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(ĘRISLAI
Mūsų korespondentai.
Jie darbštūs ir nuoširdūs; ' 
Bus blogesni metai.
Meany savo nepasiekė.

Rašo R. Mizara

Retėja mūsų kartos žmo
nės, retėja skaitytojai, retėja 
ir mūsų bendradarbiai: kores
pondentai ir straipsnių rašyto
jai.

Man čia norisi tarti žodelį 
kitą apie tuos mūsų draugus 
ir drauges, kurie per metų ei
lę nuolat parašo laikraščiui 
žinių iš savo miestų.

Kai kurie jų nuolat rašinė
ja Laisvei žinutes per arti 40 

♦/notų ir už tai nėra gavę jo- 
atlyginimo — net už paš

to ženklelius!
Kai kurie jų jau yra pasie

kę geroką metų skaičų—apie 
70 metų ir daugiau. Bet jie vis 
rašo, nuolat prisiunčia mums 
žinelių, taip brangių žinelių 
mūsų skaitytojams.

Kai kuriu tų mūsų bendra-, 
darbių raštus-korespondenci- 
jas tenka taisyti, kai ką iš- 

> | braukiant, kaL ką truputėlį 
taisome-redaguojame- su dide
le atida, — paliekame kiek 
galint daugiau žodžių kaip 

bendradarbiai parašo.
AKai kurių bendradarbių 

raštus ir sutrumpiname, bet 
savo ką nors pridėti prie jų 
niekad nieko nepridedamo.

Dėl to mūsų ryšiai su ko
respondentais ' yra geri, drau
giški.

Tallahassee negrai paseka 
Montgomery pavyzdį, pradės 

važiuoti be segregacijos

Vėliausios žinios
. . L.    I I IfPT.P, I UI... I«—

Iš viso pasaulio
*

Tallahassee, Fla.— Flori
dos sostinės Tallahassee ne
grą i pasekė Alabamos 
Montgomery negrus: jie 
nutarė baigti autobosų boi
kotą ir pradėti juos naudo
ti, bet ne segregacijos pa
grindu — negrai keleiviai 
užims bile kurias sėdynes, 
nesės į užpakalines, kaip 
tai buvo seniau. Jeigu kas 
jiems trukdytų, tai jie teis
miniu keliu reikalaus savo 
teisių.

Tokia rezoliucija tapo 
priimta Tallahassee negini 
organizacijų komiteto posė
dyje. Kaip žinia, Tallahas
see negrai keletas mėnesių 
atgal pasekė Montgomery’o 
negrus ir pradėjo autobusii 
boikotą. Montgomeryje ko
va jau laimėtai Dar praei
tos savaitės, pabaigoj negrai 
pradėjo važmėti, autobusais 
kartu su baltais keleiviais. 
Buvo bijota, kad rašjstintai 
chuliganai sukels ' kokius 
nors neramumus, bet jie, 

| kaip matyti, nedrįso/ Taip
gi buvo kalbama, apie tai, 
kad baltieji boikotuos auto
busus, kad nevažinėti tose 

' pačiose sėdynėse su negrais, 
bet ir iš to nieko neišėjo.

Daugelis baltų keleivių, 
kurie pirmu kartu važinėjo 
sėdynėse greta negrų, sakė,' 
kad jie dabar nesupranta, 
kam iš viso buvo tiek triuk
šmo prieš segregacijos bai
gimą.

Vienas vietinis baltas pro
testantų pastorius sekma
dienį per pamokslą pareiš
kė:

“Tie, kurie nori segrega
cijos autobusuose, yra labai 
nelogiški. Negrai labai da
žnai dirba kaip virėjai jų 
namuose, kaip jų vaikų pri
žiūrėtojai. Negrės dažnai 
žindo jų vaikus. Jie turi in- 
timišką kontaktą su neg
rais savo namuose, bet ne
nori sėdėti šalia jų autobu
se. Ar tai ne kvaila?”

Per metų metus Laisve 
“bytino” visus kitus lietuviš
kus laikraščius savo kores
pondentų skaičiumi; mes ma- 
i.ome, kad ir šiandien Laisvė- ■ 
j e telpa daugiau koresponden- 
cijų negu kuriame kitame, sl>. r valstiečiu de-
amerikiniame lietuviškame; 1 J
laikrašty.

Taigi mes didžiuojamės mū
sų draugais bendradarbiais, 
taių uoliai, taip punktualiai 
ir nuoširdžiai rašinėjančiais 
mūsų ^dienraščiui!
•- Mes norime, kad jie būtų 

įveiki ir gyventų kuo ilgiau
sia, neleisdami plunksnai rū- 
dyti.

Redakcijos vardu tariu: 
Laimingų jums, draugai ir 
draugės korespondentai, 1957 
Metų!

(Tai darau • ankstokai dėl 
to, kad per keletą sekamų 
dienų neturėsiu progos per 
laikraštį jums padėkoti ir su 
naujaisiais metais sveikatos 

' ' palinkėti.) *

misove sėslus 
demonstrantus
Bagdadas. — Kut ai Hai

Nixonas srįžo
■ iš Ausin jos
. Washingtonas. — V i c e- 

prezidentas Nixonas sugrį
žo iŠ Austrijos, kur jis lan
kėsi* kaip tai buvo sakoma, 
kad -■ inspektuoti vengrus 
pabėgėlius' Jis taipgi lan
kėsi Miunchene, Bavarijoje.

Nixono kelionė iššaukė 
nemažai protestų Vengrijo
je ir Tarybų Sąjungoje, ku
inų spauda kaltino, kad jis 
atvyksta ne tiek inspektuo
ti pabėgėlius, kiek prisidė
ti prie naujų neramumų 
Vengrijoje kįršinimo.

Sakoma, kad

LONDONAS. — 'Nehru 
pakelyj namo vėl sustojo 
Londone, kur konferavo su 
Edenu. Prieš palikdamas 
Kanadą, jis pareiškė, kad 
francūzų elgimasis Alžyre 
yra “blogesnis, negu Tary
bų Sąjungos elgimasis Ven
grijoje.”

MASKVA.—Kinijos pre
mjeras Čou En-lajus sausio 
mėnesį apsilankys Maskvo
je. Jis taipgi apsilankys 
Lenkijoje.

TOKYO.— Naujasis pre
mjeras Tanzan Išibaši jau 
organizavo kabinetą. Jis 
taipgi pareiškė, kad Japo
nija neužmegs tuojau ryšių 
su Liaudies Kinija, bet vis 
vien dės pastangų, kad Ki
nija būtų priimta į Jungti
nes Tautas.

BUDAPEŠTAS.—Lenki
ja, Rytų Vokietija, Čeko-vos prieš komunizmą, bet 
Slovakija ir Tarybų Sąjun-tuo pachu laiku Sakė,- kad 
ga atsiunčia vis ; daugiau jis “nešaukia prie kryžiaus 
anglies Vengrijai; karo prieš komunizmą.”

KARAČI. — Čou En-la- 
jus, kuris dabar vieši Pa
kistane, pareiškė, kad Kini
ja “niekad nepripažins A- 
merikos okupacijos Formo- 
zoje”.

KAIRAS. — Karo stovis 
pabaigtas visame Egipte, 
visur užsidegė šviesos.
JERUZALE. /—Apie 1,700 

krikščionių arabų gavo Iz
raelio valdžios leidimą 
reiti Kalėdų proga 
Mandelbaumo vartus 
dano pusėn į Betlejų.

JAKARTA.— Sukilėliai 
dar laikosi Sumatros saloje, 
kur jie kontroliuoja dabar 
nemenką teritorijos plotą. 
Sukilėliams vadovauja pul
kininkas Simbolonas.

VATIKANAS. Popiežius 
savo šių metų prieškalėdi
nėje kalboje šaukė prie ko-

pe- 
per 

Jor-

Gyventojai džiaugsmingai 
sutiko egiptiečių karius, 
kurie grįžo į Port Saidą

Port Saidas.— Visas Port 
Saidas ir daug žmonių, ku
rie suyyko iš aplinkinių 
vietovių džiaugsmingai su
tiko 'Egipto karius, kurie 
triumfingai sugrįžo j šį 
miestą. Praeitą savaitgalį 
paskutiniai britai ir fran- 
cūzai išsinešdino — pasku
tiniai tankai užsirioglino 
ant LST laivų-baržų, pas
kutiniai sargybiniai sulipo 
į transportinius laivus, ir 
visas britų laivynas išplau
kė. Tuo pačiu laiku francū- 
zai išsinešdino iš gretimo 
Foudo.

Iki paskutinės minutės 
mieste girdėjosi š a u dy- 
m a s. Nors vyravo pa
liaubos po Jungtinių Tautų 
globa, arabų partizanai iš 
miesto, apšaudė uostą, kur

matosi ore.

britų-francū- 
pirmas

Tenka atvirai pasakyti, kad 
1957 metai Amerikos žmo
nėms nežada daug gero.

Visi ženklai rodo, 
venimas pasunkės, 
namų jų produktų 
kils.

j Antai plieno
I (M.elia kainas plienui, geležin

kelių kompanijos kelia kainas 
' laukiniais gabenamiems pro

duktams ir pasažieriams; au
tobusų kompanijos žada pa
kelti važiuotės kainas.

Visa tai rodo, jog pakils 
kainos ir visokiems kitiems 
daiktams. Vadinasi, darbo 
žmonių gyvenimas blogės.

Bet už tai korporacijų pel-

kad gy
nės gyve- 

kainos pa-

kompanijos

monstracijos prieš valdžią. 
Policija šovė į demonstran
tus ir nušovė 6. Daug su
žeista, bet nesakorpa, kiek. 
Valstiečiai demonstravo su 
dviem reikalavimais: kad 
Irakas atsisakytų pro-va- 
karietiškos politikos ir kad 
būtų pravesta žemės refor
ma.

Tai ne pirmas anti-vals- 
tybinis • išstojimas Irake 
paskutiniais mėnesiais. Bu
vo ir rimtesnių, susirėmimų, 
bet jie įvyko pačiame Bag
dade arba kitupse miestuo
se. Šis yra didžiausias vals
tiečių išstojimas. Valdžia 
buvo pasiuntusi net 1,000 
policininkų į tą vietovę.

nai pakils. Jos bus bagotes- 
nes!

AFLrCIO prezidentas Mea
ny žadėjo susitikti akis akįn 
Indijos ministrų pirmininką 
Nehru ir jį iškoliotti.

Kaip žinia, Meany viešai 
apskelbė Nehru “Sovietų a- 
gentu” ir žadėjo, jį sutikęs, 
pasakyti jam tai į akis.

Bet, atrodo, negavo tas vy
ras progos pasirodyti save 
blogesnėje šviesoje.

O pagaliau, jei Meany ir iš
plūstų Indijos ministrų pirmi
ninką, tai vistiek pasaulis dėl 
to 'nesubyrėtų į atomus.

radosi britų laivai. Šaudy
mas buvo ne tiek siekiantis 
pataikinti i britus ir fran- 
zus, kiek demonstratyvus: 
buvo šaudoma taip vadina
momis tracerio kulkomis, 
kurios gerai 
Tai buvo lyg 
išraiška.

Kuomet po
zu išsinešdinimo 
egiptiečių batai i jonas ir 50 
tankų įžengė miestan, juos 
sutiko džiaugsmingos mi
nios. Vietomis egiptiečiai 
verkė iš džiaugsmo, tankai 
buvo apmėtyti gėlėriTrs, 
vaikai važinėjo ant tankų.

Uoste gaisrininkai ilgo
mis kopėčiomis pasiekė 
aušta! iškeltą britų paliktą 
vėliavą. Kuomet ji, miniai 
garsiai plojant, tapo nu
traukta, žmonės ją sumin
džiojo. šalia buvo iškelta ir 
francūzų trispalvė, kurią 
pasiekti buvo sunkiau. Ji 
pagaliau buvo pasiekta ilgu 
basliu su degančiu gazolinu 
— ir padegta.

