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KRISLAI
Keturių šimtų metų 

pastangos. s
Suezas in Panama.
Užkliuvo ir kunigams.
“Toxoplasmosis”.
Vėl smūgis žmonių laisvei.

Rašo A. Bimba

Dėkui pranciškonų Darbi
ninkui už priminimą mums 
apie keturių šimtų metų su
kaktį nuo mirties Jėzuitų or
dino gimdytojo Igno Loyolos. 
Istorija labai įdomi.

Loyola steigęs Jėzuitų ordi
ną atvedimui visos žmonijos 
prie Kristaus ir, žinoma, prie 
katalikų bažnyčios. Savo at
kaklumu, piktumu ir kovin
gumu jie neturi sau lygių. Jų 
nachališkumas neturi ribų. Jų 
fanatizmas ir suktumas tie
siog neišsemiamų

W Bet ką gi jie atsiekė? Grd- 
*• ziausia ir geriausia atsako 

pats Darbininkas. Prašau: 
“Po keturių šimtų metų nesa
me geresnėje padėtyje už 
anuos laikus”. Vadinasi, visos 
jeziiitų keturių šimtų metų pa
stangos buvo bergždžios.

»

Vienas diplomatas, sakoma, 
išsitaręs: Gerai būtų, kad bū- 

• > tų šaukiamai konferencijai 
dėl Suezo kanalo pasiūlyta pa- 

, sikalbėti ir apie Panamos ka
nalą.

Veikiausia kas nors taip ir 
padarys.

. Yra ir daugiau tokių van-
• dens kelių, kurie naudingi vi

sam pasauliui. Kodėl tiktai 
vienu’ Suezu taip smarkiai su
sirūpinta ?

Nasseris. užkliuvo už liežu
vio ir Chicagos kunigų Drau
gui. Marijonų organas neabe
joja, kad Nasseris “ranka 
rankon eina su Maskva”, ar
ba: “Nasseris yra. palaužęs vi
sas viltis susitarti su Vaka
rais”.

Iš kur ponas šimutis tiek 
daug žino? Niekur taip nėra 
pasisakęs Nasseris. (

Dr Alvarez praneša, kad 
medicinos mokslas staiga už
tikęs visai “naują” ir labai 

^-pavojingą ligą. Ji pakrikštyta 
* labai mokslišku vardu “toxo

plasmosis”. Ji labiausia kim
ba prie kūdikių, kartais dar 
nė negimusių !

“Toxoplasmosis” puola kū- 
• dikio smegenis ir nervus.

Ją mes esą pasiskolinę iš 
gyvulių.

Kartais, pavyzdžiui, žmo
gus pradeda netekti regėjimo. 
Gydytojai ieško, bet nesuran
da priežasties. Dabar spėja
ma, jog tai bus darbas minė
tos “toxoplasmosis”.
\ Arba, pavyzdžiui, staiga 
žmogus pradeda nustoti nor
malaus girdėįimo. Irgi miste
rija. Galimas daiktas, kad 
čia mes turime reikalą su ta 

•' ' pačia liga, vadinama “toxo
plasmosis”.

Nuteisimas šešių komunistų 
®Į '.’Vadų New Yorke dar kartą 

turėtų patarnauti konkrečiu 
jrodymu, kaip tas Smitho ak
tas negali būti suderintas su 
Teisių Biliumi.

Nuteistieji net nebuvo kal
tinami mokymu arba skelbi
mu spėka nuversti Amerikos
' (Tąsa 4—tame puslap.)

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Čou En-lajus sako, 
kad Kinija darys pastangas 
platinti demokratiją, plėsti 
laisves. Kinijos parlamen 
tas posėdžiaus dažniau, bus 
daugiau kritikos ir savikri- 
tikos.

Yashingtonas. — Sen. Jo
seph McCarthy sako, kad 
Amerika turėtų padėti ka
riniai Britanijai ir Prancū
zijai “apvalyti Suezo kana
lo klausimą.”

Damaskas. — Sirijos alie
jaus darbininkų unija pa- 
seklbė, kad nafta nustos 
plaukusi per Sirijos vamz
džius link britų laivų, jeigu 
britai| drįstų naudoti karinę 
jėgą prieš Egiptą.

. Washingtonas. — Demo
kratų partijos nacionalinis 
pirmininkas Butieris mano, 
kad prezidentas Eisensow- 
eris dar gali paskutinėje 
minutėje apsigalvoti ir ne
kandidatuoti.

Kanados ir Belgijos socialistų 
delegatų grupes Tar. Sąjungoj

Maskva. — čia dabar lan
kosi Kanados Albertos pro
vincijos socialistų delegaci
ja. Tai delegacija nuo Al
bertos CCF, Kooperatyvi- 
nės partijos, kuri yra Ka
nados socialclemokr a t i j a. 
Sekantį mėnesį Tarybų Są
jungoje apsilankys svarbi 
Belgijos socialistų delega
cija, į kurią įeis partijos 
vadai ir parlamento frak
cijos nariai.

Tuo tarpu “Pravda” at
spausdino straipsnį, kuria
me gan aštriai kaltina fran-

Lenkijos komunistai kviečia 
Gomulką sugrįžti prie P.P.R.

Varšuva.—Lenkijos Jung
tinė darbininkų partija 
(PPR, kuri susidarė kai
riems socialistams susilie
jus su komunistais) pakvie
tė Wladyslawą Gomulką su
grįžti partijon. Gomulka 
*per dvejus metus.buvo PPR 
generalinis sekretorius. 
1949-ais metais jis tapo pa
šalintas iš vadivybės. ir 
trumpas laikas vėliau visai 
išmestas iš partijos. Jis 
buvo kaltinamas titoizme, 
“nacionalistiniame iškrypi
me” ir t. t. 1952-ais me
tais jis tapo areštuotas kaip 
išdavikas. Kartu su juom 
buvo suimta eilė kitų vei
kėjų. Bet jo bylos sprendi
mas buvo atidėliojamas ir 
po Stalino mirties jis buvo 
išlaisvintas ir rehabilituo- 
tas.

Visa eilė kitų komunistų, 
kaip tai generolas Spychals- 
ki ir Z. Klisczko, kurie bu
vo suimti kartu sTi Gomul
ka, jau yra sugrįžę parti
jon ir vėl užima vadovau
jančius postus .

Varšuva. — Wladyslavas 
Gomulka jau sugrįžo Len
kijos kompartijon.

Pekinas. — Kinijos vald
žia paskelbė, kad nebuvo 
jokios invazijos Burmop, 
kad kinų kareiviai jau ilgą 
laiką randasi srityse, apie 
kurias kalbama (New Yor 
ko “Times” sekmadienio 
laidoje pripažįsta, kad kinų 
pasienyje radosi' jau praei
tą rudenį, kad nieko naujo 
ten neįvyko.)

Ispanija norėtų įĮniti 
tarpininke dėl Suezo

Madridas. — Franco val
džia davė suprasti, kad ji 
norėtų būti tarpininke Su
ezo ginče. Esą, Ispanija 
tai rolei kaip tik tinkama: 
iš vienos pusės ji yra Eu
ropos valstybė, iš- kitos ji 
palaiko labai draugiškus 
santykius su arabais ir pa
ti turi nemažai arabiškų 
tradicijų (dar nuo tų laikų, 
kuomet Ispanija buvo ara- 
bų-maurų okupuota).

cūzų socialistinius delega
tus, kurie šios vasaros pra
džioje lankėsi Tarybų Są
jungoje. “Pravda” sako, kad 
delegacijos galva Pierre 
Comin ir eilė kitų delegatų 
iškraipė, ką jie matė ir net 
iškraipė tą, ką Chruščiovas 
jiems sakė.

“Pravda” pridėjo, jog 
nestebėtina, kad Socialistų 
partijos organas “Le Po- 
■pulaire” skaitomas labiau
siai anti-tarybiniu laikraš
čiu Francūzijoje.

McKeon 
nubaustas

Parris Island, S. C.—Ser
žantas McKeonas, kuris 
praeitą savaitgalį tapo nu
teistas, apeliuoja. Jo bylą 
persvarstyti, gali laivyno 
sekretorius.

. ., . >
McKeon buvo karinio 

teismo rastas kaltu ir nu
teistas 9 mėnesiams kalėji
me, seržanto laipsnio • Jitė- 
miftiu ir išmetimu iš mari
nų korpuso. Jis gaus ne
garbingo atleidimo doku
mentą.

Bausmė labai sukrėtė 
seržantą, kuris buvo teis-^ 
tas už naujokų kuopos įve
dimoj pelkes nakties metu. 
6 paskendo. McKeonas bu
vo sukrėstas ne tiek dėl 
kalėjiminės bausmės, kiek 
dėl išmetimo iš marinų ir 
dargi su negarbingu atlei
dimu. Jis, mat, buvo pro
fesinis karys, kurie tikėjo
si visą gyvenimą praleisti 
marinuose ijr paskui gauti 
pensiją. Jis turi žmoną ir

Pensijų įstatas 
savyje turįs ir 
savo blogą pusę

Washingtonas. — Nauja
sis pensijų įstatymas, atne
šęs nemažai pagerinimo 
moterims, kai jos sulaukia 
62 metų Amžiaus, o nega- 
laujantiems pensijos davi
mas, kai jie sulaukia 50 m. 
Bet, iš kitos pusės, įstaty
mas įgalioja teismus atim
ti pensijas nuo asmenų, ku
rie apkaltinami sedicijoje 
arba išdavystėje. Kadangi 
dažnai sedicijos ir išdavys
tės kaltinimai primetami 
asmenims tik už politinę 
veiklą, tai, kaip tai sako 
stebėtojai, tas punktas gali 
būti naudotas, kad atimti 
pensijas nuo daugelio poli
tiniai susipratusių darbo 
žmonių.

Kitas republikonų vadas išstojo 
prieš Richardą M. Nixoną

Sacramento, Calif. — Po 
Stasseno, dabar - kitas žy
mus republikonas išstojo 
prieš Nixoną. Jis yra Good
win J. Knight, Californijos 
gubernatorius. Knight savo 
nuomonę išreiškė spaudos 
konferencijos metu. Jo pa
sisakymas,prieš Nixona ne
buvo toks aiškus kaip Stas
seno, bet ’vis vien pakanka
mai suprantamas.

