džiauninkai vietoje šito posmo dainą 
baigdavo kitais žodžiais:

Naujas dalgelis, 
Dailus kotelis, 
Tiktai nedailios x
Povo pievelės.

Bet jis nebenorėjo kištis su savo laži
niu posmu ir kartu su kitais klausė, kaip 
aidas, nykdamas kartojo: vario kotelis, 
kotelis, kotelis ...

Baigę dainą, šienpiūviai ėjo į pamiš
kę, kur vakarinės žaroš atspindžių nu
šviestos po ąžuolu stovėjo merginos. Bet 
išdykėlės nebelaukė bernelių, nebenorėjo 
su jais ginčytis, katro pradalgėlis pla
tesnis, katro balselis skambesnis. Ūmai 
jos sukruto, suklego, puolė prie vežimų, 
suplakė arklius ir nudundėjo per medžių 

. šaknis miško keliu narna
Tuo tarpu seniai, kol jaunieji baigė 

dainą, kaip ir vakar, aikštelėje sukūrė 
ugnį. Kiekvienas išsivyniojo savo ryšu
lėlį su vakariene, godžiai kramtė, ką su
rado, nes buvę išalkę.

Pavalgę, jaunieji dar kiek pašūkavo, 
bet ilgiau išdykauti niekam nebuvo no
ro. Vieyi susirietę pakrūmėse, kiti prie 
laužo, uzsimetę kas ką turėjo, šienpiū
viai sumigo, i ' " . '

Iš lėto blėso laužas. , Miško šešėliai 
slinko artyn ir tirštėjo. Pievoje pažemiu 
driekėsi rūkas, ant žolės krito rasa — 
ženklas, kad rytojaus diena bus giedri ir 
šilta. •

/Balsių Petras, pasitraukęs nuošaliau, 
pasirinko vietelę po liepa ir, įsisupęs į 
rudinę, rengėsi numigti. Čia pat, greta, 
pasitiesęs gūnią, atsigulė Venckų Ado
mėlis. Aitriai kvepėjo čiobreliai, protar
piais lengvai pūstelėdavo gęstančio lau
žo dūmas, zvimbė uodas, anapus laužo 
kosčiojo senis Zubrys.

Petrą pradėjo imti snaudulys. Bet štai 
jau beveik pro miegus jis nugirsta, kad 
Adomėlis pakuždomis jį šaukia:

— Petrai.,.
— Ko tau? — atsiliepė nepatenkintas.
—Pažiūrėk į viršų, — sako jam Ado

mėlis.
Tas jo kuždesys toks ypatingas, kad 

Petrui bematant išnyko apsnūdimas. 
Jis atsivertė aukštielninkas ir ėmė žiū
rėti į viršų. Ties juo kabojo tamsūs lie
pos šakų i ir lapų gumuliai, atokiau, iš 
abiejų šalių stūksojo plačiašakiai ąžuo
lai, dar toliau, anapus aikštelės, ryškiai 
įsibrėžė į padangių skliautą smaila eg
lės viršūnė. Priešais, ties aikštele, į 
pietvakarius, tarp medžių /viršūnių mė
lynavo tyras dangaus sklypas su reto
mis, didelėmis, tarsi prigesusiomis 
žvaigždėmis. Ir visa tai buvo apgaubta 
tokios tylos, kad atrodė, ir vėjelis nedrį
stų smarkiau pūstelėti, ir lapas sukru
tėti medžio viršūnėje, ir žiogelis sucirpti 
žolėje.

įsižiūri Petras į tas užsnūdusias me
džių viršūnes, į tą mėlyną dangaus aikš
tę, į tas dideles žvaiždes, — ir neapsako
ma ramybė užplūsta jo krūtinę. Vienu 
metu visas gyvenimas susikaupia jo 
mintyse. Jis atsimena savo skurdžią 
jaunystę, ir baudžiavinius darbus, ir 
Katrytę, ir Skrodskį, ir pašvitinių jų sa
vaičių įvykius. Bet kaip keista! Visa 
tai, tarsi, jo nebeliestų. Jo gyslotos ran
kos nebesigniaiižia į kumščius, kaip tai 
būdavo anksčiau, visa tai atsiminus. 
Plačiai atvertomis akimis jią žiūri pro 
medžių viršūnes į mėlyną vasaros, nak
ties dangų ir tylus graudulys užplūsta

veikimo” terapeutikos procesas 
buvo ir yra klaidingas.

Kuomet vienas ir kitas mū
sų tautietis sugrįžo į tarybinės 
santvarkos šalis ir ten pagyve
nę pradėjo '.susirašinėti su už
sienyje likusiais draugais, ta
da tūkstančiai “užsinuodijo 
grįžimo nuodais“ ir pasirengę 
grįžti į savo tarybines tėvynes: 
lietuviai, latviai, estai, ukrai* 
čiai, baltarusai ir kiti.

Dabar San Paulyje “žinių“ 
ir “Mūsų Lietuvos” kiekviena 
laida užpildyta prieš grįžimą 
agitacija. Jie nori įtikinti, kad 
jiems gaila tų tautiečių, kurie 
grįžta. Jie nori įrodyti, kad jie 
yra labai “mielaširdingi“ — 
jiems “gaila“ visų, kurie tik 
mano grįžti į savo Tėvynę.

