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METAI 47-ti

KRISLAI
Kvaila taip gyventi.
Gail a taip numirti.
Žmogus pasilieka žmogumi.
Mokslininkai ’r visuomenė.
Apgautas, apgavikas.

Rašo A. Bimba

NAUJASIS KONGRESAS JAU PRADĖJO SAVO POSĖDŽIUSM 01

New Orleanse policininkas
šitaip atsitiko pačioje pa

baigoje praėjusiu metu.
Mūsų raštinėn ateina jau 

visiškai baltutėliais plaukais. ' 
bet graži ir dar grakšti aukš
ta moteriukė, Žmona mirusio 
^‘aisviečio.

Pradedame ją kalbinti. IŠ 
karto sausai ir rūsčia:, bet

autobuse pašovė negrą, nes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„a

Eisenhoweris atsake Bulganinui: 
Amerika nenori tiesiog, derybų

Eisenhoweris šiandien gal 
kalbėsiąs bendrai sesijai:

jis priešinus
New Orleans. — Rasisti

nis policininkas šovė Į jau
ną negrą Frank Jones, nes 
jis viešame miesto autobu
se nuplėšė segregacijos už-

segregacijai
kad' kova prieš segregaciją 
tęsiasi. Floridos sostinėje 
Tallahassee’je autobusai 
dar nerieda, nes gubernato
rius L. Collins įsakė juos

Washingtonas. — Prez. sas derybas nusiginklavimo 
Eisenhoweris atsakė trum- klausimais norėtų laikyti kova dėl Senato kontrolės

paskui per gailias ašaras ji 
skundžiasi:

I Nepaisėte mano draugo, 
ai jis gyvas buvo... nepaisė- 
e... o dabar apgailestaujate. 
Vargšelis per septynerius me
tis sirgo, širdies ligą turėjo. 

Parėjau' iš darbo ir radau ant 
aslos gulintį. Sakau: Joneli, 
1 odėl į lovą neini? Pajudinu, 
ogi jau sušalės, šešias ar sep- 
tynes valandas taip numiręs 
išgulėjo... Nepaisėte, užmir
šote, kai, gyvas buvo...

Iš gailesčio ir susijaudini
mo, žiūrėdamas į karčiomis 
ašaromis pasruvusį šios mote
riškės išblyškusį veidą, aki
mirkai ir aš paspringau jaus- 
nais, netekau žado.

rasą. Jones pravedė tą de
monstratyvų žingsnį, norė
damas parodyti, kad segre
gacija autobusuose nelega
li, priešinga Aukščiausio 
teismo nutarimams. Jones 
buvo neginkluotas ir polici
ja jį galėjo, jeigu norėjo, 
lengvai‘suimti. Bet polici
ninkas ištraukė pistoletą ir 

’šovė į jį, pataikydamas nu
garkauliu.

Paskutinėmis žiniomis 
Joneso gyvybė randasi pa
vojuje. Po to, kai Jones ta
po pašautas, policija dar 
pridėjo kaltinimus, kad jis 
bandė apiplėšti ir nužudyti

sulaikyti, verčiau, negu 
leisti negrams juose važinė
ti vakarais.

Mobile mieste įvyko ma
sinis mitingas, kuriame nu
tarta ir ten pradėti kovą 
prieš segregaciją autobu
suose.

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — AFL- 

CIO skelbia, kad bedarbių 
skaičius vis auga. Praeitų 
metų pabaigoje paskutinę

Bet kaipgi ši liūdna istorija 
rasidėjo? Buvo šitaip:
Jau labai seniai, prieš dan

elį metų, šis laisvietis su sa- 
o žmonele išsikraustė kur

,en už keleto desėtkų mylių 
gyventi. Ir gyveno, gal ii* 
džiaugėsi, nežinau. Bet nie- 
•am nė žodelio. Jokiame pa- 
engime nė akių neparodė.

Užmiršo jiedu visus, visi 
žmjršo juodu.

Ir štai tragedija, štai mir- 
s. Ir apie tai per keletą 
lėnesių niekam nė žodelio, 
ieko ir mes nežinojome.

i Laisvo; šiaip gero žmogaus 
aged i j a. Jam, žinoma, da- 
ir nei šilta, nei šalta. Bet jo 
nonelė, jt> tiek daug buvu- 

;ų draugų, kurie tik dabar, 
o keletė mėnesių apie mirtį 
ižinojo; — kaip su jais?

Ir žinau ne vieną tokių 
raugų, kurie sako: O koks 
a skirtumas, kaip aš kur 
kojas pakratysiu! ?”
Ir jie gyvena atsiskyrę, 

aip pustelnmkai. Ir užsida- 
ję, tiesiog pasislėpę laukia 
;alo!
, Pasakysiu: kvaila taip gy
venti, taip saumylingai, taip 
filosofiškai 1”
Būk su žmonėmis, būk su 

draugais ir prieteliais. žmo
gus yra žmogus, žmogus, pasi
lieka žmogumi. Niekas negy
vena tik sau, — bent^hu ne
turėtų gyventi tik saiL

Atrodo, kad mūsų moksli
ninkai pabus iš miego. Savo 
suvažiavime šiomis dienomis 
jie pasakė:

Laikas ir mums prasikrapš- 
tyti akis ir pažiūrėti į platų
jį pasaulį, į visuomenę.

Jie kalbėjo šitaip: Mokin
ki mės iš biznierių ir darbi
ninkų. Šitie žmonės tuojau 
pasisako kiekvienu svarbes
niu visuomeniniu klausimu.

• O mes neturime nuomonės, 
neturime nusistatymo. Sar
mata! Gana to!

Gerai; gražiai, protingai 
moksliškai nukalbėta. Dabar 
tenka tiktai laukti šių galvo
čių pasirodymo su darbais.

autobuso vairuotoją ir taip
gi nužudyti autobusu va
žiuojančius du policininkus.

Tuo tarpu iš»kitų vieto
vių Pietuose ateina žinios,

Rumunija pakels savo 
darbininkų algas ant 
36 proc. dar šiais metais

Bukareštas. — Rumuni
jos komunistų vadas Ghe
orghiu De j, paskelbė radijo 
kalboje, kad darbininkų 
faktines algos bus pakeltos 
šiais metais net ant 36 proc. 
Dalinai tai bus tiesioginis 
algų pakėlimas, dalinai pre
kių nupiginimas. Bet bend
ras rezultatas bus, kad dar
bininkų perkamoji jėga pa
didės ant 36 procentų.

Viena. — Vietinė spauda 
sako, kad Lietuvos sostinė
je Vilniuje kai kurie vilnie
čiai ' žydai registruojasi 
Lenkijos konsulate, nes no
ri atgauti Lenkijos piliety
bę ir išvykti Lenkijon.

Prelatas Krupavičius Chi- 
eagos Drauge tebeporina sa
vo atsiminimus apie 1926 me
tu fašistinį perversmą Lietu
voje, kuriame Krupavičiaus 
vadovybėje taip giliai 1 buvo 
.Įsitraukę ir Lietuvos klerika
lai. • .

Vienoje vietoje skaityda
mas daug gražaus juoko tu
rėjau. Apgavikas KrupavL 
čius buvo skaudžiai apgau
tas !

Jis rašo: Aš labai nenorė
jau,, kad Voldemaras būtų 
paskirtas premjeru. Tyčia, 
apgavimui tautininkų, pasiū
liau premjeru Merkį. Visi su
tiko. Išsiskirstėme. Ant ryto
jaus skaitau pranešimą, kad 
Valdemaras paskirtas prem
jeru. Tapau biauriai apgau
tas. Baisiai supykau. Telefo- 
nuoju Smetonai. Bet viskas 
veltui... (Draugas, gr. 28 d.)

Ir taip apgavikai apgavo 
klerikalinį apgaviką.

O visi, kaip žinia, buvo ly
gūs, kruvini smurtininkai.

savaitę prisirašė dar 24,000 
bedarbių. Bedarbių pašal
pos dabar gauna 1,222,000 
žmonių, bet tai tik dalis 
faktinai be darbo esančiu 
žmonių.' Labor Research
Association sako, kad be
darbių dabar yra 2,500,000.

Fort Edward, N. Y. — 
Pulp, Sulphite and Paper 
Mill unija įteikė $500 dova
ną Agrikultūros darbinin
kų unijai. Ta unija, kuri 
susiorganizavo 1930 metais 
tarp lauko darbininkų ir 
bežemių, yra visai silpnutė, 
turi tik 7,000 narių. Bet ji 
dabar rengiasi pradėti pla
tų organizavimo vajų ir 
mano, kad galėtų suorgani
zuoti šimtus tūkstančių
lauko darbininku, kurie

u *

dirba už labai mažas algas. 
Ta unija prašo kitų unijų 
finansinės pagalbos jos va
jui.

Įvykiai Alžyree'
Alžyras. — Francūzai 

pravedė mirties bausmę 
dviems nacionalistams, ku
rie, sako jie, “buvo susirišę 
su teroristais”. Mascaros 
srityje tu o tarpu įvyko' 
smarkuš mūšis tarp pąrti-' 
zanų ir francūzų. ir parti
zanų krito, sako francūzai, 
bet jie nesako, kiek krito 
jų pačių karių. t

Įvyko susirėmimų ir ki
tose šalies dalyse.

Kai kurie laikraščiai 
boikotuoja “Baby Doll”
New Yorkas. — Kai ku

rie provincijos laikraščiai 
atsisako garsinti filmą 
“Baby Doll”. Taip, pavyz
džiui, 2 Syracuse, N. Y., lai
kraščiai, “Post-Standard” 
ir “Herald-Journal” atsisa
kė įdėti bet kokius to fimo 
garsinimus, nes jis esąs ne- 
morališkas, paleistįiviŠkąs.

pu ir formališku laišku 
Sovietų premjerui Bulga
ninui. Kaip žinia, Bulga
ninas siūlė sušaukti penkių 
didžiųjų jėgų konferenci
ją, kurioje dalyvautų A- 
merika, Britanija, Francū- 
zija, Tarybų Sąjunga ir In
dija. Tokį pat siūlymą da
rė Indijos Nehru, kuris 
konkretiškai siūlė, kad kon
ferencija vėl vyktų Žene
voje.

Eisenhoweris savo atsa- 
kime tą siūlymą laikyti tie
siogines derybas atmeta. 
Jis sako, kad Amerika vi-

Jungtinių Tautų rėmuose. 
Amerika darys naujus siū
lymus Jungt. Tautose, sa
ko Eisenhoweris, bet jis 
Šime laiške nepaduoda, ko
kie tie siūlymai bus.

Bulganinas gruodžio 17 
d. laiškus pasiuntė ne tik 
Eisenhoweriui, bet ir 'Bri
tanijos bei Prancūzijos 
valdžių galvoms. Britai ir 
francūzai irgi atsakė da
bar, koordinuodami atsa
kymą su Amerikos — visi 
trys atsakymai, rašyti be
veik tais pačiais žodžiais, 
pasiekė Maskvą tą pačią 
diėna. v

Britai pripažįsta:

Partizanai dar 
veikia Malajoj
Kuala Lampur. — Britai 

per paskutinius metus vis 
sakė, kad partzaninis ju
dėjimas Malajoje pribaig
tas, bet dabar jų karinis 
vadas Malajoje gen. R. H. 
Boweris staiga paskelbė, 
kad partizanai dar veikia. Į 
Jis sakė, kad virš 2,000 par- j 
tizanų veikia džiunglėse.