Knight sakė, kad jis be
veik tikras, kad Eisenhow- 
eris galėtų laimėti Califor- 
nijoje. Bet jis labai abejo

Pačiy amerikiečių balionai 
sulaikė J.A.V. ambasadorių

Budapeštas. —< Amerikos 
ambasadorius Vengrijoje 
Christian M. Raynald, ku
ris dabar 'paskirtas amba
sadorium Ekvadore, praei
tą sekmadienį norėjo Ame
rikos kariniu orlaiviu ap
leisti Vengriją. Bet Ven
grijos valdžia nedavė leidi
mo orlaiviui skristi. Aiški
nimas buvo duotas, kad pa
čių amerikiečių propagan
diniai balionai, kurie pa
leisti virš Vengrijos, suda
ro pavojų skristi. Tai balio
nai, kuriuos amerikiečiai 
paleidžia Vokietijoje ir ku
riuos vėjas . neša j rytus. ■ 
B’alionai pilpi lapelių, kurie 
balionui su laiku sprogus, 
nukrinta žemėn.

Ambasadorius išvažiavo 
Austrijon automobiliu.

Washingtonas. — Stasse- 
nas oficiališkai atidarė raš
tinę, iš kurios bus vedama 
propoganda . už Herterio 
nominavimą į vice-prezi- 
dentus.

vaikus. Šią savaitę jo žmo
na laukia naujagimio.

Karinis teismas nuteisė 
seržantą McKeoną už žiau
rumą, mors du generolai, 
Pate ir* Puller, jį kaip ir 
teisino. ' ' • ,

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — Trys di

džiosios plieno kompanijos, 
U. S. Steel, Bethlehem ir 
Republic, jau pasirašė kon
traktus su unija. Plieni- 
ninkų streikas/ tokiu būdu 
pilnai baigtas;

Derybos alumino streike 
atsinaujino pirmadienį.

Detroitas. — Auto darbi
ninkų unijos (UAW) loka- 
lai, kurie turi daug. bedar
bių, sako, kad miesto pašal
pos departmentas menkai 
padeda. Kuomet bedarbiai 
nariai siunčiami į miesto 
pašalpos įstaigą, jiems be
veik visuomet atsakoma, 
kad dar ne laikas. O kai 
pagalba jau duodama, tai 
du doleriai savaitei šeimos 
nariui..

ja, ar laimėtų Eisenhowe- 
rio-Nixono porelė. Knight’o 
pareiškimas skaitomas ne
menku smūgiu. Nixonui, nes 
pats Nixonas pareina iš 
Californijos. Buvo gerai 
žinoma, kad Knight jo ne
mėgsta, bet vis vien nema
nyta, kad prieš jį taip at
virai išstos.

Kitas Californijos republi
konų šulas, sen.. Knowlan- 
das, kuris yra žinomas kaip 
izoliacionistų ir ultra-reak- 
cipinkų vadas, remia Nixo
na.

Buvęs Irano premjeras jau 
yra paleistas iš kalėjimo

Teheranas. — Iš kalėjimo 
jau paleistas Mohamedas 
Mosadegas, buvęs. Irano 
premjeras. Jis atsėdėjo ka
lėjime trejus metus. Mosa
degas tapo įkalintas treji 
metai atagfpo to, kai kari
nis teismas jį nuteisė kaip 
antivalstybinio šuo k a 1 b i o 
rengėją., Faktinai tai da
bar prie valdžios stovį gai
valai nuvertė Mosadego 
valdžią, kadangi ji naciona
lizavo naftos versmes. Tos 
versmės dabar grąžintos 
britams - amerikiečiams.

Mosadegas yra vadas tų 
Irano nacionalistų, kurie 
siekia daugiau nepriklauso
mybės nuo Vakarų Iranui. 
Jo rolė Irane esanti panaši 
į Nasserio rolę Egipte.

Ką Mosadegas dabar da
rys, ar jam bus leista ra
miai gyventi laisvėje, dar 
nežinia.

Beirutas, Libanas.—Ara
bų lyga šaukia posėdį, ku
riame, kaip manoma, visos 
arabišoks šalys išreikš sa
vo solidarumą Egiptui Su
ezo klausimu. Prie lygos 
priklauso 0 arabiškos šalys. 
Manoma, kad net pro-vaka- 
rietiškas Irakas turės, po 
savo žmonių spaudimu, pri
sidėti prie solidarumo Egip
tui. . . 4

Britu lėktuvnešiai 
plaukia link Suezo

Arabiškos šalys įspėjo Vakarus: 
Šalin rankas nuo Egipto Suezo!
Londonas. — Britai pra

nešė, kad trys jų dideli ka
riniai lėktuvnešiai ir kiti 
kariniai laivai išplaukė iš 
Portsmouth o, kad sustip
rinti britų karinį laivyną 
rytinėje Viduržemio jūros 
srityje, netoli Suezo. Taip
gi pranešama, kad britai 
pasiuntė 1,200 parašūtistų 
ton sritin. Jie> kaip matyti, 
bus išsodinti Kipro saloje.

Irako pasisakymas
/

Tuo tarpu arabiškos ša
lys vieno po -kitos įspėja 
Vakarus nesiimti žingsnių 
prieš Egiptą. Sirijos vald
žia sakė, kad jeigu Vakarai
imtųsi karinių žingsnių 
prieš Egiptą, tai visos ara
biškos šalys nutrauktų san
tykius su Vakarais. Pana
šiai išsireiškė Libano val- 
žia. Libano spauda taipgi 
sako, kad visi žibalo vamz
džiai Artimuose Rytuose, 
per kuriuos Vakarai gauna 
naftos, tokiu atveju būtų 
nukirsti.

Bet daugiausia susirūpi
nimo Britanijoje iškėlė Ira
ko pareiškimas. Irakas yra 
vienintelis arabų kraštas,

Indonezija pareiškė Olandijai: 
Jūs skolingi mums, ne mes jums

Jakarta. — Indonezija, 
kuri iki septyneri metai 
atgal buvo Olandijos, kolo
nija, dabar tai Olandijai iš
krėtė nemenką šposą. In
donezija iki šiol turėjo su
sitarimą, kad ji mokės ki
toms šalims skolas, kurias 
praeityje pridarė Olandijos 
administracija Indonezijo-

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Frank Yuosoponis mirė 
rugpjūčio 4 d. Gyveno po 
num. 6407 Grays Ave.

Laidotuvės įvyks rugpjū
čio 8 d., 9 v. ryto, iš J. Haas 
koplyčios, 6336 Elmwood 
Ave., į National Beverly 
'Hills kalines, N. J.

Šią žinią prisiuntė A. 
Z a 1 n e r Special Delivery 
laišku.

Kipriečiai nacionalistai ir 
vėl Įspėjo britus okupantus

Nicosia. — Kipriečių na
cionalistų kovos organizaci
ja EOKA įspėjo britiškus 
okupantus, kad jeigu jie 
pakars tris mirtim nuteis
tus kipriečius., tai jie nu
marins nelaisvėje laikomą 
britų pareigūną. Tas britas 
yra John A. Cremer. Jis 
yra, sako kipriečiai nacio
nalistai, suktas britų žval
gybos karininkas.

Nacionalistai tą įspėjimą 
paskleidė lapelių pavidale 
Nicosios gatvėse.

kuris yra vakarietiško blo
ko narys. Irakas iki šiol 
skaitėsi glaudžiu britų są
jungininku. Bet ir Irako 
valdžia paskelbė, kad ji pil
nai solidarizuojasi su Egip
tu. Irakas įspėjo britus ati
traukti rankas nuo egiptiš- 
ko Suezo, kurį Egiptas tu
rėjo teisę nacionalizuoti. 
Britai labai susirūpinę, nes 
jie pačiame Irake valdo 
dahg naftos koncesijų. Jie 
dabar bijo, kad Irakas galk 
pasekti Egipto pavyzdžiu. 1

Kvietimai nepriimti
Nei Egiptas nei Tarybų 

Sąjunga' pirmadienio rytą
dar nebuvo atsakę į britų- 
jankių-francūzų kvietimą 
daly vauti tarptautinėje 
konferencijoje. Egipto 
spauda sako, kad Egiptas 
jokiu būdu nedalyvautų to
kioje konferencijoje, ne
bent Vakarai iš anksto pa
sižadėtų pripažinti nacio
nalizavimą, taipgi, kad 
konferencija vyktų ne Lon
done, o Kaire. Pranešama, 
kad Nasseris tuo tarpu 
konferavo su tarybiniu am
basadorium.

je. Tų skolų dar yra apie 
4,000,00 0,000 guilderių 
(maždaug bilijonas dole
rių). Buvo susitarta, kad 
Indonezija tas sumas laips
niškai mokės Olandijai ‘ir 
ta jas perduos kitoms ša
lims. <

Bet dabar Indonezija pa
skelbė, kad skolos daugiau 
neegzistuoja. Ko daugiau, 
olandai dargi skolingi indo- 
nezams. Priežastis: olandai 
vedė ilgą ir žiaurų karą 
prieš besisteigiančią Indo
nezijos respubliką ir jai 
pridarė daugybę nuostolių. 
Tie nuostoliai siekia daug 
daugiau negu keturis bili
jonus guilderių. Kitaip sa
kant — Olandija skolinga 
Indonezijai, ne Indonezija 
Olandijai.

Iš Hagos, Olandijos, pra
nešama, kad tenykštė val
džia įnirtusi. Ji jaučia, kad 
indonezus prie tokio žings
nio paskatino Egiptas, ku
ris nacionalizavo S u e z ą. 
Kaip žinia, visa Indonezijos* 
spauda* karštai sveikino 
Egiptą. '

New Orlerans. —v Leite
nantas pulkininkas Frank 
K. Everest skraidė savo ra
ketinį orlaivį Bell X-2 1,9 
60 mylių per valandą grei
čiu.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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ALBERT WOOLSON
AMERIKIEČIAI IR VISO PASAULIO žmonės, be

sidomi amerikine praeitimi, gilinasi ypatingai į Civilinį 
Karą, į jo priežastis, į jo veiksnius ir baigimąsi.

Revoliucinis Karas ir Civilinis Karas bu^o du mil
žiniški mūsų šalies žmonių žygiai, kurių pasėka vienokiu 
ar kitokiu būdu palietė ne tik amerikiečių, o ir viso pa
saulio žmonių gyvenimą.

Revoliucinis Karas buvo vedamas už šalies nepri
klausomybę, Civilinis Karas—už vieningą šalį, prieš ver
giją

Labai įdomu, kad net iki šių dienų buvo gyvas vie
nas asmuo, kuris pats dalyvavo Civiliniame Kare.

Albert Woolson mirė rugpjūčio 2 d. Duluth mieste, 
Minnesotos valstijoje, sulaukęs 109 metii a/nžiaus. Wool- 
son buvo Lincolno armijos karys. Jis įstojo į Union Ar
miją sulaukęs vos 17 metų amžiaus. Toje armijoje ka
ro metu buvo 2,200,000 karių.

