
KRISLAI
Dar vienos pagerbtuvė

Fašistas ir banditas.
Trys prieš viena. 
GaRma būtu sakyti.

Rašo A. Bimba

pe mėgėjų. kumeti i.pintų, 
važiuoja i Montello. 
.Te iv bus parengimas. i :us

Aš tikiu, kad ten suplauks- 
daug žmonių iš visos Monteld 
apylinkės pamatyti mūsų vai 
dylas. Jiems mes vėliname ge
riausio pasisekimo.

Jiems vadovauja Jonas Jus-

kad Hartford, Conn., vėl i\yk> 
graži sueiga. Ten ruošiamos

labai geriems ir veikliems) 
draugams Giraičiams. Tai bus 
lapkričio .29 d.

būtų didelis. Ten irgi, tikiu, 
suvažiuos pažangos, mylėtojai

štai proga čikngiočiams

noms gruodžio

mioji veikėja Katrina 
kienė. Seniai ji yra 
goję buvusi. Xeabej(

Petri

jor 
pri-

ims.

ir tam-

tai žino. Pats didžiau.' 
tus susikrovė iš žibalo 
o liaudį laikė skurde 
soj e.

Kai dabar jis mirė. mūši, 
šalies komercinė spauda tą 
sutvėrimą apsilaižiusi garbi
na. Tiesiog šlykštu.

susirinks mūsų prezidi ntas 
Eisenhoweris, Anglijos premj. 
Churchill ir Erancūzijos pirm. 
Laniel. Jie ten susiseisią i; 
kalbėsią, ką daryti su Sovie
tais.

• .Jeigu norima, kad didžiųjų 
vAlstybių galvos duotų 
taiką ir ramybę, tai 
kad jos visos susirinktų 
bendro stalo svarstytų 
reikalus.

nuimti 
reikia 
ir prie

Galima būtų ir

ir pasididžiavimu pasiuntė 
vienuolika komunistų vadų 
ilgų metų kalėjimą tik uz jų 

• politinius Įsitikinimus. Dabai 
patį ragangaudžiai ima na- 
gan.

Bet tai būtų lyg ir pasity
čiojimas, lyg ir pasidžiaugi- 
mas. To gi nereikia.

Triimanas dabar smerkiu 
isterijos kurstytojus ir demo- 
gogus. U ž tai reikia jį pasvei
kinti.

Du. vyrai: Irano Mossadegh 
ir mūsų Trumanas. Beveik pa

našus likimas. Tik sąlygos ki
tokios. Mossadegh jau sėd 
teisme. Trumanas tik reika
laujamas pasirodyti prieš ink- 
vizitišką įie-amori kinių veiks
mu komitetą.

Mossadegh jau veikia,
(Tąsa 6-tam pusi.)
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KONFERENCIJA ’
Tokioje konferencijoje turėtų

Gavimui naujų įkaitytoji;
KONTESTANTU STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

IRAGANGAUDIŠKĄ
i ŠAUKIMĄ I KVOTIMUS i

! Paryžius.—Prancūzų spau- nielio slaptą sueigą Bermu
da šiomis dienomis

lenkovas sutiktų eiti Į Ke-J 
turiu Didžiųjų konferenciją

jeras Churchillas ir Franci
jos premjeras Laniel už
baigs savo pasitarimus Ber-

Bet pranešimas iš Mask-

namąji Malenkovo sutiki
mą. Sykiu smerkia Eisen
howerio, Churchillo ir La-

Maskviškis pran e š i m a s

kių Didžiųjų konferenciją,! 
kur turėtų dalyvauti ir K i-! 
nijos Liaudies Respublika.

Anglijos premjeras Chur-, 
chillas geidavo pakviesti 
Kinijos Respubliką į konfe-į 
renciją, bet Eisenhowerio'

ma .

Anglas surado, kaip Šaukimas Trumano į 
kvotimus pažemino 
Amerikos varda

Amerikoj apleisti 
senukai ir ligoninės

London.—Čionaitinis an- i New Yorko Times rašo, 
glų dienraštis Daily Mirror j jog kongresinio komiteto 
rašo, kad Amerikos ,darbi
ninkai daug smarkiau dir- duoti kvotimams pažemino 
ba, negu anglai* Ameriki-; Amerikos garbę ir nupuldė 
niai darbvedžiai taip pat 
gabesni už anglus.

Sugrįžęs iš Amerikos, 
Daily Mirror kolumnistas, 
tačiau, sako:

Įsakymas Trumanui

pasitikėjimą jai visame pa

giasi tiktai komunistai.”

čiams, o vadinamoji priežiū
ra senukams Amerikoje to-

adinti tiktai

McCarthy, kvočia 
G. Electric unijistus

Albany, N. Y. — Ragan- 
gaudis republikonas sena
torius Joe McCarthy pats 
vienas, pasivadinęs tyrinė- 
jančiąja Senato komisija,

landerį ir tūlus kitus Jung
tinės Elektrininkų Unijos 
vadovus iš Schenectady Ge
neral Electric fabriku.

McCarthy įtarė, kad ten 
esą bent 13 komunistu, ku- 

; rie galį “išduot Sovietams 
karinius Amerikos sekre
tus,” nes tie fabrikai gami
na ir slaptus naujuosius 
ginklus..

Kinija kartoja amerikonų

Peking, Kinija. — Valdi-

dijas pakartojo prisiektus 
liudijimus 19-kos ameriki
nių lakūnų, kad Amerikos 
lėktuvai mėtė pavojingų li
gų bakterijas į Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka.

Tie lakūnai buvo paimti 
nelaisvėn, kuomet šiauri
niai korėjiečiai numušė jų 
orlaivius.
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Nusvilę nagus renublikonai 
nutarė jau nekvosti Trumaną

New York. —Buvęs pre- tautinio Finansų fondo, 
zidentas Trumanas ketvir- i Nes Eisenhowerio genera- 
tadieni atmetė subpoena -;lis prokuroras Herbertas 
įsakymą, kur republikonas j Brownell p a s a k o j o , kad 

I Haroldas H. Veide, Kon- Dexteris White buvęs “So-

Veiklos Komiteto pirminm-

Trumanas atvyktu i Wash-'
Trumanas. laišku atmes

damas įsakymą pasiduoti 
kvotimams, dėstė, kad jo
kie kongresmanų ar sena
torių komitetai neturi kon-

|gi būtu kvotos, kodėl Tn.-j- ji ir buvusi.j |)rezidcnta 
j manas būdamas pi-ez.deft-į kas • v;lldinius jo veiks.

'.I' ■ ' Vp el(-nius. Prezidento ištaiga, pa-v\ hitė direktorium Tarp-* i - .. J,... ...
e

Francijos premjeras 
norėtų taikytis su 
Vietnamo komunistais

savistovi ir nepriklausoma 
; nei nuo .Kongreso Atstovų 
I Rūmo n«i nuo Senato.

Sykiu Trumanas nurodė, 
kai]) prezidentai Jurgis Wa- 

i shingtonas, Jefferson as,

iryžius.—Francijos prem- į dentų atmetė kongresinių 
komitetų pa.šaukimus pasi
duoti kvotimams.

Pranešama, kad Auks- 
i čiausiojo Teismo teisėjasku Vietnamo liaudininkais

Ragangaudžiai dar užmiršo 
ištirt Jurgi Washingtona

London. — Visų politinių 
nuomonių laikraščiai kriti
kuoja ir net pašiepia šau
kimą Trumano į kvotimus 
būk už “sovietinio šnipo

O Londono Daily
press įtalpino Jurgio Wa- 
shingtono paveikslą su 
dviem senatoriais - kvotė
jais. Senatoriai kalbasi, kad

apie Washingtona ir jo nu
kirstą vyšnios medį.

Adenauer nori daugiau 
amerikon. kariuomenės

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos p r e m j eras 
Adenaueris prašė Jungtines

nemažintų savo karinome-

geidavo, kad Amerika at-

riuomenčs bei atominiu gin-

vietų Sąjungą.
Amerika jau Įgabeno Va- 

karinėn Vokietijon bateriją

šaudyt atominiais sprogi
mais.

New York. — Reporteriai 
užklausė Trumaną, kaip jis 
priprato taip greit ir toli 
vaikščioti. Trumanas atsa
kė: Nagi, varinėdamas far- 
moj karves.

ORAS.—švelni giedra.

M. Svinlųinienė. Waterbury, Conn., prisiuntė daug 
atnaujinimų ir aukų. Ji tvirtai laikosi pirmoj vietoj.

Iš Philadelphijos gavome naują skaitytoją, kurį pri- 
(Tąsa 2-rame puslapy.]’)

sujudusius Mossadegho rėmėjus
.Teheran, Iran. — Irano 

premjero gen. Zahedio val-

ką ir demonstracijas.
Streikieriai ir demon-

buvusįjį premjerą Mossade-

do jį kaip “išdaviką” už tai. 
kad I Mossadeghas bandęs 
nuversti karaliaus valdžią.

Sy|uu su darbininkais ir 
studentais streikavo krau
tuvininkai, uždarydami sa
vo biznius.

Demonstrantams malšin
ti buvo sumobilizuota visa 
policija ir į sostinę TeheTa- 
na atsiusta dvi divizijos ar-

Chrysler mato Kinijoje 
rinka savo automobiliam

A-

mobilių korporacijos pirmi
ninkas C. B. Thomas sakė,

vo automobilius Kinijai, tai 
yra, jeigu Amerikos valdžia 

| duos leidimą. -
(Anglijos valdžia jau lei

do pardavinėti Kinijai 
leivinius automobilius, 
paisant, kad Amerika tam 
priešinosi.)

Chrysler korporacija ma
to didelę rinką ameriki
niams automobiliams ^Kini
joje. I

ke
li e-

Anot - Lamelio, Franci ja ta. jo šaukimą i kvotimu

Žymėtina, kad gana daug < 
Francijos seimo narių ragi
na visai pasitraukti iš to 
karo.

I >ėl Trumano šaukimo į 
; kvotimus kilo tok> didelis 
i skandalas šioje šalvie ir

mi jos su tankais ir šarvuo
tais automobiliais. Tfu 
“tvarkdariai” nužudė bent 
du žmones, daugeli sužeidė 
ir šimtus areštavo. Apkū
lė ir amerikoną korespon
dentą, Life žurnalo fotogra-

Valdžia pasakojo, kad 
‘‘tiktai Tudeh partijos ko
munistai sukėlę šias riau
šes.”

Iš tikrųjų gi tautiniai Ira
no natri jotai veikė išvien

suiniišt liaudininkus

• svetimuose kraštuose, kad 
j kongresiniai ragangaudžiai 
' jau atšaukę savo Įsakymą.
■ Panaikinti Įsakymą reika-

cūzus Indo-Kinijoje. tai ra-i L‘ ‘'
gino francūzus būtinai ir j Žymėtina, jog kai tikTru- 
galutinai sumušti Vietna- i manas 1946 metais skyrė 
mo komunistus. Nixonas j Dexteri White minimojo 
tada užreiškė, kad Jungti-i fondo direktorium, tai jį 
nes Valstijos atmes bet ko- vienbalsiai užgyrė Senato
kias francūzų derybas dėl komitetas, kuriame buvo ir 
paliaubų su Vietnamo liau- tokie republikonų vadai, 

kaip senatoriai Taftas, Ch. 
W. Tobey, Eugene Millikin

Anglijos karo laivai į 
prieš fašistus Trieste

Buvęs Trumam) valstybes
sudaro bepdrąji Tautinio 
Pasipriešinimo Judėjimą.

Streikas buvo sustabdęs 
fabrikus, geležinkelių vei-i tė dar tris savo karo laivus 
kimą ir busų važiuotę. ' i Triesto uostą, kad užkirs- 
----------------------------------- | f-ų pdią naujoms italų fa

šistu riaušėms mieste. Lai
vų patrankos ir kulkosvai
džiai paruošti šaudymui.

Indija smerkia Amerikos 
planą Pakistanui ginkluoti

New Delhi, Indija. — In
dijos valdininkai ir spaude

— naujoviškai apginkluoti 
Pakistaną. Sako, tatai bu

iš ’Pakistano pusės.
Amerika siūlo Pakistanui 

ginklų ii* pinigų, jeigu jis 
leis amerikonams įsitaisyt’

taip(Bulgarijos radijas 
pat smerkė amerikinį 
ną Pakistanui.)

(Pakistanas pirmiau bu- 
I vo Indijos dalis, bet per An-

i Caroli nos

Triest. — Anglija atsiun-1 atmetė pašaukimą Į kvoti-
mus Washingtone. Jis su
tiktų liudyti apie White tik
tai tuomet, jeigu kvotėjai

tinę Columbia.

Siaur. Korėjos premjeras 
tariasi su Kinijos valdžia

* • ’ •
Šiaurines Korėjos liaudi
ninkų premjeras Kim U

din inkai. , Tariasi su Kini-

amerikonų dėl taikos Korė-' 
joje.

ta mahometoniškoji Pakis
tano valstybė, kuri laikosi 
anglų imperijos rėmuose.)

manas, gavęs daugiau ži
nių apie White, būtų jį at
metęs, jeigu Senato komi
tetas nebūtų pasiskubinęs

Jordanas kreipiasi Į 
Angliją prieš Izraeli

London. — Jordano val
džia prašė karinės anglų 
talkos prieš Izraelį, jeigu 
izraeliečių kariuomenė vėl 
įsiveržtų j Jordaną, kaip 
kad neseniai įsiveržė į Ki- 
biją kaimą, nužudydami 53 
arabus jordaniečius.
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BROWNELL TURĖTŲ PASITRAUKTI
JUSTICIJOS DEPARTMENTO sekretorius Mr. 

Brownell, Jr., turėtų tuojau pasitraukti iš tos vietos. 
Jis jai netinkamas.

Brownell privirė tiek košės su Harry Dexter White 
dalyku, kad šiandien iš Amerikos juokiasi visas pasaulis.

.’Tik pagalvokime: Brownell paskelbė kitos šalies šni
pu žmogų, kuris jau yra miręs, kuris savęs negali ap
siginti. Atsiminkime: Harry Dexter White buvo tyri
nėjamas prie kongresinio ne-amerikinio komiteto. Whitt 
dalykas buvo visapusiškai tyrinėjamas grand džiūrėje 
New Yorke. Čia buvo pristatyti visi “dokumentai,” ko
kius šnipai ir persi verteliai buvo pridavę. Grand džiūrė, 
taigi, visa tai apsvarsčiusi, surado, jog White nėra kal
tas.

■ Na, o šiandien justicijos departmento sekretorius 
mirusįjį žmogų padaro kitos valstybės šnipu ir į tą visą 
reikalą įvelia buvusį šalies prezidentą Trumaną ir visą 
eilę kitų žymių demokratų partijos veikėjų!

Ir Mr. Brownell nepaskelbia jokių aiškių dokumen
tų, kurie galėtų paremti jo “paleistą antį.”

Prezidentas Eisenhoweris turėtų pareikalauti, kad 
Mr. Brownell pasitrauktų iš justicijos departmento va
dovo vietos. \

PREZIDENTAS PARAUDO
PRAĖJUSĮ trečiadienį prezidentas Eisenhoweris 

turėjo eilinį savo pasikalbėjimą su spaudos ir radijo ko
respondentais.

Netenka nei sakyti, kad vyriausia tema buvo: Harry 
Dexter White dalykas.