Iš to paskelbimo stebėto- j 
jai daro sekamas išvadas:.,

1. Partizanai turbūt su-1 
stiprino veikfh, kitaip bri- i 
tai nebūtų radę reikalo a-1 
pie juos staiga prabilti; • |

2. Malajoje veikia žymiai i 
didesnis skaičius partizanų, 
negu 2,000, nes britai, žino
ma, stengtųsi tą skaičių 
mažinti.;

3. Britai gal prirengia j
viešą nuomonę naujoms o- ; 
fensyvoms prieš partiza-1 
nūs. į

-- --- ---------
Porelė pa plaukinei o 
teduotame vandenyje
ĮTttsburghas. — Tempe- j 

ratūra buvo tik apie 20I 
laipsnių, bet David E. Ni
cholas ir jo žmona paplau- 
kinėjo teduotame Monan- 
gahelbs upės vandenyje. Jis 
turi i56 metus amžiaus, ji 
53. Jie kasmet Naujų Metų 
proga paplaukinėja deduo-. 
tame vandenyje, kad įsiti
kinti, jog jie “dar neišty- 
žę”.

Port Saidas. — Britai at
gaus lavoną savo leitenan
to, kurį egiptiečiai partiza
nai buvę suėmę Port Saide. 
Tas leitenantas mirė parti
zanų belaisvėje. Jo lavonas 
dabar perduotas Jungtinių 
Tautų jėgoms, kurios jį 
perduos britams.

Roma. — Senatorius Eu-. 
genio Reale pasitraukė iš1 
Komunistų partijos. Jis sa
ko, kad nesutinka su Ita
lijos K. P. -nusistatymu 
Vengrijos klausimu.

šiaurės Airijoje
■ ' .......v—

Britai areštavo 
14 nacionalistu c.

Belfastas. — BHtai suė
mė 14 jaunų ; nacionalistų.. 
Jie yra kaltinami priklau-. 
syme prie nelęgališkos gin
kluotos organizacijos, kuri 
žinoma-kaip IRA (Irish Re
publican Army). Britai sa
ko, kad tie suimti airiai 
anksčiau dalyvavo ginkluo
tame užpuolime ant jų po
licijos stoties Brookenbo- 
rough miestelyje. Tame 
užpuolime du nacionalistai 
žuvo.

400 kareivių per keletą 
dienų ieškojo IRA vyrų a- 
pylinkės kalvose ir- pelky
nuose. Ieškojime taipgi da
lyvavo helikopteriai ir poli
cijos šunys.

Belfaste policija suėmė 
dar kelis nacionalistų vei
kėjus.

RI republikonai 
apeliuoja prieš 
rink, rezultatą
Providence, R. I. — Re- 

publikonai apeliuoja valsti
jos aukščiausiam teį.smui ir 
fędęraliniąms , teispiąms 
prieš auks. teismo pųtapi- 
mą, kad demokratas Den
nis J. Roberts laimėjo rin
kimus į gubernatorius. 
Kaip žinia, Roberts jau in
auguruotas. Rinkimų re
zultatai anksčiau rodė, kad 
republikonų kandidatas De 
Sesto laimėjo 437 balsų 
dauguma, bet teismas nu
tarė, kad prie jų neteisin
gai buvo priskaityti balsai 
civilinių žmonių, kurie sa
vo balotus prisiuntė iš ki
tur, panašiai, kaip tai daro 
kareiviai. Republikonai 
teigia, kad tie balsai lega- 
liški ir turi būtį priskaity
ti.

Washingtonas. — Nauja
sis 85-as Kongresas vakar, 
ketvirtadienį, pradėjo sa
vo sesiją. Atstovų butas ir 
Senatas pradėjo rinkti sa
vo vadovybes. Atstovų bute 
ji bus visai panaši kaip 
praeitame Kongrese, bet 
Senate vystosi tam tikra 
kova. Demokratai Senate 
turi 49 narius, republikonai 
47. Tas reiškia, kad demo
kratai galėtų likti kontro-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Apie 
100 negrų pastorių, atsto
vaują įvairias protestantų 
sektas, suvyko ‘Washingto- 
nan ir jie matosi su savo 
sėnatoriais ir kongresma- 
nais. Jie reikalauja, kad 
būtų padarytas galas f.ili- 
busteriams. NAACP tuo 
tarpu reikalavo, kad. Sena
tas pašalintų iš savo tarpo 

’ rasistinį Mississippi senato- i 
riu Eastlanda. NAACP sa
ko, kad jis parodė panieką 
šalies įstatams ir teismams, 
ragindamas neklausyti įsta
tymų.

Port SaTcta. — Olandų 
laivas “Arend” jau ištraukė 
iš Sūezo kanalo vieną pa
skandintą laivą. Valymas 
iau pradeda isisiūbuot. Ita
lų laiv. “Squalo” darbuojasi 
kad ištraukti egiptiečių lai
vą “Akka”, kuris paskan
dintas paties kanalo vidu
ryje. Valyme taipgi daly
vauja Vokietijos, Jugosla
vijos, Skandinavijos, Bel
gijos ir kitų šalių laivai, 
bet ne britų arba francūzų.

Jungtinės Tautos. — Je
meno delegatas AT Hasanas 
apkaltino britus agresijoje. 
Jis sakė, kad britų kariniai 
junginiai Kalėdų dieną ata
kavo Jemeną iš pietų kryp
ties ir šaudymas dar tęsia
si iki šios dienos. Britai ta
me užpuolime prieš jeme- 
niečius naudojo Adeno ir 
kitų savo “protektoratų” a- 
rabiškus samdytus karius.

P. Nenni oficiališkai 
atsisakė taikos pryzo 
Roma. — Socialistų ' va

das Pietro Nenni .oficiališ
kai atsisakė Stalina vardo 
taikos pryzo, kurį jam 1953 
metais įteikė Tarybų Są
junga. Nenni tuo laiku 
lankėsi Maskvoje ir kalbė
josi su Stalinu.

Nenni su pryzu gautus 
pinigus paaukojo Raudona
jam Kryžiui.

Camp Kilmer, N. Y. — 
Per šią stovyklą jau perė
jo 17,168 vengrų bėgliai.

Hollywood. — Filmų ak
torius H. Bogart randasi 
mirties patale, miršta nuo 
vėžio.

Įėję, kaip praeitame Sena
te. Bet demokratas Laus- 
che iš Ohio,. buvęs tos val
stijos gubernatorius, pa
skelbė, kad jis gal balsuos 
su republikonais. Jis buvo 
planavęs pasilikti guberna
toriaus vietoje dar savaitę,' 
bet staiga paskelbė, kad 
dalyvaus sesijų pradžioje.

Jo paskelbimas iššaukė 
atgarsį New Yorke. Čia Se
natai! išrinktas republiko- 
nas J . Javits irgi buvo pla
navęs likti nekurį laiką sa
vo sename poste (jis yra 
N. Y. generalinį prokuro
ras), bet dabar nutarė da
lyvauti pirmose sesijose. 
Ketvirtadienį buvo speku
liuojama, kad jeigu Laus- 
che tikrai persimes ir Ja
vits dalyvaus sesijoje, tai 
santykis tarp partijų bus 
48 prieš 48. Sprendžiamą 
balsą tada turėtij Senato, 
posėdžiuose dalyvaujantis 
vice-prezidentas Nixonas, 
kas reikštų, jog republiko
nai galėtų perimti Senato 
vadovybę.

Ketvirtadienį paskelbta, 
kad prezidentas Eisenhow
eris pasakys kalbą šian
dien, penktadienį, bendro
je sesijoje. Bet tas dar ne
buvo pilnai tikra, nes buvo 
galimybė, kad ta kalba 
bus atidėta iki ateinančos 
savaitės pradžios.

13 senatorių, tarp jų 6 
republikonai, pasiryžę ves
ti kovą už filibusterių galą. 
Ta kova, kuri pasireiškia 
pastangose pakeisti ' taip 
vadinamą 22-rą taisyklę, 
skaitoma kova prieš diksi- 
kratus ir rasistus. Kovai 
vadovauja senatoriai Doug
las, Andersen, Ives, Humph
rey ir kiti.

' New Kensington, Pa.
Jonas Yasadavičius, 75 m. 

amžiaus, mirė sausio 2 d. Pa
šarvotas Donohue »koplyčioje, 
Arnold, Pa. Laidotuvės įvyks 
sausio 6 d., Greenwood kapi
nėse, New ’Kensingtone.

Velionis paliko^ nuliūdime 
keturias dukteris ir vieną sū
nų. Buvo ilgametis Laisves 
skaitytojas.

Šią hūdną žinią pranešė 
Laisvės raštinei telefonu C. 
Stašinskas, , iš New KenUng- 
tono. Jis pranešė, kad vėliau 
parašys apie velionio mirti ir 
laidotuves.

Velionio šeimai reiškiame 
užuojautą.

Montrealis. — 75,000 ge
ležinkeliečių streikuoja Ca
nadian Pacific geležinkelio 
linijose. Tos linijos veiki
mas visai sulaikytas.
~~ORAS NEW YORKE

Kiek švelniau, *ne taip 
šalta
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KOMUNISTINIAME PASAULY
NESENIAI Kinijos Liaudies Respublikos spaudoje 

(komunistų organuose) pasirodė ilgas straipsnis, nu
kreiptas prieš Jugoslavijos Tito ir kitus, kurie, diskusi
jose, už vieno medžio nemato miško.

Tito ir jo spauda, kaip žinia, kiekviename žingsny te
bemato tik “stalinistus”, — jei stalinistų nebūtų, viskas 
eitųsi geriausiai.

Taip nėra, sako Kinijos komunistai. Stalinas padarė 
klaidų, tiesa, bet jo geri darbai kur kas atsveria klaidas. 
Ne apie Stalino klaidas šiandien tenka diskusuoti, o apie 
tai, kaip kovoti prieš imperializmą, vis besiekiantį kirsti 
smūgį socialistiniam pasauliui ir silpnesnėms tautoms.

ĮVAIRUMAI SAARO SRITIS

Medicinos mokykla Vilniuje 
jau veikia per 175 metus

1956 metų lapkričio 24 d. j Rusijos mokslininkų, to- 
sukako 175 metai, kai buvo;kie, kaip Zagorskis, Bujals- 
įsteigtas Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto medicinos fakul
tetas. Po Maskvos universi
teto medicinos fakulteto jis 
yra seniausląs Tarybų Są-j 
jungoje. suprantama, kad, ir užda-
1781 metų lapkričio 24 d , 

rektoriui Počiobutui pasa
kius kalbą,, buvo iškilmin
gai pradėti pirmieji moks
lo metai medicinos fakulte
te, įsteigtame Vyriausio
joje Lietuvos kunigaikštys
tės mokykloje. i

Fakulteto profesoriai 
dirbo, nagrinėdami aktua
lius tam laikui medicinos 
klausimus. Ypač idomu 
pažymėti tai, kad dauge
liu atvejų jie buvo materia
listinėse pozicijose, tiek ais-: nugalėjus 
kindami bendruosius gam
tos mokslų klausimus, tiek 
nustatydami-įvairių ligų at
siradimo priežastis. Dar to
li iki pasirodant Darvino 
veikalams, čia buvo kelia
mos gamtos evoliucijos 
mintys. Profesorius A. 
Sniadeckas savo veikale 
‘Organinių būtybių teori
ja”, išleistame 1804 me
tais, skelbia, kad gyvybė 
galima tik medžiagoje, ir 
aiškina gyvybę kaip ypatin
gą medžiagos, judėjimo for
mą. Profesoriai Bojanus 
ir Eichvaldas .tvirtino, kad 

i gyvulių rūšys
I turi būti atsiradusios iš že- 
• mesniųjų, veikiant besikei- 
l čiančioms aplinkos sąlįy-

kis, Inozemcevas, Pirogo
vas, Botkinas, Sečenovas, 
Sklifosovskis ir kiti. Drau
gija palaike plačius ryšius 
ir su žymiais Vakarų Euro
pos mokslininkais. Todėl

rius medikochirurginę eka- 
^miją, draugija tebeliko 
svąrbus medicininės kultū-

jų gimtinė kalba yra vokie
čių ir didžiuma saarlandie- 
čių save skaito vokiečiais.

Tad, jau kokie dveji tre
ji metai po praeito karo pa
baigos Francūzijos valdžia 
pradėjo suprasti, kad su 
laiku reikės atsižadėti Saa
ro. Viso, ko francūzai sie
kė, tai palaikyti kuo ilgiau 
tam tikras ekonomines, kon
cesijas toje turtingoje 
mens anglies srityje.