Tiesa, yra dar trys asmenys, kurie; aktyviai daly
vavo Civiliniame Kare, bet jie buvo priešingoje pusė
je nuo Woolsono; jie kariavo pietinių valstijų (vergo- 
kratų)' armijoje; jie kariavo už tai, kad gyvuotų vergi
ja; jie kariavo už atskyrimą pietinių valstijų nuo šiau
riniu. *

Po karo buvo suorganizuota veteranų organizacija, 
pavadinta Grand Army of the Republic. Woolsonas ir 
jai priklausė. Ši organizacija darė didžiulės įtakos į 
visą šalies politiką po Civilinio Karo.

Albert Woolson, senelis, peržengęs šimtą metų, ga
lėjo didžiuotis, kad jo kova nebuvo už dyką.

Tačiau, jei jis giliau pagalvojo, suprato, kad kova 
už tuos, idealus, už kuriuos jis kariavo, dar nėra.baigta. 
Pietinių valstijų pasiutėliai rasistai dar ir šiandien mo
bilizuoja jėgas tam, kad palaikytų negrus priespaudoje, 
segregacijoje, pažeminime, kaip jie. buvo laikyti prieš 
Civilinį Karą.

KAS KALTAS?
OFICIALIAI dar nėra padarytas pilnas ištyrimas ir 

dar nežinoma, kas yra vyriausiai kaltas dėl švedų laivo 
“Stockholm” ir italų laivo “Andrea Doria” susidūrimo 
jūroje. Kaip žinia, nelaimėje žuvo žmonių, kurių skai
čius dar vis pilnai nenustatytas, taipgi nemaži žmonių 
buvo sužeista.

Kai kurie sužeistieji jau skundžia abiejų laivų savi-’ 
ninkus, reikalaudami medžiaginio atlyginimo.

Tuo pačiu kartu spaudoje jau tilpo nemaža straips
nių, kuriais kaltinami “Andrea Doria” laivo įgulos na
riai, jūreiviai. Italus jūreivius kaltina, savanaudiškume. 
Girdi, jie patys pirmieji save gelbėjosi, pamiršdami pa- 
sažierius.

‘Šis kaltinimas yra rimtas, bet jis nėra paremtas 
faktais. Kol kas dar nėra oficialiai nustatyta, ar “An
drea Doria” laivo jūreiviai atliko; savo pareigas taip, 
kaip reikalauja tarptautinės taisyklės.

Mums rodosi, išstoti su kaltinimais prieš italus jū
reivius negalima akies plotu. Reikia geriau ir giliau apie 
tai pagalvoti, o tik paskui ką nors sakyti.

Atsimename, kad iš sudaužyto italų1 laivo buvo iš
gelbėta 99 procentai pasažierių. Jeigu taip, tai kas juos 
^išgelbėjo? Kas padėjo jiems išlikti gyvais? Žinoma, 
laivo įgula.

Gal atsirado vienas kitas is jūreivių, kuris naudo
josi gelbėjimo valtelėmis, kad save išsigelbėti, bet už 
tąi jokiu būdu negalima kaltės primesti visiems jūreL 
viams!

REFORMOS LENKIJOJE
» • l

LENKIJOS LIAUDIES Respublika, sako tos šalies 
premjeras Josef CyrankeviČius, vykdys pasibrėžtas re
formas, nežiūrint tų riaušių, kurios įvyko Poznanėje, 
kurias, beje, finansavo socializmo priešai užsienyje.

Be kitko, Lenkijoj Darbininkų (Komunistų) partija 
paskelbė, kad ii oficialiai nesikiš į valdžios sudarymą, į 
valdžiai įsakymų ar patarimų davimą. Ši partija bus 
tik kaip. įkvėpėja, kaip patarėja L enkijos liaudžiai, Len
kijos darbo žmonėms.

Tai įdomus pareiškimas. -Kai kurie sako, jog šis 
Lenkijos komunistų pasisakymas esąs naujas eksperi
mentas socialistiniams kraštams. Jeigu Lenkijoje jis 

, prigys, tai reiškia, kad ir kitos socialistinės šalys pa
seks tuo pavyzdžiu. '

Lenkijoje šiemet bus pakeltos darbininkams algos, 
. bus pravesta visokių reformų, gerinančių darbo žmonių 
buitį ekonominiame gyvenime.

M. ŠUMAUSKAS APIE 
LIETUVOS PASIEKIMUS

Liepos 21 d. sukako 16 
metų, kai Lietuvos Liau
dies Seimas paskelbė Lietu
vą tarybine respublika. Ta 
proga Lietuvos ministrų ta
rybos pirmininkas, Motie
jus Šumauskas, išstojo 
spaudoje su straipsniu apie 
tai, ką Lietuva tarybiniais 
metais pasiekė ir ką greit 
pasieks ūkio ir kultūros 
srityje.

Mes čia paduosime kai 
kurias iš M. Š u m a u s k o 
straipsnio ištraukas. Jis 
rašo:

“Lietuvos liaudis su pasi
didžiavimu šiandien pažymį 
tai, kad iš atsilikusios ša
lies, agrarinio Vakarų Eu
ropos valstybių priedėlio, 
kokia Lietuva buvo buržu
azijos valdymo metais, ji 
tapo šalimi, kur liaudies 
ūkyje vyraujančią vietą už
ima pramonė, kur žemės 
ūkis yra socialistinis.

“Šiandien, minint šešiolik
tąsias Tarybų Lietuvos me
tines, prieš akis iškyla tie, 
galima sakyti, milžiniški 
laimėjimai, kuriuos pasiekė 
Lietuvos liaudis per praė
jusį laikotarpi.

“Nežiūrint labiausiai žmo
nijos istorijoje griaunančio 
karo padariniu, Lietuvos 
TSR pramonė jau 1955 me
tais pagal savo produkcijos 
apimtį beveik 5 kartus vir
šijo prieškarinį lygį. ' Su
kurta visa eilė naujų pra
monės šakų: žuvies, elek
trotechnikos, staklių, tur
binų, laivų statybos ir kt. 
^Kiekvienais pokario metais 
rikiuotėn stojo eilė stambių 
įmonių. Šalia to kasmet bu
vo vis toliau praplečiama 
visa eilė jau veikusių, po 
karo atstatytų įmonių.

“Lietuvos TSR sukūrė 
tvirtas nuosavas elektros 
energijos ir kuro bazes.

“Visiškai pasikeitė \Lietu-\ 
vos žemės ūkis. Iš smul
kaus, rankų darbu paremto 
žemės ūkio'sukurtas skam
bus socialistinis žemės ūkis, 
aprūpintas priešakine tech
nika —tūkstančiais trak
torių, kombainų, sėjamųjų, 
kuliamųjų ir kitų mašinų. 
134 respublikos MTS turi 
14 tūkstančių traktorių 
(p e r vedus į penkiolika jė- 
gius), 1,300 kombainų, 
tūkstančiais kitų mašinų.

“Respublikoje vis dides
nis kolūkių skaičius tampa 
■ekonomiškai stipriomis * že
mės ūkio įmonėmis. Tokie 
kolūkiai kasmet didina ga
mybą ir pinigines pajamas, 
išduoda už darbadienius di
delius kiekius grūdų 
daug pinigų...”

Toliau:
“Ypatingai didelis pasie

kimas yra tai, kad Lietuvos 
darbo žmogus išsigelbėjo | 
nuo baimės tapti bedarbiu, 
nustoti žemės, būti išvaržy
tam, kad kiekvienas turi 
sau užtikrintą ateitį, sau ir 
savo vaikams. Kasmetinės 
liaudies ūkio išvystymo pla
nų įvykdymo ataskaitos ro
do realaus darbininkų bei 
tarnautojų uždarbio ir vals
tiečių pajamų nuolatinį di
dėjimą; Neseniai TSRS 
Aukščiausiosios Tar y b o s 
priimtas pensijų įstatymas 
užtikrina kiekvienam aprū
pintą senatvę. Nemokamas 
gydymas ir sveikatos ap
saugos sistmos nuolatinis 
tobulinimas užtikrina kiek-., 
vienam piliečiui pagalbą li
goje, o darbo ir buitinių 
sąlygų nuolatinis gerini-, 
mas užtikrina susirgimų 
mažėjimą.

“Tarybinės v santvarkos, 
įkūrimas Lietuvoje sudarė 
sąlygas išvystyti švietimą,

ir

ir kultūrą tokiais sparčiais 
tempais, kurių -nežinojo 
buržuazijos valdoma Lietu
va. Jei 1940-1941 metais 
Lietuvoje buvo tik 39 pro- 
gimnazijis ir 67 gimnazijos, 
tai 1955-1956 metais buvo 
jas atitinkančios—972 sep
tynmetės mokyklos, arba 
25 kartus daugiau, ir 386 
vidurinės mokyklos, arba 
beveik 6 kartus daugiau. 
Jei buržuazijai valdant Lie
tuvoje didelė mokyklinio 
amžiaus- vaikų dalis visai 
nelankė mokyklos, tai per 
praėjusį tarybinės santvar
kos Lietuvoje laikotarpį 
įgyvendintas visuotinis sep
tynmetis apmokymas ir ei
nama prie visuotinio vie
nuolikos metų apmokymo. 
Apie 4 kartus padidėjo be
simokančių aukštosiose mo
kyklose studentų skaičius, 
3 su viršum karto padidėjo 
besimokančių specialiose vi
durinėse mokyklose moks-, 
leivių skaičius.

“Tarybinės santvarkos 
metais Lietuvos liaudies 
ūkiui buvo paruošta žymiai 
daugiau aukštai kvalifikuo- ; 
tų specialistų, negu per vi
są buržuazijos valdymo lai
kotarpį. Taip, pavyzdžiui, 
jei 1941 metų sausio 1 die
nai Lietuvos žemės ūkyje 
dirbo tik 1,600 žemės ūkio 
specialistų sul aukštuoju ir 
spec, viduriniuoju išsilavi
nimu, tai šiuo metu agro
nomų, zootechnikų, veteri
narijos gydytojų ir miški
ninkų su aukštuoju ir spec, 
viduriniuoju išsilavinimu 
Lietuvos TSR liaudies ūky
je ' dirba beveik 4 su puse 
tūkstančio.

“Tik tarybiniais laikais 
buvo įkurta Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija, kuri nė 
tik subūrė visas pajėgiau
sias respublikos mokslines 
pajėgas, bet ir išugdė šimtus 
naujų aukštai kvalifikuotų 
mokslo darbuotojų. Plačiai 
išvystytas mokslo - tiriama
sis darbas taip pat aukšto
siose mokyklose ir eilėje 
žinybinių mokslo-tiriamųjų 
institutų, laboratorijų, ban
dymo s točių...”