Visai demokratiškai lietuvių 
kolonijai 
mas“ jau 
Daugeliui 
nukentėti 
jos dėl tų “geraširdžių'’ pas
laugos. Jie šaipėsi ir džiaugė
si, kuomet P. P. A. / Lietuvių 
Kongreso dalyviai buvo ištrem
ti į Anchietą (Anšieta) salą ir - 
tikėjosi, kad jie iš katargos^ 
gyvi jau nebegrįš. Bet ir čia ;; 
tų “gerašidržių“ pageidavimai ;; 
neišsipildė. |L

Jiems negaila nei vieno grįž-'B 
tančio. Dalykas yra tame, kad L 
kiekvienas sugrįžęs suduoda di- B 
delį smūgį tų ‘geraširdžių’ me- ! I 
lams, kuomet, sugrįžę ir pagy- Z 
venę tarybinėje santvarkoje, •• 
parašo laiškus savo likusiems 
draugams emigracijoje. ••

Nors iš Brazilijos išvyki- 
mas nėra patogus ir lengvas, ;; 
bet randami būdai ir priemo- ;; 
nūs. Ir reikia tikėtis, kad dau-1J; 
geliui, mūsų tautiečių, kurie L 
buvo priversti bėgti iš ponų JI 
valdomos Lietuvos, jiems dar L 
teks sugrįžti į dabar pačios R 
liaudies valdomą Tarybų Lie- L 
tuvą. , H

jų “mielašridingu- 
seniai gerai žinomas, 
jau teko skaudžiai 
nuo vietinės polici- 
“geraširdžių

Lenkija ir Prancūzija pasi
rašė prekybos sutartį, siekian
čią apie 51 milijono doleriu 
vertės produktų apsimainymą.

Lenkijos prekybos atstovai 
dabar tariasi su Liaudies Kini
ja dėl praplėtimo ] 
tarp abiejų kraštų.

I B 
prekybos («>

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)

Auto Salesmen. Exp. To sell Am
erica’s No. 1 car—Chevrolet. All
Company benefits included. Good bo. 
nus plan, best commission plan av» 
ailable. Ample floor time., Excellent 
opportunity to make unlimited Gain
ings if you qualify. See Art Knight 
or H. Mitchell. Randolph Chevrolet, ( 
Camden’s Chevrolet dealdr, 1759 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252)

WELDERS

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

(245-247)

HĘLP WANTED—FEMALE

Clerk-Typist. Billing & Miscellan
eous office work. 5 day week, good 
opportunity for right one. Salary 
ęonirnensurate with ability and ęx- 
pei'ience. Apply 3115 N. Broad _>St., 
BA. 3-1677.

I

(246’252)

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. •& surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. 
Grad. reg. nurses. Mušt be register
ed ih Pa. Beginning salary, for gen
etai staff. $265 mo, Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Fa., or call 
Turner 4-2200.

(236’249)

!

Steuogrupher. 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 S|. 
LO. 3-2255. /

GĘSTA lietuvių kultūra

S. Paulo. — “žiniose” 413 
nr. skaitau straipsnį “Gesta 
lietuvių kultūros žydiniai”, ku
riame apgailestaujama San 
Paulyje lietuviškų kultūrinė 
veikla. Toliau, tame pačiame 
straipsnyje sakoma: “kad šių 
metų rugpiūčio mėn. 2 dieną 
sukako 27 metai, kai tapo į- 
,steigta Mookos rajone lietuvių 
kolonijos mokyklos ir kad ten 
buvo susipietęs San Paulio lie
tuvių kolonijos jaunimas. . .”

Tautininkų organizacijos, 
kaip, pavyzdžiui, Sporto Sąjun
ga “Lituanija”, S-ga “Viltis“, 
ir, paskutiniu laiku, “Vyčiai”, 
dar nebuvo San Paulo lietuvių 
kolonijos jaunimas. Tautiniu-* 
kų sąjungos ir organizacijos 
buvo “skaitlingos” popieryje, 
prirašytais vardais, bet ne na-1 
riais.

Savo laiku San Paulyje tau
tininkai lošė lietuviškos Sme
tonos ‘‘policijos“ rolę. Jie ne
sugebėjo suorganizuoti jauni
mo. Tiesa, jiems jaunimo ir 
nereikėjo, jis jiems nerūpėjo. 

. Kol tekėjo litai, buvo visokių 
: popierinių, tiktai surašytų, or

ganizacijų ir “didelė jaunimo, 
veikla”. Pasibaigus pinigams? 

. viskas normalu liko, kaip buvo?
Dabar tie “ponai“ nori pasi-' 

teisinti ir verčia kaltę vietos 
nepalankiai situacijai, per karą 
ir paskiau. Per karą bent koks 
svetimšalių veikimas buvo už
draustas, uždarytas. Tas tie
sa. Bet jau prabėgo 10 metų. 
Per šiuos metus “ponai“ jokios 
veiklos neparodė. Juk fašistinei 
veiklai Brazilijos valdžia jokių' 
kliūčių nedaro.