1955-ų metų spalio 
nesi Saaro gyventojai
savo prieš planą paversti 
Saarą autonomine sritimi, 
kurią kartu administruotų 
visos Vakarų Europos val
stybės. Po to saarlandiečiai 
nubalsavo už prisijungimą 
prie Vokietijos.

Ilgai buvo vedamos dery
bos ir 1956 metų antroje 
pusėje Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris ir 
Francūzijos premjeras Mo-

ak-

mė- 
bal-

PRIEš SAVAITĘ amerikinis radijo komentatorius 
Edwaid R Murrow paskelbė per televiziją pasikalbėji
mą Burmoje su Kinijos Liaudies Respublikos premjeru 
Chou En-lajum.

Kai “korespondentas klausė premjero, ką iis mano apie 
Vengrijos įvykius, ką jis mano apie Tarybų Sąjungos 
įsikišimą i vidujinius Vengrijos reikalus, tai Chou En- 
lajus atsakė, jog tai, ką padarė Tarybų Sąjungos'ka
riuomene Vengrijoje, buvo teisėta, buvo reikalinga.

Tarybinė aimiia, sakė Chou En-lajus, padėjo Vengri
jos darbininku ir valstiečių valdžiai nugalėti priešą po 
.o, kai toji prašė talkos. Tarybų Sąjunga, be to, turėjo 
stoti talkon Vengrijai, einant Varšuvos sutartimi. Padė
dama Vengrijos vyriausybei nugalėti fašistų pasimojimą, 
Tarybų Sąjunga išgelbėjo socialistinius pasiekimus 
Vengrijoje ir pasitarnavo pasaulinei taikai.

Kalbėdamas apie Kinijos-Taiybų Sąjungos santykius, 
Chou En-lajus sake:

“Jokie-skilimai L ei intrigos ireigali išardyti solidainimo. i aukštesnės 
cgzistuojaniVo tarp Kin'*as ir Tarybų Sąjungos”. Iliri n

Beje, Chou En-lajus jau grįžo iš savo kelionės į Peki
ną. Bet netrukus jis ir vėl vyks — šiuo tarpu vyks į j ęoms. Ypač toli žengia šia 
Maskvą tartis su Tarybų Sąjungos vadovais. Jis aplan-! kryptimi Eichvaldas,

Saaro sritis, kuri šiais 
metais vėl perėjo Vokieti
jos žinion, yra nedidelis 
990 kvadratinių mylių kraš
tas su apie milijonu gyven
tojų. Bet tai kraštas, ku- 
ft’is lošė svarbią rolę ir ku
ris dažnai minimas moder
nių laikų istorijoje. Prie
žastis — Saaro sritis glūdi 
tarp Vokietijos ir Francū
zijos ir per ilgus šimtme
čius buvo kivirčų ir ginčų 
tarp Francūzijos ir Vokie
tijos objektu,

Saaro teritorija, kuri vie
nu metu priklausė taip va
dinamai šventai Romos im
perijai, jau 1,000 metų at
gal, kuomet valdė impera-

. -torius Unerlemogne, buvo 
buvo vėl atkurtas tik po Di- ob^ektu tarP f™Cu- 
tižiosios Spalio socialistines : Zl! ir vokleC1ų. 
revoliucijos. 1919 metų ko-: 17-o šimtmečio pabaigo- 
vo 13 dieną Lietuvos Liau-* je Francūzijos karaliaus 
dies Komisarų,Tarybos Pir-! Lpui,so 14-to laikais Saaro 
mininkas V. K apsukas-! srities didesne dalis tapo 
Mickevičius pasirašė nuta-i prijungta prie Francūzijos-, 
rimą, kuriuo buvo atgaivin- bet po nekurio 
tas Vilniaus“ universitetas prarasta. 17S7 
su medicinos fakultetu. Bet Campo Fermio , ? 1 * *
nėms jėgoms, baltalenkiams j Francūzijai ir liko prie jos, 
okupavus Vilnių, ilgam lai-iį^į Napaleono karui pabai- 
kui sustabdomas šio nuta-■ gos 18i5.ais metais, kuo- 
rimo Įgyvendinimas. Saaras tapo prijungtas

Tikrai suklestėti ir pla-; pi’ie Prūsijos ir Bavarijos, 
čiai išvystyti savo darbą į p0 pirmojo pasaulinio 
medicinos^ fakultetas, kaip ; karo Saaro sritis vėl teko 

Francūzijai,

laiko vėl 
1797-ais metais 

i sutartimi 
kontrrevoliuci- Saaro sritis tapo priskirta

ir visas Vilniaus universi
tetas, įstengė tik po to, kai

. 7 . . rn I UI i* 11^ vi dvi IetįLietuvoje buvo atkurta ia-' o, i i * •. 'i gos giooa, orybų valdžia. ■ ■. to,.iniai_ Iki

liet susitarė, kad Saaras 
pereis Vokietijos žinion 
pradedant 1957 metų pra
džią. Bet Franc,ūzija nepa
sitraukia pilnai. Tam tikros 
garantijos jai duotos, kad 
ji turi teisę eksploatuoti 
dalį Saaro akmens anglies, 
Saare dar kursuos, net per 
dvejus metus, frankai, o ne 
unarkės. Ir liks kitas daly
kas, kuris gali atrodyti 
keistas: nors Saaras dabar 
Vokietijos dalis, sritis liks 
muito atžvilgiu dviems me
tams Francūzijos sąstate, 
ir francūzu muitininkai 
kontroliuos visą eksportą ir 
importą tarp Saaro ir liku
sios Vokietijos. Kitaip sa
kant, francūzu valdininkai 
francūziškose uniformose 
kontroliuos sieną tarp vie
nos Vokietijos provincijų ir 
kitu. . .

Viename Saaro laikrašty
je pasakyta: “Mes dar vis- 

’ vien liekame keista sritis”.
M.

New Jersey naujienos

bet tik jos ad- 
po Tautų ly-

1935 metų tę-
Didžiojo Tėvynės karo ir i sėsi francūziška adminis- 

vokiškųjų fašistų okupaci-. tracija. Tais metais įvyko

Buvo ventojai turėjo pasisakyti, 
N prie ko jie nori priklausy- 

... Nors Vokietija tada bu
vo nacių naguose ir kairieji

kys ir Lenkijos Liaudies Respubliką. Grįždamas namo 
iš Tarybų Sąjungos, Kinijos premjeras dar kartą už
suks į Indiją ir ten padarys pranešimą Indijos vyriausy
bei apie tai, ką jis girdėjo Tarybų Sąjungoje.

Matyt, Kiniia deda visas pastangas palaikyti juo ge
resnius santykius su savo kaimynu Indija.

New York Times korespondentas New Delhi (Indijos 
sostinėje) praneša, kad Nehru yra įsitikinęs, jog Kini
jos Liaudies Respublikos vyriausybė yra tvirta, ir ma
no, kad ji “valdys' Kiniją per dešimtmečius”. Indijos vV- 
riausybė nemato jokių simptomų, kad tarp Kinijos/r 
Tarybų Sąjungos būtų kokių nors didelių nesusiprati
mų, vedančių prie santykių pablogėjimo.

Nežiūrint visokių Indijos valdžios priešingų įrodinėji
mų, sako korespondentas, Chou En-lajus nepalaužiamai 
nusistatęs, kad Tarybų Sąjungos įsikišimas į Vengrijos 
vidujinius reikalus buvo teisus, nes ji tai darė kaip bū
tiną savo pareigą.

jos metai padare universi- ■ referendumas, kuriame gy- 
tetui didžiulę žalą.
sunaikinti visi, itin vertin- į 
gi įrengimai, daugelis pa- i įp 
statu buvo sugriauta. Bro-!
P’ '

ku padedamas, universite
tas per trumpą laiką ne tik 
kad atsistatė visa tai, kas 
buvo sugriauta, bet ir žy
miai išsiplėtė. Į medicinos 

laipsniu gyvūnijos issivys- fakultetą pakviečiami dirb- 
tymo eilėje. t į tį žymūs respublikos gydy7

Pažangių idėjų buvo pa-1 tojai specialistai,^ steigiama 
reikšta ir kitose 
universiteto 
mokslinės veiklos
Antai, profesoriai , Idiniki- 
ninkai Frankas ir Sevrukas i •< 
reikalavo, kad studentai i didato laipsnis. _ 
gerai žinotu pakitimus, i stacijas apg.ynė 
vykstančius žmogaus orga
nizme ligos metu.

Po .1830-1831 metų suki
limo, kuriame aktyviai da
lyvavo ir universiteto stu
dentija, caro Nikolajaus 1 
patvarkymu, universitetas 
buvo uždarytas. Tačiau ry
šium su dideliu gydytojų 
trūkumu medicinos fakul
tetas nebuvo panaikintas. 
Nuo 1832 metų jis veikė 
ka i p • sava ra nk i įs taiga — 
V i In i aus m ed ikoch i rurgi n ė 
akademija. Medikočhirur- 
ginei akademijai neteko il- 

, gai gyvuoti, 1838 metais 
į buvo išaiškintas Konarskio 
i vadovaujamas suki! i m a s 

stalininkais. Gerai! Ten,; prieš caro patvaldystę. Pa-

Pabaigoje 1956-tų metų 
įvyko keletas nelaimių lie
tuvių tarpe.
kauskui, Jersey City, N. J., 
padaryta ant akies operaci
ja. Operuotas buvo vieno
je iš New Yorko ligoninių. 
Zaikauskas jau namie. Jo 
antrašas—320 Pine St.

Tačiau sveikata taisosi 
lėtai ir, sakonia, vėliau rei
kės eiti ant kitos akies ope
racijai. Jo gyvenimo drau
gė su sveikata nesijaučia ge- 
faį ir daktaro patarimu tu
rėtų pasiduoti operacijai. 
Bet, matyt, operacijos bau
ginasi ir taip kankinasi. 
Linkiu abiem Zaikauskam 
laimingai sunkumus perga-

Antanui Žal-

Užuojauta draugam 
param.

Pattenburgietė Bartasie-t 
nė žiemos šalčius praleisti 
išvyko į Floridą. Ji tai da
ro jau kelintą kartą iš ei
lės. Ji žiemomis šalčių 
šiaurėj pakęsti negali ir 
sveikatos sumetimais, reu
mato kankinama, vyksta į 
šiltą kraštą, kad jos taip 
skausmai nekankintų. Jos 

gyvenimo - draugas mirė 
pereitų metų pavasarį ir 
palaidotas Clinton, N. J., 
kapinėse.
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liškųjų tarybinių respubli- elementai Saaro darbininku lėti ir vėl būti sveikųjų tar- -lit • • J 4.

lai
kęs žmogų aukščiausiuoju

tarpe ragino balsuoti užjPe-, 
srities autonomija, o ne už 
prisijungimą prie Vokieti
jos dauguma; 
proc., balsavo 
girną.

Tais metais

net apie 95 
už prisijun-

vokiečių ar-

Ralph Maldeikis, 61 me
tų, irgi iš Jersey City, laip
tais žemyn parpuolęs susi
žeidė pabaigoje lapkričio 
mėnesio ir nuvežtas į Med
ical Centre ligoninę bėgyje

Į dviejų dienų mirė. Maldei-
Vilniaus 'rimta klinikinė bazė. Tris- mija triumfingai įmaršavo“ 

profesorių dešimt žmonių iš senųjų į Saaro sritį ir pats Hitle-
srityse dėstytojų pokariniais me- ris atsidangino.

tais apgynė disertacijas, ir | Bet po Antrojo pasauli- 
i jiems suteiktas mokslų kan- nib karo Saaras vėl atsira- 

, Be to, dis- do Francūzijos' rankose, 
žmo-i šiuo kartu francūzai buvo 

nių, baigusių universitetą pasiryžę pasilaikyti Saarą 
jau po karo. Jei, buržuazi- ant visados — jie ėmėsi ari
jai valdant Lietuvą, iš sto- tį greitai francūzinti ir vi
jusių studijuoti mediciną 
mokslą baigdavo tik 25 
procentai, tai dabar abso
liutinė 
baigusi

kis atvyko į Ameriką 1914 
metais. Buvo katalikiškų 
pažiūrų žmogus, bet man
dagus ir su visais santaiko
je sugyveno.