Buvusios buržuazijos 
atstovų balsas

M. Šumauskas pažymi, 
jog Lietuvoje buržuazijai 
progų išnaudoti darbo žmo
nes nebeliko, liaudis pati 
gamina savo naudai. Ir jis 
primena:

“Štai kodėl su tokia ne
apykanta tarybinei san
tvarkai įvairiais 'balsais 
šaukia pabėgę iš savo kraš
to, atsisakę savo tėvynės 
buvusios lietuviškosios bur
žuazijos atstovai. Jie pri
simena tuos ‘auksi n i u s ’ ’ 
jiems laikus, kai buržuazi
ja, grobdama darbo žmonių 
sukurtas gėrybes ir susita
rusi su stipresne užsienio 
buržuazija, galėjo eksploa
tuoti darbo žmones, -kaip 
norėjo. Jų klasinis laisvės 
ir nepriklausomybės supra
timas reiškia laisvę išnau
doti, reiškia būti buržuazi
jai savo veiksmuose nepri
klausomai nuo liaudies ma
sių.

“Tikroji Lietuvos nepri
klausomybė ir liaudies ge
rovė visai nerūpėjo buržu
azijai. Lietuvos liaudie jai 
buvo tik ta ‘melžiama kar
vutė,’ kurios sąskaita ji ga
lėjo krautis turtus. Dabar 
šie. lietuvių tautos atmatos 
parsidavė svetimiems kapi
talistams ir už atlyginimą 
padeda jiems varyti prieš 
tarybines tautas šmeižikiš
ką propagandą.

“Nebaisūs tačiau, lietuvių 
tautai visi tie tarptautinio 
kapitalizmo “neprikląuso-

mybės šaukliai. Drauge su 
kitomis- tarybinėmis tauto
mis lietuvių tauta žengia 
toliau savo pergalių ke
liu., .”

Numatyti nauji darbai 
ateičiai

Lietuva, kaip ir visos ki
tos tarybinės respublikos, 
įsijungė į naują, šeštąjį 
penkmečio planą.

“Naujo penkmečio plane 
užsibrėžta padidinti respu
blikos pramonės produkci
jos apimtį 1.81 karto, t. y. 
pasiekti 1960 metais pra
monės produkcijos apimtį 
9 kartus viršijančią. 1940 
metų apimtį. Respubikos 
penkmečio plane numatyta 
pirmoje eilėje toliau susti
printi ir kuro bazę įvedant 
į eksplotaciją Kauno hi
droelektrinę, pastatant visą 
eilę smulkesnių hidroelek
trinių ir šiluminių elektri
nių, išplečiant esamas ir įve
dant naujas durpių gamy
bos įmones, gazifikuojant 
Vilniaus ir Kauno miestus. 
1960 metais bus pagaminta

elektros energijos 14 kartų) 
daugiau, negu jos buvo pa
gaminama prieškar i n i a i s 
metais, ir durpių—10 kar
tų daugiau.

“Toliau vystant Lietuvos 
TSR pramonę, yra užsi
brėžta šiame penkmetyje 
pastatyti visą eilę naujų 
pramonės įmonių, 
pat išplėsti esamas ir 
didinti gamybą jose.

“Penkmečio metais 
matyta toliau išplėsti 
publikoje kinų tinklą, 
statyti Vilniuje televizijos 
stotį, pagerinti masinių bi
bliotekų ir klubinių įstaigų 
darbą ir sustiprinti jų ma
terialinę bazę, pagerinti ir 
toliau išvystyti knygų, žur
nalų ir laikraščių leidimą.

“Šie didžiuliai uždaviniai 
reikalauja iš visų partinių, 
tarybinių ir ūkinių darbuo
tojų, gerinti savo darbą, 
plačiau įtraukti į aktyvų 
dalyvavimą jų sprendime 
plačiąsias darbo žmonių 
mases, labiau įsiklausyti į 
masių balsą, kovoti su ru
tina ir biurokratizmu.”
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IŠ BRAZILIJOS
Pinigo verte “nukrito”

San Paulo Universiteto Eko
nomijos Fakulteto matemati
ko^ katedros profesorius Dr. 
Authos Pagano, vienas Įžy
miausių Brazilijos matemati
kų, pareiškė “Noticias de įlo
ję” korespondentui, kas seka:

Brazilijos darbininkų 
reikalavimai algos minimumą 
pakelti iki Cr. 4,140.00 (ke
turi tūkstančiai, šimtas ketu
rias dešimts kruzeirų), per 
mėnesĮ, yra, pilnai pateisina
mi ir būtinai reikalingi jau šių 
metų pirmame pusmetyje to
dėl, kad pragyvenimas brang
sta kas mėnesis, kas metai, be 
sustojimo. Pinigo nuvertini
mo spiruoklė ima, per laiką/ 
viršijant visų galimų perspek
tyvų. ..

Pagal statistikos davinių, 
jati 1951 metais darbininkai 
turėjo daugiau’ uždirbt ir Bra
zilijoj pragyvennimo lygis jau 
seniai turėjo aukščiau stovėti, 
negu paskelbtas... 1954 me
tais mėnesinis algos minimu
mas — Cr. 2,300.00 kruzeirų. 
Stebint pinigo vertės kritimą 
ii’ pragyvenimo reikmenų kai
nų kilimą, jau 1951 metais 
darbininkas turėjo minimum 
uždirbti, Cr. 3,3,38.70, o.... 
1953 m. gruodžio 31 d. — 
Cr. 3,858, ir 1955 metais gruo
džio 31 d. — Cr. 4,117.70.

Neišpasakytu greičiu krinta 
Brazilijos pinigo vertė, kad 
ištikrųjų pasibaisėtina. Imki
me dar vieną pavyzdį — tęsia 
profesorius. — Jeigu kuris iš 
mūsų 100,000.00 (šimtą tūks
tančių kruzeirų) 1939 metais 
būtume įdėję į bapką ant 12 
nuošimčių per metus, iki 1955 
m. gruodžio 31 d, sudėtais 
nuošimčiai^, būtų susidaręs 
Vlidelis Cr. 616,775.15 kruzei
rų skaičius. Bet viskas pa
brango 10.01 kartų. Iš ant
ros pusės, stebint pinigo ver
tės kritimą, jeigu tuos 100,- 
000.00 (šimtą tūkstančių) bū
tume laikę kur nors be nuo
šimčių, šiandieną jie turėtų 
tiktai Cr. 9,983.00 vertės. In
fliacija tiek įsismagino, kad 
pralenkia ir seniai sudalytas 
kapitalizacijos statines lente
lių skaitlines. Iš padėĮų 100.,- 
000.00 per šešiolika metų 
sidarytų tiktai 61,492,50.
reiškia, kad per tiek metų ne
būtume nei savus pinigus 
siėmę, dėl pinigo vertės kriti
mo priežasties.

Nei vienas iš mūsų, brazilie- 
čių, negali išsigelbėti nuo pi
nigo nuvertinimo Šmėklos, nei 
darbininkas, nei darbdavis. 
Industrija, prekyba, ūkis, — 
visos pramonės ir darbininkai, 
visi kenčia ir nei vienas susi
tarimas, nei .vienas algų nu
statymas, nebus patenkinan
tis, infliacija' viską sudarko?”

Iš virš minėtų davinių ma
tome, kad profesęrius laikosi 
savo statistikos ir matemati
kos' disciplinų. Jis paliko šei

mos narių kiekį nuošaliai, so
ciologijos profesoriui spręsti. 
Paliko ir internacionalių tei
sių klausimą, šios disciplinos 
katedratikui įsitarti.

Ir tiek gana. Iš profesoriaus 
minėtų: davinių žinome, kad 
Brazilijai, Pietų Amerikai ir 
kitoms . kolonialinėms ir pu
siau kolonialinėms šalims nė
ra kitos išeities ekonomiškai 
pakilti, jei jos neužmegs 
draugiškų ryšių ir nenusispręs 
prekiauti su' Tarybų Sąjungos 
ii- jos tvirtovių valstybėmis.

Ekonomistas

vaikai

mažemetis
jaunuolis iki 18

yra
Mažamečiai,

Brazilijoj 
kiekvienas 
metų amžiais. JĮ globoja ma
žamečių įstatymas. Pagal Įs
tatymų kiekvienas jaunuolis 
turi mokintis Iki 12 motu vai
kas turi mokintis privalomą 

mokyklą. Po tam — 
kurio nors pasirūkto 

Pradinė 
ir amatu 

nemokamos, 
pradinių

mokykla 
mokykla

mokyklų 
mokyki i- 

Amatu 
nei trečdaliui norin-

su-
Tai

at-

Darbininkų sveikata
Migdomosios piliulės 

(“sleeping pills”) vis tai 
daugiausia kokia fenobar- 
bitalo rūšis, barbitūratų 
rūšis. “Barbiturates” eina 
visokiais vardais (“barbi
tal,” luminal,” “nembutal’’ 
ir tt.) — piliulių, tablečių, 
kapsulių, miltelių ir skys
čių pavidale.

Retkarčiais galima kokią 
tokią piliulę priimt, kad 
geriau miegotum, bet ge
riausia apsieiti be jokių 
hipnotikų. Migdomieji vais
tai tai savo rūšies svaiga
lai (“dope”) ir prie jų žmo
gus gali prisipratint, kaip 
prisipratina prie tikrųjų 
narkotikų, kaip morfis, co- 
deinas, heroinas, opis, ma
rihuana, hašišas.

Kas ypač svarbu, tai fak
tas, (kad migdomieji vfaistai 
kartais užmigdo žmogų am
žinai, numarina. Dabąr ta
po surasta, kad mirtieįs pa
vojus nuo barbitūratų iš
nyksta, jei kartu esti su
jungtas metrazolas (“me- 
trazol”), akstinamas, išju
dinamas vaistas. Tokių 
“barbital-metrazol” kombi
nacijų esti vaistinėse, ir 
mažiau rizikos, dideliam 
reikale, geriau paimt tokių, 
negu paprastųjų barbitūra
to migdomųjų piliulių.

pradinę 
mokintis 
amato, 
(grupo) 
(Senai)

Tačiau 
neužtenka nei pusei 
nio amžiaus vaikams, 
mokyklų 
čiu mokintis amato neužten
ka. Visi likusieji be mokslo 
“padeda tėvams’’ vargą varg
ti. Jie uždarbiauja valydami 
praeiviams batus ar patenka 
į industriją už mažą atlygini
mą dirbti suaugusio darbinin
ko vietoje.

Įstatymai, lieka Įstatymais. 
Industrijos keičia senus darbi
ninkus mažamečiais, kurie 
neturi lygių teisių su suaugu
siais. Organizuotų darbininkų 
ir čia bijo.