Vienas korespondentas pastatė prezidentui tokį 
klausimą: Jeigu grand džiūrė, tyrinėjusi Harry Dexter 
White dalyką, nesurado užtenkamo pagrindo, kad jis 
buvo svetimos valstybės.šnipas, tai ar justicijos depart
mento sekretorius Mr. Brownell turėjo teisę paskelbti tą 
žmogų šnipu ir į tą reikalą įvelti buvusį šalies prezi
dentą?

Spauda sako, kad, išgirdęs šį klau'simą, prezidentas 
Eisenhoweris paraudo. Bet ką gi jis atsakė? Jis at
sakė taip: jis nesąs advokatas neigi teisėjas, todėl ne
galįs tuo reikalu nieko pasakyti. Geriau, girdi, būtų, 
jei toks klausimas būtų pastatytas pačiam justici jos de
partmento sekretoriui.

Bet Mr. Brownell atsisako kalbėtis su spaudos ir 
radijo atstovais.

NESUSITARIA
- VALSTYBĖS SEKRETORIUS Mr. Dulles aną die- 

na pasakė; šios šalies valdžia kada nors turės pripa
žinti Kinijos Liaudies Respubliką. Girdi, nei jis nei Ei
senhoweris niekad nėra prasitarę, kad Amerika niekad 
nepripažins tos šalies. c

Bet vice-prezidentas Nixon, svečiuodamasis pas 
Čiang Kai-šeką Formozoje, pasakė: Amerika nepripa
žins Kinijos Liaudies Respublikos ir priešinsis jos pri
ėmimui į Jungtines Tautas.

> Taigi: du republikonų vadovai, du-žymūs pareigū
nai, nesusitaria. Nežino kairė, ką daro dešinė.

Męs tiek galime pridėti: nėra amžina Eisenhowerio 
valdžia, tad ji ir negali perdaug pasisakyti apie tai, kas 
’ąu^.toliau. Kinijos Liaudies Respublika gyvuoja ir ji 
gyvuos, nežiūrint to, ar mūsų šalies vyriausybė ją pri
pažins ar ne.

MAGSAYSAY LAIMĖJO RINKIMUS
-PRAĖJUSI antradienį Filipinuose įvyko šalies pre

zidento rinkimai. Juos laimėjo Ramon Magsaysay, na- 
ciohalis.tų-demokratų partijos kandidatas.

„.Magsaysay buvo apsigynimo ministras buvusiojo 
prezidento Elpidio Quirino, kuris rinkimus prakišo, val
džioje.

-Naujasis šalies prezidentas, būdamas apsigynimo 
ministru, pasižymėjo didžiu žiaurumu prieš liaudį. Bet 
jisryra nuolankus Wall strytui.

Amerikonai išdavė angly 
jombonešio sekretus

Tas bombonešis vadina
mas “lakstančiuoju trikam
piu,” lekia greičiau ir to
liau, negu bet kuris Ame- 

London. — čionaitinis an- vikos bombonešis.
glų dienraštis Daily Sketch 1 
kaltina Amerikos žurnalą ; New York. — Net čionai- 
Ayiation Age (Orlaivijos tinis World-Telegram vadi- 
Gadynę) už atidengimą J na “sorkėmis” naujuosius 
naujojo Anglijos bombone- ragangaudiškuš tyrinėji- 
šįxl sekretu. mus buvusiųjų valdininkų.

Neseniai buvo iškilmingai 
pažymėtas “Tautų drau
gystės” hidroelektrinės sta
tybos užbaigimas. Ją trijų 
tarybinių respublikų san
dūroje, gražiuose Drūkščių 
ežero krantuose per trum
pą laiką pastatė Lietuvos. 
Baltarusijos ir L a t v i j o s
FSR kolūkiečiai. Dabar čia 
stiepiasi didelis, gražus hi- 
Iroelektrinės pastatas.

Atėjus elektrai, daug kas I

rajono kaimuose.
Dūkšto

nušvietė ryški šviesa. Vals
tiečiai metė naudoję žibali
nes lempas, kurios taip il
gai smilko jų pirkiose. Elek
trinės lemputės dabar dega 
valstiečių namuose, kultū
rinėse - buitinėse įstaigose. 
Kolūkių gyvulių fermose.

i Valstiečių šeimos naudoja
si elektrinėmis laidynėmis, 
/irduliais, plytelėmis, radi
jo imtuvais.

Gaidės ir Marinovo kai
muose, kurie įeina į Adomo 

t Mickevičiaus vardo kolūki, I 4
: vakare viskas skendi elek- 
j tros šviesoje. Gatvėje, prie 

Kolūkio klubo, jaunimas 
d a i n u o j a dainas, šoka, 

' linksminasi.
Dešimtys elektros moto- 

| rų varo kuliamąsias, grū- 
! du valomąsias bei pašarų 
! oaruošiamasias m a š i n a s. i • t, *•
į diskinį piūklą, malūną ir tt 
; Valstiečių darbas pasidarė 
i aukštai kvalifikuotas, na- 
! Šus. Valant javus, pavyz- 
1 džiui, dabar dirba dvigubai 
mažiau žmonių, negu per-

I nai.' Elektros energija ypa- 
! tingai palengvino gyvulių 
! augintojų-darbą. Su elek-i 
; tros pagalba veikia pašarui 
trupintuvai, šakniava i s i ų 
plautūvai, siloso' kanokles.

apšvietė Akmenės, Kiršėnų, 
Telšių ir Užvenčio rajonų 
kaimus. Didelį užmojį elek
trifikacija įgavo’ Eišiškių 
rajono kolūkiuose. Vien 
1950-53 metais čia pastaty
ta 7 hidroelektrinės ir šilu
minės elektrinės. Viena jų 
priklauso Dzeržinskio var
do kolūkiui. Kaip ir Adomo 
Mickevičiaus vardo kolūky
je, šios artelės valstiečiai 
naudoja elektros energiją 

I kuliant javus, valant grū
dus, gyvulininkystėje ir ki
tose kolūkinės gamybos ša
kose. Elektrinė aprūpina 
srove ir valstiečių kiemų! 
reikmes. Kolūkiečio Vėtrų- ! 
ko name, pavyzdžiui, nau- i 
dojamasi elektriniais prie-! 
taisais,radijo imtuvu. Elek-!

bu Lietuvos,” “Lenino prie
sakų,” Marytės Melu įkaitės Į 
vardo kolūkių bei kitų že-1 
mės ūkio artelių valstiečių I 
namus.

Be daugybės valstybinių j 
elektrinių, o taip pat MTS 
ir tarybinių ūkių elektrinių, 
Lietuvos respublikoje šiuo• 

metu veikia 21 kolūkinė 
elektrinė. Lietuvos kaimuo
se dabar dirba tūkstančiai 
elektrinių motorų, kurie 
naudojami kuliant javus, 
rūšiuojant bei valant grū
dus, gyvulininkystės dar
buose ir kitose kolūkinės 
gamybos šakose. Kasdien 
didėja valstiečių paklausa 

’elektriniams namų apyvo
kos prietaisams — elektri
nėms laidynėms, virdu
liams, plytelėms, o taip pat 
radijo imtuvams. Respu
blikinė vartotojų koopera
cija kasdien vis daugiau 
atgabeno šių prekių į kai
mų parduotuves.

Naujų elektrinių statyba 
Lietuvoje tebevyksta. Sta
tomos stambios hidroelek
trinės Žiežmariu, Kėdainių. 
Dotnuvos, Skaudvilės, 
Skuodo, Mažeikių ir eiles 
kitu
kolūkiuose, 
laikas, ka 
“Kruosto” 
prie Nevėžio, 8 kilometrai 
nuo Kėdainių miesto. Savo 
pajėgumo atžvilgiu ji bus 
lygi tarprespublikinei “Tau
tų draugystės” elektrinei. 
Ją stato dvylika Dotnuvos

kolū-

p r i e 
įkarš-

tykias, bibliotekas, v r

trukus dar dešimtyse L\ 
tu vos kaimų užsidegs elek 
tra.

Skaudvilės rajone prie 
Šaltuonos upės stato elek
trinę “Raudonojo švyturio’ 
ir “Šaltuonos” žemės ūk: 
arteliu kolūkiečiai.

šios statybos iniciatorių; 
yra “Šaltuonos” kolūkio 
pirmininkas Vincas Ben- 
džius. Elektrinė dar ne
baigta statyti, o Bendžius 
jau nupirko elektros mo
torus, diskinį piūklą, paša- 

i rų paruošiamąsias mašinas, 
kad būtų pasiruošusiam ne
delsiant pradėti naudoti 
elektrą ūkiui toliau kelti. 
Elektros linijos nutiestos 
daugiau kaip 45 Jtdlome- 
trus!

Ir taip visoje Lietuvoje, 
tolimiausiuose jos kampe
liuose įsižiebia ryškūs elek
tros žiburiai.

M. Bieliauskas

ir Kėdainių rajonų 
kių.

Statybos darbai 
“Kruošto” pačiame
tyje. Jie vykdomi su pir
marūšės technikos pagalba. • 
Čia naudojami buldozeriai, 
ekskavatoriai, skreperiai, 
s u n k v e ž i m i ai ir kitokia 
technika. Statybai vado
vauja aukštos kvalifikaci
jos specialistai. Jų tarpe— 
jaunas inžinierius, Kauno j 
Politechnikos instituto au
klėtinis Žvirblis, Milkevi- i 
čius, kuris stato trečią hi- i 
droelektrinę. Tarpkolūki- i 
nės statybos tarybos pi r-! 
mininkas yra kolūkietis 
Urbanavičius. Aukšta už
tvanka jau pertverė srau
niąją upę. Baigiama įtai
syti turbokamera. Netru
kus prie Nevėžio iškils ir 
elektrinės pastatas. Bai- i 
giamos tiesti aukšto volta- 
žo linijos iki pačių toli- 

pradės veikti ■ miausių “Tiesos,” Petro 
hidroelektrine i Cvirkos vardo ir “Auksinės 

varpos” kolūkių, esančių 
10-14 kilometru nuo hidro
elektrinės. Kolūkių elek
tros montuotojai tiesia lai
dus į valstiečių namus, gy
vuliu fermas, klubus-skai-

respublikos rajonų
Nebetoli tas

Tokio. — Japonija atsi
sako sugrąžint žibalinį So-, 
vietų laivą, kurį audra Juž- 
bloškė ant Japonijos pa
krantės.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 

siuntė R. Merkis, taipgi ir atnaujinimų. Bendradarbiai 
buvo camdenietis su pluoštu atnaujinimų ir aukų ir taip 
pat M. Šapranauskienė.

Brooklynui pasidarbavo S. Sasna, P. Buknys, R. Mi- 
zara, A. Bimba ir A. Mureika. Jie visi pridavė aukų ir 
atnaujinimų. (Aukos gautos Laisvės koncerte.)

Eliza bet ho vaj minkąs labai gerai pasidarbavo, pri- 
siųsdamas aukų ir atnaujinimų, tai yra K. Čiurlis. Jis 
ne vien tik Elizabethe veikia vajaus reikalais, bet ir apy
linkėse.

Rochesteriui pasidarbavo J. Evans, L. Bekešienė ir 
brooklynietis J. Kalvaitis, laike savo atostogų.
^’Sekanti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at-

paduodamas, vanduo* i auto- miujinimų ir aukų: D. G. Jusius, Worcester, Mass.; L 
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matinius girdvtuvus. Ar- J . - v.
kimiausiu laiku fermose busimaitis, Brockton, Mass.; P. Becis-F. Klaston, Great Neck
matinius girdytuvus. Ar-

įvestas elektrinis karvių 
melžimas ir. elektrinis avių 
kirpimas.

metai vis 
nušviečia 
Elektrinę 

>s” kolū
kis, esantis šeši kilometrai 
nuo Marijampolės. Elek
tros energija čia varo de
šimtis elektriniu motoru, 
šįo kolūkių pirmininkas 
Juozas Miežlaiškis seniai 
svajojo apie elektrą. Dar 
prieš įstodamas į kolūkį jis 
įsitaisė savo pavi e n i a m e 
ūkyje vėjo variklį, kuriuo 
buvo varoma nedidelė dina- 
momašina.
tiesa, buvo (ne 
ryški, bet visgi tai buvo ge
riau, negu žibalinė lempa. 
Anais laikais
nai išeidavo prie Šešupės 
kranto, gėrėdavosi gimtąja 
upe ir galvodavo: 
jėga veltui žūva! 
dyt reikėtų tavo 
vandenis, Šešupe, 
juos dirbti žmogui.” Lietu-. Stamford, Conn.

elektros
kaimu 
šviesa.

lektros šviesa, 
ypatingai

Prūseika, Chicago, Ill.; Hartfordo vajininkai; Geo. Shi-

N. Y.; LLD Moterų Klubas (M. Kazlauskienė), Bing
hamton, N. Y.; Chester, Pa., vajininkai (A. Lipčius); A. 
Apšeigicnė, dėl V. Padgalsko, Mexico, Me.; J. Matachun, 
Paterson, N. J.; J. Didjun, New Haven, Conn.; L. Til- 
wick, Easton, Pa., ir A. Navickas, Haverhill, Mass.

Naujai įstojo su atnaujinimais ir aukomis: Los An
geles, Calif., vajininkai; V. Kvetkus, Cambridge, Mass.; 
A. Gudzin, Scotia, N. Y., ir LLD 77 kp. (Geo. Stasiukai- 
tis), Cliffside Park, N. J.

Juozas

“Kokia
\Turam-

Aukų šį sykį gauta sekamai:
Pasiskaitykite gražų" laiškelį: “L. Adm.—čia ran

dasi čekis $267.13, tai dovana dienraščiui Laisvei nuo 
sakitytojų ir rėmėjų parengimo įvykusio spalio 18 d., 
Hartford, Conn. Didelis ačiū visiems, kurie kiek galint 
prisidėjo prie to parengimo. Visiems,, kurie dalyvavo ir 
visiems, kurie negalėjo dalyvauti o prisidėjo. Rengėjai.”

. Dovana nuo Bostono Draugų, $25.
Po $20: William Deksnys, Stamford, Connn., ir dr. 

J. Simans, Cleveland, Ohio.
Aukos surinktos laike šermenų (velionės E. Sima- 

nauskienė.
Jonas

Tadas
Po $7:

— per J. Žebri), Cleveland, Ohio, $17.50. 
ir Uršulė Walins, Stratford, Conn., $12. 
Gasparienė, Grand Rapids, Mich., $10. 
Kaškiaučius, Newark, N. J., $8.
Ant. Arlauskas, Webster, N. Y.; Mr. & Mr

galingus Ąnskiai, Brooklyn, N. Y., ir Nat. Grigienė, Rockford, Ill,
priversti |

vio valstiečio svajonė išsi
pildė. Kai įsikūrė kolūkis, 
kaimo valstiečiai išrinko 
Juozą Miežlaiškį savo pir
mininku.
Miežlaiškiui, kuris gerai ži-

n

Po $5; Chas. Daukša, Tampa, Fla., ir A. Petrikonis,

V. P. Stankevičius, Queens Village, N. Y., $4.
Po $3: M. Tvaskienė, Dearborn, Mich., ir C. Sta
tas, New Kensington, Pa.į
Po $2: J. Butkus, Bethlehem, Conn.; M. Voveris.