NAUJŲJŲ METŲ pobūvy, įvykusiame Kremliuje, 
Chruščiovas,, kaip praneša New York Timeso korespon
dentas Maskvoje, William J. Jorden, apie Staliną sakė: 
Jis buvo didelis kovotojas prieš imperializmą ir didelis 
marksistas. Toliau:

“Aš augau Stalinui stovint Tarybų Sąjungos prieša
kyje. Stalinas padare^kfaidy, het mes Visi privalome imti 
atsakomybę už tas klaidas, kadangi mes su| Stalinu bu
vome susiję. . . i :
\ “Imperialistai vadina mus! i
kur reikia kovoti prieš imperializmą, mes Visi esame ! aiškėjo, kad šiame sukili- 
stalininkai” . ' į me dalyvavo ne tik akade-

I m i jos studentai, bet ir pro- 
i fesoriai. 1842 metais me- 

’! dikochiruVgija galu t i n a i 
uždaroma.

Ir uždarius medicinos 
’fakultetą, jo teigiama įta-

valdžia

medikų dauguma, 
mokslą, gauna gy- 
diplomą. Tarybų 
sudarė s jaunimui

su kuom jungti Francūzi- 
jon. Bet laipsniškai darėsi 
aišku, kad tas tampa nega
limu daiktu. Tiesa, daugelis 
saarlandiečiu turi 
ziškas pavardes
prieš-napoleoniškų laikų) 
tiesa, kad francūzu kultū
rinė įtaka didelė, kad di
džiuma ' saarlandiečiu su-, 
pranta ir francūziškai, bet

francū-
(dar ir

GIEDOJUSIEJI TOKIAS Chruščiovo pastabas, mano 
kad jis jas vyriausiaį kreipė prieš Jugoslavijos Tito, ku- į 
ris mėgsta didžiuotis ir skelbti, būk jis labai nekenčiąs 
'/‘Stalino pasekėjų”.

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos teorinis.organas Tnedicininęriru i t ū r a i 
“Komunistas” abejoja, ar Jugoslavija gali vadinti save Vilniuje ir plačiose aplin- 

■ ’socialistine šalimi, kuomet ji daug kuo remiasi ekono-: :io.„mine pagalba, gaunama iš Jungtinių Valstijų. ^sireiškč -
Kitas tarybinis žurnalas “Naujieji laikai” sako:

gali įkas nors rimtai planuoti sukurti socialistinę daugiau kaip prieš 150 me- 
valstybę Amerikos ir kitų monopolijų nemokamali tei
kiamos pagalbos pagrindu?”

i
I kad dar 1805 metais, t. y.

tąjį mokslą. Vien tik po
kario metais medicinos fa
kultetas išleido 1,248 gydy

tojus ir farmaci n i n k u s . 
.Šiuo metu daugiau kaip 
Trečdalis gydytojų Lietuvo- 
jje yra mūsų fakulteto auk- 
I lėtiniai.
I j

Medicinos, fakulteto ben-1 viai dalyvauja 
i dradarbiai gvildena svar- apsaugos darbe 
I bias mokslines problemas, profilaktinę ir 
S Pažymėtini profesoriaus J. pagalbą darbo 
Kairiūkščio darbai dirgina- Fąkulteto klinikos vadovau- 
mosios terapijos srityje. Jo i į

i atrastas neobenzinolo pre- niuje ir daugelyje respubli- 
i paratas davė • gerus rezul- Į kos rajonų, jose tobulinasi 
tatus gydant tokias sun- ‘ daug jaunų specialistų. Ta
kias ligas, kaip bronchų rybų valdžia sudaro visas 
astmą, odos ir limfinių! sąlygas fakultetui ir toliau 

i mazgų tuberkuliozę bei ki- i klestėti bei ’ stiprėti. Šiuo 
tas. Fakultete pasiekta lai—'j metu Vilniuje statomos 
mėjimų opinės ligos „ gydy- į tūkstančio lovų klinikos, o 
mo srityje, Docentas P. Ifai įgalins fakultetą dar la- 
Norkūnas pasiūlė eilę prie-1 biau pagerinti studentą mo- 
monių, patobulinančių chi-jkymą, tobulinti gydomąjį

virtas medicinos fakulteto 
“Mokslo darbų” tomas.

Medicinos fakulteto pro' 
ifesoriai ir dėstytojai akty- 

sveikatos 
gerinant 

gydomąją 
žmonėms.

gydomajam darbui Vil-

Į j *z c- V O ~

i mazgų tuberkuliozę bei ki- . klestėti bei' stiprėti, 
tas. Fakultete pasiekta lai—'įmetu Vilniuje st

TENKA PRIMINTI, jog Tito politika, parodyta link 
Vengrijos įvykių, jį toli atstūmė nuo* tarptautinio komu
nistinio judėjimo, kurio centras, kaip Kinijos Komunistų 
partijos organas sakė, tebėra Tarybų Sąjungoje.

tų, medicinos fakulteto pro- . - - --
j fesoriai įsteigė Vilniaus 11Wgini šios ligos gydymą, i darbą,, plačiau 
medicinos draugiją ir akty-į “ I. P 1
viai dalyvavo jos darbe. A- i 
pi-e šios draugijos didžią pasiekimai darosi prieina- 

! reikšmę ir vaidmenį galima mi medicinas pr a k t i k o s 
’spręsti kad iT iš to, jog jos darbuotojątųs. šiuo metu 
! nariaiSę buVo eilė žymiausių I puošiamas spaudai jau ket-

Fakulteto mokslininkų
S. PAVILON1S 
Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto . 
dekanas.

Štai mūsų geri progresy
vio judėjimo veikėjai ir pa
žangaus judėjimo rėmėjai 
tapo ištikti skaudžios .ne
laimės. Jie yra Harrison- 
Kearny progresyvių orga
nizacijų nariai, parengimų 
lankytojai, Josmantas ir 
Žolynas. Pirmutinis pra
rado, rodosi, du rankos 
pirštus. Antrajam nupiau- 
ta koja 
jauni,
ma nei šeimynom, 
draugam girdėti 
skaudžias nelaimes.

Paskutinis parengimas 
Elizabetho progresyvio klu
bo pereitais metais buvo 
gražus ir kultūringas. Klu
bas apvaikščiojo savo 40- 
ties metų gyvavimo sukak
ti. Iš klubo kūrėjų dar yra 
poiy gyvų ir stiprių, pilnų 
energijos klubą palaikyti. 
Klubas per saw gyvavimo 
laikotarpį yra atlikęs daug 
gerų darbų. Bet, kaip viso
se organizacijose, taip ir 
klube trūksta jaunų žmo 
nių, naujų spėkų, naujc 
kraujo būti gyvam, veik 
liam ir naudingam visuo 
menei.

Tačiau tie draugai ii 
draugės, kurie palaiko klu 
bą, verti pagarbos. Jie pa 
rodo pavyzdį, kad be orga 
nizacijos, be vietos susirink 
ti, pasikalbėti bei peržvelg 
ti bėgamus gyvenimo reika 
lūs, yra sunkus dalykas 
Mes turime kolonijų, kurio 
se nėra panašaus klubo 
tos kolonijos, nors ir tur 
veikėjų, gyvumo veikim* 
neparodo. Mano patarimai

Abu draugai nėra 
Nemalonu, nelinks- 

nei jų 
tokias draugams elizabethiečiams • 
Užuo- jus, draugės ir draugai 

jauta nuo visų progresyvių turite pasiryžimą. Laiky 
New Jersey lietuvių jums, , kite ištaigą, kurioje jm 
draugai, skaudžios nelai- laisvalaikį praleidžiate. Be 

įstaigos, be klubo^ būtumėt 
pakrikę, neorganizuoti, ir 
kolonija paliktų tokia, ko
kiomis yra tos, kur pirmiau 
panašūs klubai buvo, bet 
dabar jų nėra. Iš apylin
kės retkarčiais suvykę jūsų 
darbo rėmėjai jus pagerbs 

abar parems jūsų prakilnų 
\ju ‘ *

Ji tik ką buvo bai-1 visų paramos.

mes ištiktiems

Newarkieciai Kasparai 
sako: Kalėdų šventės dau
geliui linksmos, bet mes jo
mis pasidžiaugti negalime. 
Pora metų atgal mirė vie
natinis jų sūnus; buvo ve
dęs ir vaikų tėvas. IT 
gi prieš šventes mirė 
marti. < ’ 
gusi aukštą mokslą ir ga-; 
vusi profesoriaus mokslo ■ ••
laipsnį. Pabaigus mokslą j ifeuilkCIJOS AtSSKyiDai 

išvykoj 
Viešė- 

pagavo 
Jigą ir,

darbą, kuris užsitarnauja 
Pilietis

ir gavus diploma 
atostogų į Meksiką, 
dama Meksikoje, 
kokią užkrečiamą 
parvykus namo, nepaisant 
kad buvo jai suteikta rnedi-

JOHN SANDUSKY, Vol
ga, W. Va.—Money Orderį 
($10) ir laišką perdavėme 
administracijai. Ačiū!

kad buvo jai suteikta niedi- SENAM VINCUI.—“Bai
kale pagalbą, mirė, sulau- ties audrose” gavome. Dė- 
kusi vos 34 metų amžiaus, kojame. Tilps vėliau.
■>;> -Mi II Ui> <i1 į *ii»i »i <« !.hi miiho .1     <
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CHICAGO, ILL.
• Ii CHICAGOS LIETUVIŲ 

’DRAUGIJOS SUSIRINKIMO
Chicagos Lietuvių Draugi

jos priešmetinis susirinkimas 
įvyko 19 .d. gruodžio Lietu
vių Auditorijos mažojoje sa- 
leje.

Į susirinkimą atsilankė 
apie 100 narių. Imant atydon, 
jog prie Šios organizacijos 
priklauso‘net 4,300 narių, tai 
labai maža proporcija — 
arba nuošimtis tedalyvavo 
šiame svarbiame pricšmeti- 
niame susirinkime.

Prisiartinus skirtam laikui, 
pirmininkas K. Deveikis ati- 

,<larė susįrinkimą ir ne tik pa
prašė narius ramiai užsilai
kyti, bet paskyrė ir maršal
kas tvarkai daboti.

Perskaičius protokolą, pri
eita prie valdybos raportų. 
Savo raporte pirmininkas nu
siskundė, jog padėtis dabar 
nekokia if eina yis prastyn.

Nariai jau ir taip seno (am
žiaus, bet jie kas dieną eina 
senyn. Ligonių vis randasi 
daugiau ir mirčių skaičius vis 
d idėja J O jaunimo sunku 
gau^a^ildyti mirusiųjų vie
toms. Todėl, Draugija turiu 
ir narrų^j&aičiumi mažėja. 
Pirmininkas ragino narius pa
dirbėti ir įrašyti į Draugiją 
daugiau jaunimo.

Kasininkas K. August ra- 
oriavo, jog šiais 1956 m. į 
'raugijos iždą viso įplaukė 
; -14,796.55, o išlaidų buvo 
:46,821.63.

Išlaidos padalintos sekan
čiai : pomirtinėms išmokėta 
$22,800.00; pašalpoms ligoje 
— $15,950.10; grabnešiams 
ir gėlėms $2,720.75; adnii- 
nistratyviniams reikalams — 
$5,347.80. Vietoj balanso iš
laikymo pasidarė deficito- 
nedatekliaus $2,025.00.

‘ Praeitais 1955 metais defi
citas - nedateklius buvęs 
daug didesnis, net $6,363.63.