Laumė

Artritas, narių reumatiz
mo rūšis, tebetyrinėjamas . 
laboratorijose, klinikose ir 
ligoninėse. Tarp kitko su
sekta, kad auginio hormo
nas, dalis sniegenų priedė
lio liaukos (pituitarinės), 
gali būt priežasčia artrito. 
Gali atrodyt keista, bet, fi
ziologijos požiūriu, tai vi
sai suprantama. Vidinės, 
endokrininės liaukos viską 
nustato, viską suvaldo mū
sų kūno reiškiniuose. Koks 
nors tos ar kitos liaukos 
neregulumas bei sutriki
mas iškreipia medžiagų 
apykaitą ir sudaro pagrin
dą ligai. O priedėlis juk, 
tokia stebėtinai galinga, iš-S 
sišakojusi liauka. Visų 
liaukų liauka, visų liaukų 
kapelmeistras.

Artritui gydyt kartais 
vartojamas ir kortisonas 
(“cortisone”), g a 1 i n g a s 
liaukų hormonas, antinks- 
tinių liaukų hormonas. Ir 
tas pats kortisonas, kaip 
parodė pastarųjų laikų pa
tyrimai, yra geras prieš
nuodis prieš fosforą, prieš 
geltonojo fosforo nuodą. 
Fosforas daug kur varto
jamas pramonėj, ir tūlų fa
brikų darbininkai pagadi
na tenai savo kepenis. Kaip 
tik čia ir tinka, kortisonas, 
o pirma to nebūdavo jo-< 
kios esminės pagalbos. 4

Vieša padėka

Širdingai dėkoju draugėms, 
draugams, giminėms ir visiems, 
kurie dalyvavo mano mylimo 
vyro Petro laidotuvėse. Dėko
ju B. L. M. D-jai už gražų 
gyvų gėlių vainiką. Dėkoju vi
siems, kurie liūdesio valando
je man pareiškė užuojautą.
Religiniai prietarai

Mano jėgos buvo visai išse
kusios. Daug naktų be miego 
reikėjo praleisti prie ligonio, 
kuris beviltiškai .kovojo su 
mirtimi. Medicina buto bejė
gė jam gyvybę išgelbėti. Aš 
jutau tokĮ nuovargi, kad ir 
kai ką pagalvoti nebegalėjau.

Tuo tarpu, mano vyro gimi
nės, per jėgą stengėsi Įbrukti 
tikybinius prietarus. Mano 
vyras buvo laisvų pažiūrų, ir 
niekuomet kitiems neprimetė, 
jų nekritikavo už Įsitikinimus.

Kuomet mano vyras buvo 
ligoninėje, jau visai silpnas, jo 
giminės pašaukė kunigą. <ps 
dar pajėgė pasakyti kunigui, 
kad jam gydytis reikia, o ne 
spavėdotis. Kunigas atsitrau-

Tokyo. .— Amerikiečiai 
išlaisvino iš kalėjimo du 
japonų karo kriminalistu, 
karininkus Saito ir Iwanu- 
mą. Jie anksčiau buvo nu
teisti kalėjimu iki -gyvos 
galvos už amerikiečių 
laisvių kankinimą.

be-

val
ka^

Kaljkuia. — Indijos 
džia paneigė gandą, 
badas siaučia Vakarų Ben
gali provincijoje.

kė ir nuėjo. Tuo nepasitenki
nę mano vyro giminės, jie, kai 
ligonis jau buvo be sąmonės,, 
jam pakartojo tą, nuo ko 
anksčiau jis buvo atsisakęs.

Nekultūringas ir neleistinas 
elgesys yra mano vyro gimU > 
nių. Jie primetė mano vyrui 
religinius prietarus, kuomet 
jis jau nekalbėjo ir buvo be 
sąmonės.

Julia Strolia
S. Paulo, 1956 m., kovo 20 d.

(Iš “Darbo”)
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Guy de Maupassant

MIS HARIET
mūsų buvo septyne- vėjo, kad skaniai pakvipo 

keptos bulvės ties smuklinin
ko durimis. Kartais tavo pa
sirinkimą nulems žydinčios 
raganės aromatas arba naivus 
žvilgsnis viešbučio tarnaitės.

pina, it būtų, laumę ant Šluo
tos užkėlęs ir jodytų ėrdYėje^ 

Trečioji—dauguma čia ją
vadina dipukų programa, gar
sinimais - pranešimais nėra 
perpildyta. Vedėjo kalba gry
na lietuviška. Kipro Petraus
ko ir kitų Lietuvos, taipgi 
Amerikoj esančių solistų ir 
chorų, rekordus groja. Būna 
malonu klausyti. Bet man 
kartais esti ir nemalonu. Gal 
kaip radijo vedėjas, taip ir 
didžiuma D. P. jaučiasi nu
skriausti čia gyvenant, iš Lie
tuvos išvykę. Todėl šūkauja: 
“Buvo obalsys be Vilniaus ne
nurimsim, o dabar — mes be 
Lietuvos nenurimsim”. Va, 
tuomet ir kyla nesantaika, su
sibaru su žmona. Ji sako: 
“Ką, jie nori grįžti Lietuvon 
ir atsteigti ten tą tvarką, kad 
mano broliai ar jų vaikai tar
nautų buožėms taip, kaip kad 
mano tėvelis tarnavo''!” Sa
kau, kliedi,- kas tau darosi?

—Kliedu, a! Klausyk, tu 
buožės vaike: Jei būčiau ži- 

I nojusi, kad tu ir pasenęs už- 
po 50 centų. Detroite viskas, tarsi juos, tai iš mūs pora ne-

jos

DETROIT, MICH,
pusryčių ir 

sėdant bulvę 
paėmęs, su- 

mažą bulvytę

APSIVEDĖ GUGU DUKRA

Neseniai, apsivedė (susituo
kė) 'detroitiečiųj Walterio ir 
Lilian Gugą dukra Carol, su 
lenkų tautos vaikinu. Vedy
binės ceremonijos Įvyko gerb. 
Daukų palociuj, Birmingham, 
Michigan (Detroito priemies
tis). Moterystės ryšiais jauna
vedžius surišo (davė šliubą) 
vienos religijos kunigas, kuris 
buvo pakviestas atvažiuot Į 
Daukų1 palocių. Po ją ceremo
nijų, visi svečiai buvo pa
kviesti prie, skaniai pagamintų 
valgių, ir išsigert visokio skys
timėlio. Kai visi, susėdo prie 
stalų, kunigas užkomandavo, 
kad pirm pradėsiant valgyt 
visi papoteriautų. Taip ir bu
vo : religiniai žmonės nulenkę 
galvas poteriavo, o; progresy
viai — laisvamaniai .ramiai sė
dėjo ir šypsojosi. Tame vedy
bų bankete dalyvavo visas 
buvęs merginų sixtetas, nes 
jaunosios motina, Lillian Gu
gas, buvo to sixteto narė, 
taipgi buvo Pr. Jočionis, Nau
sėda ir Mikas Detroitietis, 
kuris baisiai neapkenčia reli
ginių ceremonijų, bet nepatė- 
mijau ką jis darė laike pote- 
riavimo ?

pasistatė sau

gardžių; sta-

čiai Petras ir Marytė (buvę 
detroitiečiai)
gražų mūrinį namą ir dviem 
automobiliam
tybos darbas jau užbaigtas, ir 
jie ten jau gyvena. Marytė 
Smalstienė, apart . savo priva- 
tiškų begalinių darbų, dar
buojasi ir laikraščiams, ji pla
tina—parduoda ‘/Vilnies” tam 
tikrus Į bilietus; šeštadienio 
prievakaryje M ašiai, Morkūs 
nai ir Smalsčiai su savo gijni- 
naičiais pjknikavo ant Maikio 
Yuškos lotų (M. Yuška ten 
turi pirkęs du lotu), bet ar 
už tuos lotus jie 
mA — nežinau.

Parvažiuodami 
žė po dvi paltes 
nių, kiaušinių iš
ninko, lietuviškų « sūrių, ir 
daug žuvų, sako, drg. Smals- 
tis ir jie visi buvo žuvauti Mi- 
chigano ežere; už lašinius 
mokėjo tik po 35 centus už 
svarą, o už kiaušinių tuziną

Brike 
tass—keturios moterys ir trys 
vyrai; vienas iš mūsų sėdėjo 
ant pasostės, greta vežėjo, ir 
arkliai žingsniu kopė Į šlaitą, 
kuriuo vingiavo kelias.

Su aušra išvykę iš Etreta i Neniekinkit šių kaimiškų švel- 
pasižiūrėti Tankarvilės griu-1 nybi 
vėsių, mes dar snūduriavome, 
sustingę nuo rytmetinės vėsos. 
Ypač moterims, nepratusioms 
taiĮr anksti keltis, kaip kad 
medžiotojai, tolydžio merkėsi 
blakstienos, sviro galva, ir jos 
žiovavo, abejingos šiam saulė
tekiui. Buvo jau ruduo. Abi
pus kelio 
laukai, n uge Įtinti žemomis 
avižų ir rugių ražienomis, ku
rios, lyg blogai nugramdyta 
barzda, dengė dirvą. Apsi- 
miglojusi žemė tarsi garavo.

^Danguje čireno vyturiai, visokį 
paukščiai čiulbėjo krūmuose.

Saulė, visa raudona, paga
liau patekėjo prieš mus pa
čiame horizonte; ir kai ji kilo, 
nuolatos eidama vis šviesyn 
ir šviesyn, laukai, tarytum 
busdami 
yaįvėsi ir, 
iš lovos 
nuo savęs 

* ką.
Sėdėję 

d’Etrai sušuko:
—Antai, kiškis.—Ir jis iš

tiesė ranką kairėn, rodydamas 
į dobilų lauką, žvėrelis skuo
dė, beveik pasinėręs tuose do
biluose, iš kur kyščiojo vien 
didelės jo ausys; paskui jis 

^perliuoksėjo per apfmą, susto- 
/ i jo, vėl kaip pašėlęs nukūrė 

! tolyn, pakeitė kryptį, dar sy- 
f kį sustojo, neramus, žvalgy- 

zdamasis, ar nėra kokio pvo- 
Jjaus, nežinodamas, kur jam 

bėgti; po to jis vėl pasileido 
dideliais šuoliais, mėčiodamas

• pasturgalines kojas, ir dingo- 
plačiose runkelių lysvėse. Visi 
vyrai atgijo, sekdami akimis 
bėgantį zuikelį.

Rene Lemanuaras prabilo:
—Šį rytą mes nesame 

lonūs su damomis, — ir, 
rėdamas Į savo kaimynę, 
žutę baronienę d e Seren, 
kovojančią su miegu, tarė jai 

pusbalsiu :•
—Jūs galvojate apie savo 

vyrą, baroniene. Būkite1 tikra, 
jis tesugrįš šeštadienį. Jūs 
dar turite keturias dienas.