Kuomet egiptiečiai grįžo 
Port-Saidan, ten radosi a- 
pi-e 2,000 Jungtinių Tautų 
kareivių — norvegų, danų, 
suomių, indų, kolumbiecių. 
Jie dabar irgi apleis mies
tą. Manoma, kad jie vyks 
Si nejaus dykumon, kad pa
dėti ten veikiantiems jugo
slavams perimti pozicijas 
nuo Izraelio.

Kanalo apvalymas
Suezo srityje dabar vei

kia po Jungtinių Tautų glo
ba Suezo kanalo apvalymo* 
komisija. Jai vadovauja a- 
merikietis atsargos genero
las Wheeleris. Ta komisija 
nori, kad Egiptas leistų 
britams ir francūzams da
lyvauti kanalo valyme. Bri
tu ir francūzų laivai ten 
būtų ne po savo vėliavomis, 
o Jungtinių Tautų. Bet e- 
giptiečiai atsisako juos pri- 
lęisti. Egiptiečių atstovas 
paklausė Wheelerio:

i

“Jeigu jūs būtume egip
tietis, ar norėtume darbuo
tis prie kanalo su britais ir 
francūzais?”

Vorošilovas gal 
įteiks rezignac.

, Maskva.—Užsienio kores
pondentai čia sako, kad jie 
gavo informacijos, jog Kle- 
menti Vorošilovas atsista
tydins artimu laiku iš Auk
ščiausios tarybos prezidiu
mo pirmininko vietos. Už
imdamas tą vietą Maršalas 
Vorošilovas yra kaip ir Ofi
cialus Tarybų Sąjungos 
valstybės galva.

Vorošilovas,. senas civili
nio karo veteranas, jau tu
ri 75 metus amžiaus ir jo 
sveikata šlubuojanti. Pa
našiai, kaip savo metu Ka
lininas, Vorošilovas yra gi
liai mylimas Tarybų Sąjun
goje. Armijoje jis iki 
dienos žinomas 
batka”.

Oficiališkai 
atsistatydinimo 
nepasitvirtino.

Sirijoš valdžia Britai pravedė 
užgniaužė pučą, daug politinių 

areštu IJlsterv *■' *
Belfastas. — Britai pra

dėjo suiminėti Ulsteryje 
(Šiaurinėje Airijoje) ne tik 
ginkluotus IRA narius, bet 
ir narius politinės partijos, 
kuri kovotojus remia. Ta 
partija yra Sinn Fein, na
cionalistinė partija, kuri 
stoja už Ulsterio prijungi
mą prie Airijos respublikos. 
Policija suėmė 30 Sinn 
Fein veikėjų Belfaste, Lon
donderry ir kitose apskri
tyse.

Britai taipgi išsprogdino 
kelis tiltus, kurie jungia 
Ulsterį su Airijos respubli
ka, kad apsunkinti partiza
nų perėjimą. Kai kuriose 
vietose dinamitas padėtas 
po tiltais, kad kiekvienu 
laiku galima būtų susprog
dinti. Valdžia taipgi įsakė 
akmens skaldyklų vedėjams 
registruoti, kiek sprogsta
mų medžiagų jie :turi.

suėmė 47 žmon
Damaskas.— Sirijos val

džia atidengė ir užgniaužė 
reakcininkų rengtą pučą. 
Pučo rengėjai buvo kari
ninkai ir civiliniai tarnau- 
tciai bei politikai, kuri? sie
kė uždėti kraštui pro-ira-

.kišką ir pro-britiška val- 
Nixonas džią. Suimta 47 asmenys 

priėjęs išvados, kad Ameri- tarp jų buvęs šalies dikta- 
ka turi įsileisti dar daugiau torius šišeklis, keturi buvę

Suimta 47 asmenys,

pabėgėlių.

Maruos paveiikslas 
Lenkijos ženkliuke

Varšuva. — Lenkijos val
džia Kalėdų proga išleido 
pašto ženkliukų su Marijos 
atvaizdu. Tai reprodukcija

15-ame 
daili-

sako, 
ženk-

paveikslo, kurį 
šimtmetyje nupiešė 
ninkas Wit Stowsz.

Lenkijos spauda 
kad tai pirmas pašto
las su religiniu motyvu nuo 
to laiko, kai Lenkija tapo 
socialistine. Jis išleistas 
tam, sako spauda, kad pa
gerbti jausmus tos gyven
tojų dalies, kuri religiniai 
nesiteikusi.

kabineto nariai ir 8 dabar
tiniai parlamento deputa
tai.

Suimtieji bus. teisiami ka
rinio teismo. Tuo tarpu 
premjero El-Asali’o valdžia 
persiorganizavo' ant labiau 
anti, - imperialistinių pa
grindų. Parlamento parti
jos persigrupavo ir sudarė 
naują koaliciją, kurion įei- 

\ na nacionalistai, socialistai 
ir kitos grupės, kurios sto
ja už Sirijos bendradarbia
vimą su Egiptu.

Gorila gimė žvėryne — 
pirmu kartu istorijoje
Columbus, Ohio. — Zoo^ 

logai iki šiol laikėsi nuomo- 
Sofia. — Rytoj, ketvirta- nės, kad jokiai patelei gori- 

dienį, į posėdį susirenka lai negali įimti vaikas ne- 
Bulgarijos pa r 1 amentas, (laisvėje, žvėryne. _1.1 L_'_ 
taip vadinama sobranje, 
kuri posėdžiaus kelias die
nas.

Meriden, Conn. Motina ir 
keturi jos vaikai sudegė 
gaisre vietiniame miesto 
centro lūšnyne. Sudegusieji 
yna Mrs. Rios ir jos vaikai.

sios
‘naš

Vorošilovo 
žinia dar

Iki šiol 
tokių atsitikimų nebuvo. 
Tai yra, 
go sodo 
pagimdė

iki vietinio zoolo- 
gorila Christina 
4 su puse svarų 

Manoma, kad 
gimė prieš laiką, 

nes daktarai turi deguoniu 
dirbtinu būdu palaikyti jos 
kvėpavimą.

goriliukė

“Sovietskaja Rosija” 
apie studentų elgesį

Maskva. — “Sovietskaja 
Rosija”, Rusijos federaty- 
vės respublikos organas, 
kritikavo Sverdlovsko ir 
kitų. vietovių studentus, 
Tas laikraštis sako, kad. 
vietomis studentų mitin
guose girdisi anti-komunis- 
tinė kritika. Tas laikraštis 
kaltina ne tiek studentus, 
kiek jų auklėtojus ir moky
tojus.

Nacis kriminalistas 
jau randasi laisvėje

Heidelbergas. — Ameri
kos armija paleido iš kalė
jimo. pulkininką Jochaimą 
Peiperį, SS-nikų komandie-’ 
rių, kuris 1944ųjų metų 
žiemą prie Maltūedy sušau
dė 142 amerikiečius belais
vius. Jis paskui tapo nuteis
tas mirti, bet bausmė su
švelninta iki kalėjimo iki 
gyvos galvos, o dabar jis 
paleistas.

Washiingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris nuta
ręs, kad Amerikos ambasa
dorium Britanijoje tapsiąs 
milijonierius John H a y 
Whitney, prezidento golfo 
partneris.

Budapeštas. — Sniegas 
dengia Budapeštą. Tikin
tieji šventė Kalėdas, kurios 
buvo paminėtos ir spaudoje 
bei per radiją. Valstybinėse 
krautuvėse vitrinose pirmu 
kartu paskutinių kelerių 
metų bėgyje matėsi kalėdi
niai papuošalai. Valdžia 
dąvė leidimą katalikų kuni
gui nueiti į JAV ambasa
dą, kad išklausyti kardino
lo Mindszenty išpažintį.

Užrašykite Laisvę mvo draugui.

Amatininkai, pajieskodamj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimų žema.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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MOTERŲ KAMPELIS
Jų gyvenimas buvo 

sunkus, bet jos kovojo 
už šviesesnę ateitį

Mūsų močiutei ar kad ir 
anktyvaisiais šio šimtmečio 
metais atvykusiai mūsų 
motinai gyvenimas buvo 
daug sunkesnis negu šian
dien turime, nors būtų 
“mirtinoji nuodėmė” sa
kyti, kad jau šiandien turi
me perdaug gerai, kad ne
bereikia geriau, būk nebėra 
ko už geresnę ateitį kovoti.

Ne visi šiandieną, daug 
geriau gyvenantieji išmoks
lintieji lietuvių ateivių vai
kai ir anūkai supranta, kad 

[jų laimė atėjo ne iš dausų. 
Dar daug jaunimo — ir ne 

Sušaudžiusiyšiuos keturis veikėjus, komunistus, fašistų vėplo, nę aklo jaunimo 
valdžia manė, kad ii tuo būdu užtikrins sau amžiną vieš- j ^ar nežino, kad visa ką ge- 
patavimą. Žinoma, ji klydo. Nebūtų ji užtikrinusi saugesnio jie turi yra gauta 
ilgo viešpatavimo, jei būtų sušaudžiusi ne keturis, o ke- ^kad jų tėvai kovojo
turis šimtus darbininkų judėjimo veikėjų. T ~ ............

Tiesa, laikinai buvo užduotas smūgis Lietuvos Komu- Jr 1S .
nistų partijai. Bet partija neužilgo susitvarkė, atsigaivi-1 brangiausioji Amerikos is- 
no. Įkvėpti didvyriškumo, kurį parodė einantieji Tie Ke- torijos dalis mili jonų
turi mirti, revoliuciniai Lietuvos darbininkai pasiryžo darbo žmonių istorija 
organizuotis į savo klasės partiją ir kovoti prieš Lietu- mokyklose buvo ir tebėra 
vos liaudies neprietelius tol, kol Lietuva bus išlaisvinta, slepiama ir net po grėsme 

Įkvėpimo Tie Keturi paliko kiekvienam darbo žmogui, bausmės uždraudžiama no- 
kovojančiam už laisvę, už gražesnį, šviesesnį rytojų, ne-; rintiems ją sužinoti, 
žiūrint, kur jis begyventų.

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

TIE KETURI
PRIEŠ 30 METŲ gruodžio 26 dieną Lietuvos fašistų 

valdžia, vadovaujama A. Smetonos, sušaudė keturis žy
mius Lietuvos darbininkų judėjimo veikėjus-vadovus: 
Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, Juozą Greifenbergerį ir Ra
polą Čorną.

A. Smetona su savo klika, smurto keliu pagrobusi val
džią į savo rankas (1926 m. gruodžio 17 dieną), suėmė 
daug revoliucinių Lietuvos darbininkų ir apkaltino juos 
tuo, kad būk jie norėję nuversti liaudininkų-social-demo- 
'kratų valdžią! Daugelį jų nuteisė ilgiems metams kalė
jimo, o paminėtuosius keturis — sušaudė!

Didesnės tragi-komedijos turbūt niekui’ nėra buvę!

už šviesesnę jiems ateitį, 
jie žinos, kad ta

bausmės uždraudžiama no-

Štai k_okius sunkumus tu-
Aš žengiu po šautuvu drąsiai ir tvirtai; būkite ir jūs, r^j0 įr kaip garbingai ko

draugai tvirti ir drąsūs. . vojo už geresnę ateitį new-
Tai buvo Kazio Giedrio žodžiai, palikti juodu ant bal- yorkietes siuvėjos, kurių 

to.'Tai nepaprastai didžiulės drąsos ir ryžto, o kartu ir eiiese radosi ir daugelis to 
laiko naujųjų ateivių lietu
vaičių, šiandieninės mūsų 

> ir

vojo už geresnę ateitį new- 
i siuvėjos, kurių

pasiaukojimo principui žodžiai.
Arba:
^Sprendimą visi išklausė labai irimtai ii- labai m- baltaplaukės mamytės

* * ’ ’ ’ ? J?, Neb&kalbant jau apie ki- senutės.
- - •/-M • V1 .• ’ ’ “

miai, drąsiai eina visi mirti. .
tus, ir čarnas laikosi labai genai Savo pareiškimus su 
apeliavimu į kitas teismo instanc^as lyginam su pana
giais pareiškimais, duodamais žemesnėse teismo instan
cijose; įtik todėl juos rašėme... Linkim visiems dirbti ir 
laimėti..

