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KRISLAI
Prancūzų komunistuose, 
M. Thorezo žodis. 
Kaip pas mus 
Dėl švenčių.

Rašo R. Mizara

Praėjusio mėnesio viduryje 
dienraštis “H u m a nite” iš
spausdino Prancūzijos Komu
nistų partijos vadovo M. Tho
rezo straipsni, liečianti Įvy
kius Vengrijoje.

“Ryšium su Vengrijos Įvy
kiais,” rašė jis, “buržuaz'nė 
spauda, radijas, kinas pradė
jo nežabotą kampaniją, kurios 
tikslas taip pat yra atitrauk
ti dėmėsĮ nuo karo Alžyre ir 
agresijos prieš Egiptą...”

Kaipgi visa tai palietė 
Francūzijos Komunistų parti
ją? Th ore z as atsako:

“Visa partijos istorija mo
ko mus, kad tokių priešo puo
limų metu kiekvieną kartą pa
stebimi du reiškiniai: pirma, 
mūsų eilės susitelkia, ir Į jas 
Įsilieja naujos jėgos, antra, — 
Įvyksta tam tikras sąmyšis, ir 
pasitraukia kai kurie silpni ir 
svyru o janti e j i elementai...”

Mūsų akimis žiūrint, lygiai 
taip pat vyksta, ir mūsų šalyje, 
žinoma, čia komunistų par
tija daug silpnesnė, todėl jp- 
je, sakytum, ir Vengrijos Įvy
kiai gal būt padarė daugiau 
“nesusipratimų” negu Francū-

Dėl pačių Vengrijos Įvykių 
Thorezas šitaip išsireiškia:

“Nėra tokio darbininko-re- 
voliucionieriaus, kuris bent 
minutę susvyruotų klausimu, 
kaip Vengrijos klausimas. 
Kad ir kokios būtų klaidos ir 
apsirikimai, praeityje padary
ti Vengrijos komunistiniu va
dovų, kad ir koks neatidėlio
tinas būtų reikalas juos atitai
syti, darbo žmonės supranta, 
kad pirmoje vietoje yra būti- 
įtumas apginti socialistinius iš
kovojimus toje šalyje nuo 
kontrrevoliucijos, šiuo tikslu 
išsaugoti darbininkų klasės 
partiją šiuo sunkiu laikotair 

s piu.
“Štai kodėl Francūzijos 

darbo žmonės ryžtingai remia 
Vengrijos darbo žmones ir Ta- 

frybinę Armiją, kuri vykdo sa
vo pareigą, atsiliepdama į 
Vengrijos darbininkų,- kovo
jančių prieš fašistinę agresiją, 
pagalbos šaukimą.”

Man rodosi,’ tai blaivus, tai 
teisingas nusistatymas.

Mūsų laikraštis, kaip žinia, 
.jau seniau yra sakęs, jog 
Vengrijos komunistų vadovy
bė praeityje padarė stambių 
klaidų. Bet tik dėl to, kad ji 
padarė klaidų, pasaulio darbo 
žmonės neprivalo pasisakyti 
už tuos,'kurių tikslas gražia 
ti Vengrijon kapitalizmą su 
žiauriu fašistiniu teroru!

Tiesa, šen ir ten atsirado 
“minkštaširdžių”, kuriuos pa
veikė buržuazinė propaganda, 
kurie susidemoralizavo. Bet 
tokių nėra daug.

Teko pastebėti “Daily Wor- 
kery” kai kurių tokių žmonių 

j pasisakymus. Bet dalis jų, at
rodo, pradeda atsipeikėti.

Kai kurie mūsų skaitytojai 
skundžiasi, kad dabar jie pra
dėjo gauti Laisvę labai nere
guliariai. '

Nereikia dėl to stebėtis. At
siminkime, kad paštas užvers
tas kalėdiniais atvirukais ir

AMERIKA GALĖTŲ SUSITARTI SU TSRS, SAKE NEHRU
Sugrįžęs korespondentas 

paneigė skleistus melus 
apie TS karius Vengrijoj

New Yorkas.—Iš Vengri
jos sugrįžęs United Press 
korespondentas. R u s s ę 11 
Jones, kuris neramumų lai
kotarpyje buvo ten, panei
gė visokius gandus, kurie 
buvo skleidžiami Amerikos 
spaudoje apie tarybinės ar
mijos užsilaikymą. Kaip 
žinia, Amerikos spaudoje 
buvo rašoma, kad tarybi
niai kariai Vengrijoje plė
šikauja, prievartauja, kad 
jie nepaprastai žiauriai ap
sieina su gyventojais, kad 
jų pačių tarpe vyksta suki
limų, kad atsiųsti skaitlin
gi mongolų daliniai, kurie 
net nežino, kur jie esą, kad 
jiems pasakyta, jog jie Su- 
ezo srityje, ir t.t.

Russell Jones yra griež
tai priešingas ^dabartinei 
Vengrijos valdžiai ir teigia, 
kad prieš ją stoja “99% 
Vengrijos žmonių.” Bet jis 
sako, kad žinios apie tary- 
binius* karius buvo melagin
gos. Jis buvo kitų laikraš
tininkų klaustas, ar tiesa, 
kad buvo prievartavimų. 
Jones atsakė:*

“Aš1 negirdėjau apie bent 
vieną tokį atsitikimą. Rei
kia pasakyti, kad tai didelis 
komplimentas tarybinių ka
rių gerai disciplinai. Aš 
taipgi niekur negirdėjau 
patikimo pranešimo anie 
sukilimus ir maištus nacių 
tarybinių karių tarpe.”

Britai jau planuoja 
padalinti Kipro salą

Londonas. —. Britai jau 
turi naują planą Kipro sa
lai: vietoje leisti kiprie- 
čiams prisijungti prie Grai
kijos, kaip tai pageidauja 
didi kipriečių gyventojų 
dauguma, jie nori Kiprą 
padalinti į dvi dalis: apie 
du trečdaliu paversti grai
kiška sritimi, kitą trečdalį 
turkiška, o virš visų trijų 
trečdalių liks britų hegemo
nija . Kitaip sakant, senas 
britų valdymo būdas — pa
dalink ir valdyk...

Seoulas. — Pietinės 
Korėjos generolas K an g 
Moon paneigė teisme, kad 
jis atsakomingas už pasikė
sinimą prieš armijos žvalgy
bos viršininką generolą 
Yongą, kuris tapo nušau
tas praeitą vasarą.

prezentais; jis, matyt, nebe
gali reguliariai laikraščių pre
numeratoriams pristatyti.

Mes taipgi mažai tegauna
me laikraščių. Antai kanadie
čių ’’Liaudies Balso” mes ne
gavome už praėjusias dvi sa
vaites!

Praeis žiemos šventės ir 
viskas ateis į normalumą.

Kaslink mongolų, Jones 
sakė, kad mongolų tarybi
nėje armijoje visuomet yra 
tam tikras nuošimtis, gal 
apie 10%, gal mažiau, pa
našiai, kaip negrai sudaro 
apie tokį nuošimtį Ameri
koje. Jis sakė, kad netie
sa, jog Sovietai atskujbino 
specialius mongolų dalinius. 
Jis taipgi įsitikinęs, kad ta
rybiniai kariai gerai žinojo, 
kur jie esą ir jie buvo in
formuoti, kokia jų role.

Didelės minios 
sutiko Varšuvoj 
' jugos. svečius

Varšuva. — Kuomet čia 
atvyko Jugoslavijos delega
cija su vice-prezidentu Sve- 
tozaru Vukmanovicu prieš
akyje, geležinkelio stotyje 
ją sutiko didelės Varšuvos 
darbininkų ir jaunimo mi
nios. Stotyje buvo ir val
džios bei PPR. partijos va
dovai.

Partijos organas “Trybu
na Ludu” sakė sveikinimo 
straipsnyje, kad jugoslavus 
ir lenkus komunistus jun
gia bendri didesnio demo
kratinimo siekiai, bet tas 
nereiškia, kad nėra nuomo
nių skirtumų tarp tų dvie
jų partijų.

Studentų organas “Po 
Pros tu” rašė atviresniu to
nu. Ten sakoma, kad len
kai komunistai jaučia soli
darumą su jugoslavais jų 
siekiuose palaikyti pilną 
krašto suverenumą, bet len
kai mano, kad vidujiniame 
krašto gyvęnime Jugoslavi
joje demoKratėjimas eina 
perlėt'u tempu.

Londonas. —* Premjeras 
Edenas sakė parlamente, 
kad padėtis Šiaurinėje Ai
rijoje “dar vis yra pilna 
pavojų.” ; . . •;

Airijos respublikoje tuo 
tarpu šį sekmadienį prie 
bažnyčių bus pravestos 
rinkliavos IRA kovotojams. 
Nacionalistai sako, kad 
IRA vyrai, kaip iš Šiaurės, 
taip ir iš Pietų, “apleido sa
vo namus ir gyvens bei ko
vos kaip partizanai, iki bri
tiškai priešas bus ištrenk
tas iš visos Airijos.”

Budapeštas. — Nežiūrint 
sunkios padėties ir keblaus 
transporto, Budapešto žmor 
nes stovi ilgomis eilėmis 
prie krautuvių, kad nupirk
ti žaislus vaikučiams ir ki
tokias Šventines dovanas. 
Padėtis laipsniškai norma- 
lėja. Autobusai-jau rieda, 
bet jų žymiai mažiau. \

Piety Afrikoje
Masinė byla 
rasizmo priešus* 

teisia 151 asmenį

nes

Johanesburgas.—Čia pra
sidėjo masinė byla prieš 151 
rasizmo priešą. Teisiami 
žymiausieji Pietų Afrikos 
veikėjai, kurie drįso kovoti 
prieš malanacinius valdžios 
apartheido (segregacijos) 
įstatymus. Teisiamųjų tar
pe randasi baltų, negrų, 
mulatų ir indų.

Vienas žymiausių asmenų 
teisiamų tarpe yra Helen 
Joseph, Pietų Afrikos Mo
terų federacijos prezidentė. 
Prie tos federacijos pri
klauso visų ’ rasių moterys. 
Pati Mrs. Joseph yra Bri
tanijoje gimusi. Teisiami 
keli buvę parlamento na
riai, Pietų Afrikos. Nacio
nalinio kongreso (negrų 
kovingos organizacijos) vei
kėjai, kūrie> Pietų Afrikoje 
vadinami “colored,” tuo 
tarpu, kai negrai vadinami 

Negrų vadas sako
'Alabama svarbesnė, 
negu yra Vengrija'

bar lankosi protestantų pa
storius Martin Luther King, 
jaunas Montgomery’© ne
grų veikėjas, kuris drąsiai 
vadovauja segreguotų au
tobusų boikotui ten. King 
sakė, kad visai natūralu, 
kad amerikiečiai rūpinasi 
Vengrija ir tenykščiais įvy
kiais, bet mažiau natūralu, 
kad jie ' menkiau rūpinasi 
tuomi, kas dedasi jų pačios 
šalies valstijoje, Alabamoje, 
King sakė, kad negrų per7 
sekiojimas Alabamoje, Mis- 
sippi valstijoje ir kitur “Gi
liuose Pietuose” turėtų la-

Vėliausios žinios
Iš; viso pasauli o

Kairas. — Egipto spauda 
atidengė, kad tuoj po bri
tų, francūzų ir izraeliečių 
užpuolimo ant Egipto pa
čioje šalyje tapo atidengtas 
britiškas sąmokslas. Britų 
agentai per koruptuotus 
egiptiečių politikierius, tarp 
jų buvusius Farouko šali
ninkus, bandė nuversti Nas- 
serį.

Nesakoma kiek, bet po 
sąmokslo atidengimo nema
žai asmemj tapo sušaudyta.