Jaudinasi “ponai“, kad 
Paulo lietuvių kolonijos 

'• augantis jaunimas nueina
vietiniais. Kas tame kaltas? 
Ar jaunimas ar buvę “ponai“?; 
Jie turi, girdi, mokyklų, bet 

[jos esančios tuščios, nieks jų 
nelanko.

Baigdamas “gailestingą”. 
straipsnį autorius sušunka:

. nelaiskjme galutinai už
želti išvalytoms pirmosioms 
vagoms kultūrinėje dirvoj (•!).

■ Kiek toko patirti, lietuviškam 
kultūriniam darbui ‘L. $-ga;.

. Brazilijoje’ su mielu noru už- 

. leidžia šiuos rūmus, tik deja?
. kas jais naudojasi, trūksta...“

Tiesa, dabar trūksta. Bot jam, 
27 metai praėjo. Per tą laiką; 

, jie neužleido jokiam kultūri-, 
niam darbui mokyklos rūmų 
ar salių. Be to, visa lietuvių, 
kolonija prisidėjo prie mokyk
lų statymo. Bet jie neužleido 
todėl, kad lietuviška veikla bu
vo ne pagal tų “ponų“ skonį.; 
Visi buvo komunistai, rnaišti-' 
ninkai ir visiems buvo uždary
tos durys.

Buvusieji “ponai“ jau dau
giau nei vieno nepaklaidins. Vi
si žino, kad ir dabar jie bend
radarbiauja su vietos lysių ko
mandomis ir bile kokia demo- 

- kratinė veikla, tik ją pradėjus, 
jau būtų sužlugdyta.

Varguolis
(Iš “Darbo”)

BINGHAMTON, N. Y
Gruodžio 13 d. mirė Frank 

Gober. Buvo tik 66 metų am
žiaus. Sirgo vėžio liga. Buvo 
LDS 6 kuopos narys.

Nuliūdime paliko žmoną 
M ai th ą ir vieną dukrą, šios

vyrą Harry Kangieser ir du 
anūkus, taipgi artimų giminių 
ir daug draugų.

Reiškiame užuojautą velio
nio žmonai, dukrai ir jos šei
mai, taipgi visiems giminėms 
ir draugams.

A. ir J. Navalinskai

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

ŠLIUPTARNIAI — 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.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių, bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudeni, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00. - . .
SAULES RŪSTYBE — romanas, kuris kiefcvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negdli, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3,00.
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame, Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3825 S. 
Halsted St.,‘Chicago 8, III.

Sausio 272
Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

San 
pri-: 

su:
Po Suvažiavimo, Vakare Bus

Brazilietis
BANKETAS

Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 
Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

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

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

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją' aprūpinti valgiais.

HELP WANTED-MALE

Great Neck, N. Y

Daugelis grįžta į savo tėvynės,
San Paulo. — Apart anks

čiau išvykusių šių metų liepos. 
16 dieną, išvyko dar šešios šei
mos lietuvių į Tarybų Lietuvą, 
o dar daugiau rengiasi išvykti' 
šiais ir ateinančiais metais.

Mūsų tautiečių grįžimą į tė
vynę paakstino susirašinėjimas 
su anksčiau grįžusiais ir, be a- 
bejo, pasiilgimas savo krašto.

Pasibaigus karui, ' Braziliją, 
užplūdę dipukai ir tarptauti
niai reakcionieriai manė greitai 
pradėti: skerdynes, ■ Tadą San' 
Paulyje leidžiami iiętuviškų at
žagareivių laikraščiai norėjo 
įtikinti senesnius emigracijos 

; lietuvius, kurie netikėjo “di
džiai mokytų vyrų” propagan- 

. daį prieš Tarybų santvarką. Jie.’ 
rašę: “. . . tio, kurie ų^įnuo- 
ciua komunizmo nuodais, jiem 
geriausias vaistas gali bQti — 
pagyventi. Lt gyvenimą. Lygiai? 
kaip, gyvatės. įkastam ‘ žmogui, 
pagelbsti .tik tai tos pačios gy
vates puodai, . ;?

Tačiau faktai įrodė, kad tų 
“žinovų” aiškinimas . “nuodų

Naujų metų vakarą linksmai praleisite pas 
Almą Kasmočius, 91 Steamboat Rd. Pokilis 
įvyks pirmadienio vakarą, Gruodžio-Dec. 31, 
1956. Bufetinė vakarienė, pradžia 9:30 vai. 
vakare. Pokilis tęsis per ištisą naktį, 
šalūi kepurės ir triūbelės bus įteikta 
n am.

Papuo- 
kiekvie-

KAINA $3.00 ASMENIUI
Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes 

bilietų yra pardavimui.
Alina Kasmočius, savininkė

tik 100

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

xnmgrrinintttumni ffiiiiiiiįiiiuiuiimuiūūintniitngi Į^įJ

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Gruodžio (Dec.) 20, 1956



Cleveland, Ohio HELP WANTED MALE

Smagus buvo LLD 190 
kuopos pažmonys _

Svečių privalėjo būti dau
giau. Tik jeigu mes, kuopos 
nariai, kurių esame arti 80,

f in. sekretorium, Joe Petraus 
susisiekimų rast, ir A. Moc- 
kaitis iždininku. Geriausios 
kloties kuopos valdybai!