V ado vau j ant Oakville, Conn.; A. Kiudulas, Naugatuck, Čonn.; J. Žiu- 
.. i------ , . —

nojo žemdirbių svajas, kol- i jt Smithai
i raitis, Oakville, Conn.; V. Daunis, Naugatuck, Conn.: 

i, Bethlehem, Conn.; W. Duda, Woodbury, 
ūkiečiai pasistatė nedidelę j Conn.; Fr. Mergiunas, New. York City; Ch. Lewis, Los 
Elektrinę.. Laidais į vals-(Angeles, Calif.; P. Repecka, Inglewood, Calif.; V. E. 
tiečių namus ėmė bėgti pir-1 Kazėnai, Johnson City, N. Y.; August Gerbut, Hartford., 
moji elytra. Tai buvo 1949 ; Conn.; Adelė Kalakauskienė, Brooklyn. N. Y.; Juozas 

Ir štai dabar prie Dementis, Los Angeles, Calif.; M. Kazlauskienė, Bing- 
pastatyta puiki hamton, N. Y.; K. Derenčius,'Cliffside, N. J.; Stefanija

metais.
Šešupės 
kolūkinė elektrinė, kurios 
energija plačiai naudojama 
žemės ūkio artelės ūkyje.

Kiek tokių pergalių lai
mėjo Lietuvos valstiečiai 
per keletą paskutinių me
tų! Dabar skaisčiai dega, 
žiburiai viršum srauniosios 
Virvytės upės, kur kolūkie
čiu valia sukurta kaskada 
iš keturių elektrinių. Jos

Urbonavičienė, Huntington Sta., L. I., N. Y.; Petchulis, 
Cliffside, N. J.; Skaitytoja B., Binghamton, N. Y.; P. 
Bechis, Great Neck, N. Y.; Mr. ir Mrs. J. Balaika, Brook
lyn, N. Y.; John Webra, Cleveland, Ohio; J. Matachun, 
Paterson, N. J.; F. ir A.; J. Kupčinskas, Great 
N. Y.; C. Ragauskas, Paterson, N. J.; D. Burba, 
ford, Conn.; M. Adomonis, Great Neck, N. Y.; P. 
kis, Rochester, N. Y.; J. Birbilas, St. Clair, Pa.;
bildis, Bradford, Mass.; A. Rudzinskas, Medford, Mas 
Rose Shileikis, Haverhill, Mass.; Walter Medelis, Scran
ton, Pa.: Ed, Kardelis, Easton, Pa.; Stanislaw Dibs.

Neck. 
Stanį- 
Balta- 
J. Ki- 

s.:

Wood-Ridge, N. J., ir Paul Pranewitz, Easton, Pa.
Po $1; M. Grigas, Stoughton, Mass.; M. Bendinskas. 

Summerlee, W. Va. Iš Oakville, Conn.; J. žiūraitis ir V. 
Barkauskienė.

Iš Bridgewater, Mass. — Po $2: P. Budrunas, P. 
Kandrotas, S. Kirslis, C. Tarnui ir A. Mažukną.

Iš Bayonne, N. J. — Po $2: M. Surviliūtė, F. Mu- 
zikevičius, S. Radušis, A. Krizinauskas, M. Panelis ir 
J. Yurkevičius.

Iš Chicago, Ill. — P. Zalkus. $4. M. Bacevičius, La- 
, Porte, Ind., $3. Po $2: N. Pakali, K. Rimkienė, Baroda, 
Mich.; M. Kairis, Edwardsburgh, Mich.; E. Barškietis, 
A. Butko ir P. Dauderis. Po $1: K. Budris ir Bartmkas.

Iš Cambridge, Mass. — Po $2: J. .Gritz, G. Kvetkas 
ir M. Stašienė.

Iš Worcester, Mass. — Po $2; J. Senkus, A. Vilčiaus- 
kas, L. Valinčiauskąs, V. Trakimas, J. Jakaitis (ifJ^V- 
boro). V. Jančius, $1. (

Iš Philadelphia, Pa. — Po $2: K. Sprus, E. Muksi
te ir J. Andrilionis, Jonas Urban, P. Poškienė, K. W 

i siliausltas ir V. Bizulis.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Hartford, Conn...................................................$346.33
Worcester, Mass................................................ 314.50
Brooklyn, N. Y.......... .
San Francisco, Calif. .

Harrison, N. J. ... 
Cleveland, Ohio ... 
Lawrence, Mass. .. 
Waterbury, Conn. . 
Chicago, Ill............
Rochester, N. Y. . 
Boston, Mass.........
Grand Rapids, Mich 
Chester, Pa............
Stamford, Conn. .. 
Binghamton, N. Y. 
Elizabeth, N. J. .. 
Scranton, Pa..........
Great Neck, N. Y. 
Baltimore, Md. ... 
Pittsburgh, Pa. .. 
Newark, N. J.........
Brockton, Mass. ... 
Bridgewater, Mass. 
Bridgeport, Conn. 
Cambridge, Mass. . 
Los.Angeles, Calif. 
Haverhill, Mass. .. 
Paterson, N. J. ... 
Detroit, Mich.........
New Haven, Conn.
Plymouth, Pa..........
Wilkes-Barre, Pa. . 
Minersville, Pa. ... 
Easton, Pa.............
Cliffside, N. J........
Shenandoah, Pa. .. 
Lewiston, Me..........
Hudson, Mass........
Lowell, Mass..........

91.00

62.60
56.00
55.00

49.00
40.00
32.00
27.00

22.00
18.00
18.00

15.00
14.00 ,
14.00 ;
10.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
2.00
2.00

J. Leseyičius, iš Montreal, Canada, prisiuntė naują 
prenumeratą.

Tai matote, kokių didelių pakeitimų buvo punktuose. 
Bet visvien dar mažai pasirodė kitos kolonijos, kurios 
visuomet taip gražiai darbuojasi. Laukiame daugiau ge- * 
rų naujienų . Nepamirškite, kad ir už aukas jūsų mieste f 
vajininkai gaus punktus vajaus pabaigoje.

Širdingai ačiū visiems, kurie pasidarbavo šiame rei
kale, ir ačiū už puikią finansine parama.

Laisvės Administracija

2 pusl.-Laisve (Liberty)-šeštadienis, Lapkr. -Nov. 14, 1953
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Simana* Daukantas
(160 metų sukakčiai nuo gimimo dienos)

Devynioliktojo amžiaus pradžioje ir jo 
pirmoje pusėje Lietuvoje vyko feodai i- 
nės-baudžiavinės sistemos irimas ir ka
pitalistinių santykių mezgimasis feoda
linės santvarkos gelmėse.

Vystantis feodalinėje visuomenėje ka
pitalistiniams santykiams ir vis labiau 
skverbiantis prekiniams - piniginiams 
santykiams i baudžiavinį ūkį, Lietuvos 
dvarininkai rūpinosi kuo daugiau išplės
ti pinigų iš savo ūkių, visokeriopai di
dindami valstiečių išnaudojimą, o taip 
pat užgrobdami geriausias valstiečiu 
naudotas žemes ir nuvarydami nuo jų 
valstiečius. Valstiečiai, buvo stumiami 
visą į didesnį skurdą ir vargą. Net dva- 
rininkiškas XIX a. pradžios poetas A. 
Klementas buvo priverstas pripažinti, 
kad “Artojo padėtis nesiskiria nuo ver
go... Jautis, arklys, mulas, asilas turi 
vis dėlto poilsį, o artojas niekad.”

Vis labiau stiprėjo ir gilėjo prieštara
vimai tarp gamybinių jėgų augimo ir 
buvusių senųjų gamybinių santykių; 
aštrėjo klasiniai santykiai tarp išnaudo
tojų feodalų-dvarininkų ir išnaudoja
mųjų baudžiauninkų valstiečių, stiprė
jo klasių kova.

Esant lietuvių tautai netarpiškam są
lytyje su rusų tauta, susidarė sąlygos 
tiesioginei rusų priešakinės kultūros įta
kai lietuvių kultūros vystymuisi, nuga
lint carizmo, lietuviškai-lenkiškųjų feo
dalų ir katalikų dvasininkų puolimą 
pri'<į lietuvių kultūrą, prieš lietuvių

A'dU, prieš lietuvių tautybės vystyma
is/ js viso. Tokiomis sąlygomis, rusų 

^r/ešakinės kultūros tiesioginėje įtakoje, 
drauge su lietuvių raštijos vystymusi, 
drauge su priešakinių antibaudžiavinių 
idėjų atspindėjimu lietuvių literatūroje, 
D. Poškos, ypač A. Strazdo raštuose, iš
augo domėjimasis lietuvių tautos istori
ne praeitinei, lietuvių tautosaka, lietuvių 
kalbos tvrimu, lietuviu kalbos reikšmės 
išryškinimu, senųjų lietuvių raštijos pa-, 
minklų ieškojimu. Domėjimąsi Lietu
vos praeitimi Vilniaus universitete pa
laikė profesorius demokratas J. Leleve
lis. Lietuvių tautosaka plačiai domėjo
si, ją rinko S. Stanevičius, D. Poška? ir 
kt. D. Poška rašė lietuvių kalbos žody
ną, lietuvių kalbos klausimais susiraši
nėjo su to meto veikėjais, tame tarpe su 
rusų mokslininku P. Kepenų. A. Straz
do poezijoje ir veikime protestas prieš 
baudžiavinį 'valstiečių išnaudojimą sie
jasi su protestu prieš lietuvių kalbos 

^persekiojimą iš feodalų ir katalikų dva
suiii nitų pusės; jo visa kūryba vystėsi 
lietuvių tautosakos demokratinių tradi
cinių pagrindų.

Tokiose visuomeninių santykių i'r lie
tuvių kultūros augimo sąlygose vystėsi 
Slrnano Daukanto gyvenimas ir jo lite
ratūrinis veikimas. S. Daukantas (1793 
—1864), kilęs iš Skuodo valse, valstie
čių, 1825 m. baigė Vilniaus universite- 
tą, kurį laiką dirbo Rygoje, o nuo 1835 
m. iki 1850 m. Peterburge; nuo 1850 iki 
mirties gyveno Varniuose ir kitose Že
maitijos vietose. Daukantas buvo netar- 
piškas liudininkas valstiečių, priešakinės 
visuomenės kovos prieš carizmą, prieš 
dvarininkus. Jis matė ir stebėjo feoda
linės visuomenės santvarkos irimo proce
są. Jis pergyveno lemtingus priešakinės 
visuomenės susidūrimus su carine reak
cija — pergyveno kruviną carizmo susi
dorojimą su dekabristais 1825—26 m., 
su 1831 m. sukilėliais, su valstiečių ju
dėjimu, pagaliau ii' su 1863 m. sukili
mu.

Daukantas norėjo palengvinti sunkų 
valstiečių gyvenimą, tačiau jis tenkino
si tuo, kad leido knygeles, teikiančias 
įvairius patarimus žemės ūkio klausi* 
Ynais: “Parodymas, kaip apynius augin
ti”, “Pamokinimas apie auginimą taba
ko”, “Naudinga bičių knygelė”, “Pa
mokslas apie sodnus arba daigynus 
vaisingi medžių”, “Pamokinimas, kaip 
rinkti medines sėklas”, net “Sėjamosios 
pašaro žolės”, kur patarė, “be trejų

laukų ariamųjų”, steigti dar ir “ketvir
tąjį pašarinį lauką arba pievyną”.

‘Š. Daukantas pirmasis ėmėsi rašyti 
veikalus lietuvių tautos istorijos klausi
mais lietuviu kalba, u

Savo istoriniuose veikaluose (“Dar
bai senųjų lietuvių ir žemaičių”, “Bū
das senovės lietuvių — kalnėnų ir že
maičių”, “Pasakojimas apie veikalus lie
tuvių tautos senovės”, “istorija žemai
tiška”, išleista 1893 ir 1.897 m. kaip 
“Lietuvos istorija”, 2 t.). Daukantas ide
alizavo Lietuvos senovę, senovės lietuvių 
gyvenimą, Lietuvos valstybinę ir visuo
meninę santvarką, ypač iki XV a., iki 
Vytauto mirties. Lietuvių tautos istori
nio vystymosi procesą terišo su kuni
gaikščiu ir karo vadų veikimu. Nors

Daukantas ir pripažįsta, kad “žemę nuo 
žemlionių (t. y. žemdirbių) valdimierai 
pasavino ir dalijo ją kaipo savo daiktą 
kitiems, liepdami sau tarnauti”, betgi 
laiko, kad “visi tie žmonės buvo Ii uosi”. 
Baudžiavos atsiradimą L ietuvoje Dau-
kantas riša tik su tuo, kad “vokiečiai,
atėję į Zcm aičių pajūri i is, ka< 1 eniū svi'O-
ta k r iixstyti , tai lybiai prade, įo ir verg-

Rusų priešakinės visuomeninės min
ties įtakoje Daukantas iš esmės teisin
gai suprato kryžiuočių , ir katalikų baž
nyčios grobikišką vaidmenį lietuvių tau
tos istorijoje. Pasakodamas apie Teuto
nų ordino ir Livonijos ordino įsiverži
mus į Lietuvą XIII—XIV a., .jų vykdy
tus Lietuvoje plėšimus ir žmogžudystes, 
Daukantas daug kartų pabrėžia, kad 
grobimo* tikslams teutonai turėjo “liči- 
ną krikščioniškos tikybos užsimauti”. 
Daukantas parodė, kaip popiežiai ir vys
kupai siundė prieš lietuvių tautą įvai
rius “meldžionis”, kurie gyventojams 
bruko “nuliūdimą, liepė išsižadėti turtų, 
gėrybių ir paties svieto, kankinti savo 
kūną, gyniojo juos nuon linksmybių ir 
džiaugsmo, skatindami rūpintis n-e šiuo 
pasauliu, bet antru...” Drauge su tuo 
“meldžionys” reikalavo “naujiesiems ku
nigams javus pilti ir dešimtines duoti.” 
Kur “meldžioniu” nešamas “krikštas 
stovėjo, ten svietas vergavo dieną ir nak
tį”. O jų “užimtuose kraštuose vienas
tyras bebuvo: gyventojai vyriškieji iš
kirsti, moteriškosios ir kūdikiai į ver
gus išvaryti... pilys sugriautos, dirvos į 
dirvonus, o pievos į krūmus išvirtusios”.

(Tąsa 4—tame puslap.)

A. Dagilio “Džiaugsmai 
ir Sielvartai”

Išėjo iš spaudos A. Dagilio eilėraščių 
rinkinys “Džiaugsmai ir Sielvartai.” Ei
lėraščiai išleisti prenumeratų keliu. Iš
leido Laisvė. Knyga gaunama Laisvės 
knygų sankrovoje, — ją galima ir pirkti.

Knygoje telpa apie 100 eilėraščių. Be 
to pradžioje A. Dagilis pateikia biogra
finių žinių, apie save.

Knyga yra siuntinėjama tiems, kurio 
ją iš anksto užsisakė. Knygos gale, beje, 
yra sudėti prenumeratorių vardai ir pa
vardės.

Lauksime skaitytojų ir literatūros, 
ypatingai poezijos, kritikų išsamiau pa
sisakant apie šį A. Dagilio eilėraščių 
rinkinį.

Worcestericciai buvo 
atvykę j New Yorką

Lapkričio 8. d newyorkiecius aplan
ke Worcesterio Aido Choras.