Tai Karolio Požėlos ranka rašyti žodžiai—rašyti 
1926 m. gruodžio 25 dieną.

Vienas didžiųjų streikų 
New Yorko East Sidėje bu
vo bliūskclių siuvėjų, įvy
kęs 1909 metais. <Jame daly
vavo 20,000 darbininkų, 
daugiausia jaunutės mergi- 

‘ nos ir moterys, tai dėl to ir 
Mirtis mirčiai nelygi.; streikas tapo pramintas ir

Jie

YRA MIRTIS IR MIRTIS.
Milijonai žmonių miršta kas metai, tačiau iš jų tik ma
žas skaičius pasilieka gyvenime. Tai priklauso, kas, 
kaip, už ką miršta.

Šitie Keturi, iš 'tikrųjų, nemirė. Jie gyvena,
ir šiandien Lietuvos liaudį įkvepia savo Šviesiais dar
bais, savo atsidavimu liaudžiai, savo pasiaukojimu, sa
vo taurumu, savo ryžtu, savo drąsa. Jie ją įkvepia ko
vai už naują gyvenimą, už socializmą.

Šitų Keturių vardais miestų gatvės, fabrikai, įstai
gos pavadintos. Apie juos knygos yrą išleistos ir dar 
bus išleistos. Jų kūnai buvo iš sušaudymo vietos iškasti 
ir palaidoti garbingoje vietoje Kaune. Jų paveikslai mu
ziejus puošia.

O tie, kurie juos sušaudė, budeliai, sužlugo. Jei jų
vardą kas prisimena, tai tik su didžiu pasipiktinimu. .

LIETUVOS LIAUDIS, Lietuvos darbo žmonės, fa
šizmui siautėjant, pergyveno sunkius laikus, paaukojo 
nemaža geriaushi savo sūnų ir dukrų. Bet šiandien ji 
yra laisva. Ji kuria naują gyvenimą, kokio mūsų tauta 
nėra niekad mačiusi—visko pilną, kultūringą gyvenimą. 
Ir ji, pasimokiusi iš to, kas buvo, niekad neprileis, kad 
tai kada nors pasikartotų.

pasiliko žinomas kaip mer
gaičių streikas.

Už ką jos streikavo?
• ' • <:

Tos merginos (75 procen
tai buvo tarp 16 ir 25 metų 
amžiaus), dirbdavo po 56 
valandas per savaitę, var
ganose, pavojingose sveika
tai ir gyvybei prakaitau- 
se. Kadangi didelė daugu
ma jų buvo jaunuolės, jas 
skaitydavo “mokinėmis”.. 
Kaip mokinėms mokėdavo 
po $3 iki $6 algos už savai
tę darbo. Aukščiausioji al
ga jau ilgai išdirbusioms,' 
ekspertiškosioms operato
rėms tesiekė ne daugiau' 
$18.

Lemlich, pasilikusi kovo
tojų eilėse iki šių dienų.

Streikierių persekiojimas 
buvo vienas žiauriausių, 
kokie randami užrekorduo- 
ti Amerikos streiku istori
joje.

Streikas tęsėsi du mėne
sius. Pikietų linijas kart
kartėmis policija ištaškyda
vo, bet merginos vėl ir vėl 
sugrįždavo pikietuoti. Virš

Lietuvoje vėl pagerbė 
daug motinų

Praėjusio lapkričio 17 d. 
Lietuvos vyriausybė vėl pa
skelbė didelę grupę motinų, 
kurios apdovanojamos or
dinais kaip pagimdžiusios 
ir išauklėjusios daug vaikų.

Paskiausįame apdovano
tų sąraše randam sekamas:

“Motinos šlovės” I laips- 
,nio ordinu apdovanotos 
daugiavaikės motinos: Dot
nuvos rajono — S. Norkie
nė, M. čekavičienė; Nau
miesčio rajono — S. Murei- 
kienė; Trakų rajono — J. 
Abrusevičienė, O. Bieliakie- 
nė; Ukmergės rajono — S. 
įikšnienė; Vilniaus rajono 
— F. Peganova.

“Motinos šlovės” II laips.

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

Sprandą skauda dažnai,; in the neck” gali būt ir la- 
kaipo pasekmė susižeidimo, bai rimtas dalykas, 
susimušimo per automobilių į-----------
nelaimę. Smarkiai skauda į žmogaus odas bankas tai- 
sprandą ir pasigrįžt neduo- - po pat esmingas, kaip ir 
da. Taip pasidaro dėl išni- kraujo bankas, greitam rei- 
rimo tam tikro nario nu- kalni ištikus.
garkaulio viršūnėj. Atlan-; Kai žmogui pasitaiko 

smarkiai apsidegint, jis. ga
li iš to ir numirt, jei ne
paskubėsi su greita ir tiks
lia 'pagalba.

Pirmiau šitokiais atsiti
kimais gydytojai persodin
davo odos lopinėlius, pasi
imdami tokių lopinėlių nuo 

1 kito žmogaus arba ir nuo 
! sveikų paties ..ligonio kūno 

Tokie lopinėliai pri- 
gydavo apdegintoj vietoj

garkaiilio viršūnėj. Atlan-; 
to-ašies narys (“Atlanto
axial joint”) yra viršuj 
kaklo, po galvos kaukole.

Tokį išnirimą reikia sku
biai atitaisyt, — jei ne, tai 
gali pasidaryt dar daugiau 
vargo, kaip chroniškas su- 
sinėrimo sugedimas, dege
neracija. Dalyką reikia 
tiksliai nustatyt, ištirt su

tūkstantis merginų buvo ordinu apdovanotos dau- 
Dvidešimt dvi gr^vaikes motinos: Dotnu- 

buvo įkalintos v?s rajono — Z. Eišmontie-.
areštuotos.
jaunuolės

rentgeno spinduliais# visi i e t i_i. 
truputį sukinėjant kalką, L-7-~ 
kuomet daromos tų spindu- ii’ padėdavo odai _ataugt U’ 
1* _ — _____________ T.. —___ 1 —-i Tiri rlnvi rrf- TA.A

truputį sukinėjant kalką

lių nuotraukos. Ir paskui 
gydytojo priežiūra ir pati
krinimai reikalingi dar il-

Blackwell salos sunkiųjų I «L Rimkevičienė; Obelių gą laiką, kol sąnarys visis- 
darbų kalėjime, biaurioje, jrajono Banienė, S. | kai atsitaiso. Atseit, “pain
nešvarioje katorginėje sto
vykloje.

Moterys unijistės, sufra- 
gistės ir kai kurios jau or
ganizuotos mokytojų gru
pės atėjo merginoms pagal
bon. Tarpe įžymiųjų asme
nų, kurie užtarė persekio
jamas streikieres, buvo 
dvasiškis Dr. John Howard 
Melish, dabar paskubusio 
persekiojamojo liaudiško 
dvasiškio William Howard 
Melish’o tėvąs.
- Merginoms išeinant į 
streiką tik dvi šapos tebu
vo organizuotos. Kai jos 
sugrįžo, unijos kontrolėje 
jau buvo virš trys šimtai 
fapų. Jos sugrįžo dirbti 
trumpesnes valandas su di
desniu užmokesčiu.

Daug dar buvo kovų iki 
tapo daeita dabartinės dar
bo savaitės, kuri ir dabar 
dar tebėra • bereikalingai, 
vergiančiai pen ilga.

Nutrumpintas darbo lai
kas, tai pastovus laimėji
mas, svarbesnis už pakėli
mus algų, už priedus viso
kiems fondams, nežiūrint, 
kaip reikalingi ir malonu 
gauti tie priedai bebūtų. 
Gavai mokesties priedą, tau 
pakėlė pragyvenimo kainą 
ir vėl pasilieki netoli pažen
gęs pirmyn. Tuo tarpu kož- 
na išveržta liuosvalandžio 
minutė pasilieka mūsų. Tos; 
minutės ilgainiui sudaro 
metus ir dešimtmečius mū
sų gyvenimo, kurį teturime1 
tik vieną.

Dabar, kai visko yra pa
gaminta pakankamai, o kai 
ko ir su perviršiumi, darbo 
unijos darbo valandų trum
pinimą turėtų statyti savo 
p rogr am o j e p i r m i ausiu.

Tamulevičienė; Trakų rajo- f 
no — J. Chmieliauskaja, i 
M. Voitiechovičienė ir kit.

“Motinos šlovės” III laip
snio ordinu apdovanotos: 
Dotnuvos rajono — O. Ba- . 
zarienė, J. Jankauskienė; ; 
Eišiškių rajono: J. Novike- 
vičienė, S. Rusienė; Kapsu-! 
ko rajono — A. Naruševi-: 
čienė, A. Ulevičienė; Nau
miesčio rajono — S. Bra- 
zaitienė, K. Suragienė; Še
duvos rajono — V. Bložįe- 
nė, Z. Šukienė; Trakų rajo-: 
no — M. Jųchnevičienė, A. 
Karasevičienė; Tytuvėnų
rajono — J. Dapkienė, ’ E. 
Savickienė ir kitos.

Tuo patim kartu buvo 
pagerbtos virš' šimtas kitų 
motinų, kurios jau įeina į 
daugiavaikių kategoriją. 
Tik jų apdovanojimo laips
niai atitinkamai žemesni už 
minėtųjų. ». : ■

Apdovanotųjų motinų 
vardai buvo paskelbti Lie
tuvos spaudoje, Eltos pra
nešimuose.

Šeimininkėms

pa-

Today’s Pattern
NEWfenteį'Paiietn

Easier tu cut 
Sew a rd fit

9384 
2—10

Printed Pattern
Printed Pattern 9384: Children’s 

Sixes 2, 4, 6, 8, 10. Size 6 juniper 
takes 2’4 yards 35-inch nap; 
blouse, 1H yards 35-inch fabric.

padengt pliką “mėsą.” B^ 
tai keblus ir negreitas, gaiš
ius darbas.

__c__ ___ ! Daug greičiau ir s.ėkmin-
Atseit, “pain: giau paimt didelį vientisą 
------------ ■■-----1 odos lopinį ir pridėt prie 

plikos vietos. Štai tokių 
odos lopinių ir pritaiso gy
dytojai ir sukonservuoja 
juos atitinkamam skysty 
bent trim savaitėm, švie
žiai numirusio žmogaus nu
ima vietomis odos lopus ir 
skystime šaltai laiko. Ligo
ninėse vis po ranka esti to
kie odos bankai.

Džiaugsmo diena Montgomery mieste
MONTGOMERY MIESTE. Alabamos valstijoje, 

įvyko kas nors naujo: susirinkę į masinį mitingą to 
miesto negrai nutarė važinėti miesto gatvėmis kursuo
jančiais autobusais.

New Yorke, Čikagoje, Bostone ar kuriame kitame 
šiauriniame mieste, tai nebūtų nieko nauja, ųes čia, kas 
tik nori ir turi pinigų, autobusais bei traukiniais važi
nėja kada tik nori.