Finansų sekretorius P. Mil
ler raportavo, jog šiais 1956 
metais Draugijos nariu mirė5 
"»5 vyrai ir 44 moterys, viso 
■>9 nariai atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Kiek gauta naujų na- 
•ių ir kiek*1 buvo ligonių ne- 
'ugirdau, o gal ir neraporta- 
/o.

šios atskaitos parodo aiš
kiai Draugijos finansinę apy- 
artą. Man atrodo, kad per

daug išleista admin istraty- 
iams reikalams ir grabuč
iams. Padarius geresnę e ko- 
omiją arba grabnešius visai 
įmetus, nes uniformuotų jų 
e labai reikia, nes gali pa
imanti neuniformuoti mini
mojo artimiausieji draugai, 
alima būtų išvengti deficito 

dar turėti pelno.
Kodėl 1955 metais defiei-

J. Thomas, Pocius ir A. Yu
ris. Jie prirengė raportą dėl 
Draugijos gerovės remda
miesi grynai ekonominiais pa
grindais.

Komisijos pirmininkas J. 
Thomas spausdintame 4-ių 
puslapių raporte pareiškė, 
kad visi komisijos nariai dir
bo sutartinai - vieningai ir 
peržiūrėję knygas bei paren
gimų bilas surado, jog dėl 
draugijos labo reikalinga 
daugiau ekonomijos. Kad iš
vengus deficito^nutarė reko
menduoti susirinkimui, kad 
sekantiems visiems
C.L.D. valdybė nariams būtų 
numuštos algos per pusę (iš
skyrus fin. sekretorių).

Taipogi buvo nutarta grab
nešiams mokėti tik . pusę to 
ką pirmiau mokėdavo,? vieto
je $5.00 tik. $2.50.

Po to nurodė, kad praeitas 
metinis parengimas davė de-1 
ficito $200.00. Todėl, kad pa- ' 
rengimo komisija nekontro-; 
liavo įplaukų ir išlaidų.

Pavyzdžiui, jis sakė:
— Buvo pirkta degtinės už 

$200.00, o kai pardavė po 
stikliuką prie baro, tai įplau
kė už degtinę viso labo tik! 
$200.01. Reiškia, pelno buvo 
tik 1, c. Be to virtuvė davė 
nuostolių $40.00. Visi darbi- J 
ninkai ėmė už darbą po $5; 
atlyginimo. Už valgius ir ge- j 
rimus bilos buvę neoficialios, j 
neaiškios ir t. t.

Reiškia, komisija pakėlė j 
“geležinę uždangą” ir paro- ! 
dė susirinkimui kokia ekono-j 
mija už tai neša deficitą j 
Draugijos iždan.

Pabaigus raportą iškilo 
karštos diskusijos. Visų pir
ma kalbėjo K. August, el is 
sakė, kad raportas yra “aro
gantiškas” ir “neteisingas”,- o 
svarbiausia tai, “kaip ko misi-• > » I
ja išdrįso eiti per valdybos į 
galvą!...”

Po to, P. Miller aiškino, 
kad jis buvo parengimo ko
misijoj ir viskas buvo geroj ' 
tvarkoj ir davė “vėjo” biu- j 
džeto komisijai... Vienas iš 
eilinių narių sakė:

— Valdybos nariai šaukia 
gvoltu už tai, kad biudžeto 
komisija skaudžiai užsistojo 
ant “korno” ir t. t.

Po to; vietoje duoti įneši
mą priimti ar atmesti rapor
tą, balsavimui visai neleista. 
Pirmininkas priėmė įnešimą, 
kad būtų išrinkta nauja biu
džeto komisija. Tas įnešimas 
buvo priimtas didžiuma balsų 
ir išrinkta nauja komisija Į 
kurią įėjo: Dr. Zalatorius, 
Daubaras ir Lapinskas.

Priežodis sako: Prieš vėją 
nepapūsi, kad ir geriausius 
tikslus ir norus turėsi.

parengimus. I
P. Mineikienė sunkiai 

serga, nepasikelia iš lovos. 
Dukterys jai patarnauja, 
apžiūri geriau negu slau
gės. Jos duktė Ona Bouvier 
jau rūpinasi atsinaujinti 
tėvų, vardu Laisvę. Jau ma
ne šaukė telefonu.

Jau atėjo Vilnies ka
lendorius 1957 m. Šiemet 
yra daug naujų raštų, ei
lėraščiu, vaizdeliu, infor-C 7 U 7

macijų.
Geo. Shimjaatis

Širdinga vieša padėka

širdingai dėkojame visiems* 
už man atjautimą kuomet aš 
sunkiai sirgau Boston. Gene
ral ligoninėj. Visiems labai 
didelį dėkui už lankymą li
gonėj ir už simpatijos’ dova
nas, atvirutes. Labiausiai: J. 
M. Žuliams., iš Hyde Park, 
Mass. ;* brocktonięčiams J A. 
Nevirauskams, J. Šimaičiui, J. 
K. Sireikams, J. O. Vaitiekū
nams, R. A. Wallen, M. Gu- 
tauskienei. J. Grigui, A. J. 
Škirmontams. Mr. ir Mrs. 
Bagdonams, mano brolių vai
kams, A. Apšegienei iš Lew
iston, Maine, ir kt.

Visiems labai širdingai 
ačiū!

Ilgai, ilgai jūsų nepamiršiu!
Pranas Kavdak*s

as siekė net $6,3,63.63, o 19- 
6 m. tik $2,025.00 (net $4,- 
38.63 skirtumas) ir “sučė- 
yta” šiais metais?
Taip atsitiko dėl to, kad 

ohstitucija buvo pataisyta 
a prasme, jog nutarta: 
... daugiau imti nuo narių, o 
lažiau duoti nariams”.

Nariai dabar moka vietoje 
>0 c. — $1.50 Draugijos rei- 
:alams „ ir pasidaro daugiau 
plauku $4,300. Vietoje 70 
•avaičių pašalpos dabar nu- 
nušta 20 savaičių ir likos 5G 
-avaičių. Be to, vietoj duoti 
autamobllį - limuziną grabne- 
šiams, kims lėšuoja $24.00, 
dabar mirusiojo giminės turi 
samdyti ir mokėti iš savo ki
šenės.

Pataisius konstituciją , į- 
plaukos padidėjo, deficitas 
sumažėjo net $4,338,63.

Raportavo, jog Draugija 
turi viso turto $58,202.90, o 
narių 4,300. Padalinus turtą, 
išpuola kiekvienam nariui po 
$13.00 Tad, Draugija ne la
bai turtinga ir reikia laikytis 
geros ekonomijos, kad nerei
kėtų nariams kelti duokles.

šiame susirinkime buvo no
minuota ir išrinkta, arba už
tvirtinta, ta pati valdyba 19- 
57 metams.

BIUDŽETO KOMISIJOS 
RAPORTAS

J biudžeto komisiją įėjo:

Taip išėjo ir su pirmąją 
biudžeto komisija ir jos ge
rais planais dėl Draugijos la
bo.

Susirinkimas p a s i b aigė 
prastoje nuotaikoje ir nariai 
skirstėsi nusiminę.

I Senas Narys

Brockton, Mass.
I

Erank Kaulakis du sy
kius turėjo operaciją ir ne
teko dešinės kojos pirštų, 
bet išgelbėjo koją nuo \nu- 
piovimo. Bostone General 
Hospitalyje jį išlaikė 11 sa
vaičių. Daug kentėjo, ne
mažai kainavo, bet Kalėdas 
ir Naujus Metus šventė na- 

! muose.
Daugiausia juo rūpinosi 

• jo žmona, vaikai ir J. M. 
Žuliai. Ligonis atrodo ge
rai, atsinaujino Laisvę, dar 
pridėjo dolerinę aukų, pasi- 
pirko Vilnies kalendorių 
1957 m.

Mūsų gera laisvietė ir 
pažangi vietoje darbuotoja 
parengimuose Marijona 
Markevičienė turėjo opera
ciją. Ligonė atrodo labai 
gerai. Sako, operacija pa
vyko. Dabar sveiksta na
muose. Jau žada ateiti į

Cleveland, Ohio
M ūsų nes v eiklioj ant i 

drangai
Mūsų darbščioji draugė 

Onutė Gendrich, kuri pir
mininkauja poroje organi
zacijų ir seniau yra gerai 
pasidarbavusi Vilnies va^ 
juose ir gerai darbuojasi 
pažmoniuose, rimtai pagavo 
rimtą katarą-šaltį, kuris 
taip suėmė gerklę, kad ir 
kalbėti sunkiai begali ir 
prisieina gulėti lovoje. Lin
kiu Onutei Gendrich greito 
pasveikimo. Jos antrašas 
yra: 8113 Kormąn Avė.

Mūsų darbščioje draugo 
Žebrio žmonele Matilda jau 
nuo seniai nesveikuoju, bet 
vis dar. laikosi ir gydosi na
mie. Palinkėkime mūsų ma
loniai draugei Matildai Že- 
brienei greito ir pilno pa
sveikimo. Jų antrašas yra: 
1943 Wrenford Rd., South 
Euclid 21, Ohio. ,

Petras Rodgers jau gerai 
atrodo ir gerai darbuojasi 
Vilnies vajuje. Tik pasku
tiniu laiku guodėsi, kad 
esą sunku gauti naujų skai
tytojų ir kad greitai pa- 
vargstąs. Man norisi gra
žiai paprašyti gerbiamų 
Vilnies skaitytojų, kurių 
prenumeratos jau pasibai
gė bei baigiasi, kad sutikę 
draugą Rodgersą tuojau 
pasimokėtų, kad jam nerei
kėtų pas jus busais Važinė
ti ir kai kada po kelis kar
tus.

Jurgis Palton grįžo na
mo dar prieš Kalėdas ir jas 
linksmai praleido kartu su 
savo Agnieškėle,' kuri taip
gi yra suvargusi per tokį 
ilgą laiką ’juo besirūpinda
ma, kuris po jo kojos kaulo 
perlaužimo ilgai išgulėjo li
goninėje. Draugas • Palton 
dar ir dabar negalį vaikš
čioti be krukių,rir jam la
bai sunku pasikelti bei atsi
sėsti. Kuriems laikas lei
džia, atlankykite jį. Jo ant
rašas yra: 12001 Oakview.

Draugą Nemųrą jo sūnus 
Petras Kalėdų dieną buvo 

f parsivežęs į savo namus, 
kur1 ligonis smagiai pralei
do dieną su savo sūnaus šei
ma. Tik paskutiniu kartu 
Petro daktaras, isegzami- 
navęs,' patarė po Naujų Me
tų grįžti į. ligoninę, kuV dar 
kartą būsianti padaryta su J 
dėtinga operacija. Suteiki
me Petrui gilios -užuojautos! 
ir palinkėkime pasveikimo.

t •

Žinios iš
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS 
PROZININKŲ SEKCIJOJE

Vilnius. Spalio mėn. 25 
d. įvyko LTSR Rašytojų' Są
jungos prozininkų sekcijos su
sirinkimas, kuriame buvo ap
svarstyta rašytojo Alekso Bal
trūno apysaka “Tolimi keliai” 
(anksčiau parašytos i^ dabar 
naujai perdirbtos 1 ir. II dalys 
ir naujai parašyta IlI-oji da
lis). Susirinkusieji vieningai 
kalbėjo, kad šis A. Baltrūno 
kūrinys pirmą kartą mūsų li
teratūroje pavaizduoja įvairių 
socialinių grupių žmoiiių gy
venimą ir likimą plačioje isto
rinėje perspektyvoje: auto
rius veda savo herojų mokyto
ją Antaną Norkūną, Almonę, 
Anę, Kasiulį, Budrėiką, šilinį 
ir kitus per Tarybų valdžios 
atkūrimo, hitlerinės okupaci
jos ir pokario gyvenimo pie
tus. Apysakoje atsispindi tie 
sudėtingi procesai, kurie pa
staraisiais metais vyko mūsų 
liaudies gyvenime. Jų lemian
tis poveikis žmonių gyveni
mui, jų tarpusavio santy
kiams. Diskusijoje buvo pažy
mėti ir kai kurie apysakos 
trūkumai, daugiausia liečia 
nepakankamą atskirų veikėjų 
charakterizavimą, nepilnai iš
vystytas siužetines linijas. Su
sirinkime. kalbėjo V. Kubilius, 
Z. Grigoraitis, J. Šimkus. 
Valst. grožinės literatūros lei
dyklos vyriausiasis redakto
rius J. Tornau, A. Jonynas, 
leidyklos originaliosios litera
tūros redakcijos vedėjas J. 
Kličius, K. Kubilinskas, lei
dyklos* redaktdrius F. Vaitie
kūnas, A. Palminis. Pabaigoje 
autorius padėkojo susirinku
siems už dėmesį jo darbui, 
p a žadėjo, pasinaudodamas 
kritinėmis pastabomis, pato
bulinti savo kūrini.