Jie čion atvyko ne juokams. Atvyko 
dainuoti metiniame Laisvės koncerte. 
Atvyko automobiliais. Su jais atvyko ir 
keletas visuomenės veikėjų, ne daininin
ku. Tūli’ jų, nepažįstantieji didmiesčio, 
nemažai klaidžiojo, kol surado Lietuvių
Kultūrinį Centrą. Gaila! '

Worcesterio Aido Choras gyvuoja jau 
per apie 40 metų. Per tą, laiką jis atli
ko milžiniškų darbų kultūros-meno sri
tyje. Chorą vadovauja žymus, plačiai 
ypatingai Bostono apylinkėje žinomas 
muzikas Jonas Dirvelis. Jis šį chorą va
dovavo kadaise pirmojo pasaulinio karo 
metu, paskui buvo pasitraukęs, dabar 
vėl sugrįžo ir jį moko.

Įdomu kiekvienam, kuris koncerte ne
buvo, susipažinti su šiuo žmogumi, su 
Jonu Dirvelių. Jis yra aukštoko ūgio, 
liesas, malonus vyras. Mylimiausias jo 
muzikinis instrumentas—smuiką. Smui
ką i is valdo laisvai, lengvai, sugabiai.

Yra žmonių, kurie mano, jog su smui
ką daug lengviau vadovauti chorą negu 
su pianu. Mikas Petrauskas taipgi va
dovavo chorus su smuiką, nors jis suge
bėjo lengvai valdyti pianą. Atsimenu, 
M. Petrauskas sakydavo: Su smuiką tu 
gali ateiti pas choristą ir jam į ausį 
įdiegti tai, ką jis turi žinoti. O su pi
anu—niekada.. .”

Nežinau, ar Jonas Dirvelis tai išmoko 
iš Petrausko, ar gal pats priėio savo ke
liu prie tos teorijos. Užtenka to, kad 
J. Dirvelis sugabiai vadovauja chorus. 
Jis vadovavo Worcesterio jau mirusiąją 
Aušrele, jis vadovavo M. Petrausko su
organizuotą ir paliktą Gabiją. Abiejuo
se choruose jis paliko labai ryškią žvme. 
Beie, abu šie chorai jau yra mirę. Kaip 
gaila! 1 ....

Bet ne tik tame yra J. Dirvelio, kaip 
mokvtoio. nuopelnas. Dirvelis yra griež
tas disciplinos palaikytojas chore. Ir čia 
tenka pasakyti keletą žodžių taip sa
kant praeinant pro šalį.

Mūsų chorus sudaro asmenys, kurie 
iš dainavimo neturi jokios asmeninės 
naudos, nebent tą, kad jie dainuodami pa
sitenkina, nebent ta, kad jie dainuodami 
atlieka tam tikrą visuomeninę savo par
eiga.

Ateina i mūsų chorus žmonių “pasipū
tusių.” kažin kaip galvojančių, būk jie 
dara kam nors gera, kad dainuoja. Tūli 
iu (nesakau, kad visi) atėję j repetici
jas, jaučiasi suradę tam tikrą vietele 
pokalbiams,—pokalbiams su savo pažįs
tamais, su draugais. Tuomet, kai mo- 
kvtoias deda visas pastangas, kad cho
ristai kreiptu juo didesnį dėmėsi i dai- 
navima, jie šnekasi, kalbasi. O taip da
rydami, jie, žinoma, kenkia visam rei
kalui. 1 - i

Dirvelis to, kaip mokytojas, netole
ruoja.' Netoleruoja to nei joks savigar
bos choru mokytojas. Netoleravo to nei 
Mikas Petrauskas, nei Stasys Šimkus.

Tie* mokytojai, kurie toleruoja tokius 
netikslumus, ima ir suklumpa, nes- jų 
choras dažnai (nevisuomet) esti be jo
kios disciplinos. O tai reiškia; jei nėra 
disciplinos repeticijose, nėra jos ir estra
doje, atsistojus prieš publiką.

Va, kur nelaimė kąi kurių mūsų jau
nesnių choru mokytojų, o laimė senes
niųjų. disciplinatorių, tokių kaip Jonas 
Dirvelis.

Kitas dalykas: J. Dirvelis, nors Ame
rikoje augęs vyras, giliai jaučia lietuvy
bės siela, moka labai gerai interpretuoti
tai, ką dainuoja,—kai dainuoja lietuviš
ką muziką, lietuviškąsias dainas. Jis tą 
sielą ikvepia ir savo choristams. Dėl to, 
kai žmogus klausai dainų, dainuojamu 
jo choro, jauti, girdi, ir supranti, jog 
tai yra kas tokio naujo, nors, iš tikruiu, 
yra senas dalykas. O senesnį dalyką mu
šu žmonės (ir visi) mėgsta.
J. Dirvelis, kaip muzikas ir žmogus, su

pranta kiekvieną žestą, atliktą kitu. Man 
pirmininkaujant Laisvės koncerte, iis 
stovėio už kulisų ir atidžiai klausė mūsų 
Brooklvno Aido ir Newarko Sietvno cho
ru, vndovauiamų Mildred Stensler. dai
nų. Kai kuriem atrodė, kad iis neklau
so. kad iis tik dūmoja savas dūmas, bet 

‘tai netiesa. Jis man sakė: tas ir tas la
bai "erai atlikta . Jis pagyrė, kad mū
sų chorai, tarn kitko, sugieda “Lietuva, 
Tėvyne mūsų.”

Dar viena dalyka tenka pastebėti 
apie ši žmogų: iis netik moko chorą, o 
ir nats kuria muzika, sukūrė eilę kom- 
noziciiu. Jis, pavyzdžiui, netgi parašė 
keturiems balsams muziką “Naujajai 
gadynei,” Miko Petrausko sukomponuo

tai. “Naujoji gadynė” nepaprasta dai
na. Aš atidžiai klausiau ir stebėjau, ar 
J. Dirvelis pagavo jos sielą. Taip, pa
gavo !

Tiek apie J. Dirvelį.
Kadangi jis taiko tai, kas anksčiau 

pasakyta, tai jo vadovaujamas choras 
atliko visas'dainas labai puikiai ir pu
blika buvo didžiai pasitenkinusi.

Pasitenkinusi ji buvo ne tik choro 
dainomis, d ir Juozo Sabaliausko su Ona 
Dirveliene duetais.

Man didžiausio įspūdžio padarė Aido 
Choras sudainuodamas Sasnausko “Kar
velėlį” (solistė O. Dirveliene) ir Pe
trausko “Naująją Gadynę.”

Apie visa tai smulkiau buvo aprašyta 
Laisvėje iš lapkričio 11 d .laidoje, todėl 
to čia plačiau nei neliesim

Rašant apie Worcesterio Aido Chorą, 
dalyvavusį dienraščio parengime, tenka 
priminti, kad visa programa buvo la
bai graži, visi jos atlikėjai buvo gčri, 
patikę publikai. Jeigu sakome ką nors 
daugiau apie worcesteriecius, tai sako
me vyriausiai dėl to, kad jie buvo iš toli 
atvykę, kad jie buvo mūsų garbės sve
čiai.

Tenka šiltai padėkoti visiems: Wor
cesterio Aido Chorui, jo mokytojui, du- 
etistams, solistams ir publikai, kurie bu
vo atvykę į mūsų metinę šventę!

Turėjome gražų, liaudiškai meniška 
koncertą, kuriuo visi džiaugėsi. R. M.

IŠ LIETUVOS
Sviestas ir sūriai

_ v __

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER / 

BARANIK’S PAINTINGS '
AT ACA XMAS EXHIBIT %

Readers of the Lithuanian press know 
Rudolf Baranik as a writer, critic, cor
respondent. Few realize that his real 
love is painting. It is in this highly 
competetive art world that Rudolf is 
striving to make a mark.

As a member of the American Con
temporary Arts (ACA) gallery he has 
had several showings of his works 
at the galleries’ 57th St. showroom. He 
participated most recently at a Buyer’s 
Opportunity Sale along with two other 
modern-day painters, Gottlieb and Sol
man and the sculptor, Werner. He will 
also be represented at another show of 
small paintings at the gallery two weeks 
prior to Christmas . The paintings will 
be priced in the $25 to $100 range and 
are*wonderful suggestions for that spe
cial Christmas gift.

It is a complement to Rudolf’s unique 
style of painting that one of his larger 
canvases “City’s Morning” has -been 
selected for an exhibition of Contem
porary American art at a teachers’ col
lege in Upstate New York.

ARTIST REINHARDT
SCORES AGAIN

The November 17th issue of Look 
Magazine featured an art preview of 
some of the paintings and sculptures 
that will be seen this coming season at 
the galleries and museums across the 
country.

Pictured in I the group of select 
“moderns” is an abstract painting by 
Ad Reinhardt, son of Mr. and Mrs. F. 
Reinhardt of New York. Ad has been 
painting, studying and teaching art for 
some time. His abstract style of paint
ing first came to our attention at the 
LMS Art Exhibit 1949 held’ at Liberty 
Auditorium. He paints in brilliant 
colors with a most rhytmic flow of color 
and line. «

(Tąsa 4—tame puslap.)

1J A NE V ež YS. — Vystyda- 
mi social ištini lenktyniavimą 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 36-metinių garbei, Pane
vėžio tarprajoninės sviesto-sū- * 
rią bazės ir miesto pieninės 
darbiniąkai siekia pagaminti 
vartotojams daugiau sviesto, 
sūriu ir kitų pieno produktų*. 
Gerai išnaudodami Įrengimus; 
rūpestingai juos prižiūrėdami, 
darbininkai kasdien žymiai 
viršija nustatytas užduotis.

i ----------
Kuršėnų statybos

šiuo metu Kuršėnuose sta
toma visa eilė naujų pastatą. 
Pačiame miesto centre iškilo 
trijų aukštų namas. Dabar ja
me atliekami vidaus įrengimo 
darbai. Tai bus Tarybų rūtnai; 
ši(*k tiek atokiau Šiaulių sta
tybos tresto darbininkai mūri- 

5 ja 960 vietų vidurinės mokyk- 
i los pastato sienas. Taip pat 

statoma nauja duonos kepyk
la. ’

Sparčiai auga “Daugelių” 
plytines darbininkų gyvenvie
tė. Keturiuose namuose šiais 
metais .jau įsikūrė plytininkų 
šeimos. Baigiami įrengti dar 

i penki gyvenamieji namai. 
Ki<?kvienas naujojo namo hu
tas susidės iš 2—3 kambarių 
ir virtuvės.

J Armalis

Maskvoje lankėsi grupė lietu* 
viu rašytojų

Spalio 19 d. i Maskvą išvy 
ko lietuviai rašytojai — A. 
Venclova, Lietuvos Tarybinių 
rašytoju sąjungos valdybos 
pirmininkas J. Šimkus, .L Bal
tušis, A. Gricius, V. Iteimėriš. 
.Jie dalyvavo TSRS Tarybinių 
rašytojų sąjung. plenume, ku
ris prasidėjo spalio 20 d. Ple
numas svarstė klausimą apie 
tarybinės dramaturgijos pa
dėti.

Plenumo darbe dalyvavo a- 
pie 180 dramaturgų, rašytojų 
ir kritiku Iš broliškųjų mūsų 
šalies respublikų..

Naujos knygos žemės ūkio 
klausimais

Vilniaus Juliaus Janonio 
vardo spaustuvėje šiuo metu 
spausdi'nama visa eilė knygų 
žemės ūkio klausimais. įmonės 
kolektyvas prieš keletą dienų 
užbaigė spausdinti I. Garku- 
šo — “Dirvožemio mokslas.” 

r ši knyga skirta žemės ūkio 
special’stams. Artimiausiu lai
ku mūsų respublikos kolūkie
čiai gaus naujas knygas, ku- 
kuriose pasakojama apie 
mes ūkio pirmūnų patyrimą,* 
Tai—“Pien i ng. padidinimas
'Triškių tarybiniame ūkyje,”. 
“Durpių panaudojimas žemės 
ūkyje” ir kitas. Melniko kny
gą — “J pagalbą žemės ūkio 
mechanizatoriams” šiuo metu 

i spausdina “Vaizdo” spaustu
vės darbininkai.

Matysim
J

Vingiuotą gyvenimo kelią, 
Pagrįsta vargu ir skausmais, 
Mes einame, einam kasdieną, 
Vilionių apglėbtais jausmais.
Keliaujant mes girdime verksmą, 
Mes girdim dejonių garsus,
Bet mes toj kelionėj neklumpam,— 
Kiekvienas keleivis narsus!
Keliaujame sieki pasiekti, 
Užtat mes ir vilčių pilni,— 
Kai kelią mes būsim išėję — 
Mums laimė žydės prakilni!
Tai kas kad kelionėje kančios, 
Tai kas kad sutinkam vargus,— 
Kai pereisim ribą — matysim, 
Kaip laimėje džiaugias žmogus!

St. Jasilionis.

Martina Brennan modeliuo
ja deiniontus. Plaukams saga, 
auskariai, guzikai, kaklaraiš
tis, apyrankis ir žiedai įkai
nuoti milijoną ir ketvirtadalį 
milijono dolerių.
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MONTELLO, MASS
Tas linksmas juokų va

karas bus šį šeštadienį,
ioru antram terminui išrink
tas ( . G. Lucey, demokratas.

Councilors at large laimėjo 
trys denio k ra ta i ir viemis re- 
publikonas. Ward councilors 
laimėjo 4 republTonai, 3 de-

su kūdikiu stovi ties laužu, kur stovėjo jos

Cleveland, Ohio
NUOŠIRDI PADĖKAVONĖ

Italė motina
.lamai. Potviniai pietiniame krašte pražudė daugiau šimto

vakare, Lietuvių Tautiško 
Namo Svetainėje, Vi e R 
Main Sts., Montelloj.

Bus suvaidinta juokinga 
komedija ‘‘Geriau Vėliau. 
Negu Niekad” ir kiu juokų 
pamarginimai. Net 10 juok
darių atvažiuoja iš-Brook-

BLNKIE.XE
Monikos Tautkicnės rolėje, 

sipažinti su viena ji 
Bunkiene, kuri vaidins Mo-

Massac h use t ts y a 1st i j o j 
šis vaidinimas bus tik. Mon
tello j. Tai svarbu yra su
važiuoti iš plačios apylin
kės ir linksmai praleisti lai
ka. 

if

LLD 6-ta kuopa

Lapkričio 3 miesto rinki
mus laimėjo demokratai. Ma-

WATERBURY. CONN.
Pagerbtuves linksniai praėjo

pagerbtuviu l»an- 
septyniasdesimt

Tikrai gražiai pavyko ii.
Krasnitskui 
kietas jo 
penkmetinio gimtadienio ai.žy
mėjimui. Apsčiai žmonių bu
vo iš paties miesto ir s\< 
viešnių iš toliau, kaip is 
Haveno, Hartfordo, Ne v: 
taino, OakviUio ir gal vi 
kitas iŠ kitur.' Matėsi ir 
taučių, atėjusių pagerbti , 
gametį, energingą, drąsų 
terburio pilieti, dranga, y ‘ 

Maisto ruošėjos skaniai

t

\\

u

f

lyvius pavaišino iki tiek, kad 
apie stoką maisto niekas iiio- 
ko joms primesti artinojo 
visko buvo pilnai. Buvo gali
ma, kas mylėjo, ir uz lūpos 
Užsimesti.

Einant sveikinimo progra
mai visi nusiteikusiai klaus , i 
Apie d. K. K. visaip b; iš
sireikšta. Kilotas akoro'o.ai 
nupiešė Karolio* prjetlę 

rf metų nuveiktus organumi inr.is 
nuopelnus. Jis ir dabar neža
da ilsėtis, kol sveikata leis, 
darbuosis n z taikingumą, už 
geresnį, šviesesnį rytoju.