Bet Montgomery miesto negrai per apie metus lai
ko atsisakė autobusais važinėti dėl to, kad ten veikė; se
gregacija, dėl to,< kad negrai negalėjo autobuse sėsti 
greta baltųjų. V • •

Aukščiausio Teismo įsakymas buvo: panaikinti au
tobusuose segregaciją Montgomėrio mieste. Na, ir .at
ėjo tas laikas, kai segregacijai važiuotoje turėjo būti 
padarytas galas. . •

To miesto negrai, boikotavę autobusus, • važiilėję 
samdytuose automobiliuose arba vaikščioję į darbą ir 
atgal pėsti, nutarė boikotą atšaukti.^

y Šiuos žodžius rašant, jie jau važinėjat autobusais 
Kaip toliau bus, .matysime. Vienas dalykas4 ai,skus 
Montgomėrio negrų kovos laimėjimatf turi didelės1 reikšlYiuni'gujirvi w negrų žuvusi jdimcjiindb tūli luuęiuo 
mės visos šalies—ypatingai pietinių valstijų-—negrams ir 
visiems amerikiečiams. 1

Streikas prasidėjo dvie-! Linkėtina, kad trumpesnių 
jose šapose. Viena iš tų bu-;įarbo jahnįų susdauktu- 
vo aršioji Triangle, kurios^" 
gaisre apie dvejais metais 
vėliau (11911 metų kovo 25) 
žuvo 145 darbininkės-kai.

Pirmosios streikieres su- 
vyko į Cooper Union salę 
tartis. Atvyko ir unijos vir
šininkai. .Viršininkai sa-.' 
kydami .kalbąs atsargiai 
prisimihdįnėjo, kad gal ka
da galėsiąs įvykti generali
nis (visos tos industrijos) 
bendras) streikas. Jau pra
ėjo perpildytose salėse mi- 
tingąujant dvi Valandos, o 
viskas, ką merginos girdi iš 
viršininkų tik kalbos ir kal
bos. Viena-jaunuolė iš pub
likos : pareikalavo leisti jąi 
žodį tartį. Tai leista, ji ta-

“Man. įgriso kalbos, 
siūlau rezoliuciją,’ kad ge 
neralinis streikas būtų pa 
skelbtas dabar”. Jos pasiū _ _ ___ _
JyiUas tapo entuziastiškai Laisvei, natijo skaitytą jo, 
priimtas. 1 hors stambesne auka pareihk

L Ta drąsuole - buvo Clara biudžeto sukėlimu.

me jau šiais ateinančiais 
1957-aisiais metais.

■ PRIERAŠAS: Faktai 
apie merginų streiką imti 
iš Elizabethos G.
puikios knygos (istoriško 
autobiografijos)
My Own Piece” (gaunama 
dar b. knygynuose). —M-tė

Flynn
S 

“I Speak.

$100,000 UŽ ŠUNIES 
ĮKANDIMĄ

‘Laiškanešio ’ Ed. Serven. pa
traukė tėišrilan Mrs. S. Simp
son; Little Neck', N. Y., gyven
toją. , Jis. reikalauja iš jos 
$101),000 atlyginimo u z tai, 
Kad jos šuo jį apdraskė ir dpi 
to . jis puldamas smarkiai su
sižeidė nugarą. Per 11 metų

pą-'jis buvo įkąsta^ sūnų net 42 
sykius. •’ 1 • ?

priimtas

Jei Tamsta negali gauti 
io>4 tai

Kalakutas su kemšalu 
ir daržovėmis

Sekamas receptas yra 
togus šeimai, gyvenančiai
ankštose patalpose. Pato
gumas tame, kad visas val
gis tiekiamas viename ke
pamame inde pečiuje. O tie 
naujo viniai ir nerūdijančio 
(stainless) plieno gaminti 
kepamieji dubeniai dažnai. 
buna taip patogūs ir gra-; 
žūs, kad, iš pečiaus galima 
nešti tiesiog ant stalo.

Paduodamasis recepte 
kiekis maisto yra 6-8 asme- ’ 
nims.
apie 7 svarų jauniklis ka-1 

lakatas (turkey)
puse svaro veršiuko kepe

nų (gali būti ir jautienos) 
trijų riekelių duonos 

piniai
sukapotas svogūnas 
žiupsnis petruškų 
2 šaukštai obuolių sunkos 
du šaukšteliai druskos 

' penki šaukštai sviesto ar 
kitų gerų, riebalų
prieskoniui kalakuto kem- 

šale tinka tarragon, thyme 
ir paprastųjų pipirų po ma
žytį žiupsnį. Arba vartok 
vieną “poultry seasoning”, 
kuriame būna gamintojų 
sudėti, sumaišyti keleriopi 
kvapai ir prieskoniai.

Nuvalyk, nuplaūk ir nu
sausėk kalakutą. Kemšalą 
prituošk taip:
, Sumalk kepenis ir kala
kuto kepenis ir širdį. Dube
nyje sumaišyk duonos tru
pinius su svogūnu ir pet- 
ruškomis. Įmaišyk kepenis, 
druską, visus ,, kitus sau
sus prieskonius ir obuolių

tru-

Baltimore, Md. >
KAS JUOS ŽUDĖ?

šią dienų didlapių riksmai 
duoda atsiminti daug desetkų 
metu atgal, kuomet buvau 
pusberniukas ir motina išva
rydavo mąne i bažnyčią. Tais 
laikais Vilniaus rėdyboj lietu
viškos spaudos ar maldakny
gių nebuvo. Lenkiškai giedo
davo bažnyčioje. Aš kai šian
dien atsimenu suplikacijos žo
džius šitaip: 4<Ot gnievu, nė
ra vise i i wszelkei zlei mo\vy, 

! wybaf nas bože...’’ 
' šie žodžiai atitinka šių dienų 
;didlapius:* riksmas, piktybėj, 
Į neapykanta ir visokios pikais 
; kalbos vis prieš liaudies res
publikas. Net ir ministras 
Nehru, Indijos galva, pasakęs, 

Ibūk tai Vengrijoj 25,000 suki
lėlių žuvo. Ar jie visi buvo su- 

Į kileliai ?
žinoma, mes skaitom didla- 

■ piuose žinias daug sufabri- 
I L uotas, bet pasirodydavo žinių 
ir kiek teisingesnių, kur buvo 

išakyta, kad fašistai įgiję iš 
i užsienio ginklų, įsiveržė į 
'dirbtuves ir pareikalavo, kad 
■darbininkai eitų i streiką; ku*- 
liie atsisakė streikuot prieš 
liaudišką valdžią, buvo ant 
vietos sušaudyti, o kitus varė- 

įsi prieš save, prieš Sovietų
sunką. Prikimšk paukšti, j.(nkus. kad parodžius pasau- 
UŽsiūk. x iliui, kad Sovietai Vengx’ijos

Kepamame dubenyje iš-i žmones žudo. Tai kas tuos 
tirpyk sviestą, jame ap-i įmones žudė? 
kepk, aprusvink kalakuto! žinoma, 
abi puses. Apkepintas už
truks apie 20 minučių.

Turėk pečių užkaitintą; 
iki 350 F. laipsnių. Toliau 
kalakutas kepamas, (beveik 
šutinamas) uždengtas, prie 
šutinamo kalakuto dedami 
šie prieskoniai:

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

kai fašistai panil- 
jų ginklai perrnaw 

ųn ieA Sovietų tankus, dūrė per 
lubežių i Austriją. O iš Aust

rijos, kaip jau žinom, orlai- 
| vinis parlėkė i mūsų kraštą, 
i na, ir juos čia priima kaip be
iro jus. Tuoj mūsų krašto gal
va paskyrė $5,000,000, kad 
juos ir jų vaikus pagelbėjus ir 

kelių celery stiebų galūnės (laibais aprūpintos.
Kodėl mūsų vyriausybė ne- 

, mūsų 
i krašto vaikus., čia paduodu 
i nusiskundimą “Public - Wel
fare Departmento”, kur sako: 
“Almost 8.000 Baltimore chil
dren face a giftless Christmas 

I unless...’’ Tai matot, tik vienoj
• Baltimore.! toks didelis skai
čius vaikų be tinkamos prie
žiūros. O kiek jų yra po visą

i «ali. Bot apie juos nie- 
i kas nei žodelio. Na, o apie 

. tai pilna spaud^r 
j TV, radijas. d

šia proga noriu pasveikint
• visus mano draugus ir drau
ges, visus LAISVĖS skaityto
jus ir progresą mylinčius. Lin-

2 šaukšteliai druskos
3 ketvirtadaliai puoduko: Rūpina saviškius, 

obuolių sunkos
pora lapelių 
pora skiltelių česnako 
biskytis pipirų.
Kepimo laikas apie 3 ar 4 į 

valandos. ” :
Apie valanda pirm bai-!č.i 

giant mėsą kepti, sudėk ap-; 
link mėsą daržoves, kurias mūsų -ali. 
duosi prie mėsos. Taip šu- - - - - 
tinti duodasi ir prie paukš- ■ 
tienos gerai tinka baltiejiĮ 
griežčiai, bulvės, morkos, ■ 
grybai arba ir bile kurios i _ 
kįtos galimosios be vandens j J 
pečiuje kepti ar šutinti ]-jU jums visiems gerų naujų 
daržovės. , metų!.

v8.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Tree., Gruodžio (Dec.( 26, 1956
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Kinijos liaudis pažymėjo 90-ąsias Anglij-francūzų darbeliai Egipto 
Sun Jat-seno gimimo metines mieste Port-Saide

(Tąsa)
Ramino kaip mokėjo Vincas brolį, bet 

Petras maža jo klausė. Jam įstrigo tik 
viena mintis, kad Katrytė dvare, pas 
Skrodskį. Jis gerai atsiminė tą sceną 
kieme, kai ponas pirmą sykį pamatė Ka
trytę ir stačiai ryte rijo ją akimis. Ir 
kaip jis įtūžo, kai Petras pastojo jam 
kelią! Dėl nedoru Skrodskio ketinimu 
Petrui nekilo jokios abejonės. Ir štai da
bar Katrytė jo naguose! Kas ji dabar? 
Dvaro šliurė?.. Vai, kam ji nepasiprie
šino tėvui, nepabėgo čion, pas jį? Jis bū
tų ją kaip nors aprūpinęs.

Juodžiausios mintys, blogiausi įtari
mai apniko Petrą ir nedavė nė valandė
lei nurimti. Vincas jau knarkė įsikasęs 
į šieną, bet jei ir nemiegotų, ką iš jo 

t daugiau beišgausi? Nebegalėdamas nu-
* stygti vietoje, Petras atsikėlė, nulipo 

nuo šieno ir išėjęs laukan, pasuko į so
dą. Galėjo būti pats vidurnaktis. Tik

, pačioje šiaurėje blankiai raudonavo ne
spėjanti užgesti saulėlydžio žara. Iš ry
tų traukė vėsus vėjelis. Jokis garsas ne
drumstė tos trumpos vasaros nakties ra
mybes.

Petras atsirėmė nugara į augantį prie 
vartelių beržą ir taip pasiliko bestovįs, 
įsižiūit.j^s į tolį, bet nieko nematyda
mas. Kiek laiko jis ten išstovėjo, nė pats 
nežinojo. Kai atsipeikėjo, dangus rau
donavo jau rytų šone. Berže sučirškė 
paukščiukas, bet ir vėl dar nutilo. Pet
ras pajuto, kad jam šalta. Jis grįžo į 
kluoną, įsirausė į šieną ir kietai užmigo.

Rytojaus dieną pažadino jį Vincas. 
Saulės spinduliai skverbėsi pro durų ir 
čyto plyšius, pakraigėje čirškė žvirbliai, 
kieme karkė vištos, giedojo gaidžiai.

Vincas atsisėdo, nusikratė šapus ir 
prakalbino.Petrą, dabar jau savo reika
lu:

— Petrai, aš dar tau nesakiau, ko čia 
atsiradau. Tėvas ir mes visi bėdoj. Bai
giam duoną. O iki naujo derliaus dar 
visas mėnuo. Tai tėvas ir atsiuntė pas 
dėdę. Galgi ąušelps iki to laiko, ar bent 
paskolins pūrą-kitą. Jis gi turtingas.