Port Saidas. — Britai ir 
francūzai, kurie Port Saide 
dabar laikosi spygliuotomis 
vielomis atitvertoje mažoje 
srityje uoste, dar vis delsia 
visai išsinešdinti. Britai sa
ko, Jkad jie išsiveš su savi-

s

“Africans.”
Jie visi teisiami už “iš

davystę” po naujais anti
komunistiniais įstatymais. 
Pietų Afrikos valdžia yra 
išdirbusi įstatymus, kurie 
sako, kad visi, kurie kovo
ja prieš rasistinius įstaty
mus, tuomi silpnina vai-, 
džios autoritetą, o valdžios 
autoriteto silpninimas yra 
pagalba komunizmui, kitaip 
sakant—išdavystė...

Visi teisiamieji laikosi 
drąsiai ir solidariškai. Jie 
susodinti segreguotai pagal ]iarilie aviaciia 
rases teismo suoluose, bet <■ J <-
jie deda visas pastangas
parodyti, kad netiki i segre- šiaurės Airijon kelias savo ka- 
gaciją, ir prie kiekvienos 
progos sveikina vieni kitus, 
persimeta žodžiais ir t.t.

Teisiamuosius 'gina grupė 
žymiausių Pietų Afrikos ad
vokatu. ii

biau sukelti Amerikos sąži
nę, negu tai daro dabar.

Rsinė segregacija, sakė 
King, randasi mirties pata
le, bet tas nereiškia, kad 
rasistai ir jų pakalikai ne
dės visas pastangas ją pa
laikyti gyva ant. kiek tik 
galės ilgiau. Pietiniai dik- 
sikratai ir šiauriniai reak
ciniai «republikonai 
žvilgiu yra sudarę 
ją, kurią nugalėti 
taip jau lengva.

Kingo nuomonės tilpo 
Harlemo laikraštyje “Ams
terdam News.” , • 

tuo at- 
koalici- 

nebus

mi . egiptiečius belaisvius, 
jeigu jiems nebus sugrąžin
tas britas ^karininkas. Egip
tiečiu karinė komanda at
sako, kad ji negali to brito 
sugrąžinti, nes jį paėmė be- 
laisvėn ne reguliarinė Egip
to kariuomenė, o Port Sai- 
do vietiniai partizanai. ‘

Tuo tarpu Port Saide 
vyksta didelės žmonių de
monstracijos. Po Jungtinių 
Tautu komanda esą danu ir 
švedų kariai laiko ruožą 
tarp egiptiečių žmonių ir 
užu vielų esančių britų- 
francūzų, kad neprileisti 
susikirtimo.

Britai dabar sako, kad 
jie gal neevakuos Port Sai- 
do uosto prieš Kalėdas.

Jis taipgi sakė, kad negali 
būti “dviejų Kinijų”: Nehru 

i perdavė Kinijos vadų planus
Washingtonas. — Nehru 

sakė spaudos konferencijo
je, kad Amerika ir Tarybų 
Sąjunga yra gan arti viena 
kitos nusiginklavimo pla
nuose ir galėtų susitarti, 
tam tik reikia daugiau ge
ros valios ir pasitikėjimo iš 
abiejų pusių. Nehru sakė, 
kad jis dabar yra neblogai 
susipažinęs su abiejų pusių 
nuomonėmis ir priėjo išva
dos, kad praraja tarp tų 
dviejų didžiųjų pasaulio jė-

gų nėra taip didelė, kaip 
paprastai manoma.

Nehru taipgi sakė, kad 
jis perdavė prezidentui Ei- 
senhoweriui Kinijos vadų 
planus ir nuomones, kaip 
galima būtų susitarti. Kaip 
žinia, visai neseniai Indijo
je lankėsi Kinijos premje
ras Čou E n-lajus. Bet Neh
ru nesakė, ar tie planai tuo
jau gali būti paskelbti.

Nehru buvo klaustas apie 
Kinijos, pripažinimą ir priė
mimą į Jungtines Tautas. 
Jo atsakymas buvo, kad čia 
didelio klausimo negali bū
ti — yra viena Kinija, vie
nas Kinijos sausžemis ir ją 
valdo viena valdžia, taigi, 
niekas kitas negali preten
duoti kalbėti Kinijos vardu. 
Nehru tuomi išreiškė savo 
gerai žinomą nusistatymą, 
kad čianginė klika neturi 

tikrai plataus I mažiausio pagrindo^ save 
‘ ” ’ ’ i naci- skaityti Kinijos valdžia.

Britai atsiuntė 
Šiaurės Airijon

Belfastas. — Britai atsiuntė 

rinės aviacijos eskadras taip
gi aviacijos sargybinius dali
nius. ]š to smendžiamn, kad 
britai tikisi 
masto kovu prieš airiu naci
onalistu IRA

Tuo tarpu šiaurinės Airijos 
pro-britiškas premjeras lordas 
Brookenborough grižo iš Lon
dono, kur jis praleido kelias 
dienas tardamasis su br'.l .is. 
Jam esant Londone, ji sergėjo 
stiprūs Scotland Yard ir poli
cijos daliniai. Jis taip pat 
saugojamas Belfaste. Mat, 
airiai nacionalistai jj skaito 
išdaviku, kvislingu, ir gal no
rėtų su juom atsiskaityti. Ne 
tik pačioje Airijoje, bet ir 
Londone IRA turi savo narių 
—todėl tos saugumo priemo-

Londone lordas Brookenbo- 
rough per radiją - televiziją 
sakė, kad Ulsterio vietinė val
džia visomis priemonėmis ko
vos prieš IRA.

Londonas.—Melton Mow
bray apygardoje įvyko par
lamento atstovo rinkimai, 
kadangi ligšiolinis atstovas 
Nuttingas, konservatorius, 
pasitraukė. Visa Britanija 
su nemenku susidomėjimu 
tuos rinkimus stebėjo, nes 
jų rezultatuose norėjo pa
matyti; ar tikrai darbiečių 
jėgos sustiprėjo. Pasirodė, 
kad tai, kad darbiečiai ga
vo bent 10% balsų daugiau, 
negu praeityje, ir vietoje 
konservatoriško kandidato, 
darbietis tapo išrinktas.

Viena. — ViČe-preziden- Į 
tas Nixonas atvyko ' prie 
Vengrijos rubežių ir “ste
bėjo.” Tuo tarpu radijai 
“Amerikos balsas” ir “Lais
voji Europa” pradėjo pla
čią Nixono kelionės garsi
nimo kampaniją. Per 24 
valandas per parą tie radi
jai vengriškai kalba Ven
grijai.

(Budapešte “NepSzabad- 
sag” sako, kad Nixono ke
lionė yra bandymas iššauk
ti daugiau neramumų Ven
grijoje.)

Klaustas., kaip preziden
tas Eisenhoweris atsineša į 
Indijos neutralumą, Nehru 
sakė, kad jis neturi abejo
nės, kad Amerikoje dabar 
bus daugiau 'simpatiško su
pratimo apie neutralizmą.

Gržtant prie Kinijos klau
simo, Nehru sakė, kad Čian- 
gas gal galėtų savo valdžią 
skaityti Formozos - Taiva
nio valdžia, bet tikriausiai 
ne Kinijos..

Jis taipgi buvo klaustas, 
kodėl Indija nerėmė rezo
liucijos Jungtinėse Tautose, 
kuria buvo pasmerkti Ta
rybų Sąjungos žingsniai 
Vengrijoje. Nehru sakė, 
kad jis nemano, kad tokiu 
atsitikimu pasmerkimas yra 
geriausias būdas išrišti 
skaudų ir komplikuotą 
klausimą. Jis sakė, kad to
kiu atsitikimu geriau vesti 
kantrias derybas, kad siek
ti susitarimo ir taikingos 

l išeities.

Nicossia. — Kipro mieste 
Famagustoje britai šovė į 
demonstraciją ir sužeidė 17 
metų jaunuolį. Demonstran
tai protestavo prieš britų 
nutarimą duoti Kiprui tik 
daliną autonomiją, vietoje 
leisti kipriečiams apsispręs
ti ir prisijungti prie Graiki
jos. Britai turi išdirbę pla
ną leisti kipriečiams turėti 
tam tikrą savivaldą, bet 
britai palaikys savo ranko
se krašto saugumą (polici
ją ir armiją), užsienio 'ry
šius ir finansus, kitaip sa
kant,—viską, kas svarbu.

Didžiųjų Kabilų kalnyne 
francūzai sakosi nukovę 33 
alžyriečių partizanų.

ORAS NEW YORKE
Vešu, giedra
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ĮVAIRUMAI
GEDIMINO PILISt

yra išlikę, tuo metu nebu
vo. Nebuvo tada dar Gedi
mino kalne ir mūrinės go
tikinės pilies.

! dymas. Lietuvių liaudies 
■lūkesčius patenkino Tarybų 
Sąjunga. 1939 m. spalio 10 
d. Tarybų Sąjungos dėka 
Vilnius ir Vilniaus sritis 
buvo visiems laikams grą
žinta Lietuvai.

1944 m. liepos 13 d. Tary
binė Armija išvadavo Vil
nių iš hitlerinių okupantų, 

j Miestas buvo fašistų labai 
į sugriautas. Nukentėjo ir 
įnilis. Jos apgriautas va-

14^8 p1, Sl^e" I karinis bokštas Tarybų Lie-
lo to, 1419 m., Vy- (uvos vyriausybes iniciaty-

Vakare, kai ant senosios 
: Lietuvos sostinės nusilei
džia sutemos, iš visų Vil
niaus. kampelių matyti stip
rių prožektorių spinduliuo
se žėrinti mūsų respublikos 
valstybinė vėliava, didingai 
plevėsuojanti aukštame Ge-

TYRINĖS MIESTO TARYBOS NARIUS ' S TĄ’ pmes^kuo^ PK 

NEW Y°RKA8 - didmiestis su apie 8,000,000 gyven-: KjanU° TaVib/TtetuJoš 
tojų. Del to į musų miestą į jo tvarkymąsi daugelis zmo- valstybinguma; lietuvių tau 
mų žiuri, ieškodami pamokų. i tos laisvę

Miestą tvarko miesto taryba. Bet pastaruoju metu bu- ■
vo patirta, kad kai kurie miesto tarybos nariai yfa susi- ■ Gedimino pilis -; , Jos.is- 
rišę su tam tikromis biznio įstaigomis, ir jie jomis rūpi- torija. glaudžiai susijusi su 
naši labiau negu miestavais dalykais. lietuvių liaudies istorija, su

Iškilo klausimas, ar nereikėtų giliau patyrinėti miesto jos kovomis prieš jiaverge- 
tarybos narius? Ar nereikėtų sužinoti, kokius ryšius ku
ris miesto tarybos narys turi už miesto tarybos sienų?

Tuojau kai kurie geradariai iš pačios miesto tarybos 
sugalvojo tokį skymą: gerai, mes patys save ištirsime. 
Tai, žinoma, nepatiko New Yorko žmonėms. Prieš tai 
iškilo protestų. Įsimaišė į tai ir miesto majoras Wagne- 
ris. Kaip gi čia gali būti: argi varnas, varnui kirs į akį? 
Koks čia gali būti pačių savęs tyrinėjimas?!

Na, ir buvo prieita prie to, kad pati miesto taryba bu
vo priversta, idant ją kas nors kitas, pašalinis patyri-

gusi. .
tauto įsakymu, kalno viršus 
buvo apsuptas mūrine siena va buvo restauruotas.

Šiuo metu Gedimino kal-
iš akmenų ir plytų, sustip-j^ p|kg konservuojama. Vi-

jus kryžiuočius. It nieka
da šioje pilyje taip laisvai 
ir didingai neplovėsavo vė
liava, niekada lietuvių liau
dis nebuvo tokia laisva ir 
laiminga, kaip dabar—-bro
liškųjų tarybinių tautų šei
moje.