Jinai atsakė su mieguista 
šypsena:

—Koks
Paskui, 

snaudulio, 
—Na,

_ ių. šitos merginos taipgi 
turi sielą • ir jausmus, stan
džius skruostus ir sodrias lū
pas: ir jų stiprus bučinys yra 
kietas ir kvapus, kaip lauki
nis vaisius. Meilė visada turi 
savo vertę, vis tiek iš kur ji 
eitų. Širdis, kuri suplaka, kai 
jūs pasirodot, akys, kurios 

tęsėsi apnuoginti verkia, kai jūs išvykstat—yra

obelys dengė kiemą kvepiančiu 
žiedų stogu ir nepaliaujamai • 
barstė debesis besisukančių 
.rausvų lapelių, kurie be persto
jo krito ant žmonių ir ant žo
lės.

Aš paklausiau:
— Na, ponia Lekašer, ar tu

rite man kambarį ?
Nustebusi, kad aš žinau 

pavardę, jinai atsakė:
— Nežinia, kaip čia... Viskas 

išnuomota. Vis dėlto pažiūrėt 
galima.

Per penkias minutes mudu 
sutarėm, ir aš padėjau savo 
krepšį ant aslos kaimiškame 
kambary, kuriame stovėjo tik
tai lova, dvi kėdės, stalas ir 
praustuvė. Tas kambarys bu
vo greta erdvos, prismilkusios
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tokie reti, tokie, brangūs da- > virtuvės,, kur valgydavo svečiai 
lykai, kad jų niekados nerei
kia niekinti.

mokėjo nuo

stengtumė-

dar sako: 
nematyt, o 
gyvens ten

vis
laukai,

iš miego, šypsojosi, 
nelyginant belipanti^ 
mergaitė, traukėsi

baltąją ūkanų marš-

ant pasostės grafas

su fermos tarnais ir našle šei- 
^mininke.

Aš nusiploviau rankas ir ’iš
ėjau virtuvėn. Senė 
turns viščiuką savo 
krosny, kur kabojo 
nuo dūmų katilas.

— Tai jūs turite šiuo metu 
ir daugiau svečių — tariau aš 
jai. '

Ji atsakė nepatenkintu vei
du?

— Turime vieną damą, pa- 
Jinai užima

kepė pie- 
plačioje: 

pajuodęs

gyvenusią anglę, 
aną kambarį.

Pakėlęs mokestį 
dienai, aš gavau 
graž/am orui, valgyti kieme at-

penkiais sū 
teisę, esant.

■i

šaltinio, kuris srovena

žiū
ra a- 
be-

]’š
tamsta įkyrus!
atsipeikėdama 
pridūrė:

papasakokit mums 
ką nors juokingo, "štai jūs,
ponas Šenali, sako, daugiau 
turėjot nuotykių nei hercogas 
Rišelje; papasakokit kokią 
nors, meilės istoriją, kuri tik 
jums ateis į galvą, žodžiu, ką 
norite.

Leonas šenai is, senas daili
ninkas, kadaise buvęs labai 
gražus, stiprus, labai didžia- 
.vęsis savo išvaizda ir myli- 

^nas moterų, paėmė rankon 
~savo ilgą žilą barzdą ir nu

sišypsojo; paskuti, valandžiukę 
pamąstęs, staiga surimtėjo:

—Tai nebus linksmas daly
kas, ponios; aš jums papasa
kosiu liūdniausią meilę, ko
kią tik esu kada patyręs. Aš 
norėčiau, kad mano 
tektų susilaukti ko

draugams 
panašaus.

dvidešimtTuomet man buvo 
penkeri metai, ir aš mokiaus 
teplioti, keliaudamas Norman
dijos pakrantėmis.

“Mokytis teplioti” tai, mano 
supratimu, reiškia bastytis su 

x krepšiu ant pečių iš vieno 
viešbučio Į kitą, lyg ieškant 

v piešti etiudų ir peizažų iš gam- 
! tos. Kas gali būti geresnio 

už šitą klajoklišką gyvenimą, 
pilną visokių *hetik&umų. Esi 
laisvas, be jokių pančių, be 

'■Mjfhaštos, be rūpesčių, netgi ne- 
galvoji apie rytojų. Eini ten, 
kur tau patinka, ir vieninteliai 
tavo vadovai ir patarėjai yra 

į tavo paties fantazija ir tai, 
? -kas glosto tavo akį. Sustoji 

todėl, kad upelis taVe suža-

Aš esu turėjęs pasimatymų 
grioviuose, pilnuose pavasar- 
gių, už tvartų, kur miega kar
vės, ir ant šiaudų kluonuose, 
dar tvankiuose nuo dienos 
karščio. Manyje tebegyvi atsi- 

' minimai apie šiurkščią nebal
tintą drobę ant lankstaus ir 
tvirto kūno; aš vis dar ilgiuosi 
tų naivių ir drauge tokių nuo
širdžių ir grubių glamonių, už 
kurias švelnesnių negalėtų su
teikti net grakščios ir rafinuo
tos moterys.

Bet ypač šiose klajonėse mus 
žavi laukai, miškai, saulėtekiai, 
sutemos, mėnesienos. Tapyto
jams -L tai vestuvinė kelionė 
drauge su žeme. Esi vienų vie
nas, visai prie pat jos, per visą 
šį ilgą ramų pasimatymą. At
siguli pievon, tarp .peidžolių ir 
aguonų, ir pravirom akim, sau
lės spindulių užtvindytas, žiū
ri tolumon į- mažutį bažnytkai
mį su smaila varpine, kuri 
skambina dvyliktą.

Atsisėdi ant kranto kokio 
ąžuolo

papėdėje, tarp garbinių vešlios 
žolės, aukštos ir tvaskančios 
gyvybe. Atsiklaupi, pasilenki, 
geri šaltą ir skaidrų vandenį, I 
kuris vilgo tau ūsus, ir nosį, ge
ri jį su fiziniu pasitenkinimu,

' tarsi bučiuoji šaltinį į lūpas.
Kartais, užtikęs kokį duburį 
sekliame upokšnyje, nusiren
gęs pasineri jame ir jauti vi
su kūnu, nuo galvos ligi kojų, 
tartum ledinį ir saldų glamo
nėjimą, gyvos ir lengvos sro
vės virpesį.

Kaip linksma esti ant kalvos, 
kaip graudu prie tvenkinio, 
kaip džiugu, kada saulė skęsta 
į kruvinų debesų okeaną ir mė
to ant vandenų raudonus at
spindžius. O vakarais, kai mė
nuo plaukia dangaus skliautu, 
svajoji -apie tūkstančius keistų 
dalykų, kurie niekuomet neat
eitų tau į galvą kaitrioj dienos 
šviesoj.

.Taip beklajodamas po tas pa
čias vietas, kur mes esame šie
met, kartą vakare aš atvykau 
Į mažytį Benuviles kaimelį ant 
uolotos pakrantės, tarp Įporo 
ir Etreta. Aš ėjau nuo Fekano 
pamariais, aukštu ir stačiu 
kaip siena krantu, su iškyšu
liais kreidinių uolų,, tiesiai be
sileidžiančių jūron. Nuo pat 
ryto aš keliavau neaukšta žo
le, minkšta ir švelnia kaip kili
mas, kuri auga bedugnės pa
kraščiais, gaivinamas sūraus 
marių vėjo. Ir dainuodamas 
visa gerkle, eidamas dideliais 
žingsniais, žiūrėdamas čia į 
lėtą ir vingiuotą skridimą žu
vėdros, braukiančios, per mėly
ną dangų baltuoju savo sparnų 
lanku, čia Į žalias jūras, Į tam
sią žvejo valties burę — aš be 
rūpesčių ir laisvas praleisda
vau laimingą dieną.

Man nurodė nedidelę fermą, 
kur apsistodavo keleiviai. Tai 
buvo lyg ir koks viešbutis, lai
komas vienos sodietės ir stovįs 
normandiškame kieme, apsup
tame -dviem eilėm skroblų.

Pasukęs nuo pakrantės, priė
jau sodybą, slypiančią tarp di
džiulių medžių, ir prisistačiau 
močiai Lekašer.

Tai buvo sena kaimietė, 
raukšlėta ir rūsti, kuri, rodos, 
visada priiminėjo pakeleivius 
nenoromis ir lyg su kokiu ne
pasitikėjimu.

Buvo gegužis; pražydusios
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'aigi man uždengė stalą ties 
urimis, ir aš pradėjau doroti 

dantimis liesus 1 normandiškos 
vištos sąnarius, užsigerdamas 
skaidriu sidru ir kramtydamas 
kvietinę duoną, keptą prieš ke
turias dienas, bet dar labai 
skanią.

Staiga atsidarė išeinantieji 
į kelią mediniai varteliai, ir 
pasirodė keista būtybė, kuri 
artinosi prie namų. Ji buvo la
bai liesa, labai aukšta ir taip 
susiveržusi šotlandiška skarą 
su . raudonais langeliais, kad ją 
būtum palaikęs beranke, jei 
klubų aukštyje nebūtum paste
bėjęs ilgos rankos, laikančios 
baltą turistinį skėtį Pamatęs 
jos veidą, panašų Į mumijos, 
apjuostą žilų susuktų plaukų 
sruogomis, kurios šokinėjo į 
kiekvieną jos Žingsnį, aš neži-į 
nia,kodėl pagalvojau apie rū
kytą silkę, pasipuošusią papil- 
jotėmis. . 
mane, nuleidusi akis, ... . 
troboje.

šis nepaprastas vaizdas pra
linksmino mane; tikriausiai čia 
ir buvo mano kaimynė, pagy
venusi anglė, apie kurią kalbė
jo mūsų šeimininkė. Tą dieną 
aš jos^ daugiau nebemačiau. 
Rytojaus dieną, įsitaisęs tapy
ti tame žavingame slėny, kurį 
jūs žinote ir kuris leidžiasi li
gi Etreta, staiga pakėlęs akis, 
aš pastebėjau kažkokį keistą 
padarą, kuris, tarytum stiebas 
su iškelta Vėliava, kyšo'jo kal
voje. Tai buvo ji. Mane pama
čiusi, ji išnyko,.

Dvyliktą aš parėjau pusry
čių ir užėmiau vietą prie ben
dro stalo, norėdamas susipa
žinti su šia sena keistuole. Bet 
ji neatsakinėjo į mano paslau
gas ir liko abejinga net mano 
galantiškumui. Aš atkakliai 
Įpildavau jai vandens, skubiai 
perduodavau jai patiekalus. 
Lengvutis, veik nesugaunamas 
galvos pajudėjimas, ir anglis? 
kas žodis, taip tyliai sušnibždė
tas, kad aš jo nė nenugirsda- 
vau — buvo vienintelė jos pa
dėka. Aš lioviausi 'ja 
sis, nors ji ir nedavė 
smegenims ramybės.

Po. trejeto dienų aš 
apie ją tiek pat, kiek ir pati 
ponia Lekašer.