— Turtingas, bet ne mums, — piktai 
atsiliepė Petras. — Grūdų jis turi. Už 

4 pinigą mielai parduotų. Grūdai dabar 
brangūs. Ketina į Panevėžį vežti. Ten, 
sako, vaisko esą ir brangiai moka. Taigi 
sušelpti — vargu ar sušelps.

— Tai kaipgi Čia dabai’ bus? — susi
rūpino Vincas. — Grįžti tuščiomis ran
komis? Ką tėvas pasakys?

— Bandyk prašyti. Ir aš pritarsiu.
Po pusryčių dėdė ir dėdienė, Jurgis ir 

Elzytė ėmė ruoštis į bažnyčią. Kai dėdė, 
atsisėdęs prieklėtyje, avėsi batus, Vin
cas priėjo, pabučiavo jam ranką ir pra
dėjo sakyti savo reikalą. Dėdė išklausė, 
pasikasė pakaušį ir, užuot atsakęs Vin
cui, pats ėmė skųstis:

— O jūs ten manote, kad čia pas mus 
tai upės pienu-medum plaukia? Kad 
mums aruodus aitvarai pripila? Pernai 
visur metai buvo blogi ir pas mus men
kai užderėjo. Jei koks pūras ir atliko, 
tai reikia ir pinigo pasidaryti. Jūs ten 
atbuvote lažą ir viskas. O mes kiek tos

* čyžės sumokame! Ir samdiniams kiek iš- 
* eina! Ogi drabužis, geležis ir padargai

visoki! Jūs ten tik naminiais dėvite, yy- 
žomis-naginėmis avite, o pas mus jau 
pirktinių reikia, vaikai čeverykų ir batų 
reikalauja. Ogi dar sūnus Kijeve ar 
maža išspaudžia9 Be to, sako, reiks že
mę išpirkti. Iš kur paimsi? z Suprantu 
—jums ten nelengva, bet ir aš iš kalio 
neriuosi, kad galą su galu sudurčiau.

— Dėdule, mes nė duonos kąsnio ne
turime, bėralinės — ir tai nėra iš kur 
sugraibstyti. Pagelbėkit ligi naujo der
liaus. Atiduosime.

Dėdė niekinamai numojo ranka:
*—Atiduosite... Atiduosite, kadą grū

dai bus atpigę.
Tuo tarpu prisiartino ir Petras. No

rėdamas baigti tas derybas, kietai pasiū- 
. 13 dėdei:

—Dėde, atpilkite jam du pūrus rugių 
ir išskaitykite iš mano algos pagal da- 

’i Jf bartinę kainą.
TLl Dėdė valandėlę pagalvojo.

—Nebijokite, nepabėgsiu, atidirbsiu.
—Tai kada nori, kad atpilčiau? • Da

bar, arkai iš bažnyčios grįšime?—krei
pėsi į Vincą.

—Dabar, dėde. Skubu namo. Ryt rei
kia į lažą stoti.
_ J

3 pusi. Labvė (Liberty) Tree/, Gruodžio

—Maišus turi?. Duokš. Petras padės, 
o tu palauk prie vežimo.

Nenorėjo dėdė Vinco įsileisti į klėtį. 
Nenorėjo, kad jis pamatytų dėdės gė
rybes ir paskui pasakotų apie jo turtus 
dievažin ką.

Netrukus Petras įmetė į Vinco veži
mėlį dū maišus rugių. Dėdienė įdėjo 
lauktuvių: pusę kepalėlio iškepto šiena- 
piūtei kvietinio pyrago ir į skudurą su
vyniotą neseniai spaustą sūrį.

Tegul paskui nekalba ten tie lažinin
kai, kad Antanienė esanti šiokia-tokia! 
Kad šykšti, kad nupuikusi, kad su gimi
nėmis apsieiti nemokantį!. Vincui ant 
kelio atriekė duonos riekę ir atpiovė rū- 

• kytų ląsinių gabalą. Patenkintas bučia
vo dėdei ir dėdienei ranką ir atsisveiki
nęs išvažiavo namo. Duonos ligi naujo 
derliaus bus.

Po kurio laiko iš Balsio kiemo išdar
dėjo antras vežimas. Seniai Balsiai, sū
nus Jurgis ir duktė Elzytė, šventadie
niškai apsirengę, išsiruošė į bažnyčią. 
Morta anksčiau išėjo pėsčiom, nes į ve
žimą būtų netilpusi.

Namų saugoti liko vienas Petras. Jis 
džiaugėsi, kad pasilieka vienas. Jis ga
lės laisvai atsiduoti savo mintims, ap
galvoti Katrytės padėtį ir kaip dabar 
jam pačiam pasielgti.

Užkėlęs vartus, apsižvalgęs kieme, ir 
įsitikinęs, kad viskas tvarkoje, Petras 
nuėjo į sodą, išsitiesė po obelimi ir davė
si laisvai nešamas savo jausmų bei min
čių. Niekas jam netrukdė. Nubarškė- 
jus į bažnyčią paskutiniam vežimui, kai
mą apgaubė didelė šventadienio tyla ir 
ramybė. Bet mintys apie Katrytę neda
vė Petrui lepintis tos dienos poilsiu.

z
Katrytė dvare... Katrytė pas Skrods

kį...—ši žinia kaip žarija svilino Pe
tro širdį. Jis pyko, vartėsi, gniaužė 
kumštis, jausdamas savo bejėgiškumą ir 
neturėdamas kam savo pyktį ir pagiežą 
išlieti.

Didžiausias kaltininkas, be abejo, tai 
Skrodskis, ir kada nors, Petras to tikisi, 
ateis diena, kada jis tam budeliui atsily
gins. Ir ne jis vienas laukia tos dienos. 
Jos laukia Pranaitis, laukia keli šimtai 
Bagynų baudžiauninkų — ir ne vien dėl 
išniekintų mergaičių ir moterų, bet ir 
dėl visos nepakeliamos buities ir skriau
dos.

Paskui’Petro pagieža nukrypsta prieš 
Katrytės tėvą. Tas išgrūdo dukterį į 
dvarą, tas visą laiką skersakiavo į Pe
trą ir norėjo net policijai įduoti. At
kaklus užsispyrėlis, girtuoklis! Nemėgs
ta Petras Kedulio, bet juo ilgiau apie jį 
galvoja, juo mažiau pagiežos jaučia jam 
savo .Širdy. Piktas senis,, bet nelaimint 
gas. Bala jo nematė! Vis dėlto kaimy
nas ir Katrytės tėvas. Galų gale, jei ne 
Skrodskis, jis duotųsi palenkiamas ir 
sutiktų dukterį už Petro leisti.

Čia jaunojo Balsio mintys pakrypsta 
vėl kita linkme. O kas, jei Kedulis su
tiktų leisti už jo Katrytę? Ar jis tikrai 
ją vestų dar šį rudenį? O kur ir kaip 
jiedu gyventų? Skrodskis tai jau tikrai 
nesutiks pavesti jam tėvo valako. Paga
liau jis negali tėviškėj rodytis ir dėl po
licijos. Ar nesuimtų jo tuojau už pabė
gimą, už kurstančias prieš ponus dai
nas ir knygeles? Ne, vesti Katrytę jis 
šį rudenį dar negali. Laukti kitų metų? 
Palikti Katrytę dvare? Ar tai nereikštų 
jos visiškai išsižadėti? Petro kumjštys 
vėl kietai gniaužiasi ir stačia raukšle 
įsibrėžia tarpuaky.

Taip jam begalvojąnt, sugirgždėjo 
iš gatvės į kiemą varteliai ir sulojo šu
va. Kažkas atėjo. Petras pakilo nuo 
žemės ir pamatė besidairantį kieme 
Venckų Adomėlį.

—Adomai,—šūktelėjo, eidamas jb pa
sitikti. .

Bičiuliška šypsena nušvito strazdano
tas Adomėlio veidas.

—Aš taip ir maniau, kad rasiu tave 
namie. Aš taip pąt šiandien pasilikau. 
Tėvas įsakė bites saugoti. Sako, spiestis 
gali. Bet šiandien dar nespies. Vakar 
vakare barškinau į kelmą—netaip dūz
gia, kaip prieš spiečių. Eisiu, sakau, pas 
Balsius pasižiūrėti. Nespietė bitės?

—Ne, nespietė.
—Pats laikas. Iš vėlyvųjų spiečių men

ka nauda. Pievos jau nušienautos ir lie
pos baigia nužydėti.

(Bus daugiau)
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PEKINAS, gruodžio 11 d. 
Šiandien Pekine įvyko iškil
mingas susirinkimas, skir
tas 90-osioms didžiojo kinų 
tautos sūnaus Sun-Jat-seno 
gimimo metinėms. Liaudies 
politinės konsultacinės ta
rybos posėdžių ’salėje susi
rinko daugiau kaip 1,600 
Kinijos visuomenės atstovų 
ir svečių iš užsienio. Susi
rinkimo prezidiume —drau
gai Mao Cze-dunas, Liu 
Šao-ci, Čžou En-lajus ir ki
ti. . . .

Susirinkimą atidarė Čžou 
En-lajus.

Savo kalboje jis pažymė
jo Sun Jatfseno, , kaip, įžy
maus demokratinės revo
liucijos Kinijoje pradinin
ko, vaidmenį.

A

Čžou En-lajus nurodė, 
kad šiandien, kai, pažymi
mos i90-osios Sun Jat-seno 
gimimo metinės, Kinijoje 
jau įvyko pagrindiniai pa
kitimai. Sun Jat-sbno sva
jonę ir Kinijoj remokrati- 
nės revoliucijos reikalą, ku
rį jis pradėjo ir nebaigė, 
toliau tęsė ir įgyvendino 
Kinijos darbininkų klasė ir 
jos avangardas — Kinijos 
Komunistų partija. To dė
ka Kinija iš pusiaufeodalb 
nes, pusiaukolonijinės ša
lies, kurioje viešpatavo im
perializmas, .feodalizmas ir 
biurokratinis kapitalas, pa
virto nepriklausoma, laisva 
ir demokratine šalimi. Ga
lutinai užbaigusi buržuazi- 
nę-demokratinę revoliuciją, 
kinų tauta pasiekė lemiamą 
pergalę socialistinėje revo
liucijoje. Šiuo metu kinų 
tauta vykdo didingą socia
listinę statybą, siekdama 
paversti savo tėvynę iš at- 

s silikusios1 agrarinės šalies 
turtinga, galinga, industri
ne valstybe.

Čžou En-lajus pažymėjo, 
kad demokratinės revoliu-' 
cinės Sun Jat-seno idėjos 
turėjo didžiulę įtaką ne tik 
ankstesnei Kinijos demo
kratinės revoliucijos stadi
jai, bet ir padarė nemaža 
įtakos daugeliui Azijos ša
lių. 600-milijoninė kinų tau
ta, kuri ilgą laiką sunkiai 
kovojo ir pasiekė pergalę 
revoliucijoje, pareiškė Čžou 
En-lajus, šiandien, pažymė
dama 90-ąsias Sun Jat-seno 
kimimo metines, tiesia 
karštos .paramos ranką di
džiajai egiptiečių tautai, 
narsiai kovojančiai ant Su- 
ezo kanalo krantų, tiesia 
karštos paramos ranką A- 
zijos ir Afrikos ir viso pa
saulio šalims ir tautoms, 
kurios drąsiai kovoja prieš 
kolonializmą.

Sun Jat-senas, pabrėžė 
Čžou En-lajus, buvo geras 
Tarybų Sąjungos draugas. 
1925 metais, prieš mirtį, jis 
paliko savo priešmirtinį 
kreipimąsi. į Taryti Sąjun
gą, kupiną didžios draugys
tės dvasios. Kinų tauta la-

< bai brangina šį istorinį do
kumentą. Per praėjusius 
septynerius metus po Kini
jos revoliucijos pergalės 
dar * labiau sustiprėjo Kini
jos ir Tarybų Sąjungos 
tautų draugystė. Bet kurie 
imperialistų sąmokslai su
ardyti Kinijos - Tarybų Są
jungos draugystę yrą tuš
čia svajonė.