Apie seniausią pilį Gedi
mino kalne turime labai 
mažą žinių. Visiems yra ži
noma legenda apie tai, kaip 
čia Gediminas statęs, pilį.

Legenda apie Gedimino 
sapną, labai galimas daly
kas, buvo .sukurta pasire
miant kokia nors metraščio 
versija. Tačiau, kaip bebū
tu, ta f akta, kad Gediminas 
perkėlė Lietuvos sostinę. į 

sakoma, bus užkviestas atvykti pasitarimams ir Jugosla- Vilnių, reikia laikyti patiki- 
vijos prezidentas Tito.

Mes neesame tam priešingi — mes manome, jog yra ! 
geras dalykas tartis bile su kuo. Juk geriau tartis negu' 
muštis, geriau apsikeisti žodžiu negu mūšio lauke ginklu.

Bet kyla klausimas: kodėl užkviestas Tito? Kai kurie 
radijo komentatoriąi ir spaudo^ kolumnistai tiesiog sa
ko: Tito užkviestas tam, kad atitraukti jį nuo socialisti
nių ralių bloko, kad apardyti tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos santykius, nors tie santykiai pastaruoju 
metu ir taip jau nebuvo geri. I

Jeigu tokiais sumetimais yra kviečiamas Tito, tai ne- -supratimas. Kas turėjo Vil- 
gerai. Tito jau ir taip jaučiasi “labai didelis”. Jo užkvie- t,as buvo Lietuvos val- 
timas į Washingtoną pas prezidentą Eisenhowerj jį gali .dovas. _ ■ . . . ,
dar “padidinti”. Bet jeigu Tito kviečiamas’tais tikslais, I Sostines perkėlimą į Vil- 
kokius mini spauda ir radijas, tai vargiai begu jo vizitas uių XIV a. j/radžioie,^ ma
čią pasitarnaus taikai.

Yra senatorių ir kitų žmonių, kurie norėtų, kad pre
zidentas užkviestų atvykti Egipto prezidentą Nassarį ir: 
kad su juo tartųsi. Nasseris, aišku, galėtų daug ką pre-, 
zidentui pasakyti apie padėtį Artimuosiuose Rytuose. 
Nasseris tuo svarbus, kad jis daug maž atstovautų visus 
arabiškus kraštus, ne tik Egiptą.

Būtų labai gera, jei prezidentas Eisenhoweris. pakvies-

Dabar New Yorko miesto tarybos narių “laikyseną” 
tyrinės miesto investigacijos komisijonierius Ch. Tenney.

Ką jis ten betyrinėdamas suras, liekasi palaukti ir pa
matyti. Bet jis žada surasti “ką nors”!

KALBANT APIE PASITARIMUS
PASIBAIGUS pasitarimams, vykusioms tarp prezi

dento Eisenhowerio ir ministrų pirmininko Nehru, dabar

Skaitytojų Balsai
Patarimas Korespondentams •

Dažnai redakcija bara kores
pondentus, kad jie , rašo su 
paprastu paišeliu koresponden
cijas. Aš patarčiau tokiems 
korespondentams pasipirkti 
paišelį, rašomą juodylu. Tie 
paišeliai labai pigūs ir paran
kūs, su jais galima rašyti, kad 
ir ant laikraštinio popierio, tai 
raidės nepereis kiton pusėn 
popierio ir noišsiples kaip nuo 
plunksnos, ir neužlies popie
rio. Ar tu greitai rašysi ar iš 
valios, tau visada popieris bus 
sausas, šitie paišeliai padaryti 
iš visokios spalvos ir permato
mos medžiagos. Viduje yra 
privaryta tiršto juodylo košės 
vietoje alavo. Jie yra plonukai 
ir lengvi, netoki kaip plunksna. 
Su tokia “plunksna” gali il
gai rašyti ir nereikia jokio juo-į 
dylo įtraukinėti. o tokį paiše-'įf 
lį gali pasipirkti už 25 centus 
pigiose krautuvėse. O kai jis 
jau perstos rašęs, tai numetęs, 
kitą pasipirk,

J. Gaidį s

matus, vykdyti archeologi
nius tyrinėjimus kalne ir 
tęsti juos šiaurinėje pilies- 
kalno papėdėje. 1957 m. 
numatoma įrengti vakari
niame bokšte, kurį dabar 
įprasta vadinti tiesiog pili
mi, pilies istorijos muzie
jų. Čia bus laikoma ar
cheologinių kasinėjimų me
džiaga, pilies planai, ilius
tracijos ir kita.

Gedimino pilis yra visasą
junginės reikšmės archi
tektūrinis ir istorinis pa
minklas. Jo konservavinfu 
ir restauravimu rūpinasi 
vyriausybė.

M. Jučas
Istorijos mokslų 

kandidatas

rinta, greičiausiai trimis 
bokštais. Tuo metu, tur būt, 
buvo, pastatyti ir . V y tauto, 
dvaro?rūmai kalno papėdė
je- arba Žemutinė pilis. Da
bar Žemutinės'pilies anks
tyvesniojo plano ištyrimą 
labai apsunkina žemės ir 
griuvenos, padengusios pi
lies rajoną XVIII ir XIX 
amžiuose daugiau kaip 
dviejų; metrų storio sluoks
niu. Pilis, manoma, buvo 
dabartinių Pionierių rūmų 
rajone. Ji XVI a. ___ _ . . . _ , ..
tiesiog vadinama priešpiliu Vra ^aiP įprasta, kad beveik 
arba didžiąja pilimi. Praei- nepastebima. betgi buvo 
tais metais buvo atkasta laikai, kuomet žmonija ne
jos gynybinės sienos 40 me-v Pąžmo druskos ir kuo pui- 
trų ilgio ir apie 2J metro 
storio dalis.

Žemutinė pilis XVI a. bu-, ™ teigia, kad iš maitinimo 
vo perstatyta renesanso sti- atžvilgio druska yra visai 
liumi. | nereikalinga. 7-1 ...

1660-1661 metais, karo su tiktai pagerina valgių sko- 
Rusija metu, pilis smarkiai ni> ket pati jokios maiti-. 
nukentėjo. Tuomet ji virto nanČios rolės nelošia. Tos 
griuvėsiais. Žemutinė pilis nuomonės laikosi tik dalis 
buvo visai sugriauta karo mokslininkų — kiti su jais 
metu XVIII a. pabaigoje, nesutinka.

Druskos istorija
Seniausios druskos ka-

siškai restauruoti pilies da
bar negalima. Ateityje nu
matoma sustiprinti kalno 
šlaitus, pilies griuvėsių pa-

Visuotinas pasaulio
Kimaistas™-druska

Nėra dabar pasaulyje -sa
llies, kurioje gyventojai ne- 
‘ vartotų druskos. Druska 

raktuose ■ valgoma su tiek valgių, ji

i kiaušiai apsiėjo be jos, o 
dabar yra mokslininkų, ku-

(nereikalinga. Esą, druska

Rusija metu, pilis smarkiai

griuvėsiais.

mu.
Po Gedimino mirties 

■ (.1341 m.) ir vidaus kovų 
dėl sosto 1345 m. Vilniuje 
pasiliko 1 Gedimino sūnūs 
Algirdas, o Kęstučiui-atite
ko ' Trakah Tuomet jau: su 
Vilniaus vardu buvo susi-*» 
ięs ir Lietuvos didžiosios paikinti:

| Kunigaikštystės valdžios

met lošė kraštuose. Drus
ka bendrai lošia svarbią 
rolę neturtinguose šiaurės 
kraštuose, kaip tai Skandi
navijoje ir Pabaltyje, kur 
valgoma daug silkių ir bul
vių. Prie tų dviejų valgių 
druska nepamainoma.

Slavuose “duona ir drus
ka” (pas rusus “Chlieb i 
sol”) lošia lal)ai svarbią 
rolę. Rusai, ukrainiečiai ir 
baltarusiai, priimdami sve
čius, ceremonialiu kaimie
tišku vaišingumu sako 
“Duona ir druska ant sta
lo, malonės prašome, mie
lieji svečiai.. ”

Druska kaip maistas
Sugrįžkime bent kiek prie 

druskos sveikatingumo. Tie 
mokslininkai, kurie sako, 
kad druska nelošia rolės 
kaip sveikatai . reikalingas 
maistas, nurodo gyvulius. 
Jie sako, kad gyvuliai, kaip 
[laukiniai taip naminiai,pui- 

l be druskos, 
naminiai gyvu-

metu XVIII a.
Apie jos išvaizdą galima 
spręsti iš 'P. Smuglevičiaus 
piešinių, darytų dar iki jos . .
<?ii0,i’iovimn Iš P Smiigl*3-'syklos landasi dabai tinta- 
yiSiaus akvarelinių darbų ir «« Tyrelyje, Austrijoje. Jos 
J. Rustemo piešinių matyti Yra upie 1,000. metų pries 
trys Gedimino kalno pilies dabartinį ^skaičiavimą, ki-

Bet žmonija Į ^įaį ^sieina 
druską z y m i a i Kai kurie ;______  _

Ji buvo žinoma (kaip tai karvėj) la-

bokštai. Tik XIX a. pra
džioje pilies liekanas imta 
..._____  buvo nugriautas
pietinis bokštas, apardyti

taip sakant, apie 3,000 me
tų senumo.
naudojo
anksčiau.

šiaurinio bokšto likučiai. Iš- senoviniame Egipte apie kaį mėgsta druską, kai ji
liko tik-vakarinis bokštas, 6,000 metų atgal, taipgi se-
nes jo išgHovimui sukliudė 
čia 1830 m. įrengta optinio 
telegrafo stotis.

Šimtmečiais slinko žemyntyt, buvo nulemusios ūkinės 
sąlygos—patogus prekybos,kalno šlaitai, užpildami 

apatinio mūro sienąs. Jau 
prieš1 pirmąjį pasaulinį ka
rą buvo pradėti pilies kon-

• sutvirtinimo

kelias ir strateginiai sume
timai — kryžiuočių verži
masis į krašto gilumą.

XIV a. antroje pusėje Vii- servavimo ir
nių kelis kartus puolė kry- darbai, kurie karo metu bu- 
žiuočiai. Didesnio jų įsibro-iyo nutraukti. Nuo 1930 iki

I

tų ir kurį Tarybų Sąjungos žymų vyriausybės pareigu- i vim° į Vilnių metu 1377 |1941 m. buvo, tęsiami pi
ną— Vorošilovą, Bulganiną, Žukovą ar kurį kitą—į m. buvo sunaikinta žymi lies konservavimo ir tvar- 
pasitarimams. Dalykas yra toks: ant kiek bus geri san- į liesto dalis. Vėliau ilgos ' kymo darbai. Buvo nukas- 
tykiai, geras sugyvenimas tarp Amerikos ir Tarybų Są-! J<ovos dėl Vilniaus pilies vy- Į tos griuvenos, atidengtos
jungos, ant tiek bus išspręstas taikaus sugyvenimo, ko
egzistencijos, reikalas, ant tiek bus užtikrinta taika pa
saulyje. i

Tai kodėl gi to nepadaryti?