šioje Karolio ilgoje kelionė
je, kaipo sunkaus darbo žmo
gui, Įvairus nuotikiai jį palie
tė, viso ko jam teko patirti. 
Tai nors vieną dalykėlį nori
si apie jį pavaizduoti: Nelabai 
tolimoje praeityje miesto tė
vai, mėgstanti labai girtis de
mokratijos išpažintojais, buvo 
pamiršę miesto piliečiams da- 
Jeisti šventąsias . privilegijas, 

* kada reikalas atlikti. Būvi 
uždrausta miesto gatvėse su
sirinkti, apsvarstyti, apkalbėti 
unijinius, bei kitus su darbi 
žmonėmis susijusius reikalus. 
Jisai, nepaisydamas, kas dėsis 

> su jo asmenine laisve, viename 
reikale dirbtuvės darbinin
kams prabilo su prakalbę!e.
Bet neilgai tada jam teko pa
sakoti apie unijas, apie orga
nizuotų žmonių reikšmę. Tuoj 

^••buvo suimtas, ir jam bandė 
primesti prasikaltimą. Už ką? 
Nugi, už susirinkimą ir lais
vai išsireiškimą.

I’aciau Karolio ryžtas sykiu 
su darbininkais atsiekė tikslą, 
— tą nelemtą p Tvarkymą pa
vyko sulaužyti. Nilo to laiko 
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mok'rat'.s, pralaimėjo todėl, 
kad ant republikonų tikinto 
buvo lietuvis llipolitas Monkc- 
vicz. Nežiūrint partijų ir Įsi
tikinimu skirtumu, Mentalios 
S-me varde gyvenanti lietu
viai

mein

Mon

5,

pa, neseniai turėjo susirinki
mus. Padare gerų tarimų. Pa-

am tilo nc-
včių surengė: gimtadienio

parę mūsų žymiai dainininkei

kričio 3 d.. Lietuviu 
Namo kambariuose.

dienio paminėjimas.
dovanu-. Rožė tuomi

ir

Susirgo K. Mai'keliciiė, Ro
žės Stripinis ipotina. Kažin ar 
ii galės dalyvauti teatro-ko- 
medijos parengime lapkričio

| ir po šiai dienai išorinis susi- 
j rinkimas yra legalus, teisėtas, 
Į neuždraustas.

Pasivaišinus, kad ir be šo
kiu, žmonės neskubėjo skirs* 
'ytis ir keliauti į names. Veik 
visi šnekučiavosi., .juokavo su 
artimaisiais ir tolimaisiais sve
čiais, viešniomis. Ir šitaip ne
sijausta, kaip laikas greitai 
prabėgo. Tik apsižiūrėta, jog 
laikas ruoštis namo, nes vidur-

sieros eiti poilsiui.

Varde K rasi i its ko
drauges maisto ruošėjos pri
imkite padėką už sumanų ir 

• puošnų pokilį, kurio ilgai ne- 
1 užmiršime. Taipgi ir \ įsiems 

kitiems, kurie kuo Lik prisidė
jo jį tokiu grašiu padaryti. 
Svečius ir viešnias reikia pa
gerbti už skaitlingą atsilanky
mą.

Beje, ban kieto pranešta,
jog panašus kitas kankintas 
ivvks Hartforde, Laisvės Cho- v t
ro salėje, 155 11imgerford Si., 
lapkričio 29 d., pagerbimui 
draugų P. :<r. O. Giraičių jų 
50-jų metinių vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga.

Šie žmones vra garbingi vi’ 
suomenininkai. Privalėtų ne 
vien is Waterburio žmonės da
lyvauti; bet ir iš visur kitur. 
Busianti graži liaudiška me
no, dainų programa. Is Wor- 
cest.erio atvyksią pagarsėję 
dainininkai ir vietinis Laisvės 
Choras liksmins dalyvius.

Dalyvis

įvairūs išsireiškimai
Viena žmogžudyste pada

ro žmogžudį; milijonas 
žmogžudysčių padaro hero
jų. Porteins.

_  • -
Bile diena galėtų būt daug 

geresnė, jeigu ji prasidėtų 
kuriuo kitu laiku, o ne ryt
metyje. . Anon.

Draudimas skelbti teisy
be rodo, jog ten norima ką 
nors neteisingo paslėpei.

Prancūzų patarle.
Surinko Kas Kitas.

N uosi rd žiai dėkavo ju vi
siems, kurie įvairiais būdais 
prisidėjo išgelbėti mano my* 

vėjingos, žiaurios ligos, pri
derėdami jai vilties pasveikti 

jos artimiausioms draugėms, 
kurios dar tuomet, kada Evu
tė dar vaikštinėjo, bet jau bu
vo gana silpna, draugės Wer- 
nerienės iniciatyva surengė 
“supraiz” parinkę ir susine
šusios įvairių gardumynų pa
vaišino, pasikalbėjo kartu ir 
dar sumetė piniginę dovano- I 
lę, kurią Evutė paaukavo, sa
vo mylimiausiai organizacijai, 
A. L. Moterų Klubui, kuria 
atsiuntė dvi lankytojas su nau
dinga dovana; Onutei Good
rich už suteiktus man gerus 
patarimus ir medžiagos Evutės 
patogumui, kada ji patapo ne
bepaprastu ligoniu, kuomet 
Evutės mintys paliovė ją kon
troliavę; taipgi Mariutei Kar- 
sokienci už patarimus ir su-

liauskui už pagalbą; Vilnies 
štabui už prisiuntimą laišku
čio su visu štabo nariu para
šais, suteikdami Evutei vilties

ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS
Eugenio Gomez į senatą
U K P Centralinis Komite

tas savo susirinkime, rug
sėjo 19 d., ruošdamasis bū
simiems rinkimams į sena
tą išstato nuo Kompartijos 
kandidatu i senatorius Eu
genio Gomez.

X I metine UGT 
konferencija

Rugsėjo 25-27 dd. įvyko 
Mo^tevidėjuje 11-ji metine 
UGT konferencija, kurioje 
dalyvavo virš 300 delegatų 
iš visos šalies vietų. Šioje 
konferencijoje taip pat da- 
Ivvavo atstovai iš užsienio 
nuo broliškų profsąjungų. 
Nuo “Federation Sindical 
Mundial” atstovu buvo G. 
Gassed i.

Geležinkeliečių 
reikalavimai

Parlamente nutarta pa
tenkinti geležinkeliečių rei
kalavimus, — pakeliant at
lyginimą . Kadangi geležin
keliai duoda valstybei defi
citą, tai, kad patenkinus 
darbininkų poreikius, ko
munistų deputatai įnešė pa
siūlymą, kuris ir buvo pri
imtas, — apdėti stambiuo
sius žemvaldžius ‘ atitinka
mais mokesčiais. Projek
tas perduotas svarstyti se
natui.

III Pasaulinis profsąjungų 
kongresas

Spalio 10 d, prasidėjo .3* 

nuveiktus darbus; taipgi Lais
vės štabui už malonius linkė
jimus Evutei pasveikimo, la
biausiai draugui A. Bimbai 
už Įtalpinimą mano laiškučio 
apie Evutės pavojingą susirgi
mą savo Krisluose, ką dauge
lis jos mylimų draugių ir 
draugų pamatę, prisiuntė ma
lonių linkėjimų iš tolimų ko
lonijų; Mildred Stensler už 
prisiuntimą laiškučio, kuris 

I suteikė Evutei noro pasveikti 
ir ateityje dalyvauti LMS a- 

j tostogų mokyklose, kuriose ji 
■turėjo progos sutikti savo ger
biamus meno kūrėjus ir meno 
mylėtojus; Dr. 1. E. Levy už 
apdovanojimą Evutės atatin- 

; kainu maistu ir iškaštingais, 
naujausiais vitaminais, A. ii* 
P.; Grigams už linkėjimus su 
gražia rankų darbo dovanėle;

1 Agnes Palton, kuri taipgi pri- 
, siuntė gražią rankų darbo do
vanėlę; ir visiems, kurie pri
siuntė malonius linkėjimus ir 
dovanėles; Evutė prašė ma
nes sutaupyti visus jai prisiū
tus linkėjimus ir 
kad ji pasveikusi 
siems tinkamai
Bet dabar tapo mano pareiga 
nuoširdžiausiai padėkavoti vi
siems !

dovanėles,

padėkavoti.

Juozas N. Siinans

sis Pasaulinis profsąjungų 
kongresas Vienoje, į kurį I 
suvažiavo delegatai nuo 100 
milijonų organizuotų dar- į 
bin inkų.*“ Nuo Uruguajaus 
darbininkų dalyvauja šeši 
atstovai, kurių tarpe yra 
UGT sekretorius E. Pasto
rino ir kiti kovingi darbi
ninkai.

Kėsinasi prieš “Justicia”
Pasiremiant Terros dikta

tūros meto spaudos įstaty
mu, policija užvedė bylą 
prieš “Justicia” už tai, kad 
gynė darbininkų vienybės 
reikalus Curva de Maro- 
nas įvykiuose. Teisėjas mi
nėtu įstatymu remdamasis 
nuteisė “Justicia” direkto
rių A. Suarez 0 mėnesiams 
kalėjimu.

Uosto darbininkai bruzda
Pragyvenimui brangstant 

uosto administracijos tar
nautojai iškėlė reikalavi
mą 70 pėzų pakėlimo algų. 
Savo teisėtam reikalavimui 
paremti spalio 8 d. streika
vo 24 valandas.

Tarybinio filmo 
pasisekimas

Jau ketvirta savaitė, kai 
su dideliu pasisekimu rodo
mas kine “Ambassador” ta
rybinis spalvotas filmas 
“Cirko arenoje.”

t Iš Darbo)

Simanas Daukantas♦ •
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Daukantas ne tik rodė, kaip lietuviai ir 
kiti Pabaltijo gyventojai nekentė popie
žinių “meldžionių”, bet ir pats, pavaiz
davęs katalikybės apaštalų žiaurumus, 
kreipė skaitytojo dėmesį: “minėk, skai
tytojau, jog tai darė vyskupas.”

Parodydamas Teutonų ordino ritierių 
kraugeriškumus Lietuvoje, jų nešamą 
lietuvių tautai pražūtį ir atskleisdamas 
katalikų bažnyčios priešišką vaidmenį 
lietuvių tautos istorijoje, Daukantas tuo 
pačiu demaskavo teutoniškųjų-katalikiš- 
kųjų chronikininkų prasimanymus, tu
rėjusius tikslą pateisinti teutoniškųjų 
šunų-ritierių žvėriškumus Lietuvoje.11

Šis iš Vakarų nešamos plėšikiškos 
“kultūros” demaskavimas tuo labiau 
vertas dėmesio, kad Daukantas, nors ir 
nepakankamai įprasmindamas visą lie
tuvių tautos santykių su rusų tauta es
mę, vis dėlto priėjo prie supratimo to 
fakto, kad politinis’ir kultūrinis Lietu
vos vystymasis vyko glaudžiame sąlyty
je su Rusų valstybe, «su rusų kultūra. 
Daukantas išvertė iš lotynų kalbos į lie
tuvių kalbą Kornelijaus Nepoto “Gyva
tas didžiųjų karvedžių...” Šiam verti
mui, išleistam Peterburge 184(5 m., Dau
kantas davė rusų kalba parašytą prakal
bą, kurioje, be kita ko, paminėjo senuo
sius Lietuvos rašto paminklus rusų kal
ba ir padarė tokią išvadą apie tų raštų 
reikšmę: “Šie paminklai rodo, kad Ru
sija ir Lietuva buvo nušviesti-pilietišku
mo šviesa iš vieno politinio gyveninio šal
tinio”.

S. Daukantas, kaip-ir kiti XIX a. pir
mosios pusės lietuvių rašytojai, daug 
dėmesio skyrė lietuvių tautosakai, at
spindinčiai lietuvių liaudies gyvenimą, 
rinko ir leido tautosakos rinkinius. Dau
kantas taip pat rūpinosi lietuvių kalba, 
pabrėždamas, kad lietuvių kalbą ponai ir 
kunigai paniekino, o ją “per tūkstančius 
metų” išsaugojo tik prasti žmonės. Rei
kalavimas lietuvių kalbai tinkamos vie
tos raštijoje Daukantui buvo tai kova 
prieš feodalų ir katalikų niekinimą ir 
persekiojimą. Prakalboje savo veikalui 
“Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių’’, 
parašytame 1822 m., Daukantas IJesiog 
pabrėžė kalbinį savo darbo tikslą, saky
damas norįs parodyti lietuvių kalbos 
“neprieteliams”, “jog kiekvienas norįs 
gal rašyti lietuviškai, jei tur spėką, ly
gia dalim, kaip ir kita išdalinta jau kal
ba”. Tokie lietuvių kalbos “nepriete
liai”, kurie tuo metu laikė ir skelbė lie
tuvių kalbą esant netinkama literatūrai, 
tebuvo lietuviški ir lenkiški feodalai ir 
katalikų dvasininkai; prieš juos ir buvo 
nukreipta Daukanto mintis.

Kaip Daukantas protestavo prieš kos
mopolitinius feodalų ir kataliku dvasi
ninkų pasikėsinimus prieš lietuvių kal
bą, matyti ir iš jo paskutinių metų su
sirašinėjimo su M. Valančiumi. Tas su
sirašinėjimas patvirtina faktą,-kad tai 
Daukantas prikalbėjo Valančių rašyti 
lietuviškai. Vėliau gi vyskupas Valan
čius, peikė Daukantą už tai, kad jis 
svarbius veikalus rašė lietuviškai ir už 
tai net pavadino jį “paikių”. Daukantas 
savo laiške atremia Valančiaus prie
kaištus ir pabrėžia tą faktą, kad lietu
vių kalba jau randa sau vietos Rusijos 
universitetiniuose miestuose. Daukantas 
rašė Valančiui: “Neišleidžiau knygų 
svetimose kalbose, rašytų apie svarius 
dalykus, bet rašiau prigimtu liežuviu, 
taip, kaip kiti kad rašė ir rašo Petrą- 
pilėje ir Maskvoje, Kazaniuje... taigi 
ar visi turėtų būti paikais?” Ir toliau 
Daukantas ne be ironijos primena sto
jančiam prieš lietuvių kalbą Valančiui: 
“... pats sakei kitiems, kad aš tamstą 
prikalbėjau rašyti žemaitiškai, kaip gi 
galėtų paikasis perkalbėt išmintingąjį?”

S. Daukanto, kai]) ii* kitų to meto ra
šytojų, domėjimasis lietuvių kalba bei 
jos labai jautrus gynimas atspindėjo sa

vimi lietuvių priešakinės visuomenės, 
lietuvių liaudies protestą prieš mėgini
mus prievartiniu būdu sunaikinti lietu
vių kalbą, tuos mėginimus, kuriuos per 
tris šimtus metų aktyviai vykdė lenkiš
kieji ir lietuviškieji feodalai bei katali* N
kų dvasininkai ir kuriems lemiamai už
kirto kelią pats Lietuvos prie Rusijos
prijungimo faktas.

Atžymint S. Daukanto darbų reikšmę, 
negalima užmiršti jo pažiūrų ribotumo. 
s Lietuviškieji buržuaziniai nacionalis
tai ir jiems tarnavusi buržuazinė isto
riografija <. savo klasiniams * interesams 
kėlė ir aukštino kaip tik silpnąsias S. 
Daukanto kūrybos ypatybes, jo Lietuvos 
kunigaikščių idealizavimą^ tai, kad Dau
kantas nematė klasių ir klasių kovos 
Lietuvos feodalinėje valstybėje ir kt.. 
Buržuaziniai nacionalistiniai istorikai ir
literatai kaip tik slėpė nuo skaitytojų 
visa tai, kas buvo tikrai progresyvu 
Daukanto kūrybiniame palikime.