Ji vadinosi Mis Hariet. Ieš
kodama kokio nors nuošalaus 
kaimelio, kur galėtų praleisti 
vasarą, prieš pusantro mėnesio 
ji apsistojo Benuvilėj ir anaip
tol neątrodė nusiteikusi iš čia 
kraustytis. Ji niekad nekalbė
davo prie ątalo ir valgydavo 
greit, kartu skaitydama kokią 
protestantišką propagandos 
knygelę. Šias knygutes ji da
linėjo visiems. Patsai klebonas 
gavo jų keturias: jas Atnešda
vo vaikėzas, ėmęs po du sū už 
triūsą. Kartais nei iš šio nei

Prie to reikia pridėt,' kad 
aš manau, jog patys draugai 
Gugai, Daukai ir kiti progre
syviai žmonės buvo nepaten
kinti tokiomis ceremonijomis, 
bet ką gi darysi, šeimyniškas 
privatiškas dalykas, kaip kam 
patinka, taip daro. Dabar 

jaunave- 
šeimyniško

taip daro, 
tik reikia pa link et 
džiąms laimingo 
gyvenimo. 

* *
Neseniai čia

Ji skubiaj praėjo pro 
leidusi akis, ir dingo

*
apsivedė ir 

gerb. B.eįiunų dukters dukra 
su religiniu1 vyrukų. Šliubą 
ėmė pas kunigą, ir sakoma, 
kad net naujai apsikrikštijo 
(gal jaunavedė buvo nekrikš
tyta?). Man nesuprantama, 
kodėl laisvų tėvų vaikai ap- 
sivesdami bėga į bažnyčias 
pas kunigus? . Atrodo, kad 
drg. Metelionio knyga nepa
veikė į jaunuolių tėvus. ( Gal 
jie jos neskaitė—nestudijavo?

* * *
Dabar Detroite dar yra vie

na mergina buvusio merginų 
sixteto narė — tai S. Marytė. 
Jei ji kada nors susimaffys ap
sivesti, tai bus žingeidu žino
ti, kur ji šliubą ims: pas 
sėją ar pas kunigą? 

, * * *
Anais metais apsivedė

vusio merginų sixteto narė 
draugė Antoinette Daubariutė 
su Cassy Gareliu; šliubą jie
du ėmė pas Common Pleas 
Court’o teisėją. Tai buvo pa
vyzdingiausios gražiausios 
vestuvės, ir dabar jiedu gra
žiai gyvena. Jie žinojo, kad 
jų niekas neverčia apsivesti 
pas kunigą, ir kad vedybų 
reikalą tvarko ir dokumentus 
užlaiko valdžios įstaiga, o ne 
kunigas. Tegu būna jiems ir 
jų vaikučiams 
gyvenimas.

Liepos mėn.
Masių ir Morkūnų (Martin) 
šeimynos, buvo nuvažiavę pas 
Smalsčius Į Ludington, Mich., 
250 mylių nuo Detroito, prie 
Michigan ežero. Jie parvežė 
štai kokias naujienas: Smals-

tei

bu

laimingiausis

* *
21 d s. m

rūpinę-
mano

žinojau

jie parsiye- 
rūkytų laši- 
lietuvio ūki-

brangiau.
Apie Ludingtoną, Scotvillę 

ir Custer, Mich., randasi daug 
lietuvių ūkininkų, ir jie gy
vena gerai, tūli jų skaito Vil
nį arba Laisvę. Apie 35-kios 
mylios nuo Smalsčių vietovės, 
lietuviai ūkininkai 
sirengia šokius — balių gra
žiame miškelyje 
suvažiuoja daug ir ne ūkinin
kų iš aplinkinių miestelių, ir 
jie visi linksmai drožia polką 
ir kitokius šokius, o kai Įkais
ta, tai su alučiu atsišaldo; 
jie ten visi draugiškai sugyve
na ; ir draugai Smalsčiai daž
nai nuvažiuoja į tuos f armė
nių šokius; Smalsčiai jaučiasi 
gerai, abu yra sveiki kaip ri
dikai, tik pasigenda savo 
draugu detroitiečių.‘ z

Laisvamanių Draugas

ri ažnai su-

svetainėje,

būtų niekados buvusi. Ar ži
nai šioks ir toks tu, kad mano |

tėvelis, prieš išeisiant dvaro 
■'kumetyfian, tarnavo buožei ir 
vieną rytą kūlęs javus grįžo 
stubon valgyti 
pirm prie stalo 
skirta kiaulėms 
valgė. Ir už tą
buožė — ūkininkas nubaudė, 
jam nedavė valgyti pusryčių ‘ 
ir neleido prigulti prieš auš

tant, o Jiepė sumalti du gor
čių nedžiovintų žalių rugių. 
Tai va, jei kas juos ir tave 
sykiu grąžintų Lietuvon, jūs - 
ką nors panašaus 
tės ten atsteigti.

Nusišypsojusi, ji 
—Lietuvos jums 

be buožių žmonės 
laimingiau.

Mūsų tarpe grįžo santaika.
Ir liepos 28 d. D. P. pikniką > 
atlankėm. Programoje 
garsiakalbius skam 
Petrausko ir kitų 
dainos bei muzika, i fprogramoje bu 
grupė šokėjų šoko lietuviškus 
šokius. Vėliau, prisiklausant 
pošnekėsių, girdisi jau vebe- 
liojanti anglų kalba. Jik sten
giasi būti čia amerikonais.

Aist

per 
Kipro 

ainininkų 
Taipgi 

choras ir

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

iš to ji1 staiga pareikšdavo mtp 
sų šeimininkei L’— Aš myli 
viešpatį labiau už viską; aš juo 
stebisi visuose 'jo kūriniuose, 
aš jį gerbia visuose gamtas 
reiškiniuose, aš visada nešiojo
si jį savo širdyje..' <— Ir čia pat 
ji įteikdavo apstulbusiai kai
mietei' vieną savo ■> brošiūrų, 
skirtų žmonijai atversti Į tie
sos kelią.

Kaime jos niekas neinėgo. 
Mokytojas pareiškė: “Tai ate
iste”. Ir nuo to laiko nely
ginant1 koks pasmerkimas pa
kibo ant jos. Klebonas, ponios 
Lekašer klausiamas patarimo, 
atsakė:

— Tai eretike, bet dievas ne
nori nusidėjėlio mirties, ir aš 
manau, kad jos dorovėj nieko 
negalima prikišti.

(Bus daigiau)

So. Boston, Mass.
Mirė Jonas Rauplėnas. Lie

pos 23 d. tapo palaidotas Vil
ties Kalnelio kapinėse. Liūde
syje paliko žmoną, du sūnus 
ir kitus šeimos narius, taipgi 
draugus.

Sekmadienį, liepos 22 d., 
Kniežio vedama radijo pro
grama pranešė laidojimo va
landą klaidingai. O Minkus 
lyg pataisė, skelbė .2 vai. die
na.

Ponas Kniežys nenori ar ne
gali suprasti, kad ir lietuviai, 
mirę, ne visi yra vežami baž
nyčion, '
Lietuvių šermeninės

Šia proga reikia priminti, 
kad lietuviškos šermeninės pa
žangos čia nedaro. Vasarą at- 
v esminio priemonių jose nė
ra : oras esti šiltas, tvankus, 
muzikos Įrengimų irgi nėra. 
Ir gal dėl šių ar kitų priežas
čių lankytojai—palydovai, ro
dosi, susieina lyg tik tam, 
kad čia garsiai išsišnekučiuot, 
pasidaro ūžesys, it būtų bičių 
prie mirusios bitelės, —< ją pa
likti ten, avilyje, ar iškelti ir 
palaidoti.
Piknikai

L.D.S. 62 kuopos piknikas, 
nors atsilankiusiais buvo ne
gausus, vis tiek sėkmingas iv 
pelno liko. O rugpjūčio 19 d., 
tai jau bus daug ska;tlinges- 
nis. Mat, rengia So. Bostono 
Amerikos Lietuvių j Piliečių 
Klubas, tai organizacija, ku
ri turi bujoti, Klubiečiai rim
tai ruošiasi visus savo svečius 
sutikti ir pavaišinti kuo ge
riausiai.

Dėmesio visiems: tą dieną 
visi keliai veda Į Liet. Tautiš
ką Pušyną, Brockton,
Radijukai »

Nuo 11 vai. ryto iki 
po pietų trys lietuvių
programos tęsiasi. Pirma yra 
vedama katalikiškoj dvasioj, 
kurioje, be skelbimų-praneši- 
mų, būna ir geros muzikus 
kavalkėlių.

Antra būtų lyg grynai vaiz
bos reikalų programa. Tik ne
galima suprasti. Jos vedėjas 
pradinėje savo kalboje Mažo
nai ima čigoną, ir, jam įteikęs 
kačergą, visą pasaulį maišo-

f

Mass.

1 vai 
radijo

Prašome visų įsitėmyti di-eną ir vietą, kada ir 
kur piknikas Įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platininio darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas ..........................................................................}....................... z

Antrašas

Miestas

Dabar Laisves kaina
Jungtinėse Valstij'ose $10 metams

6 mėnesiams $6.00

Dalyje Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kanadoje $11,00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kitur užsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 5 c

Naujai užsisakydami arba atsinaujindami 
dienraštį Laisvę laikykitės aukščiau 

nustatytų kainų.
Siųsdami prenumeratas adresuokite:

Ljaisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. M

i
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Newark^ N*, j
MIRĖ

Anna Youch (Aleksynaitė), 
58 metų, mirė rugpiūčio 5-os 
rytą namie, 77 Houston St. 
Pašarvota laidotuvių direkto
riaus Matthew Bujus šermeni
nėje, 426 Lafayette St., New- 
arke. Laidos rugpiūčio, 7-ą d., 
apie 10 yal. ryto.

Paliko vyras Pijūšas Youch, 
4 dukterys: Mrs. Leona Mor
gan, Mrs Aldona Schwartz, 
Mrs. Helen Marcinkevičienė, 
Miss June Youch: 2 sūnūs, 
Albertas ir Edwordas; bro
liai Charles (brooklynietis, 
Aido Choro narys), Frank, 
Jonas, Albinas; »esuo Marge 
Aleksynienė, 
mi, Fla.

Velionė iš Lietuvos buvo tė
vų atvežta 1905 metais. Ilgai 
gyveno Frackville, Pa. Pasta
ruoju laiku apie 7 metus gy-1 
veno Newarke. Prieš ketver-1 
tą mėnesių pergyveno sunkią 
operaciją, po kurios buvo iš 
lovos pakilusi, bet pasveikti 

j negalėjo.
Reiškiame užuojautą 

Youch liūdinčiai šeimai 
• minėms.