PRAPLĖS VALDŽIĄ
Iš BUDAPEŠTO, Vengrijos sostinės, ateina vis dau

giau žinių, jog Kadaro vadovaujama vyriausybe .žada 
neužilgo pradėti pasitarimus su kai kurių nekomunisti
nių grupių atstovais dėl sudarymo naujos Vengrijai val
džios.
; Į busimąją valdžią — vadinas, perorganizuotą valdžią 

manoma įsileisti nekomunistus, bet tokius, kurie sto
tų už socializmo vykdymą Vengrijoje. *

Tuo pačiu sykiu galima pastebėti, kad padėtis Vengri
joje-sunormalėjo. Tie, kurie buvo pasiryžę pravesti fa-; 
sistinių sąmokslininkų planus, prakišo ir nuleido nosis.
* Tenka manyti, kad tos šalies žmonės, gavę didžias pa- , 
mokas iš įvykių, neseniai ten buvusių, pasimokys ir žy-

i griuvenos, atidengtos 
ko tarp Vytauto ir Jogai-' mūrų dalys, atstatytas va
los. 1390 m. vasarą Vytau- karinis bokštas, konservuo
tas, jau antrą kartą susi- tos rytinės gyvenamojo na- 
dėjęs su kryžiuočiais, jėga'mo sienos, sustiprinti iš 
puolė Vilniaus pilį. Tada pietų ir rytų Gedimino kal- 
žuvo apie 2,000 žmonių. Kai 
kurie šaltiniai nurodo, kad 
šiame puolime žuvo žymiai 
daugiau žmonių.

Paskutinį kartą Vilniaus 
pilį kryžiuočiai u ž p u o 1 ė 
1394 m. rudenį, keršydami 
Vytautui už jo pabėgimą iš 
Prūsijos. Tame žygyje da
lyvavo didžiulės jėgos: ri
teriai iš Anglijos, Prancū
zijos, Italijos. Lietuviai 
narsiai gynėsi. Kryžiuo
čiams pavyko sugriauti pi
lies sienos bokštą ir nuvers-

no vine ję Kinijoje apie 4,000 
metų atgal.

Bet apie 10,000 metų at
gal druska dar nebuvo nau
dojama kaip maistas. Kur 
pirmu kartu jos naudoji
mas įsigyveno, nežinia. Co
lumbia universiteto profe
sorius Kaunitzas, kuris 
pravedė nuodugnų tyrinėji
mą apie druską, priėjo nuo
monės, kad jos vartojimas 
maždaug sutinka su žemės 
ūkio pradžia.

Senovės Graikijos Home
ras kalbėjo apie druską 
kaip apie “dievišką” mine
ralą. Tai tuo poetiniu iš
sireiškimu jis pabrėžė drus
kos svarbą, nors tas nereiš
kia, kad tikrai tikėjo, jog 
druska yra dieviška, Vie
nok, istorijos bėgyje buvo 
tikybų,- kuriose druska lo
šė tam tikrą dievybės rolę, 
panašiai, kaip lošė kai ku
riose pagonių tikybose

no šlaitai, atlikti archeolo
giniai tyrinėjimai pilies kie
me, atkasti antro — pieti
nio bokšto pamatai ir tre
čio — šiaurinio — pamatų 
fragmentai.

1919 m. balandžio mėnesį 
Vilnių užgrobė Pilsudskio (įskaitant senovės lietuvių) 
legionai. 1920 m. liepos 14 ugnis.

s , Kariai dėl druskos
Druska buvo gabenama

joms duodama, bot negau
dami jos, puikiai be jos ap
sieina.

Tą nuomonę a trenkantieji 
mokslininkai teigia, kad tai 
dar ne įrodymas, kad labai 
galimas dalykas, jog drus
ka yra reikalinga žmogui, 
nes jo organizmas prie jos 
jau yra prisitaikinęs. Visi 
mokslininkai sutinka, kad 
druska padeda bent kiek 
paaštrinti žmogaus nervus 
ir tuomi, manoma, bent 
kiek “pajudina/’ padaro 
vikresniu, žmogaus galvo
jimą. Bet ir ta teorija tu
ri priešininkų, kurie nuro
do, kad didelis druskos var
tojimas tikriausiai nesu
tampa su aukštu intelektu.

M.

Worcester, Mass.
Gruodžio 23 d. poa-os 

landos vakare įvyks Kūčių
karienė, rengiama Liet. Litera- kraujavima.

Darbininku sveikata
Įgudusiam rūkytojui ne

lengva atsikratyt tuo piktu 
papročiu. Reikia stiprios 
valios, kieto nugarkaulio, 
tvirto nusisprendimo. De
ja, ir viso šito nelengva su
si griebt, kai tave savo nuo
dinguose naguose tvirtai 
laiko sukabinusi “lady nic- 4 
otine.” " Ą

Tai štai jums paguoda ir 
nauja viltis. Vieno univer
siteto mokslininkas (“Loyo
la”) ištobulino naują vais
tą “bantron.” Su šituo 
bantrono vaistu jie darė 
eilę tyrinėjimų su įgudu
siais rūkytojais, kurie no
rėjo pamesti rūkymą, bet 
negalėjo. Imdami šitą vais
tą, rūkytojai pajuto, kad 
jiems nebesinori rūkyt ,din
go tas pasiutęs patrauki
mas į taboką. Jie pametė . 
norą rūkyt šitą prakeiktą^ 
piktžolę ir visai atsipratino 
nuo rūkymo.

Tiesa, ne visi. Iš dešim
ties tabokių, bendrai imant, 
astuoni visai išsilaisvina iš 
vergijos, bet du pasilieka 
vergaut poniai nikotine! ir 
tolesniam. Vistiek puikus 
rekordas. Ir šis bantrono 
vaistas neturi jokių netiku
sių susipainiojimų, negadi
na širdies, kraujospūdžio, 
vidurių ar kvėpavimo.

Kraujas teka iš nosies? 
Daug kam taip pasitaiko, 
ir dažnai bala žino iš ko. 
Ima lašėt iš nosies ir gana. 
Ir nelengva sustapdyt.

Paprastai tam tikslui gy
dytojas kemša j nosį med
vilnės su trombinu.. “Throm- > 
bin”—kraujo krešulių eks- > 
traktas, padeda greičiau 
sukrešėt ir užlipdyt pratrū
kusią kur gyslelę. Gydyto
jas dargi deda ledo šmo- 
čiuką ant sprando, duoda 

Į vitaminų C ir K, penicilino. 
va“ i Visa tai padeda sustapdyt

giuos pirmyn socialistinėje statyboje, kuri buvo sutruk-' 
Syta.

CENZORIUS
PASIRODĖ naujas filmas, gamintas Hollywood© ir 

pavadintas “Baby Doll”. Mes jo dar nesame matę, bet 
užtenka priminti tai, kad kardinolas Spellmanas iš sa
kyklos jį jau pasmerkė!

Turime atsiminti, kad filmą praleido New Yorko val
stijos cenzorių komisija, filmas, taigi, negali būti koks 
nors “šventvagiškas”, bet kardinolui jis nepatinka ir dėl

neįstengė paimti.
Kaip matyti iš vokiečių 

kronikininkų aprašymo, pi
lies bokštai buvo iŠ patran
kų akmenimis greit su
griaunami, sudeginami, bet 
vėl atstatomi. Minima ir 
mūro siena, tačiau tos sie
nos, kurios likučiai iki šiol

d. Tarybų Rusija, kovoje ę.u 
Antantės ir Lenkijos impe
rialistų intervencija, išva
davo Vilnių iš okupantų ir 
grąžino jį Lietuvai. Lietu
vos buržuazinė vyriausybė 
nespėjo perkelti į Vilnių; 
Lietuvos sostinės, kai pil-i 
sudškiniš generolas Želi-i 
govskis 1920 m. spalio 9 d.! 
vėl pagrobė Vilnių. Nuo toj 
laiko Lietuvos buržuaziją!

tūros Draugijos 11 kuopos, 
įvyks 29 Endicott, St. salėj.

Gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaitės, visi žinome iš tolimos 
praeities, kad tik sykį į metus

Kraujavimas iš nosies ir 
pat savaime dažnai apsisto
ja, bet toli gražu nevisuo- 
niet. Todėl buvo ieškoma 
kokių greitesnių ir patoges-karavanais iš Artimųjų Ry-uiaikoKūČių iškilmė rengiama ir kokių gieitesnių n patoges- 

tų į Graikiją ir paskui į Ro- būdavo (Lietuvoje) rengiama nįų būdų. Ir štai gydytojų 
iną, ji buvo kasama Tiroly-į kiekvienuose namuose, geriau grupė netikėtai užklupo ant 
je romėnų ir eksportuoja-b-r prasčiau. Virš minėta Kūčia ; vaisto. Tas vaistas tai mo- 
ina 'Persi j on ir 1.1. Vus vieša, skaitlingos publikos teriškų liaukų preparatas,

Nonmžn karu ivvko dėlF^ūčia- Minėtos kuopos mote- karščiagamis hormonas — 
druskos, tai yra, dėl drusj.^* “estrogen.” Estrogenas pa-
kos kasyklų . arba kaiava-. ne| vįenas nepi’aleiskite tos re- 

_ , nų-kelių, kuriais diuska bu-, e-sam-Os progos, — atsikui- 
daug kalbėjo apie Vilniaus, vo pristatoma. Senovės lie-j 

.... ............... tuviai druską pažino ’ dąrišvadavimą. Tačiau tai bu
vo tik plepalai ir iš esmės 
lietuvių ir lenkų tautų piu-

katalikų dvasiškiia prakeikia. Ji pasiima sau cenzoriaus j 
to jis'filmą prakeikia. O tai reiškia,- kad filmui grūmoja teisę ir varo per šerengą tai, kas nepatinka nenormaliai; 
pavojus, nes katalikai, kurie aklai klauso, ką paplepa (ir dažnai nemoraliai) gyvenantiems katalikų dvasiniu-- 
jų ‘dvasios vadovai”, neis filmo žiūrėti.

Daug gerų knygų, daug gerų filmų, daug gerų veikalų
kams! V

Ir kada bus tam galas?!

gan anksti, nes druska mi-1 
nima ankstyviausiuose lie
tuviškuose metraščiuose. Ji 
buvo gaunama iš Vokietijos 
if Lenkijos. Senas liėtuviš- j 
kas posakis apie “duoną h’i 
druską” simbolizuoja, kokią j 
svarbią rolę druska visūo-'

prastai vartojamas krauja- 
; vimui iš įsčių sustabdyt ) 

. , ... , ! Pasirodo, kad tas pats es- f ?kykite, o nesigailėsite! . į, ’ , , , L >• KOm. ' trogenas sustabdo krauja-
_________ j vimą ir iš nosies. Jo įlei- 

Jungtinės Tautos, N. Y.ūžiama su ,adata, ir tatai
— Dag Hammarskjold tvir- dramatiškai sulaiko kraują- 
tąi laikosi nuomonės, kad ( kokių blogų susi-
britai neturi teisės dalyvau- Painiojimų.
ti Suezo kanalo valyme. Dr. J. J. Kaskiaučius, M. p.

2 pusi. Laisvę (Liberty) Penkt., Gruodžio (Dec.) 21, 1.956
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M. GORKIS

ROMANTIKA
(Tąsa)

Paskui jis pajunta maudžiantį ilgesį 
— gimtojo kaimo, tėviškės. Jos paveiks
las kaip gyvas atsistoja Petro akyse. Jis 
užuodžia dūminių pirkių kvapą, girdi 
svirčių girgždesį, šunų lojimą, r jaučių 
maurojimą, štai jis su jaučių jungu pla
čiai žirglioja kaimo gatve. Štai Kedu- 
liii kiemas, prie šulinio Katrytė. Jis 
pliaukštelėja botagu, ji atsigręžia ir jam 
nusišypso. Katrytės nusišypsojęs veidas 
ilgai neišnyksta iš jo vaizduotės. O kai 
jis išnyko, Petras pajunta širdy klaikią 
tuštumą. Jis čia svetimas, vienišas.