Mūsų serganti draugai

ZinkK Sapos darbininkai. Punch p, 
operatoriai, sudėslytojai. Prie 
minum langų. Mokantį skaityti 
rašyt angliškai. Amžiaus 21-45, dy-

būtume susirinkę į savo pa
žmonį, jis būtų buvęs šaunus. 
Deje, mes permažai kreipiame 
atydos i mūsų apšvietos Drau
gijos paramą, kuri mums duo
da po gerą ir nemažą knygą 
kas metai. Tiesa, mes -sumo
kame duokles, bet prie tokio 
pabrangimo popieriaus, kny
gos apdarymo ir kitų techniš
kų dalyku, mūsų duoklių ne
užtenka. reikia Draugijai pa
ramos, o tą paramą mes priva
lome sukelti rengdami pa Amo
nius knygų fondui. O tuose 
pažmoniuose Įsigyjame ir pa
tys sau smagumo: jame suei
name su pašaliniais svečiais, 
kartu, draugiškai susėdę prie 
vieno stalo pavakarieniauja
me, pasikalbame ir pajuokau
jame, pašokame, pasilinksmi
name ir didžiumoje tik tfž $1 
įžangos. Juk i tai, rodosi, ir 
sulaikyti nebūtų mūsų galima.

Pastarasis pažmonys su va
kariene irgi buvo toks sma
gus ir geras: šeimininkės pa
tiekė savo pagamintų skanių 
karštų valgių su draugišku 
aptarnavimu, o pavakarienia.- 
vę, šokome, linksminomės iki 
vėlam vakarui.

Bet nors ir nemalonu, reikia 
pažymėti rengėjų ir nesma
giąją pusę. I susirinkimą, ku
riame buvo nutarta surengti 
šį pažmonj. nors ir atvirutė
mis buvo pakviesti nariai, ne
daug susirinko, o ir iš susirin
kusių apsiėmė tik vienas i šei
mininko vietą; prie kitų dar
bų reikėjo ieškoti kur ką su
tikus ir šeimininkui net prisi
ėjo pasikviesti du darbščius 
draugus: Marytę ir Archy Ni
kus, kuriuodu yra 22 kuopos 
nariai. Kita, čia visiems žino
ma kaipo darbščioji Marytė, 
atėjusi į pažmonį kaip sve
čias, pamačiusi trūkumą prie 
išnešiojimo ant stalų, ėmėsi už 
to darbo ir jį atliko su natū
ralia šypsena veide. Ji irgi 
priklauso 22 kuopoj. Tų drau
gų pavyzdis turėtų išjudinti 
mus prie savo kuopos darbuo
tės apšvietos labui. Apšvietos 
darbas yra malonus darbas, 
nes žinai, kad dirbi dėl savęs 
ir dėl kitų.

Kurie dirbo šiame pažm )- 
nyje, tie dar ir aukavo: drau-

Draugas P. Nemura jau na
mie. Kaip buvo manyta, kad 
jo daktaras darys antrą ope
raciją, dabar apsižiūrėjo, kad 
būtų labai komplikuota 
ir kartu pavojinga, todėl jis 
imsis xuž gydymo be operaci
jos. Linkėtina draugui Neiml
iai susikaupti visą vilti ir ener
giją greitam pasveikimui.

Draugas J. Palton dar ligo
ninėje. Kojos skausmai jau 
Įdek sumažėjo, bet ligoninėje 
beesant jau antru kartu gavo 
šaltį, nors dabartinis nesąs 
taip .pavojingas kaip buyo pir
masis, bet daktaras nenori iš
leisti iš ligoninės iki pavojus 
nepraeis. Bet manoma, kad 
Jurgutis ant Kalėdų bus na
mie. Linksmų Kalėdų Jurgu- 
čiui!

Draugo Nomuros sesutė Ag
nieška t Katkauski^nė, pulda
ma, išsilaužė rankos kaulą. 
Greito pasveikimo Agnieškai!

Draugėjj Julytės Werner 
marčiai suparalyžiavo kalbą ir 
dalinai mintis bei judėjimą. 
Dabar randasi namie, bet 
daktarai nepermato vilties jos 
pasveikimui. Liūdnas likimas 
vos pusamžės moteries. Bet vis 
reikia (turėti viltį, kad gal kas 
suras priemonę ją pagydyti.

J. N. S.

Jugoslavu ansamblis 
gastroliavo N. Yorke

Šią savaitę Carnegie salėje 
vėl šoko jugoslavų liaudies Šo
kių ansamblis Kolo, kuris čia 
gastroliavo keletas savaičių 
atgal, paskui išvyko į kitus 
miestus ir Kanadon, paskui 
grįžo čia paskutiniam spek
takliui. Visi kritikai laba: pa
lankiai atsiliepia apie ansam
blį ir jo direktorę Olgą Skov- 
raną. “Times” kritikas sako, 
kad newyoij<iečiai retai matė 
tokius įvaikius liaudies šokius. 
Jis tarp kitko savo recenzijo
je sako:

‘Paprastai yra sakoma, kad 
liaudies šokius maloniau šok
ti, negu stebėti. Bet stebint 
Kolo ansamblį, jauties kitaip. 
Taip, šokėjai patys, kaip ma
tyt, labai patenkinti, turi ma
lonumą šokant, bet taipgi d i 
delis malonumas jų entuzias
tišką šokimą stebėti.”