Atmetant visa tai, kas Daukanto kū
ryboje, jo veikime yra susiję su jo kla
siniu ribotumu, su jo idealizuojamomis 
pažiūromis į Lietuvos istoriją, Lietuvos 
darbo žmonėms, tarybinei visuomenei 
Simanas Daukantas kaip tik yra vertin
gas ir atsiminti n as tuo, kad jis demaska
vo lietuvių tautos priešų — popiežių ir 
Vakarų Europos feodalų kraugeriškus 
žygius prieš Lietuvą ir tų žygių yeirN 
mainingą priedangą — katalikų bažny
čią, kad jis aukštai vertino ir rinko lie
tuvių liaudies kūrybą, kad jis gynė nuo 
feodalų ir kunigų persekiojimų lietuvių 
kalbą. Šie S. Daukanto literatūrinio dar
bo momentai, atspindintieji lietuvių 
liaudies plačiųjų masių mintis ir sieki
mus, įeina į lietuvių tautos demokrati
nės kultūros palikimą.

Prof. J. ŽIUGŽDA.

LMS News and Views
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

PROPAGANDA
ART STILL ART

Art is still art ruled the French 
(Government even if it is anti-U. S. 
Therefore two paintings by Andre Fou- 
geron, communist and realistic piinjt^'’ 
will remain at the Salon d’Autoni^Ux-' 
hibition in Paj’is despite criticism wi'\ 
the press. ' ‘ ‘,

One of the paintings depicts a Ger
man SS soldier in a U. S. automobile/ 
his face distorted with hatred, Andre 
Cornu, Secretary of State for Fine Arts, 
declared that they were “art” and there
fore unembarrassing to the Govern
ment.

LITH-AMERICAN WRITER
TO LECTURE

At this point we make a very deft 
switch from painting to writing to an
nounce that the LMS 3rd district com
mittee has started its popular Sunday 
afternoon lecture series.

The first lecture will be held at Lib
erty Auditorium in The Brown Room on 
November 29. Guest speaker will be 
a young Lithuanian - American writer 
who has just published his second book 
and is well on the road to becoming a 
new literary giant.

The writer is Philip Bonosky (Bara
nauskas). Philip, son of a poor Penn
sylvania miner, has turned to his child
hood recollections and coal-town back
ground to pen a very descriptive novel 
about coal-miners. His leading charac
ters in the new book called “Burning 
Valley” are Lithuanian miners.

Philip Bonosky for the lecture will 
recall his many experiences in searching 
out and gaining material to write his 
books, and he will present a picture of 
literature in America today.

There will be refreshments and in
formal talk after the lecture. The Lith
uanian Literary Association is co-spons- 
or for this first meeting.

Korėjos rūdos kasėju 
laimėjimai

PCHENJANAS. Komdo- 
ko rūdyno šachtininkai pir
ma laiko įvykdė metinį pla
ną. Puikius darbo laimėji
mus pasiekė Korėjos Liau
dies Demokratinės Respu
blikos Darbo didvyriai Te 
Du Si ras ir Kim Con Iras. 
Garsieji respublikos rūdos 
kasėjai dar karo dienomis 
tobulai Įvaldė techniką ir 
pradėjo kovą už darbo na
šumo pakėlimą. Te Du Si

ras ir Kim Von Iras padeda 
jauniesiems darbiniu k a m s 
įsisavinti tarybines maši
nas. Daugelis darbininkų 
2-3 kartus viršija pamai
nos uždavinius. Iki metų 
uabaigos Komdoko kalna
kasiai duos tūkstančius to
nų rūdos viršum plano.
Kritusių mūšiuose už 
Varšuvos išvadavimą 
karių atminimas

VARŠUVA.— Ryšium su 
Lenkijos Liaudies kariuo
menės desimtosiomis meti

nėmis Varšuvoje ant kritu
sių mūšiuose už Lenkijos 
išvadavimą tarybinių ka
rių kapų buvo iškilmingai 
padėti vainikai. Vainikai 
buvo padėti nuo Lenkijos- 
Jungtinės darbininkų par
tijos Varšuvos vaivadijos 
komiteto, Rados Na rode 5' 
vos Varšuvos vaivadijos 
prezidiumo, nuo Lenkijos 
kariuomenės, nuo visuome
ninių organizacijų, o taip 
pat nuo Lenkijos sostinės 
įmonių ir ištaigų.
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Darbininkai laimėjo 
pakėlimą algų

čf nadair, Ltd., įmonės 
apie 8,000 darbininkų po 
ilgų derybų su darbdaviais, 
pagaliau, laimėjo pakėlimą 
algų — 8 c. į valandą. Tas 
atsiektą — ir tai toli gražu 
nuo darbininkų patenkini
mo — su pasirašymu nau
jo kontrakto. Darbininkus 
atstovauja Intern a t i o n a 1 
Association of Machinists

> (TLC-AFL) unija. Nuo da
bar darbininkai, kurių dau
guma dirba prie Jet orlai
vių iišdirbystės, daug maž 
gaus po $1.48 į valandą. Su- 
lyg naujo kontrakto, taip
gi bus sutrumpintos darbo 
valandos nuo 45 ligi 42 Ą i 
savaitę ir įvestas pensijos Į 
planas išdirbusiems penke- 
ris metus ar daugiau.

Surasto liemens žmogžu
dyste dar neišaiškinta
Spalio 28 d., anksti ryte, 

čia ant Bourbonniere Ave
nue lėnoje buvo atrastas 
žmogaus liemuo, suvynio
tas paklodėje ir virve drū-

kos ir kojos nuplauta ir pa
slėpta kur nors kitur. Ma
tomai, tai padaryta, kad 
paslėpti nužudytojo asme
nybės išaiškinimą. Polici
ja surado abi kojas už apie 
40 mylių nuo Montrealo, 
Joliette apylinkėje. Bet 
galva ir rankos dar ir da
bar nesurasta. Todėl dar ir 
neišaišiknta nužudytojo as
menybė ,nei nužudymo prie- 

■ žastis. Juo labiau, nesuras
ti nė žmogžudžiai.

baksų apie 700 darbininkų, 
pasirašė naują kontraktą 
su darbdaviais, sulyg ku-

j valandą, mote
rims 6 c.:
apmokami 
metus, ir
metų ar daugia—2 savaiti 

. apmokamų atostogų, šalia

šventadieniai į 
išdirbusiems 15

užmokėsi už 5
Penki vyrukai pavalgę 

restorane, 1631 St. Cathe
rine St. W., kurių bila su
sidarė $7.09, norėjo pabėg
ti. Savininkas su savo dar
bininku vieną iš jų pagavo 
ir padavė policijai. Muni
cipalinis teismas priteisė, 
kad jis sumokėtų ir už tuos, 
kurie kartu su juo valgė,

vo metinės algos. Darbiniu- i --------
kus atstovauja National I Vietoj policijos, 
Syndicate of Paper Box ugniagesiai atvažiavo 
Workers unija.

Miesto gi rankų darbiniu-1 
kai, kurių yra apie 4,000' 
ir atstovaujami Canadian Į 
Brotherhood of Municipal j 
Employes (CCL-CIO) uni-i 
jos, savo algų pakėlimo j 
klausimą atidavė spręsti • 
arbitracinei komisijai.

Ant Delorimier Avenue 
vieną vėlyvą vakarą mote

kuris atėmė iš jos ridikiuli 
su $65.00. Moteris išsigan
dusi panaudojo prie stulpo 
raudoną dėžutę, šaukdamo-

rį FjETRAS krapas

f UŽ TŲ SIENŲ
—— ----------------- - Kalėjimo vaizdai. PocKalėjimo

(Tąsa)
Beizbolo sporto dvasia čia vyrauja! 
Sportu, tik sportu ii’ domisi gaujos!

Atmosfera pilna sporto visa!
Sportas nerūpi — tai tu tik blusa... 

o 
Plyšauja sportą ir radijas gausiai,— 
Apsuka galvą, nuvargina ausį...

Daugelio sportu galva pramušta,—
Dvasiai jų penas ir protui našta...

Beizbolo kokios kada suvestinės?
Trokšta žinoti visų čia krūtinės:

Skelbia tai jiem biuletinis kasdien,—
Ginčijas, tarška, karščiuojas išvien...

Beizbolui žaisti štai pilvą aptvertą 
Stropiai prižiūri, nuplauna, kaip verta.

Brukasi, grūdas aplinkui visi,— 
Beizbolo žaismą ir tu čia rasi.

Rūbais spalvotais aikštįngi žaidėjai 
Svaidyt ir gaudyt ir mušti pradėjo,— 

/Ritasi, skraido stangus kamuolys: 
4Kas jį greičiau pasigaus, pasivys...

Laksto, sugriūva ir vartos uždusę: 
Varžos, katra gi čia viršų gaus pusė...

Rėkauja, klykia žiūrovai aplink:
Kur kamuolys nuriedėjo? kur link?...

Niršta aplinkui minia sužavėta—
Sėdi sus’grūdę, net varžos dėl vietų,— 

Ragina, smagina vis žaidikus, — 
Kam gi čia pergalės šūkis paklius?...

Lyg tai svarbiausias dalykas, būt’

Čiukuras pats ir pati apačia!...
Aikčioja, ūkčioja, nerias iš kailio,
Perimti įkarščio keisto ir kvailo...

Stūkso suglumę čia pat ir sargai.
Krūpčios ir svaičios visi dar ilgai...

Vis’ tai wk išdava bendro režimo, 
Sūkurio viso... toks tokį pažino...

i a pabuvęs,

Girgžda taip ratai kalėjimo Grovės.
Laisvėn išeina, sau daiktus sukrovęs

Vienas ir kitas... Pribūva kiti, 
Smūgio staigaus pagaliau ištikti*

kai ją apsupo ugniagesiai 
su signalais ir savo sunkve
žimiais. Ji, anai, iššaukė 
ugniagesius, o ne policiją.

Padavęs neteisingą amžių— 
nubaustas

(’Įaudė Lamond, jaunuo-

dim a vairavimui su uk veži

metų amžiaus. - Bet iį areš
tavus už netvarkinga sunk
vežimio vairavimą, paaiš-

tų amžiaus. Už tai teismas 
jam priteisė $100 piniginės

mo išlaidas.

GIMe, A. ir A. Einikiai

silaukė sveikos ir gražios 
dukrelės. Motina ir nauja
gimė jaučiasi gerai.

PAGERBTI NAKAI. Spa
lio 3 ld. gražiai buvo pa
gerbti Pranas ir Fenomeną 
Nakai, juodviejų 15-kos me-

ga. Apart' vietinių svečių, 
dalyvavo Fenomenos gimi-

SERGA. Kazys Spaičys 
darbe buvo susižeidęs, nors 
sunkiai, bet nepavojingai.

Taipgi sergėt Pranė Ben- 
džiaitienė ir Liudvikas Frei-

(losi namuose .
Buvo susirgęs ir N. Gu- < <* 4 • 1i1 dovičius, bet jau pasveiko.

I vei naują skaitytoją? Jei ne,

vaizdai. Poema ;---------- ------- ------------------
Koks mišinys čia tautybių ir rasių!
Kiek tų keistybių žmogus čia surastum!

Būk tat, vyreli, kantrus ir drąsus!
Daug ką išmoko mūs’ Džionis, patyrė, 
Klausė suėjęs nevieną jis vyrą:

Tiek čjia beteisės, žiaurybių, klastų!
’Stebino Džionį apydažniai (’imis,—
Koks tai ekscentrikas, liesas, prikimęs,—

kus,—

Tai alkoholikas buvęs, keistuolis,
Dėl alkoholio į skylę įpuolęs:

Gavo kalėjimo du —tris metus,—
Toks atžarus jis, pašiuręs, status...

Mato — pamišusio esama vyro: 
Pasiuntė Cimį bepročių naman, 
Paėmė gydyt jį skyriui) savan.

Ten jam — elektro-encefalogramą: 
Rado jo proto veikimą nčramų,—

Mat, uždegimą plėvių smegenų

Keturis mėnesius gydė ten Cimį, 
Kol tie jo posūkiai rodės aprimę.

Žinoma, gydė visai ne vaistais,
Bet su mašinom, pabūklais kitais.

Smūgiais elektros jam smegenis kratė
Technikai tyčia įgudę, įpratę,—

Sunką nugarkaulio nuo sniegenų
Traukė su adata būdu senu.

Poilsis, maistas, drauge vitaminai, 
žinoma, irgi ligonį gaivino,—

Atgriebė Cimį gerokai vis’ tai,

Nusiuntė jį tad Kalėjimai) Grovės,

Terminą savo atbūtų čia jis — 
Si i normalei ų, gal būt, ir suvis.

atrodė kiek Cimis,—

Būdavo nukalba kažkaip keistai, 
Niekas bet nekaltino jo čia už tai.

Naujai išrinktas New Jersey gubernatoriumi Robert 
Meyner. Jisai yra pirmas demokratas gubernatorius po 1940 
metų. Sykiu su juo tapo išrinktas demokratas kongresmanj. 
Juomi yra Harrison A. Williams Jr., kadaise buvęs CIO Uni
ted Steelworkers Unijos narys.

Dearborn, Mieli.
Kazimiero Tvaskus 

atminčiai
Lapkričio 15 dieną sueina 

šešeri metai, kai begailes- 
tinga mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo mano gyvenimo drau
gą ir vaikų tėvą Kazimierą 
Tvaska. Paguldė jį į šal
tąjį kapą ir neužgydomai 
pažeidė mūsų širdis skau
džiu gailesčiu ir liūdesiu.

Kazimierai, dėl tavo mir
ties esu amžinai pažeista. 
Liūdni vaizdai švaistosi ma
no vaizduotėje. Per ištisas 
dienas vargina mane atsi
minimai iš mūsų šeimos gy
venimo su tavimi.

Ilsėkis amžinai, o aš lan
kysiu tavo kapą, kol gyva 
būsiu!

Philadelphia, Pa.
HELP W ANT ED — MaTE

LINOTYPE OPERATOR. St. job 
with plenty of overtime. O}K*n shop. 
Commercial job work in trade plant. 
Phone Mr. Blender for interview.

WA. 2-0800
(224-226)

GLASS BLOWERS
Experienced on Thermometers.

Apply in person.
1131 Brandywine St.

(224-227)

ALTO MECHANICS
Excellent opp. for the right man. 

Good pay, working conditions, vaca
tion and many other benefits. Apply 
in person or phone Mr. Paul Toth, 
Woodlawn 4-1819. TEMPLIN MO
TORS, 1388 Haddon Ave., Camden, 
N. J.

(225-227)

B.

Lapkričio mėnuo— 
jau šešeri metai.

Kai širdį gnaibo 
skausmų verpetai.

Blaškosi mintys, 
kai jūrų bangos.

Ramybės niekur 
aš nerandu.

Tik švaistosi vaizdai 
tokie žiaurūs.

New Jersey Žinios
ilgai atmintina New Jersey 
pajūrio gyventojams. Gamta 
supyko, laitus su sniegu ir di
deliu veju pridarė už milijo
nus doleriu nuostoliu. Daug 
namą sugriovė ir daugelis šei
myną likosi be pastogės, taip, 
kad Raudonasis Kryžius ir ki
tos pašalpos organizacijos a-

tėjusiems. Nėra žinios, ar lie
tuviu šeimą yra nukentėjusiu 
tačiau yra žinoma kad palies- 

tu-

bar pilni laikraščiu puslapiai 
po visą valstiją įvairią spėlio
jimą.