Nurodęs, kad didysis Sun 
Jat-seno indėlis į behdrąjį 
kinų tautos kovos reikalą' 
visada liks liaudies atmin
tyje, Kinijos i s t o r i j o.j e, 
Čžou En-lajus baigdamas 
pasiūlė dalyvaujantiems pa- 
gerbti didžiojo Sun Jat-se- 
no atminimą atsistojimu.

Žodis suteikiamas1 KKP 
' CK Politinio ' biuro 1 nariui-

Lin Bo-ciujui.
Kalbėdamas apie Spalio 

revoliucijos įtaką Sun Jat- 
senui, Lin Bo-ciujis pareiš
kė: didžioji Spalio revoliu
cijos pergalė padėjo Sun 
Jat-senui suprasti, kad tik 
sekdama Rusijos pavyzdžiu 
Kinijos revoliucija gali nu
galėti. Paskutiniais savo 
gyvenimo metais jis dažnai 
kartodavo: “Rusai yra mū
sų mokytojai.” Tuo būdu 
Sun Jat-senui tapo aišku, 
kad Kinijos revoliucijai 
vystyti reikia remtis pla
čiosiomis liaudies masėmis 
ir sudaryti revoliucinę są
jungą. Tai buvo didelė 
'permaina Sun Jat-seno pa
žiūroje į revoliucines jė
gas Kinijoje. Tuo vadovau
damasis, Sun Jat-senas nu
tarė priimti tris politihes 
nuostatas: sąjunga su Ta
rybų Rusija, sąjunga su 
Komunistų partija, vals
tiečių ir darb. parama.

Sun Jat-senas pademon- 
' stravo didžio patrioto nar
sumą įnirtusių šalies vidaus 
ir užsienio reakcinių jėgų 
atžvilgiu. Remdamasis ryž
tinga Komunistų * partijos 
ir revoliucinės liaudies pa
rama, jis likvidavo visas 
išdavystes ir maištus, ryž
tingai nepaisydamas visų 
kliūčių, stojo į Kinijos re
voliucijos galutinės perga
lės iškovojimo kelią.

Po to kalbėjo Gomindano 
Revoliucinio komiteto pir
mininkas Li Czi-šenis.

Susirinkusieji šiltai suti
ko kalbą, kurią pasakė Go
mindano Revoliucinio ko
miteto pirmininko pavaduo
tojas 80 metų amžiaus Che 
Sian-ninas, asmeniškai pa
žinojęs Sun Jat-seną., k

Tarybinės delegaci j o s var-. 
du kalbėjo dalyvių šiltai su- 
tiktas P. G. Moskatovas. 
Jis pasakė, kad didžiojo ki
nu tautos sūnaus Sun Jat- 
seno vardas yra plačiai ži
nomas už Kinijos\ribų. Jo 
karšti raginimai kovoti už 
demokratiją, visu o m e n ė s 
pažangą ir tikrąją liaudies 
laimę įkvėpė revoliucinius 
kovotojus ne tik Kinijoje, 
Azijoje, bet ir daugelyje ki
tų šalių.

Pažymėjęs, kad Sun Jat- 
senas buvo ištikimas ir nuo
saikus Tarybų' Sąjungos 
draugas, Moskatovas pa
brėžė, kad tarybiniams 
žmonėms malonu ir džiugu 
žinoti ir matyti, kaip da
bar auga ir stiprėja neiš
ardomoji Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos tautų draugystė, 
kaip įgyvendintas vienas 
svarbiausių daktaro Sun- 
Jat-seno priesakų.

Kalbas taip pat p a s a k ė 
Egipto, Indijos, Indonezi
jos, Birmos, Japonijos, Viet
namo Demokratinės Respu
blikos, Pakistano ir Sirijos 
atstovai. ELTA

Kairas. — Lapkričio 11 d. 
Egipto vyriausybė paskyrė 50 
milijonų svarų skubiai pagal
bai suteikti Port Said o gyven
tojams, nukentėj tįsiems nuo 
Anglijos - Prancūzijos - Izra
elio agresijos.

Kaip liudija atvykę iš Port 
Saido asmenys, ištisi miesto 
kvartalai paversti sudaužytų 
plytų ir akmenų krūvomis. 
Ypatingai smarkiai sugriauta 
vakarinė, tirštai gyvenama 
Port Saido dalis, kuri buvo 
įnirtingai bombarduojama iš 
oro ir apšaudoma anglų-pran- 
cūzų laivų. Yra daug aukų ci
vilių gyventojų tarpe, ypač 
moterų ir vaikų tarpe,

Kaip pasakoja' mačiusieji 
savo akimis, priešo lėktuvai 
ir tankai iš patrankų ir kulko
svaidžių' šaudydavo į miesto 
gyventojus, mėginusius išsi
gelbėti iš gaisrų apimtų kvar
talų.

švedų tautybės fotokores
pondentas Peras Ulafas An
dersonas papasakojo, ką jis 
matė Port Saide. Kalbėda
masis su žurnalistais, jis pra
nešė, kad Port Saidas yra bai
sesnis reginys, negu visa, ką 
jam tekdavo matyti, fotogra
fuojant karo įvykius nuo Oki- 
navos iki Vokietijos.

Anglų kariškiai, pamatę 
Andersono padarytas Port Sa
ide nuotraukas, neleido jam 
grįžti atgal per “ugnies nu
traukimo liniją”, ir jam teko 
prasigauti į Kairą aplinkiniu 
keliu. Port Saidas, pasakė jis, 
tai “rūkstąs sutriuškintas mir
ties miestas”. Jo aparatas 
“užfiksavo sukrečiančius vaiz
dus: begalinę mirtį ir sugrio
vimus”.

Kaip pareiškė Andersonas, 
EI Gamai i jos rajone išilgai pa
jūrio bulvaro nušluota nuo že
mės paviršiaus trys šimtai na
mų. Pritrenkti vyrai, moterys 
ir vaikai klaidžioja taip ak- 

'menų. ir ieško savo šeimų ną-, 
rių lavonų, mėgindami išgel
bėti, kas galima, iš tų griuvė
sių, prieš prisijungdami prie 
ilgos paliekančių miestą pabė
gėlių kolonos. Dvi dienas ag
resorių kariuomenė kliudė ap- 

į rūpinti mietą vandeniu. Gais
rų plitimo nebuvo galima su- 

I stabdyti, gyventojai neturėjo 
net geriamo vandens. Bom-- 
bardu vimas, apšaudymas iš 
artilerijos ir uraganinė ugnis 

įtruko dvi dienas-ir naktis, kad 
' gyventojai batų priversti pa- 
Įsiduoti. Bet agresoriai neįsten
gė priversti Port Saidą iškelti 
baltą vėliavą. Operacijos me
tu ligoninėje “Muchmed Ali” 

i bomba nuplėšė stogą, ir visi, 
■ kas buvo operacinėje, buvo 
užmušti. Stambios bombos ir 
sviediniai iš karo laivu visiškai 
sulygindavo su žeme c:vilinius 

i kvartalus. Malūnsparniai ka
bojo žemai, šaudydami iš kul
kosvaidžių į viršutinius pasta
tų aukštus. Tankai laistė gat
ves kulkosvaidžių ugnimi. 
Ten, kur krisdavo nukautas 
egiptiečių kareivis, mažiausia 
5 civiliai puldavo prie jo šau
tuvo. Daugelis buvo tokiu bū
du užmušti kulkosvaidžių ug
nimi gatvėse.

Pasak Andersono, niekas

tuimirrrnumuun)

. -i

So. Boston. Mass

Bostonas rimtai rengiasi pasveikinti Laisves 
suvažiavimą. Ten yra rengiamas šaunus banke
tas, kuris įvyks sekmadienį, sausio-January 20, 
1957, pradžia 1-mą valandą dieną. Vieta — 318 
Broadway.

Rengėjai kviečia iš visos apylinkės apsviltą 
branginančius žmones dalyvauti šiame bankete 
ir paremti dienraštį Laisvę. Pelnas nuo šio pa
rengimo bus įteiktas Laisvei jos bendrovės su
važiavimo proga.

tiksliai* nežino, kiek žmonių 
užmušta ir sužeista, bet, kai 
kuriais duomenimis, jų yra 
apie 15 tūkstančių, daugiausia 
taikių gyventojų, užmuštų iš 
kulkosvaidžių.

Andersonas papasakojo, be 
kita ko, pasipiktinimą kelian
čius faktus, kai anglų kariau
na tyčiojosi iš alkanų Port Sa
ido gyventojų.

Vienoje vietoje anglų ka
reiviai išrikiavo grupę pilie
čių, o po to privežė sunkveži
mį su pašvinkusia žuvimi. 
Grasinami atstatytų šautuvų 
vamzdžių, žmonės minia priė
jo prie sunkvežimio, jiems bu
vo įsakyta imti žuvį. Jie buvo 
tokie alkani, kad čiuptų, kas 
tik yra. Kai žmonės ėmė žuvį, 
šautuvai buvo nuleisti. Tuo 
momentu atvykę anglų karo 
fotografai užfiksavo, kaip 
porsaidiečiai gauna maisto 
produktus iš grobikų. Anglų 
pulkininkas tuo metu pareiš
kė : “Šie dvokią egiptiečiai 
neverti nieko geresnio”.

Elta

PHILADELPHIA, PA.

MALE and FEMALE

Mortgage typists. Immediate open
ing, Exp. in processing FHA and 
VA applications 5 day week. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. Mortgage Company in the 
Northeast. Call DE. 3-3710.

(250-257)

HELP WANTED-MALE

MACHINISTS. Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
experienced combination welder. Age 

no object. All benefits. Apply: H. & 
II. Mfg. Co., Sycamore & Mill Kds., 
Clifton Heights, Pa. MA. 3-8900.

(250-259)

Salesmen. $300 weekly, $1200 
monthly, $14,000 yearly. Commission 
earnings now being made in new
est, finest, most unique sales plan 
in the Phila. area. Leads furnished 
daily. Excellent opportunity to make 
top earnings for ambitious men’. 
Phone Mr. Carter, 11 A. M.—7 P. M. 
FU. 9-5043. F. T. Robinson & Co., 
Dodge - Plymouth Dealer (please 
mention this ad.)

(248-254)

Auto 'Salesmen. Exp. To sell Am
erica’s Nox 1 car—Chevrolet. All 
Company benefits included. Good bo
nus plan.tbest 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)

HELP WANTED-^FEMALE

Typists

DO YOU TYPE?

IJKe tIUS!

or
LIKE THIS?

• If you ■ type like the former you 
will undoubtedly be best suited for 
a NEW & interesting clerical posi
tion. However, if you type like the 
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 
GOOD STARTING SALARY. Gen
erous Employee Benefits.

For an immediate appointment 
call

RL 6-7900, Ext. 500.

(248-250)

SECRETARY. Immediate opening, 
5 day week. Someone thoroughly 
exp. for office. Salary commensur
ate with ability and exp. Write for 
appt. Stating age. exp. and referen
ces. EPHRAIM TOMLINSON, 2nd, 
528 Cooper St., Camden, N. J.

.(250-256)

£tenogr#plver. Opening for ypung 
lady .able to take dictation from 
dictating machine. Must be efficient, 
capable arid willing to work in law
office. 2009 Walnut St. LO. 8-2255.

(250-254),

I
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Gruodžio 4 d. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Dr. ir 
Darbininku Klubo ivvko 
susirinkimas. Valdyba ir 
biznio komisijos davė ra
portus iš praeito mėnesio 
veiklos. Viskas gerai tvar
koma, tik biznis turėtų būt 
kiek geresnis. * Šiame susi
rinkime išrinko naują val
dybą 1957 metams.