I .. M.

BINGHAMTON, N. Y.
SERGA

Serga Mary Luzin ienė, 
randasi Binghamtono City 
Hospitalyj. Gruodžio 24 d. 
aplankiau ją. Atrodė gana 
gerai. Bet sakosi esanti 
silpna ir nervinga. Duoda 
jai kraujo perlaidą ir viso
kių tų gyduolių, kad susti
prėtų, o kai sustiprės, bus 
daroma operacija ant vidu
rių.

Gaila geros draugės. Lin
kiu jums, Maryte, greito 
pasveikimo.

L ir M. Luzinai yra 
dienraščių Laisvės ir Vil
nies skaitytojai.

Atlankykite ligonę. Jai 
bus smagiau. Arba pasiųs
kite po atvirutę. Ji, svei
ka būdama, yra daug pasi
darbavusį gaspadiniauda- 
m'a parengimuose ir abel- 
nai gera apšvietos reikalų 
rėmėja. Bet jau bus dau
giau poros metų, kai sirgi
nėju ir lankė kelis gydyto
jus.

Kai siųsite atvirutes, ra
šykite: ; '

Mrs. Mary Luzinas 
City Hospital 
Binghamton, N. Y.

Josephine

Klaidij pataisymai
Vakar dienos ‘ Laisvėje 

laiške redakcijai pasakyta: 
“piešia Chruščiovo dikta
tūras”, gi turėjo būti: 
Chruščiovo karikatūras ir 
t. t.

. Gruodžio 28 d. laidoje 
tūpusio straipsnio “Mes e- 
same Indijoje” autorės R. 
žackytes vardas buvo pra
leistas.

i pusi. Laisvė (Liberty) - Penktad., sausio (Jan.) 4, 1957

Jei jūs ndritė parduoti na-, 
mą ar biznį, paskelbkite Lais-> 
veje, parduosite grėft. Už 0a- 
skelbima kama ^elma. ‘ 5 ;

Lietuvos
SATYROS GINKLU

ŠIAULIAI. — Miesto centre 
Pergalės aikštėje įrengta vit
rina, kuri nuolat patraukia 
praeivių dėmesį. Jie susido
mėję skaito ir žiūri čia įreng
tus ‘Satyros langus”,. Taiklia 
karikatūra, aštriu žodžiu, fo
tonuotraukomis satyrinis laik
raštis kritikuoja visuomenės 
tvarkos pažeidėjus, dykinėto
jus, biurokratus, apsileidusius 
ūkinius darbuotojus. “Satyros 
langai” yra labai populiarūs 
darbo žmonių tarpe.

Neseniai Komjaunimo mies
to komitetas, pradėjo leisti sa
tyrinį laikraštį “Ežys”, “El
nio’’’ odos - avalynės kombina
te leidžiamas sienlaikraštis 
“šakė”. Satyriniai laikraščiai 
taip pat leidžiami. Valstybi
niame’* statybos treste Nr. 4, 
dviračių gąmykloje. Pedago
giniame institute, pirmojoje 
vidurinėje mokykloje ir kito 
se miesto įmonėse, įstaigose 

mokyklose.

pasiekti padeda tai, ] 
gretutines specialybes. Pir 
niaujančios kompleksinės I-1 
Zidoriaus Savėlio vadovau
jamos brigados nariai įsi
savino po 2-3 tretines spe
cialybes, o Am* Akstinas 
yr'a betonųotojas, dailydė, 
klojinių ruošėjas ir gelžbe
toninių . konstrukcijų mon
tuotojas. Tjems patiems 
darbininkams įvaldžius ke
letą profesijų, darbai vyks
ta sklandžiau, be sutriki
mų. i

ir

kad KASDIEN—40TONV 
Pir- PIENO PRODUKTŲ

Agrozootechninis kolūkie
čių mokymasis

Troškūnai. — “Traupio 
švyturio kolūkyje veikia 
dvimetis zootechnikos ra
telis. Šiemet jame mokosi 
16 kolūkio gyvulininkystės 
fermų darbuotojų.

Šiemet rajone veikia 10 
, agrozootechnikos pirmųjų 
metų ir 5 agrotechnikos bei 

• zootechnikos antrųjų me- 
■ tų rateliai. Juose mokosi 
I apie 200 “kolūkiečių.

Vilnius. — Šeštą valandą 
ryto pro Vilniaus pieno 
kombinato vartus išva
žiuoja mašinos, pakrau
tos, bidonais ir bonkomis 
su pienu. Po dviejų valan
dų vilniečiai pieno parduo
tuvėse jau gali pusryčiams 
gauti šviežio pieno. Antruo
ju reisu mašinos į parduo
tuves pristato dietinius 
produktus, saldžią ir sūrią 
varškę, sūrelius ir kt.

Miesto darbo žmonėms 
korribinatas kasdien paga
mina 40 tonų įvairių pieno 
produktų. įmonė jau įvyk
dė metinį planą ir dabar 
išleidžia tris kartus dau
giau produkcijos, negu per
nai.

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 5 
d. sausio, 2 vai. dieną., E. Liau-.. 
dansklenčs namuose, 806 Florence' 
St. Prašome visus narius daly
vauti, turime svarbių reikalų. Už
simokėkite duokles. Kas tik nori 
gali ateiti, kam patiks, gali prisi
rašyti prie garbingos organizacijos. 
Valdyba. , - (1-3)

he k

DARBININKAI ĮGYJA
1 GRETUTINES 

SPECIALYBES
Vilnius.—beveik 10

tarų plotą užima kasos apa
ratų gamyklos — vienos iš 
stambiausių respubl i k o s 
įmonių — statyba. D a u g 
darbų statybininkai turės 
atlikti žiemą.. Kad darbai 
nenutrūktu ir šalčiams 
esant, monolitinėms kon
strukcijoms naudoj a m a s 
“šaltasis” lietonas, kuris 
neužšąla iki 20 laipsnių 
žemiau nulio, ir gerai su
tvirtėja.

Aukštus rodiklius darbe 
daugelis darbininkų įgijo

PHILADELPHIA, PA

MALE and FEMALE

Mortgage typists. Immediate opert- 
ing, Exp. iri processing FHA and 
VA applications 5 day week. Salary 
commensurate with ability and ex
perience. Mortgage Company in the 
Northeast. Call DE. .3-8740.

(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 lids., 
Clifton Heights, Fa. MA. ,8-8900.

(250-259)

Svarbi diena apšvietą branginantiems Anjeri-

Sausio 27*
kos lietuviams, n-cs tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

■ •

• • 
• •
>•

«•

Salesmen. .$300 weekly, $1200 ' 
marithly, $14,000 yearly. Commission 
earnings now being made in new
est, finest, most unique sales plan 
in the Phila. area. Leads, furnished I 
daįly. Excellent opportunity to make I 
top earnings for ambitious men.1 
Phone Mr. Carter, 11 A. M.—7 P. M.1 
FU. 9-5043. F. T. Robinson & Co., !
Dodge - Plymouth Dealer (please
mention this ad.) « .•

(248-254)

Auto Salesmen. Exp. To sell Ant- • 
erica’s No. 1 car—Chevrolet. All 
Company benefits included. Good bo. 
nus plan, best commission plan av
ailable. Ample.floor time. Excellent 
opportunity to make unlimited earn
ings if you qualify. See Art’ Knight 
or H. Mitchell. Randolph Chevrolet, 
Camden's • Chevrolet dealer, 1750 
Haddon Ave., Camden, N. J.

(246-252)

HELP WANTED— >

Užbaigė ja. Tiktai patyrusi, dirb
ti prie vymi drabužių, geros me
džiagos. Mokanti kaip padaryti 
guzil^im.s skyles. Gera alga tin
kamai moteriškei. Robert Stewart, 
15-18 Walnut St., po 9:30 ryte.

(1-7) I

SECRETARY. Immediate openiiigr 
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, 2rtd, 
528 Cooper St., Camden, N, X

(250-256)

Stenographer. Opening for young 
lady able to take dictation frorti 
dictating machine. Must be efficient, 
capable and willing to work in. law- 
ofUce. 2009 Walnut St. LO. 8-22

' (25Q-$54>

BANKETAS
Valgiai 1/us duodami valandą vakai’e 

Taipgi bus daili koncertinė programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

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

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

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

So. Boston. Mass

Sausio 20 Jani,ary

[vyks Metinis Laisvės Naudai • t

BANKETAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ra 
kuopa tikslu pasveikinti Laisvės bendrovės 

suvažiavimą ir finansiniai paremti
dienraštį Laisvę. '

Vieta 318 Broadway • į

Pradžia 1-mą valandą dieną! ’ -
b

Gražią dainų programą duos South Bostono
Liaudies Choro Vyrų Grupė, vadovaujama 4 

St. Pauros.
' ■< 1

Pačios žymiausiuos gaspadines vaišins svečius 
kuo gerbusiai pagamintais skoningais valgiais.

s Svečių dalyvaus, iš visos apylinkes.
O iš Laisvės redakcijos atvyks . į

Antanas Bimba ą

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.
’ . j . Rengėjai



Cleveland, Ohio
C. L. JvL Klubo susirinki

mas įvyko .gruodžio 21) d. Su
sirinkimas buvo gražus, taip
gi ir svečių turėjom keletą.

Viena nauja narė Įstojo i 
mūsų Klubą — A. Mičulis.-

Išrinkta komisija atlankyti 
draugę A. Masilionienę —jau 
biskuti sveikesne.

Paaukauta $10 . iš klubo 
draugei Geibioms kaip senai 
ligonei. Kitos narės, sudėjo po 
doleri 
mos
J. Warner, 
Bu m bu Ii'nū 
cevičienū.

pasvoik indamos
proga. An

M. 'pyzinhcu
M ’Karson,

J. Simans,
n L-r. ,\ sU-

u-

nė, A. Bagdonu nū. A. (K 
re n i c n ė, Ląu ruse v ’ e i e n ė.
Eitutiene. E. Gabrįūnienė. 
Yurk, -L žiburienč.

zmonio.
Visa 

užgirta.
Užbaigus di'-notvarki. ture-' 

jom pietus.. Vėliau susimai) e-i 
me dovanėles; buvo labai | 
linksmas ir malonus mena n- i 
tas. Visos narės matėsi pa-i 
tenkintos.

rinkimas 
Draugės, 
dieną ir 
lyvauti.

Mūsų
Įvyks sausio 12 
Va karionei 
nių vištų 
niais tiktai 
gi, draugai

i klubo susi 
sausio 17 d

malonvkio

pare ilgimas

vieną s; i ai- 
draugės. uepa- 

nepraieiskite
ir 

silikite namie, 
tą progą, o ypatingai klubie- 
tės. Subruskite! Pradėkime 
naujus metus linksmai, drau
giškai. Turėsimo gerą' muziką.

Gruodžio 23 d. aplankėm 
draugus Geibius su draugais 
Blausiais. Radom Geibioię 
gulinčią. Ji visai nevaikšric- 
ja, nešneka, neskaito, n< '‘aše, 
tiktai galvą pakrutina, o 
akys pilnos ašarų, 
būdu galimą, .su ja 
ti.Tenka atspėti, ko 
davė tris dolerius, 
koti ir pasveikinti • 
klubietes ii- visas ( 
dovaną ir visiems, 
lanko.