Bet vienas įdomus dalykas, 
tai organizuotų darbininkę 
tarpe pasidalinimas — Ame
rikos Darbo Federacijos lyde
riai rome re j) u bl i k onus, o C1C 
—demokratus. Matomai, ADr 
nariai nepatikėjo savo lyde
riams ir balsavo už demokra
tus. Smūgis lyderių nusiteiki 
mi;i.

mano brangus!
Dabar tik mintys '

pilnos liūdesio 
plaukia, nerimsta

kur tai toli.
Šį rudenėlį—

lapkričio mėnuo— 
šeši metai

penkioliktą dieną,
Jau

Kai
gėles sodinu, 

m širdies skausmus
kiek nuraminu.

M. Tvaskienė ir vaikai

lose vietose yra lietuviu 
rinčių vasarnamius.

Mes tankiai' sakome, kad 
vienas žmogus, apleidęs kolo
niją. nieko nereiškia. Tačiau

Lapkričio 22-rą Klubo pa
talpose, IOS Court St., I'Jiza- 
bethport, N. J., įvyks LDS 
Trečiosios Apskrities molinė 
konferencija. Apskrities komi-

fe re nei jos
‘.ies ateities veikimas.

i i o 1 los, p r i k 1 a u sa n č i os
Tac 
prie

■; varstyme—sudaryme a te i i i e 
veikimui’ plano. Nedalvvavi 
mas, apsileidimas nupuido ū 
pą b- tų, kurie bando palaikyt

ribose veikimą.

ii štai
.L, ir

Baltimore, Md
Mirė

mirė Stasys

Antanas 
žus metus

savo biznį žentui. Zaikauskas 
sunkiai sirgo ir turėjo, porą o- 
p oracijų. Apleidęs bizni, jis 
gyvena gražiai, dalyvaudama;: 
įvairiuose parengimuose ir šia. 
neseniai su žmona buvo nuvy-

O štai gal bus pirmutinė i:' 
Jersey City lietuviu šeima, ku

UPHOLSTERERS. Exp. only. High
est salary. Ideal working conditions, 
Perm. work. Phi la’s largest reup
holstering shop. Apply in person io 
work. SANDER-OSL1CK, 3rd fl. 
HANCOCK & SOMMERSET STS.

GA. 3-7498
(225-227)

MACHINIST-MILLWRIGHT
General Plant. Maintenance. Must 

have tools. Age 35 to 50. Steady 
work, good working conditions.

Phone Mr. Ulrich.
DE. 4-6564, 10 A. M.—3 P. M.

HELP WANTED—FEMALE

GRADUATE NURSES. Needed for 
all shifts. Good starting salary; plus 

Į bonus. Contact Director of Nursing 
Service Mrs. Born.

Woodlawn 3-8830
(225-227)

STENOGRAPHER. Exp. Mid-City 
Mfging Co. Resp. position with fu
ture. Pleasant wking cond. St. work. 
5 day wk. Apply in person or phone 
F. WEBER CO., 1220 Buttonwood 
St. . MA. 7-7430.

(224-226)

HOUSEKEEPER. Settled, cap. wo
man not over 45 yrs. Good cook for 
small Main Line family. Conv. loca
tion. 5 d. wk. Priv. quarters & TV. 
Seashore for summer. .$40 wk. St. 

I position, good home for right wo
man. Tel. eve. Midway 2-4944.

(224-226)

GLASS BLOWERS
Experienced on Thermometers.

Apply in person.
1434 Brandywine St.

(224-227)

Kearny-Ilarrison, buvo skai
tomos veiklios kolonijos, ka
dangi jos turėjo patalpas su
sirinkimams ir mažiems pa 
rengimams. K. Steponavičius 
mirė, Žilinskas apleido kolo
niją ir apsigyveno Pennsylva- 
nijos valstijoje. Tiems drau
gams pasitraukus, mirė ir tą

LDS ir Literatūros Draugijos 
kuopos, bet nėra veikėją, nė
ra korespondentą ir visas ju
dėjimas nuėjo užmiršt iii. Ne
gerai. Bet taip yra, ir gyven-
m o Rega] i

žo iš ligonines. Tačiau jo gy
venimo namai jam pasiliejo, 
jo ligonbučiu. Drg. A. Stripci- 
k a sveikas būdamas buvo 
linksmas ir darbštus, ir štai

j me. Sužeistas sunkiai, 
vaikščioti, turi sėdėti ir 
ti, kuomet darbo yra

li ega Ii 
liūde-

ri apleido šį miestą ir apsigy- ypatingai dabartiniu 
veiio Floridoje, tai Yonušų šei
ma.. Yonušai buvo ilgamečiai 
šio miesto gyventojai, priklau
sė prie LDS ir buvo Laisvėm

mynų namą, ji pardavė ir at-

m ingo jiems gyvenimo šiltame

Iš Cliffside, N. J., apsigyve
no Jersey City d. Mažeikienė, 
ją susitikus, ji nusiskundė, 
kad jokiu būdu negalinti ap
siprasti

tevynč. 
bildesio

ir gyventi didmiestyje, 
kad Cliffside buvo jos 
Didmiesty j e visokio

ir nerimo gyvenimas.
Ji sako, negaliu priprasti ir 
negaliu surasti, kur laiko LDS 
I 33 kuopa susirinkimus. Drg. 
Mažeikienė amžiumi yra se
nyva moteris. Ji apsigyveno 
pas sūnų ir abu yra LDS na
riai.

Now Jersey valstijoje linki
mus laimėjo demokratai, šioje

iiatoriaus pareigas ėjo ii visą 
valstijos valdžią valde repub- 
likonai, Tačiau dalykai pasi
keitė. —■ jie pralaimėjo, ir da

laiku, 
kuomet dienraščio Laisves va
jus eina pilnu smarkumu. A. 
Stripeikos antrašas: 1276 
Clintąp Place, Elizabeth port, 
NT. J. ‘Galinti, turinti liuoso 
laiko, prašomi jį aplankyti.

Pilietis

Daugiau žuvies

PRIEKULE. —-Socialistinia
me lenktyniavimo Spalio gar
bei dalyvauja visi Kirovo var
do žveju arteles nariai. Jie į- 
sipareigojo duoti šaliai kaip 
galima daugiau žuvies, gerai 
išnaudoti žvejybos priemones. 
Kolūkyje’ žvejojama užmeta
maisiais tinklais iš motorinių 
valčių, o taip pat traukiamai
siais tinklais. Išnaudodami 
kiekvieną žvejybai tinkamą 
dieną, žvejai sugauna dešim
tis centneriu žuvų. Atskiromis 
dienomis ju sugaunama net 
po 2—-I tonas, šiomis dieno
mis arteles nariai įvykdė meti
nį žuvies sugavimo planą.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuve pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Vaitkus. Buvo nevedęs. Gyv- 
veno pas ‘sesers Kriaučiūnie
nės dukterį Pleasant Beach. 
Md. Pirmiau gyveno 716 W. 
Lombard St. Buvo pašarvotas 
Kachausko šermeninėje. Lai
dotuvės įvyko lapkričio 4 d.. 
10 vai. ryto, Greenmount Kre- 
matorijoje. Kūnas tapo sude
gintas.

žymėtina,, kad sesers vaikai 
taip gražiai savo dėdę palai
dojo. Laidojo taip, kaip jis gy
vas būdamas norėjo. V. Kriau
čiūnas, jo 4 broliai ir 2 sese
rys liūdi netekę gero dėdės. 
Kriaučiūnams jauniems mirus,

Bostonas ir Apylinkė
BOSTONO APYLINKEI 

SVARBUS PRANEŠIMAS
A.L.D.L.D. 7-los Apskrities kuo

poms. Metinė konferencija įvyks 
lapkričio (November) 29 d., prasidės 
11 vai. ryto, bus 318 Broadway.. So. 
Boston. Mass.

Kviečiame visas kuopas, esančias 
7-tos Apskrit. ribose prisiųsti j kon
ferencija pilnas atstovybes, nes tai 
yra svarbi molinė konferencija. Tu
rėsime aptarti daug dalyku, 
liečia mūsų organizacija ir jos 
la ateityje.

J. Jaskevičius, 7 Apsk,

Philadelphia, Pa
H. Merkienė susižeidė

kuric 
veik-

Sekr.

našlaičiais. Tai velionis daug 
kuo prisidėjo ją auginimui. 
Už tai jie dėdę gerbė ir taip 
gražiai palaidojo, šermeninė 
buvo pilna giminią ir labai

Stasys gimęs Lietuvoj, šiau-

ščiuje, Lukošaičių kaime. Į šią 
šalį atvažiavo .1905 metais ii 
visą laiką gyveno Baltimorėj. 
Tik trumpam laikui buvo iš-

O. gelžkclių kompanęfai. ark
liais vežiojo darbą. Jau seniai 
gyveno iš senatvės pensijos, 

skąit.y- 
kuopos 
Svotai-

tojas, narys LLD 25 
ir šeri n ink as Lietuviu 
nes Bendrovės.

Lietuvoje turėjo 2 
kaime ir viena brolį

seseris 
Kaune, 

turėjusį žymią tarnybą in ži

Kriaučiūnui ir visiems kitiems 
giminėms šioje liūdesio valan-

P. Paserskis

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Helen Merkienė susižeidė 
kulšį — trūkęs kaulas ar kaip 
kitaip skaudžiai pažeista. ’ Ji 
randasi Albert Einstein Me
dical Hospital, York ir ir 
John Rd. Lankymo valandos 
kas dieną nuo 2 iki'8. Mes vi
sos linkime jai greitai pa
veikti.

Phila Moterų Klubas

Jei kas nors įpuola tau 
akin ir ją skaudina, tu sku-

jeigu kas skaudina tau są
žinę, — tu net metams lai
ko atidedi tos blogybės pra- 
šalinimą. Horace.

LAISVES DALININKU 
SUVAŽIAVIMAS

BANKETAS
Įvyks

Sausio 31 January
Laikas pagalvoti apie suma

nymus .suvažiavimui, pasiruošti 
dalyvauti suvažiavime ir reng
tis banketui. Banketas ir suva
žiavimas bus—

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave.
Richmond Hill, N. Y.

14. 1953
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- NewYtrto^zM^ffZliiios
Kviečiame atvykti į paroda 

lapkričio 14 ir 15-tą!
Svarbu Literatūros Draugijos 

2-ros apskrities kuopoms
Lietuviu ir kitu tautu mo

terų rengiamoj: paroda-eks- 
poziČija jau čia pat. Įvyks 
lapkričio 14 ir 15 dienomis, 
nuo I vai. iki pusiaunakčio. 
Vieta: Jugoslavu salė, 105 
VV. list St.. Nev Yorke. Sa
lė randasi prie pat 9th Avė. 
už dvieili bloku nuo I imes 
Square. Įžanga bile katra 
vienai dienai 75c 
gramai Įžanga 2 

Vaiku pro-

popiet Įvyks vaikams progra
ma. Dalyvaus pupelės, vaiki, 
šokėju grupė. Bus dainą. 
(Iros lietuvis arnionistas Ken
neth Stensler.

Šeštadienio vakarą progra
moje dalyvaus lietuviu chorą' 
Aidas ir Sietynas. Jiems va
dovauja Mildred Stensler 
Sekmadieni bus meno progra
ma.

Keturiolikos tautu dailė ir 
skoniai

14 tautą moterys. Is\ą.> 

vo dailės kūrinius, 
taip pat turės ne vii n 
gražiu.

guma ją bus išparduoti

do-vieta ir 
va nu.

ga-

skanėsiu.

audiniu.

mittens.”
1. pilietė numezgė bent 
marinu bailišką šaliką.

s pasiuvo-dova- 
žiursteliu. (la
in, nosinaičių 
Įvairią dalykėliu

proga nusipirkti 
urios duodama 
ntėmis. Taip pat 

įima Įsigyti daug ko naudingo 
sau ir namams. Įsigyti nuolai
du kainomis ir su nauda sa
vo organizacijai.

Veik visos turės tautinio st y 
liaus tortą ir kitą

Lietuviu stotelė jau t tiri : 
Lietuvos

mezgimą ir siuviniu užtiesalą, 
taipgi Lietuvos balto lineli') 
Šluostuku indams. Gerosiom 
maspethietės mezgėjos pada
re pirštiniu ir “mittens.” Ki
ta L. 
vieną 
Kitos 
nojo 
v o m 
puori kelių h 
namams.

kilu dovanoji! 
karieliu, žiedą 

raukiu, sagą.
puošmenėlią : 
nuskąri u, apyi

Yra žinomo

gi bus kitą daiktą-daiktilią 
namams ir sau. Dar laukia

TEATRININKAMS
Visus Lietuviu Liaudies' 

Teatro narius kviečiame su- Į 
susirinkti šio antradienio I 
(lapkričio 17- tos) vaka-: 
ra, ne vėliau 8 vai., i Lie-1 
tuvių Kultūrini Centrą ga-1 
lutiniam pasitarimui . del 
veikalo šiam sezonui.

Valdyba

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn. N. Y.
Gerai Patyręs Barbens

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-42M 

me, kad draugės-draugai atei
dami atneš, greta kitko. ir 
valgomii-geria.mii dovanu.

Kviečiame visus. Prašome 
]>agelbėti mums ši didi dar
bą nudirbti sėkmingai.

Moterų Klubas

Laivakroviai nenori
valdžios įsikišimo
pasiuntė AFL viršenybei laiš
ką. Jame pataria, kad virše
nybė darytą ką nors apsauga 
darbininku nuo policinės kon
trolės. l’nijistai nori paly: 
kontroliuoti samdymą i darbą 
ir atstatymą D darbo. l.ais- 

krovini nuoširdžiai

mo laivakroviu.• Tikėji 
All. gins eiliniu nariu 

\ i so;*

nau-
I lau

pei

iulius...
toliau Įspėja.

kad :

pakeisti atsinešim;/ i Dcv 
aus valstijiiii Shapo-up ist 
mą... Mums jo neparduos

Darbininko kūnas
griuvėsiuose

Mūrininko James Donahue

na-griuvėsiais perdirbamame 
me 15 Dey St. Jis dingę.1 
dirbdamas spalio I d. Jo sam 
dytojas aiškinasi pamislines. 
kad jis metė darbą. Sena 

motina gyvena77 metą 
Bronx.

Pakeis viršininką
Kartinis policijos v irsi įlinkas 
Monoghan nebus kviečiama.'i 
pasilikti tarnauti 
i e. uoga-

’•han yra susidariusi nuomonė 
jog jis neprisilaikė nuostatą 

liškum

SKELBKITeS LAISVeJE

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

2 .3; G S P. M. 
By Appointment.

E.4-ept Thurs. &. Holiday

VINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St

Telephone EVergreen 4-8174 MArket 2-5172

Literatūros Draugijos 2-ros 
Apskrities metine konl’erenci-

I iavivyks ateinanti sekmadieni.I ‘

lapkričio 15 d.. Liberty .Audi
torium, 1 l()-t»C> Atlantic Avė.,'I 

i Richmond Hill. Pradžia i <> | 
Į vai. ryto.