KUR SUTIKSIME
NAUJUS METUS?

Klubietes ruošia kūčias.
mus visus pavaišins

Pereita sekmadieni teko pa
sikalbėti su keliomis Lietuviu
Moterų Klubo narėmis, kurios 
rūpinasi kūčių pramogos su
ruošimu.

Jos man tikino, kad šiemet 
kūčios bus dar goresnės už 
kitų metų kūčias.

“Mes šiemet turėsime įvai
riausių patrovų, nemažiau 12 
rūšių”, viena draugė nurodi
nėjo.

“Gal girdėjote, kad ir vy
rai ateis mums pagelbon”, ki
ta išsireiškė. “Jie pažadėjo tą 
pačią dieną tiesiai iš Atlanti- 
ko prigaudyt! skaniausios žu(-

| vies/o mes moterys ją paruo
šime stalui taip, kad jau ska-= 
niau nebegalėtų būti”.

Draugės moterys pasidalino 
darbais. O kai visos pagamins 

'įvairių patrovų, tai galėsimo 
visi gerai pasisotinti.

Iš visko atrodo, kad šias kū
čias turėsime bene skaniausias 
ir sykiu visi prisiminsime tas 
tradicines žiemos šventes, t’as 
Lietuvoje turėtas kūčias.

Tad nepamirškime visi da
lyvauti šio šeštadienio vaka
rą, gruodžio 22 d., Liberty 
Auditorijos restaurane. Pra
džia 6 vai. vakare.

Rep.

Gero buvo LLD Apskrities 
konferencija

New Yorko 
spaudoje

džio 5’6” ir viršaus. Apmokamos 
šventės ir atostogos. EMERSON 
INDUSTRIES, 182 Adams Street, 
Hempstead, L. I.

(243-249)

TRUCKS

gės Skeris ir Mack, daug dir
busios prie pagaminimo vai-į 
gių, pirmutinės dovanojo dide
lį skanų pyragą ir butelį vy-, 
no, antroji savo rankomis ap- i 
mėgstu rankšluosčių, Verutėj 
Mockaitienė — a b r ūselių, 
Dulskienė — $1 ir J. N. Si- 
mans — $2. Rengėjai taria 
šiltą ačiū aukavusiems. Pelno 
liko virš $30.

Priešmetinis susirinkimas 
ir Vaišės

Bet ir su vaišėmis mažai iš 
mpsų buvo galima atkreipti 
atydą į priešmetinį susirinki
mą, kuriame yra reikalas da
lyvauti visiems. Bet kurie da
lyvavo susirinkime, rūpestin
gai svarstė ir nutarė, kas bus 
reikalinga ateinančių metų 
darbuotei. Nutarta rengti 
pažmonį 1957 metų vasario 
23 d. Ir turėkime .viltį, kad 
stosime visi prie to pažmonio 
surengimo ir dalyvausime pa- 
žmonyje, kad LLD 190 kuo
pos pažmonys būtų šaunus.

Išrinkta gera kuopos valdy
ba 1957 metam iš šių draugų: 
P. Nemura pirm., J. žebrys

Lawrence, Mass.
Miesto taryba priėmė al- 

dermano Louis Scanlono įneši
mą, kad gaigragesiii viršinin
kas vykdytų Mass, valstijos 
nutarimą, kuris yra toks: nusi
kaltusį gaisragesi arba police 
maną reikią suspenduoti 2 sa
vaitėm, o vėliau padaryti tar
dymą. Jei nekaltas, —sugrą
žinti į jo pareigas, o jei kal
tas — suspenduoti 90 dienų.

* * *
Du jaunamečiai, pasitvėrę 

13 metų mergaitę, išvažinėje 
ją dvi valandas, išmetė toli nuo 
namų. Toji mergaitė ėjo na
mo, kai du vaikėzai sustojo su 
mašina ir ją pasigrobė. Kai [ 
ji buvo išmesta iš mašinos, ant > 
River $t., buvo labai suvargu
si. Nuvežta į ligoninę. Policija 
ieško piktadarių. 

* * *

Aido choras ruošia labai di
deli stala. Kurie norite turėti 
“good time”, tai tvojau užsi
sakykite vietą.

Matykite bile aid ietį arba 
W. Brazauską, sales gaspado- 
rių. Reikia užsisakyt iš anks
to, kad žinotume kiek maisto 
pagamint.

Įvyks gruodžio (Dec.) 31 d. 
Vakarienė prasidės 9 vai. va
kare. Vaišės, šokiai ir tradici
nės linksmybės tęsis iki po vi
durnakčio. Visa tai įvyks Li
berty Auditorijoje, Atlantic 
Avė. ir 110 St, Richmond Hill, 
N. Y. . .•

Reng. komisija

Daug mirimų tarp lietuvių. 
Mirė: A. šimkonis, Kazimie
ras Cook, Annie Shottes — visi 
jau seni, paliko suaugusias šei
mynas. Didelė užuojauta miru
siųjų šeimynoms ir giminėms, 
o jiems patiems — amžinai il
sėtis žemėje!