Draugas 
n is, turi a
d imą, vos pavaiRšču

Visiems ligoniams 
greitai susve:kti. D 
draugės, kam laikas pavėlina, 
aplankykime

Draugas J
dė su draugi* A. Paisson. 
Linkime naujaviulžiams ikp) 
ii’ laimingo gyvenimo.

kad padt 
per V i Ir

Geibis taipgi ligo 
kstąran jo span

ligonius

__ —____________ .......NewYorto^^2feZlūlM AIDO CHORAS HELP WANTED MALE

Kas kaip gina 
sveturgimius

Kad ir negausiausi ai>ko: 
mis ką tik pasibaigusieji me
tai buvo, vfe dėlto nemažas 
skaičius prietelių parėmė sve- 
1 urgimią

atžymėti
1 956-ųjų

gynimą. \ a keletas 
vardai dar nebuvo 
iki gruodžio Pi d.,

metų :

Lietuvaite,
Konetikut

K. S. $20.
Janiu" $10.

$2: V. B.

A nna

(Brooklyn ie

P. Babarska.s, W. George. J 
Balčiūnas, W. Skurlis, Povilą: 
1L, A. Balčiūnas, Anno Kvo
tė)-, A. Jasulaitis, M.
V. M i k u 1 ėn as, A nsk is,
K. B., V. ž.. M. D.. S.

Po 50 c.: A. Bimba.

B

van as.
K. Le-

K-nė

jau 
tais

at

Primintina, jog kai k 
čia paminėtoji parama 
nebe pirmoj; tam tikslui 
metais?

Giliai ačiū visiems čia
žymėtiems ir aukščiau pare 
musiems šį taip svarbų roika 
Ją. Jūsų par.irna aukštai 
Įvertinama ir ateityje.

Money oi'der - p< 
Zykite M. Stakovas, 
Ann e Jones, li Sth.

bus

ra

Komi Leta

VYKDAMI FLORIDON
barėme laisvę

Kranas ir Ona černevičiai 
išvyksta Į Floridą 5-a dieną 
Do mėnesio. Atsisveikindami 
su brooklyn.iečiais paaukavo 
$10 Laisvei, paremdami Lais
vės vajaus fondą.

TARNAUTOJAI GAUS
SOCIAL SECURITY

Komisi jonierius L u b inas 
praneša, kad 200.000 'New 
Yorko valstijos tarnautojų • 
nuo dabar galės naudotis se

linkime! ciąlinio saugumo Įstatymais.

R

$ To All Our Lithuanian Friends ;Ji

I
 THE JAMAICA FUEL OH 

and SERVICE CO.
97-20 Sutphin Boulevard, 

Jamaica, L. I.

Wishes All Of You A 
Happy New Year.

For the New 'Year, give Ihe 
Better Heating.

JA. 3-0805

?m

(251-257)

Linksmų Sezono Švenčių

JOSEPH MASANIELLO> s
Juvelierins

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

(248-254)

Linksmų Sezono Švenčių

FATAL JEWELERS
*) 87-01 Jamaica Ave.2. Sg Woodhaven, L. I. — VI. 9-8550 g

(24?-257)

Linksmų Sezono Švenčių

PODESTA JEWELERS

35-63 82nd St.

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

(248-254)

I
 Visiems Lietuviams 

Linksmų Sezono švenčių.
WILLIAM O. MULLER

Įsteigta 1922 
59-80 Myrtle Ave.

Ridgewood 27, L. I. HE. 3-5898
Paikios futros J

(248-257)

New 
m i ngai 
Metus, 
ruošta
salėse il
so

Kaip lietuviai pasitiko 
Naujuosius Metus

New Yorko komunistai 
išleido pareiškimus

< Aido pamoka įvyl 
tądien Į, sausio 4 c 
Auditorijos ^fuzikos 
ryje. Mokytoja ir

Kepėjo. Patyręs prie tortų, prie 
stalo. Moderniška kcpykld Sta-» 
ten Island. Valandos anksti ry-M 
tą. Puikios darbo sąlygos. Nuolat. 
Lengvai pasiekiama. 241 New Dorp 
Lane, New Dorp, Staten Is>, N. Y.- * 
EL. 1-1859.

Yorko lietuviai iškil- 
' pasitiko Naujuosius 
Tam tikslui buvo su- 

net koletas parengimų 
nemažai privatiniuo-

n amu ose.

Nemažas parengimas 
ko ir Williamsburgo 
Klube.

įvy- 
Piliečiu €

Didžiulis ir puikus paren
gimas Įvyko Liberty Audito
rijoje, Richmond Hille. Pub
likos buvo gražus skaičius ir 
visi 5 linksminosi prie Jurgio 
Kazakevičiaus orkestro, kuris 
grojo net iki 2 vai ryto.

Aido Choras turėjo keturis 
stalus, skaniais val
gė r i m a i s •apkrautus.

skaičius . buvo ir
prie Juliaus Kalvaičio 
Jaunuoliai tAipgi turėjo

Dabar jau pradčjonte nau
juosius 1957 metus. Linkėti
na, kad jie būtų visiems lai- 
/ningi.

Laisviečiams ir visiems pa
žangioms lietuviams svar
biausia išlaikyti tinkamoje 
aukštumoje savo spaudą ir 
organizacijas. . •

Tad pirmuose savo organi
zacijų susirinkimuose visi da
lyvaukime,
simo k ūkime, 
šiems metams 
planus.

Yorko valstijos Ko- 
partijos komitetas 

dvejus pareiškimus, 
yra. komiteto daugu- 

'kitas mažu- 
susi-

giais ir
Nemažas

savo mokestis pa
su s įdarykime 
savo veikimo

savo

New 
munistų 
išleido 
Pirmas
mos (25 narių), 
mos (6). Vienas narys 
laikė nuo balsavimo.

Abu pareiškimai yra kaip 
pasiūlymai, kurie bus patiek
ti tos partijos suvažiavimui, 
kuris Įvyks vasario mėnesį.

Daugumos pasiūlymas .yra, 
kad Komunistų partija būtų 
pavergta politinės akcijos są
junga,'kuri turėtų kitokį var
dą. Ta Sąjunga turėtų spiesti 
aplink save kuo daugiau so
cialistinių elementų aplink 
bendrą programą, kad su lai- 

platesnę partiją, 
už socializmą A-

8 vai., 
kamba- 

valdyba 
prašo visus narius atvykti ir
besiruošiančius stoti Į chorą 
ateiti dabar. Tuojau smarkiai 
imsimės mokytis dainas pava
sarinei savo meninei progra
mai. Visi sykiu pradėję, grei
čiau, gražiau išmoksime ir 
publika bus dėkinga mums 
už gražiai pastatytą operetę.

E-nė

(250-3) w

Auto Plov-ikų. Reikalinga 30 vy 
rų, nuolatiniam ir ekstra laikui

676 Grand Concourse
Arti E. 15 3rd St., Bronx, N. Y.

WY. 3-2800.

MALE and FEMALE

(1-7)

Jis taipgi sako, kad 1 
ma prie to, kad apie 
darbininko,' 
Įstatymais 
naudotųsi/ 
kurio dirb;

150.000 
iar tais 

nesinaudoja, jais 
Tai darbininkai, 
mažiukėse Įnioue- 

vienintoluii samdi-

Visiems Lietuviams 
Linksmų Kalėdų.

THE EASTERN ALLIED 
TELEVISION COMPANY 

56-39 61 si St., Maspeth, L. I 
TW. 4-9652

Visiems Lietuviams 
Unksnių švenčių!

THE BASILE ROOFING
37-16 Ditmais Blvd.

L City, N. Y. Astoria 8-2692

co

| BERNIE’S RADIO & |
g ‘ TELEVISION SERVICE " ž 

g Linki visiems linksmų švenčių.
S 117-10 Liberty Avė. § 
« Sw Richmond Hill, L. I. VI. 8-4523

S Visierns Lietuviams 
Linksmų švenčių.

THE JOHN KRTIL 
FUNERAL HOME, INC.I

| 1297—1st Ave. (70th St.),N.Y.C. |

g RfL 4-3084 |

Visiems Lietuviams Linksmų 
$ Sezono švenčių. S

THE MARLOWE j
JEWELRY CO., INC. |

116-08 Liberty Avė. j
Richmond Hill, L. I. į

VI. 8-1987 '

(249-255)

New Yorko 
spaudoje

Beveik visa New Yorko 
špflįida kaip ir atsisveikino su 
šen^ktr senatorium Lehmanu 
(78 metų amžiaus), kuris 
baigė savo terminą Senate — 
jis. nekandidatavo praeituose 
rinkimuose.

Apie Lehmano ilgą viešos 
tarnybos politinę veiklą rašė 
visi laikraščiai, nors skirtingu 
priėjimu ir su kiek skirtiniu 
tonu. Pradedant nuo kairės, 
“Daily Worker” pažymėjo, 
kad nepaisant fakto, jog Leh- 
manas pats yra bankininkas, 
turčius, jis buvo vienas libe
rališkiausių Senato narių ir 
vienas palankiausių darbo 
unijoms Amerikos politikų.

B. ALTMAN & CO. 
of Short Hills, N. J.

Jiems Reikia
KEPĖJAMS PAGELBININKŲ 

PAPRASTŲ VIRMU
Moderniška virtuvė. Puikios darbo 
sąlygos. Geros algos. Kreipkitės 
asmeniškai. 1 • /

DR. 9-8000 .

: (252-258)
kuri kovotų 
merikoje.

Mažumos 
kad toks vardo
formos reforma 
Komunistų partijos

TRUCKSd i d ž iausia 
sekmadien.j,

Laisvi eč i ams 
pramoga Įvyks 
sausio 27, Liberty Auditorijo-

išrnu- 
ir 

Me-

Kaip tik 12 valanda 
salėjo šviesos prigeso 

grojant Naujų 
prasidėjo didžiau-

sve i k in imąsis, 
maršavimas, 

15 miliutų.

orkestrui
tų maršą
s bis sujudimas, 
bučiavimasis ir 
ta-riTs truko bent

paren•M aspeth e nemažas, 
girnas Įvyko Lietuvių 
Klubo. JKadangi klubo sale 
nedidelė, tai ji buvo perpil
dyta publikos.

Turėsime dienraščio šėr‘- 
ninky suvažiavimą 
tą. Visi ruoškimės juose daly
vauti ir kitiems apie tai pri
minkime.

A t vyk d am i 
pasiruoški.me 
savo dienraštį 
tinkamai paremti.

nuomonė yra, 
keitimas ir 
atimtų nuo 

marksis-
ir banker tiniai - leninistinio avangardo

• _ . .1 .. i. _ i m _ _______ ____ — _______ 1 ... I

Į suva’žiavimą 
ir finansiniai 

pasveikinti.

Rep.
K---------- -

yra, kad 
už plates-

rolę. Ta nuomonė 
teisinga darbuotis 
nę socialistinę partiją, bet tą 
galima daryti palaikant da
bartinę Komunistų partiją 
kaipo tokią.

Chevrolet 1955 Delivery Sedan.
Puikiam Al mechaniškam stovyje, 
įvažiuota 20,000. Privatiška kom
panija parduoda už žemą kainą,' 
$1,050. Mes nesame naudotų mašinų 
pardavėjai. Galite persitikrint. EX. 
2-5810, paprastom dienom. * (1-7)

Pamišęs policininkas 
išgąsdino gyventojus
Flush ingo (Queen:-;) gyven

tojai aną dūmą tapo gerokai

Hoey Kisse
vie

išgąsdinti policininko, kurks 
nei iŠ šio . uci iš to prarado 
pusiausvyrą ir pradėjo pami
šusiai šėlti. 'Tas jaunas polici
ninkas,
na Park srityje Įsiveržė į 
ną namą, kur grasino nušauti 
moterį ir jos mažamečius vai
kus. Paskui jis išbėgo gatvėn 
ir i.uigaves 13 metų mergaitę

pra- 
pra- 

ir at- 
i na-

grasino ją mGanti, jeigu 
jo tuojau neištekės.