Tie, kurie esatį* išrinkti de- I 
legatais iš savo kuopą šion I

Naujai išrinktas New Yorko miesto majoru Robert F. Wag
nep ir jo žmona. Velionis jo tėvas senatorius Wagner buvo 
autorius darbininkams naudingu įstatymu. Ar sūnus eis tėvo 
Keliais, parodys ateitis. Rinkimuose ji rėmė AFL ir CIO unijos.

Smerkia persekiojimą
organizacijų

Civiliniu Teisią Kongresą: 
per savo sekretoi in William 
j.. Pal Ierson smarkiai kritika- 

■jas Subversive

a’ust; protest i s F. S. 
;iey General Brownell.

visu.'i
Alt nr-

oi visuomene leidžia perse- 
ioti pirmines darbininką or- 

gyvo-ia nėra užtikrinta 
:i?mu.

Pirmiausia bu\ 
persekiot i komunistą partija.

on African Affairs

naują baublią-sireną. Pas
kiausias išbandymas ne visui

87-20 «5Oi Street 
WOODHAVEN, L. L, ?

PETRAS KAPICKAS

Brooklyn, N. Y 

konl'eroncijon, Įsidėmėkite vie
tą ir laiką ir dalyvaukite 
k ou l’eronci jo j.

Jeigu kini kuopa nesuspėjo 
išrinkti delegatu, tai tos kuo
pos valdyba gali paskirti rei
kalingą ki-eki.

LLD 2-ros Aps. Komitetas.

i Natūralizmas ir 
i tikrove mene”

Jefferson mokykla skelbia 
speciali penkių sesiją i<urs;Į 
’emoje: “Natūralizmas. lite
ratūra ir menas.!’ Atrodo, jog 
kursas galėtu Kirti Įdomus vi- 

juo labiau susidomėju- 
literatūros ir meno kū-

šiom s, 
siems 
.•yba.

paramai ?

Susirinkimas
CAMDEN, N. J.

L.L.D. 133 kuopos susirinkimas 
atsibus sekmadienj, lapkr.-Nov. 22 
d., prasidės 2 vai. popiet, bus pas 
drg. Liaudanskicnę, 806 Florence St.

Draugės ir Draugai! Visi ir' visos 
esate kviečiami dalyvauti šiame .su- 

daug
Taipgi 
pribūl i 
us ir

•-irinkime, nes randasi labai 
svarbių reikalų ' aptarimui, 
meldžiame nesivėlinti, bet 
laiku. Teko nugirsti, kad b 
vaišių.

Kviečia 
(224-226)

Kuopos Kom.

RANDAVOJIMAI
Išsinuomoja du patogūs kamba

riai. Gali kreiptis vedusi pora ar 
paviene moteriškė. Yra šiluma. Pra
šome kreiptis trečiadieniais, visų 
dien;): šeštadieniais nuo 7 vai. vaka
ro iki 10 v. vak., o sekmadieniais iš- 
1 isą dieni).
1519 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

(224-226)

l)r. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
, BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9 12 ryte; 1—8 vakare
Penkta dieniais uždaryta

MATTHEW AG 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
I) I REKTORIUS

426 Lafayette St
Newark. 5, N. J.

Tarp Lietuvių
Auna ir Antanas žurinskai 

niekados neapleidžia lietuviu 
meno veiksmą. Bus teatras, 
koncertas ar kokia kita, svar
bi lietuviu sueiga, ten užtik
rintai susitiksi Mr. ir Mrs. 
Zurnis. Tačiau šiame Laisvės 
koncerte ją nesimatė.

Sakoma: nieko be priežas
ties. Aną dieną ateina Į Lai
svės raštinę Julius Kalvaitis, 
pakloja ant stolo penkinę ir 
sako: “Tai nuo mūsą kaimy
ną žurinską. Jinai jautėsi li
guista koncerto dieną. Tad 
jie nusibaudžia save sumokė
dami daugiau, negu būtu kon
certas jiems kainavęs.’’

Marcelė ir Juozas Purvėnai 
jau minėjo viso mėnesio su
kakti to džiaugsmo, kurį 
jiems suteikė tapimas “senu
kais.” Ją sūnus Al i)- mari! 
Edna susilaukė pirmagimio 
spalio I I d. Jam vardą davė 
Matthew.

Purvėnai su šeima ir gimi
nėmis buvo susiruošę anūkui 
vardo davimo linksmam poki- 
liui lapkričio 1-mą. Pokiiis 
Įvyko, nes buvo viskas jam 
priruošta. ’Račiau jis nebebu
vo linksmas, nes spalio 3()-tą 
mirė Purvėnienės brolio Viii- 

Į co žmona, Mrs. Dūlis. Palai
dota lapkričio I dieną, šv 
Kazimiero kapinėse.

Ona ir Petras Višniauska; 
taipgi apie tuo pat laiku (gal 
kiek anksčiau už Purvėnus) 
tapo “senukais”. Ją sūntD 
Frank ir marti susilaukė sa
vo pirmagimės dukrelės.

Helen ip Petras Velykiai 
i susilaukė pirmagimes dukre
les. Jai vardą davė Roberta 
laukime išauklėti gerą cho
ristę. Seniau abu Vi lykiai 
yra dainavę choruose.

Zigmas Pranaitis , seniau 
pergyvenęs keletą operaciją 
ant akiu, šiomis dienomis tu
rėjęs pasiduoti dar vienai. 
Tai del ligą mus ją pasigen
dami* jau eilė metu. Abu 
Pranaičiai yra visuomenišką 
polinkiu žmonės. Jie nepra
leisdavo lietuvišką sueigą. 0 
Vera dar veikdavo meno gru
pėse, gabiai vaidindavo. Ne
sveikatos, nelaimės tą gražu 
darbą nutraukė.

\ įsiems mažiems linkiu lai
mingai augti, o sergantiems 
pasveikti.

ž. R.

Lapkričio 11-tą i New Yor
ko uostą atplaukė karinis 
transporto laivas Stewart. 
Juonį) parvyko 2,211 vetera- 

I nu.

Gaiši agesys Foster Kimball 
tapo sužeistas pareigose. Jani 
ant galvos užkrito giuvėsiai.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Trumanas dar tebejuokau- 
jai Bet ir TTumanui gali visko 
atsitikti. . .Dar tik pradžia.

kaip ten nebūtu, a bu ii u vy
rai ne tik plūdo, bet ir perse
kiojo komunistus. Dabar abu
du bėdoje.,

Jiems primetamas tai kavi
ni as komunistams!

Kai kada užtenka “gerą” 
antgalvi pasiskaityti. Iš ant- 
galvio dalykas aiškus.

štai N. Y. ’Times lapkričio 
11 d. antrajame puslapyje 
pasirodė toks antgalvis :.

“Sovietai reikalauja pasku
binti sumažinimo ginklu pla
ną. Nori, kad Jungtines Tau
tos patiektą planą per keturis 
mėnesius. Atmetimas užtik
rintas.”

Iš anksto pasakoma, kad 
pasiūlymas patiekti pasauliui 
apsiginklavimo s u 'm a ž i 11 i m o
planą bus be ceremoniją at
mestas.

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

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

SLAl’lift
P R A C TIC A L— LI ( E N S EI)

3 11 P. M. šif'las i
Gali gyvenli vietojo ar kitur. I )uo- | 

dama valgis, gera ilga.
EVANGELK AL HOME

I 120 Bushwick Ave., Brooklyn
i 225-229 I....... ........   ..I

M OTIN AI I’AG ELBININ K f:
Mokanti Angliškai

Puikūs namai. pii\atinis rūmas, 
radio priimsime dipukę. 'I'uri 
būti labai-mylinti vaikus. S100 i mė
nesį. Pakeičiama k<*1 vii'tadieniais. 
Sekmadieniais nedirbama, šaukite:

C L. S-1705
<225-131 I

NAMŲ DARBININKf:

Del vienos, kuri nori gerų namų, 

linksmūs namai, Hollis, L. 1. Maža 

šeima, patikima, guolis \’ietojc ar 
kitur. $35.00 j sa\aitę.

HO. 4-0617

Nepatenkinti Gulicko 
paskyrimu

Miestiniu darbininką ir tar- 
! nautoju eilėmis nuaidėjo ne
pasitenkinimas tuo, kad \Vag- 
neris paskelbė skirsiąs miešti 
administratorių. 'Tai būtą 
nauja aukšto valdininko pozi
cija. Dar daugiau pasigirdo 
neramumo kai tuo skiriamu 
paskelbė Dr. Luther H. (iu- 

i Dek. I
Gulickas jau tarnavo majo

rui Impellitteri nuo 1950 me
tą kovo mėnesio kaip privati
nis, “geros valdžios” eksper
tas. 'Tie* jo “tyrinėjimai” 
miestui jau kainavo $2,19G,- 
250. O kaip gera ta valdžia 
buvo, aiškinti jau nereikia.

Daugelis darbininką uniją 
vadą jau seniau yra pareiškę, 
kad tie jo “tyrinėjimai” sta
to pavojun darbo saugumą, 
didina paskubą. Kad jie 
trukdo darbininkams pasiekti 
aukštesni stažą ir didesnę mo
kesti.

Narnu aptak.savimo klausi
mu' Gulickas taipgi jau pir
miau savo raporte yra paro
dęs, kad jis yra pasiryžęs pa
lengvinti turtuoliams mažą 
namą savininką iškaščiais. Jc 
raporto punktas tuo klausimu 
sakė :

“Generalia? imant, komer
cinės ir ' industrinės nuosavy- 

• bes ir apartmentinjai pasta
tai jau yra Įkainuoti arti pil
nos vertybės, kuomet vienos 
ir dvieju šeimą stubos yra 
daug nedakainnotos.” Jo ra
portas rodo, kad mažuosius 
reikia daugiau takšnoti.

Darbininkai sako, jog ta- 
Gulicko raporto punktas yra 
didžiausia netiesa.

American Labor Party save 
rinkiminiuoše raštuose ir kal
bėtoją Įtranešimuose skaitme
nimis parodė, kad koifterciniai 
ir industriniai turtuoliu ir fir
mą pastatai yra toli nedakai- 
nuoti. Jie sako, kad nedakak 
navimas nuosavybės virš 5 bi
lijonu ($5,()()(),()(’(),()()()) su
mai reiškia milijonus doleriu 

■ nedaniokėtą taksą. Taipgi pa
žymi, kad tas skirtumas, kiek 
nuleidžiama taksais milijonie
riams, turi būti ir yra išrenka
mas iš vidutiniu darbininką ii 
biednuomenės.

Darbininkai sako, kad Gu
lickas neturėtu būti pasamdy
tas. Kad neleistina vygdyti 
tokią programą, kokią jis savo 
raportuose jau yra pasiūlęs 
seniau. Jeigu Wagneris ji pa
sam dys ir tokią programą leis, 
jis bus sulaužęs rinkimuose 
duotus pažadus.

T-as.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Pout oris prie namų 

prižiūrėjimo. Yra vieta apsigyventi 
pavieniam vyrui. Dalbas nuolatinis. 
Pageidaujama, kad būtų lietuvis. 
Dėl daugiau informacijų galit skam
binti bile laiku. Virginia 9-4678.

(225-227)
-—   __>*■     ,   „

Jei jūs norite parduoti ' na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

G pila!.—Laisve (Liberty)-Šeštadienis, Lapkr. -Nov. 14, 1953

Į NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

,SLaYgftS RE(iISTRl <> 11)S 
Prižiūrėjimui nuo 10 6 P. ir ni^ / 
11 P. M. iki 7 A. M. Alga W'*g pa
tarimo. Rašykit<* ar pasimatv kii<-su

Mrs. Woods,
101-19 165th St..

Jamaica
(223-229)

IIAIRDRESSEl!

Pilnai mokanti. Gera alga. Nuo
latinis dalbas. Klientų pasėkimas 
pageidaujama. Kreipkitės:

865—1st Av<\, N. Y. C.
Tel. PL. 3-1228

(223-227)

HELP WANTED MALE
EKSTRA DELICATESSEN 

DARBININKAS
Vien tik ant padieniais nuo 10:30 

A. M. iki 7:30 P. M.
SCHAI'I T'ER'S DELICATESSEN

52 New Hyde Park Rd., 
Garden City, L. I.

IL. 2-7801
(225-227)

WOOD

PATTERN MAKERS

Gera Mokinsi is. Nuolatinis Darbas.

WEBER A SAUER

87 I lt h St., Brooklyn

ARM ATT RE W INDER

AL Patyręs ant automotive. Nuo. 
bitinis darbas, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

61-63 Richardson St., Brooklyn
Tel. EX’. 8-2893

(219-225)

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatvmui viso
kių rūšių SINGER & UNION SPE
CIAL industrijinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtojo dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotas 
telefonuokite: W’A. 9-5666 tuojau.

(206-298)

MAŠINISTAI

Su pilnu Patylimu

Gira alga. Nuolatinis Dalbas.

'Puri Kalbėti Angliškai

Matykite Mr. II:irri\
Ci iNDENSER SERVICT.A

A \
ENGINEERING A

601 Newark St.. Hoboken. N J.
I

(221-227)

REAL ESTATE

1 LUSHING
1 Šeimai Mūrinis Kampinis. Semi

attached 6 dideli kambariai. Spal
vuota maudynė. 3 miegamieji, alie
jum šildomas. Blinds, divonu dengti 
laiptai. ser<'ons, ištaisytas skiepas 
su išeinamąja, garadžius.

Kaina $16,500.
Tol. l'L. 3-6695

(224-226)

EAR M A
GRAŽUS 7 RCMV NAMAS

2 barnūs, vtšfminkąs. 7 brooder 
pastatai. Pastatyti ant 50 akrų ge
ros žemės prisidedant 2 akram tik
ro miško, gražus obelių sodas, vyn
uogių daržas ir kiti vaisiniai mede
liai. Puikiausias pirkinys tik už 
$7,000. ($1,500 tereikalaujama įneši
mo). Šaukite savininkų pamatymui 
ir įvertinimui:

Tel. TW. 8-6087
(221-227)

JAMAICA HILL
6 rūmų detached, English Tudor 

namas. 1’? maudynių, žemės plotas 
abelnai 50x100. Attached garadžius, 
pilnai apdirbtas kiemas, pėsčiam nu
einama j subway ir j mokyklas. 
Screened porčiai su alumininėra \už- 
laidom. Knotty pine lentom išts^sy
tas skiepas ir baras. Hotpoint virtu
vės indų plovimui įrengimas ii' re
frigerator. Nauja skalbiamoji maši
na, nauji divonai. Cedar closet, 
screens. Carrier air-conditioner vie
name miegamajame. Ištisai puikiau
siose sąlygose. $25,000.

Savininkas: RE. 9-7038.
(221-227)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARSIDUODA 
VAISIU IR DARŽIVIV 

KRAUTUVE
Pilnai įrengta. Gera biznio sekci

ja. neša $1.200 j savaite. Gali būt 
padidintos jeigos. Savininkas su nuo
stoliu parduoda šių puikiausia biznio 
proga už labai prieinama kaina.

Šaukite savininką:
CY. 9-7077

(221-227)

RICHMOND HILL
Vienai šeimai, atskiras namas. 7 

rūmai, ir užbudavoti porčiai. 4 mie
gamieji. ištaisytas attic apaitmen- 
tas, erdvus skiepas, 1% maudynių, 
garadžius. ir daugiau patogumų. Ar
ti krautuvių, mokyklų ir subway 
Owner Builder, Al sąlygose. 4 
Mr. ( has. C. Chleffo—9713 133r<l Sl.f

Tel. JA. 3-3840
(223-225)

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?