Kurie dar neatsinaujinote 
dienraščio Laisvės prenume
ratos, tai malonėkite atsinau
jinti prieš Naujus Metus. Kai 
būsite atsilyginę, tai ir ki
ti metai bus geresni. Pasitiki
te naujus metus be skolų. Bū
kite geri, savo laikraščio pa
iri jotai !

• • • • •
Sveikinu su žiemos šven

tėmis ir su Naujaisiais Metais 
visus laisvės ir Vilnies skai
tytojus. Taipgi sveikinu Lais
vės ir Vilnies personalus!

S. Pe'nkauskas
(Laisvės personalo vardu šia 

proga mes .taip pas sveikiname 
su Naujais Metais mūsų bend
radarbį S. Penkauską, jo 
žmoną* ir visus laiviečius 
Lawrenco mieste! — Red.)

Sezono Sveikinimai
Su metinėmis šventėmis, sveikinu visą Lais

vės štabą, visus Laisvės skaitytojus ir rėmėjus. 
Taipgi sveikinu Lietuvių Namo Bendrovės Di
rektorius ir šėrininkus, linkėdamas geriausių 
pasekmių.

'6

'G

Jr Draugiškai,

8 . . . M. KLIMAS
Fair Lawn, N. J.

Galima būtų 
sųorganizuot 
ir milijoną

Kelios savaitės atgal AFL- 
CTO vice-prezidentas (ir In
dustrinių Organizacijų sky
riaus, kas reiškia, CIO, vadąs) 
Reutheris pareiškė, kad .jau 
laikas suorganizuoti didžiau
sią neorganizuotą Amerikos 
darbininkų grupę: raštinių 
darbininkus, taip vadinamus 
baltakalnieriūs. Reutheris pa
sakė, kad ta grupė Amerikoje 
yra labiau išnaudojama, negu 
industriniai darbininkai, nes 
ji palaida, neorganizuota.

Dabar, kaip tai pasirodo, 
Reutheris kalbėjo ne šiaip 
sau, o .su tam tikru planu1 
AFL-CIO vadovybė skelbia, 
kad ji rengiasi prie didelio 
žingsnio: prie baltakalnierių 
organizavimo kampanijos.

Kuomet tokia kampanija 
prasidėtų, New York as, aišku, 
būtų pirmas taikinys. Tiesa, 
palyginant su kitais Amerikos 
miestais, New Yorkas labiau 
organizuotas. Nemenka dalis 
raštinių darbininkų, ypatingai 
tų, kurte dirba raštinėse prie1 
didžiųjų krautuvių, yra orga
nizuoti. Bet vis vien New Yor
ke yra bent du milijonai neor
ganizuotų žmonių, kurie gy
vena iš algų ir galėtų su laiku 
būti įtraukti į unijas. Kai ku
rie vietiniai CIO darbuotojai 
mano, kad gerai pasidarbavus 
galima būtų per penkeris me
tus suorganizuoti New Yorke 
bent milijoną baltakalnierių.

Gruodžio 16 d. Liberty 
Auditorijoje įvyko LLD 2-os. 
Apskrities konferencija. Susi
rinko apie ’ 2o Literatūros 
Draugijos narių, kuopų atsto
vų ir komiteto narių.

Komiteto raportuose buvo 
nurodyta, kad per pastaruo
sius porą metų Apskritis visai 
mažai veikė. Buvo surengtas 
vienas piknikas, kuris davė 
nemažai finansinės naudos. 
Bet daugiau nieko neveikta. 
Tai buvo didelio apsileidimo. 
Kuopų atstovai už tai komite
to narius gerokai pakritikavo.

Iždininkas raportavo, kad 
jis turi nemažai pinigų. Vadi
nasi, Apskritis finansiniai ge
rai stovi. Pavesta naujam ko
mitetui pasitarti ir pagal nuo
žiūrą paskirti kai kuriems vi
suomeniniams reikalams po 
tam tikrą sumą.

Kuopų raportai rodo, kad 
keletas kuopų gerai veikia. 
Daugiausia pinigų sukelia ir

naudingiems reikalams paski
ria tai Harrisono-Kearny kuo
pa. Kita veikli kuopa bus 185- 
oji, Richmond Hill. Bot ge
riausiu veiklumu pasižymėjo 
tai moterų klubas, kuris kas
met surengia net po kelis pa- 
rengimuš. Dabar ruošia kū
čias šeštadienį, gruodžio 22, 
Liberty • Auditorijoje, kaip'’ 6 
vai. vakare. Kviečia visus ir 
visas dalyvauti.

Konferencijoje plačiai kal
bėta apie ateities veikimą. 
Nusitarta daugiau veikti ap
švietos srityje, ruošti paskai
tas, prelekcijaš ir kitokius 
kultūrinius parengi m u s.