Štai dar Adomėlis. Petras žino, kad 
Adomėlis taip pat veizi į aukštį ir mąs
to, kaip ir jis. Greičiausiai ir Adomėliui 
patinka kuri kaimo mergiotė. Draugiš
kumo jausmas Adomėliui šilta banga 
perliejo Petro krūtinę. Adomėlis silpnas, 
beveik vaikiškai ramus ir nuolankus. 
Pagalvojus apie tai, Petrui malonu pa
sijusti, kad jis pats drąsus, atkaklus ir 
stiprus kaip milžinas. Ne, Adomėlio jis 
neduos niekam nuskriausti!

Jiedu nė žodžio nesako vienas antram, 
bet jaučia, kad ta nuostabi šien'apiūtės 
naktis surišo juodu stipriau, negu su
rištų giminystė, paslaugos, dovanos ir 
pažadai.

XXV
Lydišku; kaimo vyrai ir moterys prie 

Želvio ežerėlio dirbo ligi šeštadienio va
karo. Visa pieva buvo nušienauta, šie- 

*nas pasidalintas, dalis suvežta į kluonus, 
Šalis sukrauta į kupetas. Dar vienas 
svarbus metų darbas buvo baigtas lai
mingai.

šeštadienio vakarą Petras grįžęs su 
dėde namo, rado netikėtą svečią: atva
žiavo brolis Vincas. Tarsi koks blogas 
nujautimas dingtelėjo Petrui į Širdį, pa
mačius brolį. rodos, džiaugtis būtų 
reikėję. Per vakarienę pasakojo Vincas 
savo krašto naujienas. Įdomiausia iš jų 
buvo ta, kad iš Varšuvos parvažiavo 
Skrodskio duktė Jadvyga. Jai parvažia
vus, lažininkų buitis kiek palengvėjo. 
Lažo eina vėl tik keturias dienas per sa- 

tvaitę. Sužmoniškėjo prievaizdas, tijū- 
iąas, vaitas. Apie plakimus dabar negir
dėti, bet plinta gandai, kad Skrodskis 
vėl dėlto ketinąs nuvaryti šilėniečius 
nuo žemės.

Pasakojo Vincas ir apie atsitikimą 
karčiamoje, kai Pranaitis su razbainin- 
kais surakino į rekrutų kaladę du dva
riškius, žandarą ir policininką. Visa dė
dės šeima šiuo atsitikimu nepaprastai 
susidomėjo. Pats dėdė smulkiai iška- 
mantinėjo Vincą, kaip ten viskas toje 
karčiamoje įvyko, ir kas per vienas tas 
Pranaitis. Išklausęs visa tai, dėdė, deg
damasis užgesusią pypkę, pradėjo naują 
kalbą:

— Tas jūsų Pranaitis tai man labai 
primena Girdvinį, šalkų ir Ruginį.

Petras su Vincu gal dar labiau susi
domėjo šiais trimis, negu dėdė Pranai

čiu.
| — Kas tai per vieni, dėde? Papasa

kok, — prašė abudu broliai.
Bus jau apie dešimts metų, o gal ir 

daugiau, — ėmė pasakoti dėdė, papsėda
mas pypkę. — Atsirado trys smarkūs 
vyrukai. Net nepasakysiu, kuriam pa
viete. Visur jie maišėsi. Šiandien čia, o 
po savaitės, klausyk, apie Šiaulius jų bū
ta. Dar po savaitės išgirsi žmones kal
bant, kad Girdvinis, Šalkus ir Ruginis 
jau apie Raseinius poną nuplakė. Kiti 
vėl pasakoja — apie Ukmergę juos matę. 
Girdėjo apie juos ir žemaičiai.

— Poną nuplakė? — lyg gerai neilu- 
girdęs, klausė Vincas.

— Taigi, kad poną, — patvirtino dė
dė. — Dėl to jie ir garsūs pasidarė. Jei 
ponas kur nors perdaug piktas, žmones 
nekaltai kotavoja, žiūrėk, kurią naktį ir 

t apspis Girdvinis, šalkus ir Ruginis su 
Į.savo vyrukais rūmus, suriš poną, atskai- 
> tys jam dekretą, paguldys ant žemės ir 
r įkrės tiek rykščių ii* bizūnų, kiek mėg

davo krėsti savo baudžiauninkams. Kar
tais dar ir pinigų išreikalaudavo.

— Ot, kad taip Skrodskiui! — sušuko 
Vincas, trindamas rankas.

— Ponas — tai n-e mužikas, — kalbė
jo toliau dėdė. — Ne ponui .tiek rykščių

I >li .< ■ — ■ ' ■ v— , ..... .— 
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pakelti. Būdavo, kad nuplaktas ir dūšią 
dievui atiduos.

Petrui rūpėjo sužinoti, kas jie per vie
ni buvo trys drąsuoliai-bernai, lažinin
kai ar bobyliai? Bet dėdė nieko tikra 
apie juos pasakyti negalėjo.

— Sako, buvę iš baudžiauninkų, bet 
išsipirkę ir net turtingi pasidarę. Jiems 
patiems, sako, nieko nereikėję. - Būtų 
gražiai gyvenę ir visko jiems būtų užte
kę. Bet pagailo, mat, jiems nekaltų žmo
nių, tai ir sumanę ponus pamokyti. Kur 
tu čia pamokysi ponus, kad su jais val
džia — policija ir vaitas, — baigė dėdė, 
krėsdamas iš pypkės pelenus.

— Tai kas atsitiko su tais vyrukais?
— parūpo Petrui.

— Kas atsitiko, sakai? Blogai atsiti
ko. Apsupo juos ir jų būrį policija* su , 
vaisku, kas pabėgo, kas ne, o jie visi 
trys pakliuvo, nabagai. Nuvežė juos, sa- . 
ko, surakinę į Kauną, teisė kaip žmog
žudžius, vieni sako — sušaudė, kiti sa
ko — pakorė. Ar ne tas pats galas... — : 
baigė dėdė ir įsikišo,pypkę į kišenę, ž-en- . 
klas, kad kalbos šį vakarą baigtos.

Bet Petrą regimai sujaudino tas pa
sakojimas apie baudžiauninkų užtarėjus.

— Dėde, ir dabar tokių pasitaiko, — 
bandė jis pratęsti tą kalbą. — Girdėj,au 
pasakojant, kad Žemaitijoje atsiradęs 
toks Blinda. Jis taip pat su savo razbai- 
ninkais plėšia dvarus ir baudžia ponus. ; 
Iš turtuolių atima, o vargšams atiduo
da.

— Girdėjau, — patvirtino dėdė. — 
Žmonės, sako, jį vadina svieto lygintoju. 
Kad jis prieš ponus eina, tai gerai. Per 
daug jau nori apžergti ponai ! Bet visus • 
kur tu čia sulyginsi ! Nelygu galva, ne
lygu turtas. Ne kiekvienam ir dievas 
padeda. Blogai baigs ir Blinda. Kulka 
krūtinėn, arba kilpa ant kaklo.

Dėdė pakilo nuo suolo, rengdamasis 
išeiti, bet staiga nauja mintis, matyti, 
atėjo jam į galvą, Jis apžvelgė abu bro
lius ir, tarsi, nenoromis, paklausė:

— Judu pažįstate tą Pranaitį?
— Kur nepažinsime ! Gi sakėme, kad 

iš gretimo kaimo. Dažnai susitikdavo
me, draugai buvome nuo mažų dienų.

— Na, na, žiūrėkite, — numykė dėdė. 
Kad tik į bėdą neįkliūtumėte... Jeigu ir 
šiandien atsiranda tokių drąsuolių, tai 
galime visko susilaukti,— mįslingai 
samprotavo dėdė.

Jam jau kartą kilo įtarimas, kad ne 
iš gero Petras atsibastė čia į Lydiškes ir 
pas jį bernauja. Dabar štai ir antras 
staiga atsirado, ir iš akių matyti, kad 
ir šis su kokiu nepaprastu reikalu. Bet 
buvo jau vėlus laikas, dėdienė pasiūlė 
rytdienai atidėti tolesnes šnekas, o da
bar eiti gulti.

Petras vedėsi broli i kluoną ant šieno. 
Suvirtę greta vienas kito, pradėjo šne
kėtis. Paklausinėjęs apie tėvus, seseris 
.ir kaimynus, Petras pagaliau išdrįso iš
tarti klausimą, kuris nuo pat pasimaty
mo su broliu neišėjo iš galvos, bet kurio 
neturėjo jėgų pasakyti:

— O kaipgi Katrė?
Vincas valandžiukę patylėjo ir, apsi

mesdamas abejingu, atsakė:
— Nieko, sveika.
— Bet kur ji? Ką veikia? Namie?
— Tai... ne namie... tarnauja.. — 

vėl patylėjęs prakošė Vincas.
Staiga Petras pasivertė į brolį ir taip 

įsikibo ranka jam į petį, kad tas net 
krūptelėjo.

— Ar tu man pasakysi, pagaliau, kur 
Katrė? Pas Skrųdskį?!

— Ko tu siunti? — atkirto Vincas.-— 
Na, pas Skrpdskį. Nesuės jos Skrodskis. 
Gyva ir sveika.

Petras, paleidęs brolį, krito aukštiel
ninkas, ir nieko neatsakė. Tada Vincas 
ėmė pasakoti viską, kaip buvo. Kaip 
Pšemickis prikalbino tėvą, kaip tėvas 
privertė Katrytę eiti į dvarą, stačiai Va
ryte išvaręs ir pats ją nuvežęs. į tą tar
nybą. \

— Bet tu nenusimink, — ramino bro
lį Vincas. — Katrę aš neseniai mačiau. 
Nieko blogo jai neatsitiko. Panelė ją 
globoja. Sakiau, kad vyksiu pūs dėdę. 
Prašė viską tau papasakoti. Ir kad tu 
nesirūpintum. Ir kad jos nepamirštum.

>
(Bus daugiau)

(Dec.) 21, 1956 -

(Tąsa)
Ji kalbėjo apie tai ilgai ir 

pamokinančiai, bet Tarnas 
nesuprato jos minties. Jam 
norėjosi nuolatos matyti Elz
bietą, jos akis, kurios ap
kvaišindavo jį, sukeikdavo jam 
energijos, uždegdavo kokias 
tai naujas ir drąsias mintis. 
Jis matydamas ją apsuptą 
darbininkų ir atidžiai besi
klausančių jos išvadų, jos įti
kinančio balso, matydamas, 
kaip apytamsyje kambaryje 
baltuoja jos rankos, tartum 
skrajojanti karveliai, kaip ju
da antakiai an}t gražių mėly
nų akių, kaip rožėmis žydi 
jos lūpytės, Tarnas

—Idėja! Visiems 
kams džiaugsmas.

Jam vaizdavosi

mastė: 
darbiniu'

tekantis; 
upeliukas tyro vandens, kuris 
maloniai čiurleno iš kąlno . .. 
Kartais mergina pavargdavo 
bekalbėdama, užsikosėdavo ir 
paskui ant greitųjų tinkarnų. 
žodžių nesurasdavo, tada Ta
rnas sulaikęs kvapą žiūrėjo į 
ją ir taip norėjo patarti jai; 
įtinkamą žodelį.

—Aleksi!—kalbėjo jis į Sa
rnova. — Kokis tai gražus da-' 
lykėlis! Kaip tai smagu, ka-i 
d a į darbininkų tarpą ateina ’ 
tokis sutvėrimėlis, kaip Elz
bieta! Stebėtinai ji dalykus1 
moka aiškinti.

Aleksis kreivai į Tarną pa
žiūrėjo ir nusišypsojęs kalbė
jo :

—Lėčiau, lėčiau, nes ištirpsi 
ir į purvą pavirsi...

—Tu juokdarys! Juk tu ir 
patsai matai ir jautį . ..

—Draugę, tu daugiau klau
sytum, o mažiau plepėtum!— 
kalbėjo rimtu tonu. — Tu ge
riau nepultum į glėbį žmo
nėms, kuriuos dar nesupranti. 
Žiūrėk, į tave nelabai malo
niai žiūri draugai^ daug ken- 
k i savp. barškė j įm u.