L. S. D. Draugijos ir 
Darbininkų Klubo nemažas 
biznis. Pasekmės daugiau
siai priklauso, kaip valdy
ba ir Board Direktoriai 
veiks. Linkiu naujai valdy
bai naujos energijos darbe, 
o pasekmės bus geros.

tų, sausio L. S. D. mitingas 
įvyks sausio 8 d., 7:30 v. 
vakare. Norintieji prigu
lėti prie L. S. 
į susirinkimą. 
Endicott St.

D., ateikite 
Vieta:

7?rp.

29

I • ’

Mirė Michalina 
rauskienė

Kudu- 
(Januškevičiu- 
metų. Gyveno 

North Oxford, Mass., — 
žmona Nikodemo J. Kuda- 
rausko. Mirė gruodžio 8 d. 
Auburn Manor Rest Home. 
Palaidota su religinėmis 
pamaldomis St. Roch’s Ce
metery, Oxford, gruodžio 
11 dieną.

Velionė paliko vyrą di
deliame liūdesyje ir sūnų

Waterbury, Conn.
Gruodžio 9 d. prisnigo 

pie 2 colių ir oras buvo pu
sėtinai7 atvėsęs. Sniegas lai
kėsi apįe porą dienų. Po to' 
vėl atšilo ir pradėjo lyti. ■ 
Lijo per visą savaitę ir lie-, 
tus buvo smulkus, o į pa-' 
baigą nedėlios pradėjo šal
ti ir tas padarė kaip ku
riose miesto dalyse nuos
tolių: sutraukytos elektros 
vielos, taipgi buvo keletas 
nelaimių su karais: 2 žmo
nės užmušti per priežastį | 
slidumo.

Kalėdos netoli, bet atro-' 
do, tartum Velykos netoli.

Būtų gerai, kad būtų 
lengva žiema, ypatingai į 
darbininkams lengva žiema 
yra motina, o šalta tai pa
motė. Yra bedarbiu, o kiti 
tiktai pusę laiko dirba ar
ba ir dar’mažiau negu pu- 

į šeimo-

a-

Dr. Edmund N. Kudaraus-|sę ir su didelėmis
ką, iš Boston, ir 6 anūkus 
bei anūkes.

Prieš mirdama Michali
na pareišė pageidavimą, 
kad jai nepirktų kvietkų, 
kai ji pamirs, būtų geriau, 
kad tuos pinigus paaukotų 
į vėžio ligos fondą (velionė 
pati skaudžiai, sirgo ir mi
rė nuo vėžio). L. S. D. 
Draugija išpildys jos pa
geidavimą, paaukuos į fon
dą kovai prieš tą baisų ir 
biaurų visuomenės priešą 
— vėžio ligą. Taipgi pa
reiškiu gilią užuojautą 
šeimai, giminėms ir drau- 
gahls, o tau, Michalina, lai 
būna lengva šios šalies že
melė!

Aš (Report.) pažinau

mis.
Kai išsikalbi su žmonė

mis ir tėmiji vietinę spau
dą, tai darbai gana daug 
sumažėjo, bet fabrikų pel
nai nesumažėjo, dar dides
ni. Visada taip buvo ir yra: 
kada darbai mažėja, o pel
nai auga, likusieji darbi
ninkai yra priversti dau
giau dirbti.

Vilkaviškis

Duokite šuniuką kaipo (lova- & 
ną. Turime Angora kačiukų, $ 

« taipgi papūgėlę, kalbanti len- K 
ūkiškai ir angliškai. «
» QUEENS KENNELS R 
g 228 E. 59th St., N. Y. C. g 
g • EL. 5-2026 «

Kudarauskienę pirmutinio 11 
karo metu —Bostone, kuo- i 
met dar nebuvo ištekėjusi, i r 
Michalina jau tuo laiku bu- p 
vo tampriai susirišusi su Į | 
progresyviu

Linksmų Naujų Metų w
THE MOSKOWITZ & B

LUPOWITZ «
Famous Roumanian Restaurant £ 
.J —2nd Ave., N,Y.C. — 2nd St. S

NewWI<o*<M0zfellnlos
DAKTARAS KALTINAMAS 

MOTERŲ ŽUDYMU
Scotland Yard detektyvai ty

rinėja dviejų senyvų moterų 
mirties priežastį. Manoma, 
kad jų gydytojas Dr. John B. 
Adams, Eastbourne, Anglijoj, 
bus jas numarinęs. Taipgi 
nuožiūra yra, kad jis yra nu
žudęs apie 18 savo pacientų.

GAMINS DAUGIAU 
TRAKTORIŲ.

Harvester kompanija 
skelbė, kad 1957 metais 
6 vigu bins savo gamybą. .’ 
gamins po 100 traktorių i die
ną. Ikišiol gamindavo po 50.

pa-
; Įvi
ji n ai

Visiems Lietuviams Linksmų 
Sezono Švenčių.

Help wanted male

HELP WANTED—FEMALE

THE MARLOWE 
JEWELRY CO., INC.

116-08 Liberty Ave.
Richmond Hill, L. L

VI. 3-1987

(249-255)

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių.

GENERAJ, FLORISTS 
87-70 Parsons Blvd., Jamaica, L.I. 
RE. 9-7076 Prie Ind. subvčs

(249-255)

»■
;ft

AI

tt Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių 

TELEVISION 
MAINTENANCE CO. 
172-24 Jamaica Ave., 

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

Naujus Metus sutiksime 
gruodžio 31. Liberty 

v

Auditorijojei

Beliko tik kelios dienos iki 
Naujų Metų. Tad visi šiuo 
metu ruošiasi km- nors daly
vauti, kad iškilmingai pasitik
ti Nau juosius Metus. 1957 me
ti; pasitikimai iškilmingos 
pramogos visur ruošiamos.

Kasmet mes ruošiame tam 
tikslui savo pramogą. Lietu
vių Namo Bendrovės direkto
riai gerokai iš anksto prie šios 

visi

TEATRUOSE
MERGINOS 
MOTERYS

Darbas Restaurant e prie Bufotto 
Pilnam ar Daliai Laiko 

bi pakaitų. Gera alga pradžiai.
Kreipkitės:

WHITE TOWER
Main St., Hartford, Conn.70 i

(249-255)

HELP WANTED MALE

iškilmės yra pasiruošę, 
darbais pasidalinę.

J urgio Kazakevičiaus 
Rostras taipgi ruošiasi 
susirinkusius gražia lietuviška 
muzika palinksminti.

Galėsime linksmintis net iki 
B, vai. ryto, jeigu tiek ilgai no
rėtume salėje būti. Prasidės 
8 vai. vakare gruodžio 31 d., 
1956 metais ii- pasibaigs sau
sio 1 d., 1957 metais.

Kiek žintfma, tai bus net 
kelių grupių stalai. ? Bet visų 
didžiausias stalas (net keli

or- 
visus

stalai prie vienos vietos) bus 
Aido Choro, kuris jau nuo šei

niai ruošiasi puikiausia priim
ti tuos, kurie prie aidiečių pri
sidės.

Dabar tik reikia 
ric dar neužsisakė 
vieno ąr kito stalo, 
laukiant užsisakyti

Argi galima praleisti tokią 
pramogą, kuriofe visi bendrai 
galėsime baliavoti, šokti, dai
nuoti, o sulaukę 12 vai. nak
ties visi bendrai pasisveikinti 
ii vieni kitiems palinkėti lai
mingų Naujų Metų?

Jeigu jus dar neužsisakėte 
vietos, tai nieko nelaukę užsi
sakykite. Galite tai padaryti I 
pas aidiečius arba pas namo 
ga s pad orių Brazauską. Galite 
ir telefonu pašaukti: 
9-4678.

Iki pasimatymo 
31d. vakaarą.

LNB

Visi kritikai jau pasisąkė|An1 
apie filmą “Baby Doll”. Nuo
monės yra visokios, bet nei I 

"vienas nesutinka su kardinolu ;
Spellmanu, kad filmas toks 
išsigimęs, kad reikėtų j j už.- 
drausti.

‘Times” kritikas sako, kad 
šis filmas yra pajėgingas, rea
listinis, vaidinimas labai ge-

,. , iras, bet tai filmas, kuris ati-tiems, ku-.| ’ . . , . . ....... . i dengia vaizda, kuris tikriau-
. . šiai negali palikti gero prie- nieko ne-1 . ‘ ,. , j skonid. • .

VI Pi ris “Daily Workerio’’ kritikas* 
D. Platt, iš kitos pusės, mano, 
kad tai filmas, kuris tik pseu- 
(lo-realistinis, neva gyvenimiš
kas. Jis sako, khd' Tennessee 
Williams ir Elia Kazan, filmo 
su d a rytojai, r e a 1 i s t i n i a i

Į davo geidulius, aistras, nea- 
pykantas, pavydus, baimes, 
nusivylimus ir kitokius jaus
mus, bet nevaizduoja sociali
nių aplinkybių, kurios egzis
tuoja aplink.

Filmas, sako Platt, yra ni
hilistinis, anti-humanistinis, 
pesimistinis. Jis tam filmui 
prieš pastato Itališką filmą 
“La Strada”, kuris turi šiek 
tiek panašumo temoje, ir 
rodo, ant kiek anas labiau 
maniškas.

Virginia

gruodžio

Valdyba

fdomus mitingas už 
spaudos išlaikymą

Kepėjo. Patyręs prie tortų, prie 
j stalo. Modemiška kepykla Sta- 
1 ten Island. Valandos anksti ry- 
j tą. Puikios darbo sąlygos. Nuolat, 
i Lengvai pasiekiama. 241 New Dorp 

■ Lane, New Dorp, Staten Is., N. Y.
EL. 1-1859.

(250-3)

DIDŽIULIS PILIEČIAMS 
PALENGVINIMAS

D..........  1
New Yorko majoras Wagty

I nėr pasirašė miesto tarybos 
vaiz- prjjmįą Įstatymą, kuris didžiai 

palengvina piliečių pareigas ir 
sutaupo nemažai iškaščių.

Naujasis įstatymas nusako, 
kad tiems piliečiams, ’kurie 
balsuoja nors porą sykių Į me- * 
tus ir gyvena toje pačioje vie
toje pastoviai, daugiau nerei
kės registruotis, jeigu jie se
kamoje registracijoje užsire
gistruos. Tada jų registracija 
pataps pastovi.

nu- 
hiL Artrito peliukių firma 

rasta kalta
J. V. apeliacinis teismas su

rado kaltais New Yorko Dol- 
cin Corp, ir jos viršininkus j 
prasižengusius prieš įstatymų^ 
už garsinimąsi, kad jų, piliu- 
kės gali “greitai” ir “ilgam 
laikui” pagydyti artritą ir ki
tokius reumatinius skausmus.

Kardinolas Spellmanas ga
vo smūgį iš netikėto kampo: 

į Londone katalikiško filmų in- 
nemažai su stituto vedėjas kunigas John 

Johnny pasipešti”, bet tas ne- A. Burke pareiškė, 
nepritaria visai nesutinka

• Fosteris 'su šypsena sakė 
kad jam tenka

Praeitą savaitę Jefferson 
mokyklos auditorijoje įvyko 
svarbus ii* įdomus mitingas. 
Mitingo pirmas tikslas buvo 
mobilizuoti kuo daugiau jėgų, 
kad išlaikyti pažangų dien- 
ižišti “Daily Worker)”, bet jis 

r platesnės prasmės, 
buvo mitingas, kuris 

p a r o d y t i, k a d 
kiek n.esutjkimų ir skirtumų 
nebūtu pažangiame judėjime, 
jis lieka pamatiniai vieningas 
ir tikriausiai gali vieningai 
darbuotis už savo spaudos iš
laikymą. z

Svrbiausieji trys kalbėtojai 
| bu vo Komunistų parti jos ser 

SL nasis pirmininkas Fosteris, ge-1 
$ i bėralinis sekretorius Dennis 
$lir “D. W.” redaktoriuj John

g

turėjo

kad jis 
su kardinolu, 

kad filmas nuodėmingas. Bur-
reiškia, kad jis
laikraščio išlaikymui. Dennis,
kuris irgi, panašiai kaip For-j be nemato, kodėl suaugę ka
teris, savo straipsniuose kriti- talikai negalėtų to filmo ma

Visiems Lietuviams Linksmų (^ g Sezono Svečių Įj
g THE maspeth electrical į 
I SALES & SERVICE $ 
(£71-07 Grand Ave., Maspeth, L. I. $ 
S Atsineškite šj skelbimą.g HA. 6-5264. $

(245-251)

tyti. Spellmanas, kaip žinia, 
pareiškė, kad net nuodėmė 
matyti “Baby Doll’*.