Konferencijos pabaigoje 
išrinktas iš trijų veiklių narių 
komitetas 1957 metams.

Vėliau , sekę LLD Centro 
Komiteto susirinkimas, kuria
me dalyvavo visi ir konferen
cijos dalyviai. Bet apie tai gal 
parašys LLD Centro sekr. 
Depsas. ’

185 kp. atstovas

“Times” griežtais žodžiais 
pasmerkia airių IRA pogrindi
nius kovotojus, kurie dabar 
atnaujino veiklą prieš britus 
Šiaurinėje Airijoje ir Vistely
je. “Times” jų veiklą vadina 
kriminalistine ir teroristine.

Kadangi “Times” turi ne
mažai airių kilmės skaitytojų, 
tai tas laikraštis gali susilauk
ti nemažo protesto laišku ava- 
lanšo. Kaip ii- užbėgdami tam 
faktui už akių, “Times” pri
mena, kad IRA yra pasmerk
ta ne tik šiaurinėje Airijoje, 
kurią valdo -britai, bet ją 
smerkia ir nepriklausomos Ai
rijos valdžia. “Times”, betgi, 
neprimena, kad Airijos val
džia nesmerkia IRA tokiu bū
du, nevadina ją “kriminalisti
ne”, o tik sako, kad ji “per
daug ekstremistinė”.

Tuo tarpu, kai “Times” 
smerkia airius nacionalistus, 
vietinis “Irish Echo” jiems 
reiškia simpatiją, nors rezer
vuotą. Tas laikraštis sako.

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)

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

tos reikalų komi sijom erė Leo
na Baumgartner paskelbė, 
kad po Kalėdų polio (vaikų 
paralyžiaus) skiepai bus duo
dami veltui ir suaugusiems — 
visięms iki 40 metų amžiaus. 
Senesnio amžiaus žmonėms, 
.sakė ji, tie skiepai nereikalin
gi, nes ’ vėlyvesniu amžiumi 
žmogus labai retai apseiga 
polio.

Tie skiepai bus duodami 
veltui 23 ose sveikatos depart
ment© ambulatorijose, tai y- 
ra, sveikatos distrikto cent
ruose. Ji sakė, kad prieš atei

nantį polio sezoną New Yorko 
apylinkėje ir mieste dus duo
ta skiepai dešimčiai milijonų 
žmonių.

Daktaras Leona Baumgart
ner kalbėjo per radijo stotį 
WNYC. Ji sakė, kad Saiko 
skiepai New Yorke atnešė la
bai puikius rezultatus. Per 
1956-uosius metus čia buvo 
tik 146 apsirgimai polio, tuo 
tarpu, kai praeityje vidutiniai 
kasmet apsirgdavo apie 800. 
1956-ais metais nuo polio mi
rė tik 5, tuo tarpu, kai praei
tyje vidutiniai mirdavo apie 
50.

PAIEŠKOJIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Pajieškau moters, kuri jau 
nedirba dirbtuvėje, kad pagel
bėtų'man prižiūrėti ligonį. 
Duosiu kambarį, maistą ir dar 
primokėsiu. Telefonuoti galite 
kas dieną tik 9 vai. vakare ir 
sekmadienį iki 1 vai. popiet. 
Aš tik tuo laiku būnu namuo
se. Waverly 4-2538.

J. Šmitiene
(245-249)

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

L.D.S. 6 kp. ruošia kūčių vakarie
nę, gruodžio 24 d., 6 v. v. Pas Kli
mą, 2-ros lubos Liet. B-vės Name. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Kreipkitės pas komisijos nares — 
M. Kazlauskienę, N. Strolienę, A. Že
maitienę, P. Yasilionienę, U. šimo- 
liūnienę. Praneškite asmeniškai ar 
per telefoną, tad jos žinos dėl kiek 
prisiruošti. , - Komisija.

(246-248).

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., 
kampas Vinte St. Rengimo Kom,

(245-247)
Patricia Blackburn, orlaiviu 

parskridusi iš Hawaii, buvo 
poĮio suparalyžiuota. Po to ji 
pagimdė sūnų, pati būdama 
“geležiniuose plaučiuose”. Sū
nus sveikas ir gražiai auga.

Apie 20 jaunuoliu sukėlė 
trukšmą prie vienos bažny
čios. Jie įžeidinėjo mergaites. 
Juos skirstydamas policistas 
buvo smarkiai apmuštas. Trys 
jaunuoliai' areštuoti.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

na$ laiškas, kuriame nesirastų 
labai džiugių naujienų apie 
jaunimą'. Visi lanko mokyklas! 
štai kur Lietuvos šviesioji a- 
teitis!

Sakoma, kad visas Londonas 
tik ir šneka apie nepaprastą 
veikalą, parodytą pirmu kartu 
televizijoje. Veikalas pavadin
tas “Be meilės”. Jis vaizduoja 
prostitučių gyvenimą.

O Anglijoje, pranešimas iš 
Londono sako, esama 70,000 
prostitučių!

Mergina, įpuolusi į tas gy
nimo padugnes, televizijoje ar
gumentuoja: “Tai juk mano 
kūnas, ir aš su juomi galiu da
ryti, ką tik noriu.”