—Kenkiu ! ? —• nustebo Ta
rnas.

—Aleksi, tai nesąmonė!— 
protestavo Tarnas, prispaudęs 
ranką prie krūtinės ir jausda
mas, kaip labai širdis bala
dojasi, tartum persigandus.— 
Na po velnių, pagaliau pasa
kysiu, kad tai tiesa! Aš nei 
nemaniau, kad tai meilė! Na, 
pagaliau, jeigu Elzbieta pasi
rinko kelią eiti išvien su mu
mis, darbininkais, tai kodėl 
negalima? Labai aišku! Jeigu 
jai artimi mūsų reikalai, tai 
kodėl negalima ją mylėti?

Aleksis baigė rūkyti eiga- 
retą, numetė ant grindų nuo
rūką ir tvirtai ją sumynė ko
ja, apsižvalgė, nusišypsojo 
per dantis, Tarnas pastebėjo, 
kad draugas nenori jo klausy
ti, atsiduso ir pareiškė'

—Ir vėl tą dantį gelia!
—žiūrėk, kad dar ką ne

pradėtų gelti. — perspėjo jį 
Aleksis ir pradėjo kalbėti 
tvirtu balsu:—štai ką, jeigu 
jau kalbėtis nuoširdžiai, tai 
iki pat dugno, nors aš tam ir 
nesu meistras. Draugai kalba, 
kad tu nepastovus žmogus ir 
aš patsai tą kalbu. Taip ir 
yra, tu kaip kada kalbi, tai 
net baisu. Bet vis gi, aš ta
ve, drauge, klausau, sten-

PHILADELPHIA, PA.

Business Opportunity

Išnuomojimui.
Rqx Bo- 

bruz-

Servlce Station.
Daug vietos ir biznio.
rough Sekcijoj. Gera proga 
giam vyrui. Skambinkite:

OR. 8-1800

Kartą Aleksis dirbtuvėje pa
sišaukė į šalį Tarną ir rūsčiu 
tonu pastatė jam klausimą:

—O t.U ką kalbėjai Elžbie
tai trys dienos atgal ?

—‘Aš, na apie viską aš kai-1 
bėjau. , . '

Aleksis perkreipė lūpas, gi
liai užtraukė dūmą ir kreivai 
į draugą pažiūrėjęs, vėl klau
sė: '■ " '

—Ant savo ”vienius© gyveni
mo skundeis!?

—Skundžiausi?. Visai ne,
tai tik taip iš kalbos išėjo.

—Sakau tau, kad laikyk 
liežuvį.! Ir vėl ją palydėjai į 
namus?

—Taip, tai kas blogo. Kąj 
ji tau apie mane sakė?—klau
sė Tarnas.

—Ką gi kitą sakys. Sakė, 
tą, ką ir aš, kad tavo galva’ 
tuščia.

—Ne, tai netiesa. Pasakyk, 
ką ji tikrai sakė?

Aleksis mosuodamas degan
čiu cigaretū' kieta; pareiškė:

—Tikėk, kad taip ir pasakė.
—Tai niekis,—■ sušūko Ta

rnas, kuriam pasirodė, kad 
i net skausmas danties pere jo. 
•;—Jeigu ji taip sakė, tai aš 
- įrodysiu, kad yra priešingai. 
į -~-štaj ką, — kalbejo Alek
sis.— Duobiu aš taū’ patarimą.

.■ Gėriau, papasakosiu atsitiki-; 
ma, kas buvo su. manimi. Bū-' 

t ūaįųas kalėjimu pamačiau aš;i 
/kalinę ; inteligentę meiliną, na*
• ir, taip iš kaito į' ją įsimyiė-J
‘ į '

■į —Ką tu kalbi? — nustebo!
• Tarnas. , ■.'?/ . . ■, ’ '■ y. ‘ į

•Bet Aleksis raukėsi ar tęsė1 
savo pasakojimą:V ?

’i _/Naktimis ’ kalinių !telėgra<.
ma stuksėdžiyausi sti ją perį.

■ sieną, kalbėjome' to “telęgra-' 
Kio” pąga’lba, dątlg .aplė mū
sų vieniušių gyVė'hijhą kalbėjo-i 

? mes, ir broląu, išėjo prastai. /
—Ką tu 1 kaliii,? — mosųo-'

• damas rankomis -’iiegatsiai, bet i 
pasiryžūriai taiė,tarnas,

; dėl įų man tą pąsį^ojį? ‘ 
ar ašvi ką jsįi^ylėjau ? i

• • -Ną,' na.uo*a
degoš! Mesk tą“ savo < °nekaLv 
tybę”.' , .,?• \ A’.y

(242-248)
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giuos ir tau padėti. .. Tinka 
mat tas, kad tu tartum vai
kas, ką žinai, tai ir sakai.

—Drauge, tas tikra tie
sa!—sušuko Tarnas. — Pame
ni, aš tau sakiau, Fiodor Gri- 
gorevič taip ir tvirtino: tėvas 
jam tikyba. O jis sakė, kad 
ir jame yra įdėtas tam tikras 
žinojimas...

—Na, tu, brolau, tą pa
rneški! — patarė Aleksis. — 
Aš tave negaliu suprasti. . .

—Bet tai labai paprastai! 
Pirmiausiai žinojimas, žinoji
mas, o paskui jau tikėjimas, 
žinojimas, tai ir yra motina 
visko, motina ' ir tikėjimo. 
Draugai Markas ir Vasilius 
netiki į žinojimo jėgą, todėl 
ir kalba prieš religiją.

Aleksis gailesčio,, akimis pa
žvelgė į jį, nusišypsojo ir pra
tarė kraipydamas nepatenkin
tai galvą:

—Sunku1 su 
Prigėrė tavo 
kių prietarų 
jai niekados
nuo jų. Aš tau tiesą sakau, 
kad man gaila tavęs! Supra
tai, ir patariu tau dar kartą, 
kad Elzbietą paliktum ramy
bėje !

Tarnas nusijuokė, primer
kė akis, tartum per nugarą

tavimi! Sunku! 
smegeninė viso- 
ir, matyti, jau 

nepasiliuosuoti

paglostytas katinas. '
—O ne, tame aš jau eisiu 

iki galo, iki pat galo, jeigu 
tai taip. Aš jos patsai paklau
siu, tai labai įdomu, ką į tai 
man pasakys.

—Ką gi jos paklausi? ką?
—Apie vienišų gyvenimą. 

Apie vienišį gyvenimą!
Aleksis drebančia ranka iš

siėmė cigar e tą, stūmė jį į 
burną, bet atbulu galu. Nu
kando galą, išspiovė, metė ci- 
garetą į grindis ir griežtai pa
statė klausimus:

—Na, tai ką, tu ją myli? 
Kalbėk, gi!

—Taip, žinoma, kad labai, 
—ramiai atsakė Tarnas.—Be
je, jeigu ne tu, tai būčiau ir 
nedasi pro tėjęs, o dabar, tai 
viskas aišku. Kada aš kalbuo
si su ja, man taip gerai, taip 
lengva, tartum esu kokis lai
mingas kūdikis.

—Na, tai lik sveikas! — 
Aleksis įsikišo rankas į kelnių 
kišenes ir dideliais žingsniais 
žengė prie durų. Bet toliau 
apsistojęs garsiai pastatė 
klausimą:—Tu, velnio vaike, 
gal tyčia tą išgalvojai?

—Ką?
—Na ta, ta savo meilę?

(Bus daugiau)

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

Salesmen. $300 weekly, $1200 
. monthly, $14,000 yearly. Commission 
earnings how ' being made in new
est, finest, most unique sales plan < 
in the Phįla. areal Leads furnished 
daily. Excellent opportunity to make 

atop earnings for 
Phone Mr. Carter, 
FU. 9-5043. F. T.
Dodge - Plymouth 
mention this ad.)

ambitious meh’. 
JI A. M-—-7P. M. 
Robinson & Co., 
Dealer . (please

(248-254) • >

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertinė programa
Auto Salesmen. Expi To sell Am

erica’s No. 1 car—Chevrolet. AU 
Company benefits included. Good bo
nus plan, best commission plan av
ailable. Ample floor time. Excellent 
opportunity to make unlimited earn
ings if you qualify. See Art Knight 
or H. Mitchell. Randolph Chevrolet, 
Camden’s Chevrolet dealer, 1759 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252)
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Typists

DO YOU TYPE?

JJKe IHiS:

or

LIKE THIS?

• •

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.
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Great Neck, N. Y
If you type like the former 

will undoubtedly be best suited for' 
a NEW & interesting clerical posi- ‘ 
tion. However, if you type like 4he 
latter, you will qualify as typist 
with a large nationally known com
pany. In either event, we can offer 
you an excellent opportunity with a 
tiOOD STARTING SALARY. Gen
erous Employee Benefits.

For an immediate appointment 
call !

you

RI. 6-7900, Ext. 500.
(248-250)

■ • Clerk-TypiHt. Billing & Miscellan
eous office work. , 5 day week, good 
opportunity fdr right one. Salary 
conimensurate with ability and .ex
perience.. Apply 3115 N. Rroad St.,, 
BA. 3-7677.

• : (246-252)

'.:Nurse. Gen. staff nurses for fųnc-, 
tiOndi unit, ’$Ied..& suhg. f Irs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. 
Grad, reg, nurses. Must be register-1 
cd in, Pp. Beginning salary for gen
eral staff $265 ,mo. Apply to School, 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abingtop, Pa., or call 
Turner 4-22O0. ■ ' \

; ■ ■ (236-249)'
>

■t •'

*

’ Steaqghaipher. lųimcdiątę. opening 
f on young jądy able to take dičta-: 
tion from dictating machine. Must ( 
'be efficient,- capable and willing to 
work1 in law office.v 2009 Walnut St., 
LO. 8-2255. K

(2^4Q) Į1

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. Papuo
šalui kepurės ir trinkelės bus įteikta kiekvie
nam. d

KAINA $3.00 ASMENIUI
■rr* ,

Prašome iš' anksto įsigyti bilietą, nes tik 100 
bilietų yra pardavimui.

Alma Kasmočius, savininkė

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- 
eikįjpe visi paliūk^ti jiems laimingos kelionės. 
O Uiomi pat k«Hu mes patys pasivaišinsime, 
paprastai sakant turėsime sau daug malonumo.

Nuoširdžiai' kviečia visus,
' . Rengėjos

rrm



ID.
Kultūriečių priešmetinis

** susirinkimas

narės 
ir rei- 
val (ly
tu čia

Gruodžio 11 buvo atlaiky
tas Moterų Kultūros Klubo 
priešmetinis susi r-inkimas. 
Narių dalyvavo nemaža gru
pė. Smagu buvo matyti ir mū
sų ligones, kaip kad d. Blu- 
mienę ir kitas, kurios dėl ne
sveikatos praleido jau nema
žai susirinkimų. Lai ateinan
tieji 1957 metai būna laimin
gesni toms draugėms ir atne
ša stiprią sveikatą ir daug lai
mės.

įėjus svetainėn tuoj metėsi 
į akis padengtas ir apdekoruo- 
tas ilgas stalas. Paaiškėjo, kad 
IVIatuzienė su Senkevičiene, 
atėjusios anksčiau, prirengė 
stalą kaip pritinka žiemos 
švenčių sezonui. Tuojau pra
dėjo rinktis narės ir visos ne
šinos gražiai supakuotomis do
vanomis, na. ir dar pasivaišini- 
mui įvairiais gardėsiais.

Pirmininkė, d. Samulionie- 
nė, pašaukė visas nusiramin
ti ir atidarė susirinkimą.