Linksmų Sezono Švenčių

VIGI LA NT J PAVELIJI S

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

visiinrripnps i Įi &V15UUH1VHCO - ---------------------------- .------------------------------------------------------------

veikimu ne .vien tik tarpe 
lietuvių, bet ir unijose vei- g 
kė. Tai buvo gera kovotoja | 
už darbininkų klasės būvio 11 
pagerinimą. i

Kai Michalina apsigyve-'g 
no Worcesteryje, 
jaus stojo prie 
Prisirašė prie L. S. ir D. i 
Draugijos ir Aido Choro, ir I 
per visą savo gyvenimą dir
bo gerą ir gražų visuomeni
nį darbą. Pamenu, kai ne
laimė kam ištikdavo, velio
nė buvo pirmutinė ir pati 
aukodavo ir kitus raginda
vo aukoti. Mylėjo kvietkus. 
Susirgus, draugių ir drau
gų visuomet turėjo širdin
gą užuojautą. Pamenu, ne
kartą kam pamirus iš drau- Į 
gų, rinkdavo pinigus, kad , 
papirkti t kvietkų, pareikšti 
gražios nuoširdžios užuo-

Linksmų Naujų Metų .ft
CREST RADIO |

& TELEVISION CO., INC. |
2 1634 St. Nicholas Ave., N. Y. |

WA. 8-9130 |

tai tuo-1
veikimo. |

w ' Linksmų Naujų Metų

g THE BRIDAL FLORISTS
8 3346 Fulton St., B’klyn, N. Y

g . TA. 7-8123 g

Visiems Lietuviams 
Linksmu Švenčių.

HARRY S. NOACK, (Jeweler)
208-09 Jamaica Ave.

>, L. I. HO. 8-3946
f *vo-vu 'H

£ Queens Village,

jautos. Bet žiaurios aplin- K 
priverčia pakeisti gkybės 

nuomonę bei ' pažiūras, o 
net ir patį gyvenimą. Tai 
atsitiko ir Michalinos gy
venime —atsisakė nuo to, 
kas sykį buvo miela ir gra
žu.*

Daug ir; rūpestingai vei
kei, dabar ilsėkis ramiai.

Lietuviams kostumerlams 
linkime geriausių sezono 

Švenčių.

ZPISCOPO & SONS
Gėlininkai

30-03 36th Ave., Astoria, L.

RAvenswood 6-7770

(248-254)

1
I $ Linksmų Sezono Švenčių

g : SK JOSEPH MASANIEI.LO S

« - W

kad 
vyks-

šią savaitę filmas “Karas ir 
Taika”, paremtas Tolstojaus 
knyga, pasiekia apylinkių te
atrus. šiame filme vyriausiose 
rolėse vaidina
burn, Mol Feirer ir 
Fon da.

Juvelierius
164-58 76th Ave., Flushing, I 

. JA. 3-3313

(248-254)

Linksmų Sezono Švenčių

FATAL JEWELERS
87-01 Jamaica .Ave.

Woodhaven, L. I. — VI. 9-3550

(248-257)

Linksmų Sezono švenčių.

LONDON JEWELERS
113-17 Jamaica Ave.

Richmond Hill, L. I. VI. 6-0767 iff

(248-251)

Linksmų Sezono švenčių «•
SCHWARTZ JEWELERS |

31107 Broadway :S
Long Island City, N.Y. AS. 8-86Ž9 1

(248-250)

Draugija nutarė sureng
ti metinį balių—vakarienę 
Gausio (January) 26 d., 
1957 m., 29 Endicott St. 
salėje. Bus geriausias 
bankietas. Valgių ir gėrinrn 
bus visiems pakankamai. 
Šokiai trauksis iki vėlumos 
nakties. Nariai ir mūsij ge
ri simpatikai kviečiami da
lyvauti tame parengime.

Iš priežasties naujų me-

[ Mr. Sol Jerker Nutr
| SOL’S PANTS SHOP
f 22-41 31st St., Astoria, L. I.
i> Linki visiems Linksmų Kalėdų
j, ir Laimingų Naujų Metų.
i Puikūs pirkiniai.
f Astoria 4-8585

S Visiems Mūsų Lietuviškiems $ 
g Draugams ®
g Geriausių Sezono švenčių. g 
g BARRE MEMORIAL STUDIO | 
® 50-08 Queens Blvd «
S Woodside, L. I. g
8 ;TW. 8-3300 g

Linksmų Sezono Švenčių

PODESTA JEWELERS

35-63 82nd St.

tt Jackson Heights, L. I. NE. 9-8765

(248-254)

Visiems Lietuviams 
Linksmų1 Sezono švenčių. 
WILLIAM O. MULLER 

įsteigta 1922 
59-30 Myrtle Ave.

Ridgewood 27, L. I. HE. 3-5898 J -
Puikios futros :i

(248-257)

Dviem jaunuoliam gresia 
mirties bausmė , 

< ■ 4

Valdžios prokuroras reika
lauja mirties bausmės dviem 
jaunuoliam, kurie buvo areš
tuoti ir įkaitinti kaip narkoti
kų pardavinėtojai * vaikams. 
Kadangi naujas įstatymas 
leidžia’ mirtimi bausti tuos, 
kurie narkotikus pardavinėja 
vaikams, tai dabar tiem dvionv’ 
jaunuoliam gresia mirtijlhi 
bausmė. '> •

Audrey Hep- 
Henry

kuoja “Daily Workerio” po
ziciją Vengrijos klausimu, sa
kė, kad tas nereiškia, jog jis 
nepasitiki redaktoriais. Kaip 
žinia, laikraštyje pasirodė kai 
kurie laiškai, kurie sako, kad 
red ak toriai su Gates priešaky
je “išduoda socializmą”.

Fosteris taipgi sakė, 
diskusijos, kurios dabar

I ta laikraščio pusėje, yra geras 
dalykas. Jis sakė, kad jis pats 
daug ko iš tos diskusijos pasi- 

I mokino.
Nors visi trys kalbėtojai vis 

> reikalingu
mą, susirinkusieji pažangie
čiai nepilnai laikėsi tos atmos
feros. Kuomet Gates kalbėjo, 
jis keletą kartų buvo per
trauktas ironiškomis pastabo
mis, o panašiai buvo ir per 
Dennis kalbą.

Bet po mitingo vis vien visi 
jautė, kad atmosfera kaip ir 

_ __ Z, daug nepasitikėji-
^Imo išsklaidyta.

u — • . -; pabrėžė ’vienybes— — ...»

ŠILTA 
4 vai. 

atsikraustė

Linksmų Švenčių Visiems 
g THE CHINA PAGODA | 

U 179-11 Hillside Ave., K 
tj Jamaica, L. I. $
Ii OL. 7-6648 — Gaspadorius Larry 
S t*

(250-3)

ŽIEMUŽĖS PRADŽIA
Gruodžio 21 d., kaip 

popiet, oficialiai 
pas mus šaltoji žiemužė ir ji
laikysis net iki kovo 21 d. Bet 
pirmoji žiemos diena buvo vi
sai nepanaši i žiema — buvo 
apsiniaukęs ir šiltokas oras.

j blaivesnė,

KUR SUTIKSIME 
NAUJUS METUS?

Aido choras ruošia labai
tvojau užsi
norite turėti

di-

PRANEŠIMAS
HARTFORD, ^CONN*.

Lietuvių Namo Bendrovė rengia ' 
naujų metų pasitikimo banketą. 
Įvyks gruodžio 31 d. Pradžia 7:30 
v. v. Baigsis 2 vai. ryto. Turėsime 
gerą vakariene, su įvairiais gėri
mais, nemokamai per visą vakarėli 
iki gaidelių. Geri muzikantai — Jo
nas Martin su kompanija. Tas vis
kas tiktai $5 asmeniui. Kviečiame 
visus dalyvauti. Komisija

(250-252)

Linksmų Švenčių Visiems
CARLYLE FURS

224 W. 30 St. New York City 

L(). 4-7683 — 3-čios lubos
DUBLINO MAJORAS 

NEW YORKE

(250-253)

Linksmų švenčių

g CARLIN FURS, 
| 55 W. 35th St.,

f WI. 7-8458

Visiems

N. Y.
Puikių Futrų

(250-3)

Linksmų Seono švenčių

THE ABCO TELEVISION 
SERVICE

1578—- 1st Avė., N. Y. C.
RE. 7-0409

(250-257)

B.

BUS

Airijos sostinės Dublino ma
joras Robert Briscoe atvyks 

Yorkan dalyvauti Šv. 
Patriko dienos demonstracijo
je. Jis čia pribus kovo 15 3., 
aplankys dr kitus didmiesčius. 
Majoras Briscoe yra žydų 
tautybės.

i New

I . sft Linksmų Sezono Švenčių y

1
 ACCURATE TELEVISION . L

SERVICE |,
442 E. 86th St., N. Y. C.

RII. 4-7243. į

F ATARIA MOKINTIS 
Iš RUSIJOS

Senatorius John S. Cooper, 
buvęs J. V. ambasadorius In
dijoj, pataria Amerikai teikti 
Indijai maždaug tokią pagal
bą, kokią dabar teikia Tarybų 
Sąjunga. Dabartine Amerikos 
pagalba Indijai nepatinka, 
nes nėra užtikrinimo, kad ji
nai bus kiek pastovi.

(250-257)

:’A «
$ Visiems Lietuviams Linksmų 

Sezono švenčių.
| RAPOPORT’S RESTAURANT
| FNC.

g 98 —2nd Ave., N. Y. C.

g (tarp 5-6th Sts.) GR. 7-9388

(250-257)

i d ietį arba

“good time”, tai 
delį stalą. Kurie 
sakykite vietą.

Matykite bile
W. Brazauską, salės gaspado-
rių. Reikia užsisakyt iš anks
to, kad žinotume kiek maisto 
pagamint.

Įvyks gruodžio (Dec.) 31d. 
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, j

Reng. komisija

‘ Valdiškos statistikos rodo, 
kad Wisconsino valstijoje 
apie 2,500 farmų į metus lai
ko pereina į kitų rankas, apie 
10,000 farmerių ir jų vaikų 
persikelia į'miestus gyventi. 
Minnesotos ir Dakotos valsti
jose dalykai dar prastesni.

LAIMINGU NAUJU METU! K® LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

(a Linkime Laisvės redakcijai, administracijai 
ir visam personalui.

Taippat linkime linksmų sezono švenčių pa-
® žangiečiams ir pažįstamiems. '

J. A. ir Elzbieta Bekampiai
: Avalon, N. J.

4 pusk Laisva (Liberty) Tree

Mūsų nuoširdūs linkėjimai 
jums turėti linksmas šventes 

ir pelningus, draugiškus 
1957 metus.

ALEXIAN BROS. 
HOSPITAL

g
1200 Belden Ave. 

Chicago, DI. 
DIversey 8-6500

Nepervčlu duoti jai futrą nuo
WOLOSCHUK FUR CO.

, 348 —- 7th Avė., N. Y. C.
i I • . • ’ J f

LO. 3-5828
Turime puikių futrų. Įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių madų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba
me modelius.

(249-255

HmatthewaJ
BUYUS I

:: • (buyauskas) :

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Gruodžio (Dec.( 26, 1956 į