Londono prostitutės nesiskai- 
tanČios “baltosiomis vergė
mis”. Jos sako: “Vyrai nežino, 
bet jie. yra mūsų vergai!”

Tokį ąrgųmentą sunku su
kirsti. . .

Kaip ten nebūtų, prostitu
cija yra “normali” kapitalizmo 
liga.

(■

kad IRA metodos gal ne ge
riausios, bet jaunieji vyrai, 
kurie aukojasi IRA eilėse už 
Airijos vienybę, yra tauriau
sieji Airijos sūnūs.

•
“Toks tokį pažino ir apsi

kabino” —■ tą galima pasaky
ti apie “Daily News” ir Geor
ge Meany, AFL-CIO prezi
dentą. “News’ retai rodo sim
patiją unijoms arba jų va
dams, bet Meany dabar 
“News” akyse didžiausias 
didvyris, valstybininkas, gu
drus diplomatas, beveik pra
našas. Mat, Meany užsispyru
siai tvirtina, lead Nehru esąs 
Sovietų agentas. “News” jam 
dar vis plojja katučių. į.

TEATRUOSE
Nežiūrint kardinolo Spell? 

mano pasmerkimo, filmas 
“Baby Doll” pradėtas rodyti 
praeitą trečiadienį Victoria 
teatre, Broadway ir 49th St. 
Antradienį įvyko iškilmingas 
to filmo pirmas rodymas, at
daras tiems, kurie išgalėjo už
simokėti po $50 už biletą. 
Pelnai ėjo Aktorių studijai, 
aktorių lavinimosi mokyklai.

Kardinolas S p e 1 Imanas, 
kaip žinia, pasmerkė ši filmą 
kaip nYiodėmingą. Jis tai pa
darė pamoksle švento Patriko
katedroje. Spauda plačiai ra
šė apie kardino-o pasisakymą 
ir, kaip matyti, tas pritraukia 
dar daugiau publikos Į Victo
ria teatrą.

' •

> Normandie teatras Manhat
tan,e “atgaivino” seną prieš
karinį filmą “Rjębecca”, ku
riame vaidina Laurence Oli
vier ir Joan Fontaine.

72 St. Playhouse' teartras 
rodb japonišką filmą “Rašo
mom”. Guild 50th teatras ro
do kitą japonišką filmą “The 
Magnificent Seven”.

55th St. Playhouse rodo ita
lišką filmą “Viteloni”, Trans
Lux 52nd St. rodo kitą itališ
ka filmą, “La Strada”. Keli 
teatrai rodo francūzišką filmą

$ Visiems Lietuviams Linksmų
Sezono Svečių »

THE MASPETII ELECTRICAL | 
K SALES & SERVICE |

K 71-07 Grand Ave., Maspeth, L. I. $ 
fž Atsineškite šį skelbimą. Ži
g HA. 6-5264. /

(245-251)

New Jersey kalta...
New Yorko oro teršimo 

kontroliavimo, kas reiškia, oro 
Švaros palaikymo, komisijo- 
nierius daktaras Leonardas 
Greenbergas sako, kad jeigu 
oras čia pas mus nešvarus, tai 
ne mos kalti. Didžioji kalti
ninkė, sakė jis, yra gretima 
industrinė New Jersey valsti
ja. Jeigu milijonai newyorkie- 
čių kasdien kvėpuoja suo
džiais, dūmais ir dulkėmVį 
priterštą orą, tai atsakommjga 
New Jersey. Ir ji atsakominga 
ne vien dėl to, kad turi fabri
kus, bet dėl to, kad ten oro 
teršimo kontrolė labai apleis
ta, žymiai labiau, negu New 
Yorko...

šuo įkando 6 metų vaiką 
Carl Flaig ir pabėgo. Prisibi- 
joma, ar tik tas šuo nebus pa
siutęs. Tai dabar policija ieš
ko jo. '

MAR-AN CLEANERS
Maspetho Seniausi ir 
Patikimiausi Valytojai

63-04 Flushing Ave. 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- . r- 
le. Mūsų kainos žemos Bet 
tiktai su šiuo skelbimu! Išsi
baigia Gruodžio 24 d. /

(239-245)

g Linksmų Sezono Sveikinimų $ 
g FLUSHING '.
« HOUSE OF FLOWERS g 

41-40 Kissena Blvd. w
IT Flushing, L. I. §
g FL. 9-1815—Ext. 2. S 
K Arti Maih St. g

(242-248)

'Tarybinių filmų šiuo metu 
New Yorke nerodoma. Sekan
tis filmas, kuris bus rodomas 
Cameo teatre, kuris dažnai ro
do tarybinius filmus. Lūs ne 
tarybinis, o Izraelio — kome
dija ‘Tel-Avivo taksio vairuo-l 
tojas”.

k Visiems Mano Draugams $
* ir Kostumeriams g
g Linksmų Sezono švenčių »
| AUGUSTIN TELEVISION g 
f & SERVICE g
g 208-05 35th Ave., Bayside, L. I. g
f BA. 4-3885 2
B Taisome radios ir TV & 

(238-247) 1

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

a

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt., Gruodžio (Dec.) 20, 1956