Susirinkimas buvo trumpas, 
bet nemažai svarbių reikalų 
aptarta. Nutarta įdėti “Vil- 
nin” kalėdinį - ir Naujų Metų 
sveikinimą už $15. Taipgi at
sišaukus paramos iš komiteto, 
kuris rengia “Christmas Par
ty” politinių kaluliu vaiku
čiams su eglaite ir dovano
mis, tuojau atsiliepta į klau
simą gana šiltai, iš iždo paau
kota $10 ir ant vietos surink
ta $11.50, tai. bus iš viso 
$21.50. Tai labai pagirtinas 
žygis.

Išrinkta plati komisija dar
buotis surengime šaunaus 8 d. 
kovo minėjimo, kurį mūsų 
klubas rengs šeštadienį, kovo 
9-tą, Mildoje. Apsiėmė tokios 
darbščios ir gabios draugės. 
Samulionienė, Klebonienė, El- 
bracht, Bagdonienė, Postijal- 
ko, Matuz ir Senkevičienė.

Einant prie klubo valdybos 
rinkimo 1957 metams, 
pradėjo smarkiai ploti 
kalavo, kad visa senoji 
ba pasiliktų. Ir kaip
žmogus dabar atsisakysi, ka
da taip nuoširdžiai narės reiš
kia savo pasitikėjimą? Pasili
ko visos, nors nekurios jau 
daugiau kaip 10 metų valdy
boje darbuojasi. Tik darinkta 
d. Jonikienė, kuri bus mūsų 
oficialė korespondentė sekan
tiems metams.

Beje, vienas svarbus tari
mas padarytas, o tai turėtu
mėm visos Įsitėmyti ir atsi
minti. Sekančiais metais mūsų 
susirinkimai jau nebus laikomi 
kas antrą antradienį, bet kas 
trečią ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio. Tas padaryta todėl, 
kad daugelis mūsų narių pri
klauso choruose ir kitose or
ganizacijose, tai parinkome 
dieną, kuri maždaug yra lais
va nuo kitų susirinkimų, ir tai 
duos progą visoms narėms da
lyvauti klubo susirinkimuose.

Susirinkimui užsibaigus, na
rės buvo pakviestos prie sta- 
,lo, kur pasidalyta atneštomis 
dovanėlėmis ir pasivaišinta 
draugių pagamintais skanė
siais.

Kadangi tą dieną pripuolė 
d. Jonikienės gimtadienis, tai 
sudainuota jai “Happy Birth
day” ir palinkėta ilgiausių.

Vaišių atnešė d.d. Blumie- 
ne, Samulionienė, Elbracht, 
Simon, Arlauskienė, Jonikie
nė, Matuz, Senkevičienė, ir 
gal būt dar ir kitos, .nes visų 
pavardžių negalima buvo su
žinoti. Ačiū visoms, kurios ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
mūsų, pares, ačiū už prirengi- 
mą arbatėlės ir kitko d.' El
bracht.

Būčiau pamiršus viena svar
bų dalykėlį, tai tas, kad gavo
me dar vieną naują narę į 
klubą. D-gė Matuz perstatė d. 
Millie Kancerę į mūsų klubą 
ir nares labai apsidžiaugė, 
kad gavome tokią malonią 
narę ir tikimės, kad ateityje 
ji dalyvaus su mumis visuose 
klubą darbuose. Reiškia, už
baigėme 1956 metus garbine 
gai.

Mūsų paskutinis šių metų 
susirinkimas užsibaigė paki
lusiame ūpe.

Eugenija

Montreal, Canada
Užtikrina, kad vanduo nors 

kartus, bet nepavojingas
Pereitą savaitę, vienu lai

kotarpiu, kai kuriose mies
to dalyse geriamas vanduo 
pasidarė neapsakomai kar* 
tus. žmonės, pradėjo skųs
tis miesto, autoritetams. 
Chemijos inžinieriai, pada
rę išsamų tyritną, priėjo iš
vados, kad kartumą kaž
kaip įnešė smarkus lietus 
ir tirpstantis sniegas. Vie
nok, jie sako, tyrimas pa
rodė, kad vanduo tyras, ir 
užtikrino žmones, kad nors 
kartus, bet nepavojingas 
gerti. Kaip jie sakė, taip 
ir buvo —» už vienos dienos 
kartumas vandeny išnyko.
Pavogė ne tik medžiagą, 

bet ir pastatą
Ant Sherbrooke gatvės 

rytinėje dalyją statoma 
žmonių aptarnavimui sto
tis (service station). Kaip 
paprastai, kontrakt oriai, 
pradėdami darbą, pasistato 
sandėliuką, kur Įsitaiso raš
tinę, laiko įrankius, staty
bai medžiagą. Deja, gruo
džio 6 d., iš po nakties at
ėję ryte rado pavogtą ne 
tik statybai medžiagą, ku
rios, sakoma, turės’ užtekti 
pasibudavoti geram kate- 
džiui, bet pavogtas ir visąs 
sandėliuko pastatas.

Tai bent vagystė!..
Ekspresiniai keliai, sako, 

sutaupytų išlaidų
Karališkas Kanados Au

tomobilių Klubas, pravedęs
tyrimą pietinėje Kaliforni- g 
joje, sako, surado, kad ten < 
gatve važmėjantiems auto-j------------------------------------
mobiliams kainuoja apie 8 
centai vienos mylios perva-'S 
žiavimui, o tuo tarpu uex-' | 
pressway” sistema — iškel- Į | 
tais viršuj gatvių keliais— 
tekainuoja tik 4 centai per 
mylią. Todėl šis automobi
listų klubas siūlo, kad be 
atidėliojimo būtų planuoja
ma pravesti ekspresinius1 
kelius, iškeltus virš gatvių, 
ir Montreale. Tas, sako, su
taupytų automobilistams ne 
tik išlaidų, bet palengvintų 
ir jau dabar užsikimšusią

KUR SUTIKSIME 
NAUJUS METUS?

Aido choras ruošia labai di
delį stalą. Kurie norite turėti 
“good time”, tai tuojau užsi
sakykite vietą.

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

, Įvyks gruodžio (Dec.) 31 d. 
Vakarienė prasidės 9 vai. va
kare. Vaišės, šokiai 
nes linksmybės tęsis 
durnakčio. Visa tai 
berty Auditorijoje,
Avė. ir 110 St, Richmond Hill,

ir trad i ei - 
iki po vi- 
įvyks Li- 
Atlantic

Reng. komisija

K«

V įsiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių 

TELEVISION 
MAINTENANCE CO 
172-24 Jamaica Ave., 

Jamaica, L. I.
JA. 3-2870

(245-251)

Linsksmų Sezono 
Linksmų Sezono Švenčių

JOHNS NURSERY 
196-38 Northern Blvd., 

Flushing, L. I. — BA. 5-35Č0

24
X

(245-251)

$ Visiems Lietuviams Linksmų $
® Sezono Svečių a
g- THE MASPETII ELECTRICAL « 
H SALES & SERVICE

Maspeth, L. I.Grand Avė 
Atsineškite*šj skelbimą,

• HA. 6-5264.

Linksmų Sezono Sveikinimu
FLUSHING .

HOUSE OF FLOWERS 
41-40 Klssena Blvd. yj
Flushing, L. I. te

FL., 9-1315—Ext. 2.
Arti Main St.

(242-248)

Linksrhų Sezono Švenčių

VIGILANT JEWELERS

33-02 Ditmars Blvd.
Lon Island City, N. Y. RA.8-2455

(248-254)

9ME __________ _____ _ ***•4SM HELP WANTED MALE

Serga
Petras Stulpinskas, rodos 

darbayietėje, sakoma, labai 
sunkiai susižeidė — susilau- 

šonkaulius. J.žė

Haverhill, Mass.
Gruodžio 10 d. mirė Juozas 

T’aplauskas-Paul, mirė nuo šir
dies smūgio. Buvo 59 metų am
žiaus. Gyveno 36 Temple St.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo moterį Marę Sakowich, 
sūnų Juozą ir tris dukteris — 
Mrs. Joana Ardagna, gyv. 
Lawrence, ir Josephine ir He
len Paul, gyv. Haverhill. Ve
lionis čia išgyveno 
Palaidotas gruodžio 
tuviškose kapinėse 
Mass.

3,5 metus.
13 d., lie- 
Bradford, i

X_. ■ »
Lai būna tau, Juozai, leųgva 

Amerikos juoda žemelė, o li
kusiems užuojauta!

Darbininkė

New Yorko valstijos sveika
tos departmentas rekomen
duoja naudoti floridaciją ge
riamo 
kad
dantų puvimu.

vandens rezervuarams, 
sėkmingiau kovoti su

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 NaYne. 
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)

Visi dalyvaukite kūčių pramogoj, 
šeštadienį, gruodžio 22, Liberty 
Auditorijoj, 6-ą valandą vakare

Ką duos kūčių vakarienei?

Kas per pobūvis kūčios, ko
kios ten vaišės? Dalyvavu
siems mūsų pernai rengtoje 
kūčioje aiškinti4 nereikia. Jie 
tą šaunų pobūvi jau žino. Dar 
nebuvusiems norisi priminti,

kad vaišės bus: Tiesiog iš jū
ros parvežta kepta’žuvis, sriu
ba, apkeptos bulvės, kepti 
makaronai, kopūstai, karštas 
'r šaltas gėrimas, pyragaičiai, 
aguonos ir kiti kūčiški pridėč- 
kai.

Klubietės kviečia visus.

Miesto taryba pagaliau nutarė 
leisti kitiems ją tyrinėtu..

Per kokią savaitę New Yot4- 
ko miesto tarybos Demokratų 
partijos dauguma spyrėsi 
prieš tai, kad pašaliniai, bū
tent, komisijonierius Tenney, 
tyrinėtu tarybą. Mat, taryboje 
atsirado trys nariai, visi trys 
demokratai, kurie turi pagrin
do tyrinėjimo bijoti, nes .turi 
ryšių su kompanijomis, kurios 
gauna miesto kontraktus.

Bet dabar demokratai nusi
leido ir jie pasakė: Te tyrinę-

ja mus Tenney, jeigu jis to 
nori.-

Manoma, kad demokratai 
buvo priversti nusileisti, nes 
jų užsispyrimas buvo pavirtęs 
viešu skandalu ir jiems darė 
politinę žalą.

Ar Tenney norės tokį tyri
nėjimą vesti, dar nežinia, bet 
galima tikėtis, kad republiko- 
nai jam tą reikalą primins —■ 
jeigu jis pats, pamirštų.

Dennis, Foster ir Gates 
kartu viename mitinge

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

(243-249)

Į unija organizuoti 
taksiu šoferiai nori, 
kad įvyktų rinkimai

Savaitės pradžioje buvo 
skelbta, kad komunistų mitin
ge apie spaudos išlaikymą 
kalbės tos partijos pirminin
kas William Z. Fosteris ir 
‘•Daily Workerio” redaktorius 
John. Gates. Dieną prieš mi
tingą paskelbta, kad ten kal
bės ir K. P. generalinis sekre
torius Eugene Dennis.

Mitingas rengtas trečiadie
nio vakare Jeffersono mokyk
los auditorijoje. Apart spau
dos reikalų žadėjo ten, svars
tyti ir apie kovą, kuri dabar 
vedama Senate prieš filibuste
rs

New Yorko spaudoje

TRUCKS

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. CL 5-5511. (242-248)

Žmogžudys paleistas 
iš kalėjimo

Yorko gub. Ilarrimah 
amnestiją 71 metų

Fevrolai, kuris 1921 
buvo nuteistas už

New 
suteikė 
Frank 
metais
žmogžudystę sudeginti elekt
ros kedėje, bet vėliau gub. 
Al. Smith bausmę pamamė 
amžinu kalėjimu. Fevrola 
šiuo metu serga kepenų liga.