Paleidęs ją, kuomet ji 
dėjo isteriškai rėkti, jis 
dėjo svaidyti akmenis 
matu statinių dangčius
mų langus. Kuomet keli vyrai 
pasileido ji vyti, jis beg') par- 
kan, kur Įklimpo i pelkes.

Atsiskubino policija i 
ištraukė, pusiau sušalusi, 
licininka.i savi... gą supančiojo 
protnam in

Po
pam i šusj ko’le- 
ir išvežė be

Po naminiu bombų 
karinės granatos..

Kaip miestas sutiko 
Naujuosius 57 metus

“Post”, 
artimiausiu 
joms laikraščiu, 
tė daugiausia 
d ant, kad 
m o k ratinio 
boliu šioje

le uris save skaito 
Lehmano i d ė- 

jam pašven- 
vietos, nuro-

jis yra tapęs de- 
liberalizmo sim-

ir sprogimų vak- 
tęsiasi. “Pamišęs 

kuris i 
monopoliją 

mano

Bombų 
chanai i ja 
bombarduotojas”? Kuris nese
niai turėjo monopoliją ir, 
kaip tai mano psichologai, 
su pasigerėjimu stebėjo, kaip 
jo padėtos naminės gamybos 
bombos sukelia tiek triukš
mo, dabar turi daug konku
rentų. Visokie štukoriai dar 
vis numeta į bombas panašius 
dalykus, 
ja i,daro

Į dviejose vietose rastos 
rinės granatos-.

Linksmų Sezono Švenčių

VIGILANT JEWELERS
n

33-0ą Ditniars Blvd. S
Lon Island City, N. Y. RA.8-245r>|

/248-254)

telefonuoja pol^ci- 
Įspejimus, < o štai

Pažangūs- lietuviai, kurie 
maloniai sutiko Naujuosius 
Metus savo tarpe Lietuvių 
Kultūriniame Centre, buvo 
tik maža dalelytė milijonų 
newyorkieciu, kurie sutiko 
1957 panašiuose pobūviuose. 
Apskaiččiuojama, kad bent 
trečdalis New Yorko gyven
tojų sutiko Naujuosius metus 
organizacijų, draugijų, gru
pių ir klubų bei unijų .pobū
viuose, apię trečdalis privati
nėse partijose, teatruose, ka
baretuose, klubuose? Tik 
trečdalis, sako statistika, 
tiko Naujuosius Metu? 
namuose vieni, bet ir to
dalio tik maža dalis ėjo . mie
goti prieš vidunaktį — dau
guma. liko sėdėti prie savo te
levizijos aparatų.

Nors oras pirmadienio va
kare buvo šaltas, Times skve
re šiaib metais sutikti Nau
juosius Metus susirinko di
desnės minios, negu per ke
lius praeitus. Teatrai buvo vK 
sur perpildyti. Jei kas gadi
no žmonių nuotaiką, tai spau
dos nuolatiniai priminimai, 
kad didelis skaičius žmonių 
žūsta vieškeliuose 
automobilių

Kai kurie 
nuo ėjimo 
spauda, nes
šio bombarduotojo

“Times 
ne“ savo 
straipsniuose apsistojo prie 
Lehmano vyriausiai kaip prie 
sąžiningo valstytylfinko ir 
politiko. “World - Telegram” 
rašė ta pačia prasme, c bet 
šaltesniu tonu, o dešiniame 
ekstreme stovi “News”, “Mir
ror” ir “Journal - American” 
Lehmaną paminėjo, bet gan 
šaltokai

ir “Herald Tribu- 
,v e dairiuosiuose 
apsistojo

spro- 
lango

koks
su

gavo 
treč-

Biznio centras Udegė

A^ena tokia granata 
go prie J. Tittmano 
Manhatlane ir langą sudaužė. 
Niekas neniiki

■ granata buvo
kokia naudojama 
karinėse stovyklose. Kita 
naši granata rasta netoli

tokios rūšies, 
pratimams 

pa

ko-Policija mano, /kad tai 
kie nors pjauni kareiviai arba 
eks - kareiviai pridėjo savo 
dvigraši prie New Yorko 
“bombų psichozo'”.

Policija tuo tarpu paskel
bė, kad visokie juokdariai, 
kurie telefonuoja ir praneša 
apie nesančias bombas, bv.s 
griežtai baudžiami, ^ifimtas

JI tūlas Charles Wesley Tagg, 
f 53 metų amžiaus vyras, kuris 
|į, iš New Yorko telefonavo "FBI 
«: centrui Washingtone, Balta-

Visiems Lietuviams 
Linksmų Švenčių, i 

QUEENS 
GENERAL FLORISTS

87-70 Parsons Blvd., Jamaica, L.I. S 1 J&Ri Namui, Laivyno štabui ii 
re. 9-7076 — Prie ind. subvčs. f apie 90 kitų Įstaigų.

Linksmų švenčių

£ CARLIN FI7RS, 
| 55 W. 35th St.,
Ž WI. 7-8458

U

(249-255)

Visiems i 
;?i 
!Ž:i

. Jis vi
soms persistatė ’ kaip laivyno 
žvalgybos atsargos karinin
kas ir “informavo” apie 
bas.

bom-

Puikių Futrų

(250-3)

Linksmų Seono švenčių .« 
$ THE ABCO TELEVISION | 
g SERVICE «
g 1578— 1st Avė., N. Y. C. « 
g RE. 7-040!)> I

(250-257)

(tJai

$ Visiems Lietuviams Linksmų $ 
Sezono švenčių. g

| RAPOPORT’S RESTAURANT |

I IN0- I
S 93 —2nd Ave., N. Y. C. K

» (tarp 5-Gth Sts.) GR.-7-9338 g

l'INNEGAN’S NILE RO^M• 

xSkanūs Pietūs kasdien
1894 Richmond Ter.
W. Brighton, S. I. 

Piz.zas-Hero Sandwiches 50c.
GI. 2-9898 ? . i

____&
(2-8)

WLADYSLAW SZACHACZ
Automobiliams apdrauda 

65-06 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

DA. 6-0719

(2-3)

THE BAYSIDE 
FUNERAL HOME 

45-34 Bell Blvd., Baysldė/ L. I.
BA. 9-8121 

Felix Klosowski, ved. 
Mandagus patarnavimas.

(2-3)

Beje, < bombų liga, 
matyti, yra užkrečianti, 
apie visokias bombas dabar 
pranešama iš Dallas, Tex.; 
Kansas City, Mo.; Wichita, 
Kan.; Haverhill, Mass.: Hart
ford, Conn.; Philadelphia, 
Pa.; Newark. N. J. iy 
vietovių.

Teatruose
Cherry 

mas Sean 
“Purple 
dulkės“). 
rnunistas, 
Rijoje,
dramaturgu anglų

* (250-2E77)

nes

kitų

Lane teatre stato- 
O’Casey veikalas

Dust” (“Lelijavos 
O’Casey, airis ko- 
kuris gyvena Brita-

skaitomas žymiausiu 
kalboje.

Roosevelt, N. J., miestelio 
centras, kilus gaisrui, beveik 

e , r

visas buvo gaisro sunaikintas.

AUTO INSURANCE

Automobilių Savininkai! Jūs ne
galite .įsigyti 1957 laisnių be Auto 
Liability Apdraudos. Jeigij vairuo
site auto su N. Y. 1957 laisniais 
neapdraustą, tai galite užsimokėti 
$1,000 pabaudos ar gauti kalėjimą. 
Mes negrasiname, tik patariame. 
Mūsų kainos prieinamos. 
SERVICE CO., 88 Kossuth 
B’klyn, N. Y. GL. 5-3646 ar

Nepervėlu duoti jai futrą nuo
WOLOSCHUK FUR CO.
348 — 7th Avė./ N. Y. C.

LO. 8-5823
Turime puikių futrų. įsteigti virš 
50 m. Galite gauti visokių madų 
pas mus. Pertaisome ir perdirba
me modelius. ‘ ’

(249-2f

ir gatvėse 
nelaimėse.
žmonės susilaikė 
i teatrus, sakė 
bijojo “pasivtu- 

darbeKų.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio (Jan.) 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Centre. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba (3-5)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos narių atydai. 

Dėl priežasties Naujų Metų šventės, 
kuopos susirinkimas tapo nukel
tai, iš 1-mos dienos sausio į antra
dieni, sausio 8 d., 7:30 vai. vakare, 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime - nes 
kuopos valdyba patieks metini ra
portą iš savo veiklos. Nepamirš
kite pažiūrėti i savo mokesčių kny
gutes. Metų pradžioje ir vėl reikia 
duokles užsgnokėti. Valdyba (3-4)

SVEIKINAME
VISUS MŪSŲ

DRAUGUS

RELIANCE FEDERAL

Manhatta-72nd St. teatras 
ne dabar ro^o tarybinį bale
to filmą' “Borneo and Juliet”.

216-26 Jamaica Ave.
Queens Village, L. I,

ACME 
Place, 

5-3669. 
(3-9) MATTHEW A

Jūs negalite nusipirkti 1957 au
to laisnių be Auto Liability apdfau- 
dos. Jeigu pagautų operuojant auto 
su 1957 laisniais be apdraudos, ga- 
lit\būti nubausti $1,000. Mūsų kai
nos'prieinamos. Turime ir kitų ap- 
drąuaų. GERTNER KAPLAN & 
CO., INC., 708 East Tremont Ave., 
Bronx N. Y. CY. 9-6611. (3-9)

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PETS

Naujiems metams padovanokite 
savo artimiesiems puikų German 
Sheppard Collie, Wire hair, beagles 
ar Irish setters. Toy Foxes, Min. 
Poodles. Doberman Pinschers, ar 
Toy Boston. Tai puikūs šuniukai. 
Visi AKC. NEW NATURELAND 
PET SHOP, 64 Main St. Hemp
stead, L. I. IV. 1-6864. (3-5)

Puikiausia dovana tai gražus 
šuniukas — > Chaippion Bred Ger
man Shepherds, $65. A-l; ARC 
bredš. Visi registruoti, garantuoti. 
Maži rankpinigiai, 12 mėnesių išmo
kėjimas. PET FAIR, 87 Main St., 
cor/ Center St., Hempstead, L. I. 
IV. 3-05341 • ' . (3-9)

FURRIERS

Nenuhieskite savo senų futrų, mū
sų ekspertai pataisys taip kaip nau
jas. Mes duosime nuolaidą kostu- 
meriams, kurie ateis su šiuo skel
bimu. Norite taupyti pinigų, tai 
kreipkitės pas mus: SHEIBAR & 
OXENHORN, 150 W. 28th St., N. 
Y. C. AL. 5-0079. (3-12)

Padovanokite savo mylimiems 
puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog iš dirbtuvės. Eksper- 
tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, 13(^ W. 30th St., N. Y. C. 
WI. 7-5732; 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skalbimu. (3-9)

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

MR. THEODORE STYPINSKI
Gen. Apdrauda

80 Meserole Ave.. Brooklyn, N.Y.
EV. 9-5580 — Namų EV. 8-4506

Automobiliams Apdrauda

(2-3)

DU PONT 
FUNERAL HOME, INC. 

Raymond J. Zajkowski, dir. 
109-32 Ascan Ave. 
Forest Hills, L. I. 

82-29 Lefferts Blvd. 
Kew Gardens, L. I.. 

BO. 8-6060 — VI. 7-5100 
Kainos prieinamos 

Puikus patarnavimas

Sing Sing kaliniai ramiai 
praleido Naujuosius Matus r 

1,777 Sing Sing kaliniai 
Naujųjų Metų dieną turėjo 
turkienos pietus su kiitokiais • 
gardėsiais. Tą dieną, sako, 
ramiai - jie praleido.

4 pus!. LhisvS (Liberty) PenktacL, sausio (Jan.) 4, 1957