Keletas savaičių atgal spau
doj buvo pranešta, kad Bronx 
apskrities Komunistų partijos 
komitetas nutarė paaukoti šim
tą dolerių Raudonajam Kry
žiui vengrų tremtinių pagal
bai.

Dabar “Daily Workeryje” 
lilpo laiškas nuo Bronxo North 
East sekcijos K.P. korhiteto ir 
tame laiške griežtai protestuo
jama prieš vyresnio komiteto 
žingsnį. Laiške sakoma, kad 
pabėgėlių ir tremtinių dabar 
yra visokių : yra tremtinių nuo 
francūzų opresijos Alžyre, yra 
tremtinių iš Sinajaus ir Egipto, 
yra tremtinių nuo britų perse
kiojimo Afrikoje. Bronxo ap
skrities komitetas aukojo tik 
vengriškiems pabėgėliam, ku
rių bent dalis yra juodi reakci
ninkai, tuo tarpu, kai ignoravo 
visus imperializmo tremtinius.

Kaip taksų kolektoriaus 
žmona uždirbo $5,000

N.Y. investigacijos komisio
nierius C. J. Tenney tyrinėja, 
kaip šio miesto taksų komisio- 
nieriaus M. A. Bogart žmona 
uždirbo $5,000, nupirkdama 
pripažintą nebetinkamu gy
venti namą už $39,500, vėliaii 
parduodama už $44,500. .

'Aukščiausias teisinas 
atmetė 13 New Yorko 
mokytoji! apeliaciją

Washing4tonas. — 13 New 
Yorko mokytojų,, kurie 1952- 
ais metais tapo pašalinti iš sa
vo postų politiniais sumeti
mais, antru kartu buvo pada
vę apeliaciją Aukščiausiam 
teismui. Ir antru, kartu tas 
teismas atsisakė tą apeliaciją 
išklausyti.

Taksiu šoferiai, kurie susi
organizavę į Tymsterių unijos 
lokalą 826, reikalauja iš Vals
tijos darbo santykių tarybos 
(State Labor Relations Board) 
kad būtų1; pravesti rinkimai. 
Organizuotieji taksių šoferiai 
sako, kad rinkimus pravedus 
visose didesnėse taksių kom
panijose pasirodytų, kad dau
guma nori priklausyti prie 
unijos. Bet taryba dar ne,pa
darė sprendimo, o kompanijų 
savininkai deda visas pastan
gas, kad rinkimų nebūtų.

Taksi šoferiai yra vieninteli 
tarp transporto darbininkų 
New Yorke, kurie neorgani
zuoti. Tymsterių unija, kuri

> šoferius organizuoti, 
turi AFL ir CIO paramą. Ji 
jau yi'a suorganizavusi di
džiausius garažus, bet vis dar 
neišsikovojo rinkimų ir kolek
tyvinių derybų teisių.

Unija reikalauja 50 procen
tų komiso, apniokamų atosto
gų, garantuotos darbo savai
tės — vis dalykų, kurių šofe
riai kol kas neturi.

Kai kurie taksių šoferiai 
dirba sau, tai yra, jie yra savo 
taksių savininkai. Šių unija 
nebando organizuoti, nes jie 
turi savo susivienijimą. Bet 
unija nori palaikyti draugiš
kus santykius ir su jų organi
zacija.

Jersey City, N. J., taryba 
nutarė vendų kontrolę pratęst1 
iki 1957 metų liepos 1 d., ne
paisant to, kad namų savinin
kų taryba smarkiai prieš tai 
kovojo.

« I i - •g pradėjo

Linksmų Sezonrt Švenčių $
S SS JOSEPH MASANIELLO £

v

Juvclierius
164-58 76th Ave., Flushing, L.

JA. 3-3313

(248-254)

Linksmų Sezono Švenčių

S FATAL JEWELERS «
I 87-01 Jamaica Ave. | 

« Woodhaven, L. I. — VI. 9-3550 S
’'i

(248-257)

Linksmų Sezono Švenčių.
LONDON JEWELERS

118-17 Jamaica Ave.
| Richmond Hill, L. I. VI. 6-0767 |

(248-251)

Linksmų Sezono Švenčių w
SCHWARTZ JEWELERS |

31107 Broadway ji

Long Island City, N.Y. AS. 8-8629 L

(248-250)

Linksmų Sezono švenčių

PODESTA JEWELERS

5 35-63 82ml St.
S W

Jackson Heights, L. I. NĖ. 9-8765

' . (248-254)

I
 Visiems Lietuviams $ 

Linksmų Sezono švenčių. S
WILLIAM O. MULLER |Įsteigta 1922 į

59-30 Myrtle Ave. 3
Ridgewood 27, L. I, HE. 3-5898 į iPuikios futros

(248-257)

Mire
William .Katinas, 69 m. 

žiaus, gyvenęs 215 Main

Tie mokytojai, dėstę pra
džios ir vidurinėse mokyklo- 

buvo pašalinti maždaug 
pačiu laiku, kai Brookly- 

kolegija pašalino' profeso-

am- 
Ss„ 

Cliffside, N. J., mirė gruodžio 
20 d., Bergen Pine ligoninėj, 
Paramus, N. J. Pašarvotas 
McCorry Bros, koplyčioje, 
780 Anderson Ave., Cliffside 
Park, N. , J. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 22 d., 11 
vai.' ryto, Hackensack kapinė-

Velionis paliko 
du broliu Petrą 
brooklyniečius, ir 
ne gyvenantį pusbrolį M. Lie
pų, taipgi artimų draugų ir 
pažįstamų.

nuliūdime 
ir Kazį, 

Woodhave-

Antanas Jankauskas, 60 
metų amžiaus, mirė gruodžio 
12 d. Palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse gruodžio 14 d. 
Paliko nuliūdime sūnų ir mar
čią.

Sprogimas sužeidė 30 
darbininkų

Indiana Harbor, netoli Chi- 
cagos, įvykęs vienoje plieno 
liejimo dirbtuvėje sprogimas 
sužeidė ąpie 30 darbininkų.

' • t

tuo 
no 
rių Marry Slochoweri. Slocho- 
weris apeliavo ir praeitą, pa
vasarį Aukščiausias 'teismas 
jo apeliaciją 'išklausė ir liepė 
kolegijai jį grąžinti Į seną 
•postą. Kolegija taip padarė, 
bet paskui, jį atleido neva “ki
tokiais sumetimai^”.

Bet, kas liečia pradžios ir vi
durinių mokyklų mokytojus, 
tai jų apeliacija visai neišklau
soma. Mokytojai, kurie apelia
vo, yra Mary L Daniman, Ma
yer Case, Louis Cohen, Henry 
F. Mins, Louis Relin, Louis 
Spindeli, Irving Glucksman, 
Morris Seltzer, Vera Shlak- 
man, B. Ries, S. Riedman, Hi 
Friedman, ir M. Phillips.

Pažangi Mokytojų unija, 
kurios nariais šie mokytojai 
yra, sako, kad ir nepaisant 
Aukščiausio teismo atsinešimo, 
New( Yorko miestas turi prie
volę išklausyti teismo nuo
sprendžio Slochowerio byloje 
principus ir grąžinti darban vi
sus paleistus mokytojus.

Visi paleistieji mokytojai, il
gai patyrę ir tarp geriausių 
savo profesijoje, kaip tai pri
pažįstą ir pati mokyklų vado
vybė, dabar turi dirbti prie ki
tų darbų, nofs mieste egzistuo
ja didelė mokytojų stoka.

Anglai veržiasi Amerikon

Daugelis angį ų prašosi 
Jungtinių Valstijų ambasados 
Londone vizų atvykti Ameri
kon ir čia apsigyventi.

Mirė nuo migdomųjų Vaistų

Stamford, Conn. —Keturių 
metų mergaitė Diana Williams 
suvalgė 14 migdomųjų vaistų 
tabletėlių. Buvo atvežta Belle
view ligoninėn ir čia ji pasimi
rė. Tai parodo, kaip pavojinga 
vaistai palikti tokioje vietoje, 
kur gali mažyčiai prieiti.

Sugavę amer*kinj šnipą

Tarybų Sąjunga praneša, 
kad suėmusi tūlą Rem. P. Mo- 
rozą, kuris iš Turkijos bandė 
slaptai įlysiti į Rusiją. Jis pri
sipažinęs, kad esąs ameriki
nis šnipas.

Kardinolo Spellmano smar
kus šsišokimas prieš filmą “Ba
by Doll”, kaip atrodo, nerado 
atgarsio New Yorko spaudoje. 
Tiktai pačių katalikų organas 
Brooklyno “Tablet” karštai 
pritaria kardinolui, bet joks 
kitas laikraštis editorialiniai 
nepritarė kardinolui. Kai kurie 
kolumnistai spaudoje klausė 
Spellmano, kaip jis gali daryti 
tokį griežtą nuosprendį prieš 
filmą, kuomet pats jo nematė. 
Gerai žinoma, kad pats Spel- 
man,as filmo nematė, tik pa
siuntė teatran vieną savo jau
nesnių kunigų.

Japonai nori ‘realistin1© kelio’

Japonijos užsienio ministe- 
i is šigemitsu, kalbėdamas 
Jungtinių Tautų susirinkime 
nurodė, kad reikėtų ieškoti 
“realistinio kelio” pasaulinio 
komunizmo klausimu, kad tą 
klausimą apeiti pirma, negCr 
jis sudarys “tarptautinę k>l-

Traukinys užmušė jauną vyrą

Ant traukinio kelio, netoli 
Wlhite Plains, N. Y., rastas 
užmuštas 31 metų Lee Tigh.

Policistas nusišovė

Sea Cliff, N. Y. 62 metų 
policijos komisionierius . Gor
don Hurley savo revolveriu 
nusišovė. Tai padaręs dėl blo
gos sveikatos. Per daugelį 
metų jis tarnavo kaip detek
tyvas. Jis vadovavo suėmimui 
bostoniečių plėšikų B. Wil
liams ir A. Barry, kurie pirm 
30 metų buvo pagrobę 12 mi
lijonų dolerių vertės brang- 
akmenų.

15 centų karferio pakanka
New Yorko Transit Autho

rity paskelbė, kad 15 c. kar
fėrio pakaks per daugelį metui' 
jeigu kokių nors žymių pa
mainų neatsitiktų. Jau dabar 
yra virš 9 milijonai dolerių 
pelno.

Mirė dėl ožkos

Trenton, N. J. —N. H. Sny
der, važiuodamas automobi
liu N. J. Turnpike . susitinka 
skersai kelią einančią ožką. 
Bandė jis nuo jos nusisukti, 
bet pataikė*į kitą automobilį. 
Jo automobilis buvo sudaužy
tas, o.'j is pats nuvestas į Port 
Amboy ligoninę pasimirė.

Naujas kalėjimas
Nassau pavietas pasistatė 

už 4 milijonus dolerių naują 
kalėjimą East Meadow, N. Y.

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)

Sulaikytas deportavimas

International Ladies G Mo
ment Workers unijai prašant, 
gub. Harriman paliuosavo nuo 
tolimesnės bausmės brooklyr 
nietę Mrs. Mabel Anderson^ 
kuri buvo apkaltinta vagilia
vime. Bausmę atlikus, ji ga
lėjo būt deportuota į savo 
gimtinį kraštą. Bet dabar de
portavimas jai panaikintas.

Pavojingos piliulės
Dr. N. B. Kanof nurodo, 

kad naujai išrastos piliulės, 
kurias naudojant galima ir 
be saulės spindulių nurudinti 
odą, galinčios sukelti vėžio li
gą.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

*

H4H,H4<44H4H44444++i4'H'

4 pusi. .Laisvė (Liberty) Penkt., Gruodžio (Dec.) 21, 1956