Brockton, Mass.
DAR PRISIMINUS
LAISVĖS PIKNIKĄ

šiemet viena diena įvykęs 
Laisvės piknikas skaitomas 
pilnai pavykusiu. Laisvė nau
dos iš jo gavo tiek, kiek iš 
pernykščio pikniko, vykusio 
per dvi dienas.

Pikniko tvarka visur buvo 
gera. Vietos arba iš kitų mies
tų laisviečius, paprašius pa
dirbėti, apsiėmė mielu noru. 
Ir dirbo nuoširdžiai. Taip ir 
reikia. Dėl to ir pelno liko.

Moterą stalą tvarkė bosto- 
nietės. Viską labai gerai atli
ko. Stalas davė nemaža pelno.

Virtuvėje (kičinyje) dirbo

NėwWto^<M^2lnl(«
4 rrtiwn. i u mh NEW YORK

HELP WANTED FEMALE

OPERATORĖS

Patyrusios ant Bluskučių 
Gera Alga.
SO. 8-8682

(150-156)

Justinas Velička 
atsižymėjo moksle

šiom dienom teko pasima
tyti su Aleku Velička. ' Jis 
linksmas, kad jo sūnus Justi
nas, kuris dirba Daily News 
editorialiniame departmente, 
gavo laipsni “Master of Arts”. 
Puikus atsiek imas moksle, 
tuom yra kuo pasidžiaugti ne 
tik Justino tėvams, bet vi
siems apšvietą branginan
tiems žmonėms.

New Yorko 
spaudoje

Spauda apie Kompartiją
Kelios savaitės atgal “Post” 

bendradarbis LasA parašė il
goką straipsnį, kuriame jis 
sakė, kad Amerikos komunis
tų vadovybė dabar yra pasi
dalinusi kaip ir Į tris grupes: 
FosteriO grupę, khri rtori kuo 
mažiau kaltinti stalinizmą, 
Denniso grupę, kuri stovi cėn- 

jau jungtinio AFL-/re> J1 Gates-Max-Clark gru- 
.iš naujo pradėjo P?/yDaily Workerjo’; redak-

Rankų siuvėjos ir išsiuvinėto jos. 
Patyrusios.

F1SNAR 
1797 1st Avė. 

SA. 2-2445.
(151-153)

suaugusių 
daug svetimų. 
Dėstomos se-

OPERATORES
Siūti apatinius ir viršutinius dra

bužius Ant mašinos ar ranka. Nuo
lat. Gera alga.

BELLE MAID FOUNDATION 
214 Duffiėld St, B’klyn. TR. 5-9483

IRT iki Hoyt; BMT iki DeKalb;
8th Avė. iki Jay St.

(151-157)

gyvenanti Mia- montelietės ir worcesterietes, 
o gal tarp jų buVo»ir iš kitur 
moterų. Jos dirbo gerai—per 
dieną prie karšto pečiaus ir 
turėjo skubėti, žinoma, drau
gės pavargo.

Virtuvei aukojo: K. Kalve- 
lienė — 2 pyragus ir 4 sūrius; 
E. Kaulakienė — pyragą; L. 
B. — pyragą; worcesterietes 
LLD narės — ausiukių; K. 
Valungevičienė — du džiarus 
raugintų agurkėlių; southbos- 
tonietės — agurkų.

šiemet aš bijojau apsiimti 
pikniko gaspadorium, bet K. 
Beniulis sakė: “Apsiimk, aš 
padėsiu”. Jis savo žodį išpil
dė.

Visiems labai ačiū už nuo
širdų

Mrs. 
ir gi-

Žinios iš Uruguajaus
MIRĖ JONAS KANOPA
" MONTEVIDEO., — Gegu
žės 8 d. širdies liga, staiga 
mirė Jonas Kanopa. Paliko 
nuliūdime žmoną Anelę, sū
nų Adolfą, dukterį Aldutę.

Atvažiavo į Urugvajų 1927 
m. kovo 3 d. Pradėjo uždar
biauti duoną7 Montevideo sker
dyklose, Tai gyvenimas buvo 
sunkus. Su dideliais sunku
mais ir drąsa, pasiryžęs me
tėsi į biznį visiems lietuviams 
pažįstamoje gatvėje Recon- 
quista 533,—krautuvė ir res
toranas, su dviem pusininkais.

/Kilęs iš Lietuvos, Rokiškio 
apskr., Rokiškio valš., Remei- 
kių kaimo. Visą laiką daly
vavo pažangiose organizacijo
se. Buvo susipratęs , lietuvis. 
Ėjo laike nuosavų patalpų įsi- 
gyjimo U. L. Centrui kasinin
ko pareigą, U. L. C. narys ir 

’ “Darbo” skaitytojas. Mirė 58 
metų, palikdamas didelę spra
gą mūsų organizacijoje. Pa
laidotas Chimborazo kapinė
se. Rep.

kooperavimą!
Geo Shimaitis

SERGA
Petronėlė Valantienė iš Phi- 

ladelphijos pranešė, kad 
sveikata blogame stovyje 
kad ji išeina į ligoninę 
operacijos.

Labai gaila veiklios drau
gės! Linkime jai pasekmin
gos operacijos ir linkime 
operacijos greit sustiprėti.

jos 
ir 

ant

po

AFL-CIO vėl pradėjo 
veikti prieš ILA.

Praeitais metais AFL pra- 
| dėjo plačią akciją prieš nepri
klausomą uostininkų krovikų 
uniją l.L.A. (International 
Longshoremen’s Association). 
Bet paskui pasirodė*, kad nau
joji AFL unija nepritraukė 
pakankamai narių ir ji beveik 
pranyko.

Dabąr ta unija, Internatio
nal Brotherhood of Long
shoremen, 
CIO dalis
akciją. > National Labor 
lations Board’ gavovnuo tos 
unijęs 13,000 parašų. Tai esą 
parašai uostininkų, kurie sto
ja už tą uniją ir jie prašo, 
kad uoste vyktų rinkimai, ku
ri unija turi teisę darbininkus 
atstovauti. . « ' .

ILA, betgi, sako, kad nega
limas dalykas, jog 13,000 pa
sirašė, kad daug parašų yra 
suklastuota. ILA valdyba lai
kė specialų posėdį praeitą sa
vaitgalį Edisono viešbutyje ir 
tarėsi, ką daryti šiuo reikalu.

Reikale Seno Vinco 
poezijos išleidimo

Dėlei -Seno Vinco poezijos 
knygos Alekas Velička ištiesė 
penkinę tardamas: “Mudu su 
žmona pasitarėme ir užsisa
kome Seno Vinco Poezijos 
knygą, mokame $5.00.’’

Iš Veličkos paėmė pavyzdį 
Petras Kapickas. Jis taipgi 
užsisakė tą, knygą ir įteikė 
$5.00. ■ P.

Rp* toriai),'kurie, aštriausiai stali- 
hįzmo klaidas iy nusikaltimus 
kritikuoja, ■' į ’ : '

Dabar panašią 
vysto “Times” bendradarbis 
Harrison E. Salisbury.

Fosteris neseniai atspausdi
no straipsnį “Daily Workery- 
je”, kuriame jis paneigė, kad 
egzistuoja toks nuomonių skir
tingumas. Jis sakė, kad jis, 
kaip kiti marksistai, smerkia 
Stalino režimo laikų klaidas.

Bet vienas “Daily Worke- 
rio” skaitytojas anądien laiš
kų skyriuje išsireiškė, kad 
Fosteris daro klaidą visai pa
neigdamas nesutikimus. Tas 
skaitytojas sako, kad tiesa, 
jog Fosteris irgi smerkia klai
das, bet nuomonių 
mo yra ir 
palyginant 
ir “D. W.” 
snius. Tas 
,da, kad

nuomonę

B.

N. Y. miesto kolegija 
dėsto įvairias kalbas
,New Yorko miesto kolegija 
(City College) skelbia savo 
ateinančių mokslo metų pro
gramą suaugusiems, vakari
nių kursų lankytojams. Tuos 
kursus gali/Tankyti bile kas, 
nepaisant, kiek mokslo yra 
praeityje atsiekęs.

Tarp kitko tie 
kursai apima 
kalbų dėstymą,
karnos kalbos: danų, olandų, 
francūzų, vokiečių, hebrajų, 
isl^ndiečių, italų, japonų, ru
sų į norvegų, portugalų, ispa- 
ni/j, švedų ir ?ydų. ,

’Gaila, kad nedėstoma lie
tuvių kalba, -nors tai kalba, 
kurią pasaulyje vartoja apie 
trys milijonai žmonių, o šioje 
šalyje bent daugiau pusės mi
lijono, tuo tarpu, kai dėsto
mos kai kurios žymiai mežes- 
nių tautų kalbos, kaip tai is- 
landiečių, kurią vartoja 
apie 135,000 gyventojų.

Bet priežastis tame,
matyti, ne pačioje kolegijoje, 
o tų tautybių organizacijose. 
Dėstomos visos keturios skan
dinavų kalbos (švedų, norve
gų, danų ir islandiečių) po 
American Scandinavian fon- 
dacijos globa. Jeigu kultūri
nės New Yorko lietuvių orga
nizacijos pasirūpintų, tai ir 
lietuvių kalba būtų dėstoma.

Negavo duonkepy klos 
p neteko pinigų

Bostonietis Archie Cangia- 
no atvažiavo Į New Yorką Įsi
steigti duonkepyklą. Mieste 
jis užsimanė išsigerti kavos 
puoduką ir sustojo ant kampo 
Canal St. ir Elizabeth St. Iš
lipus iš mašinos, 
Įsakė grįžti atgal 
važiuoti. Kiek 
atėmė iš jo visus

tik

kaip

du plėšikai 
mašinon ir 
pavažiavus, 
pinigus

paleido. Su savimi jis 
du tūkstančius dolerių, 
bar žmogus nęturl nei 
kepyklos, nei pinigų.

n; 
turėjo 

Da- 
duon-

Puiki Proga Namų Darbininkei. < 
Abelnas darbas dideliuose namuose. 
2 suaugę ir 8’/2 m. vaikutis, 
savas apartmen'tas
gurnais, įskaitant T.V. 
tinkamai moteriškei 
mais. Skambinkite: 
8—3 kasdien.

N UO
SI! visais pato- 

Gera alga 
su paliudiji- 

CI1. 3-8120.

(150-152)

Atsisveikinimas Cerroje
MONTEVIDEO.—U. L.

Cerros sky. Moterų Valdyba, 
gegužės 13 d. — sekmadienį 
—surengė arbatėlę ir kino fil
mų seansą. šis parengimas 
buvo skiriamas mūsų tautie
čiams, grįžtantiems į tėvynę. 
Čia juos tinkamai pagerbė bž 
nuveiktus darbus organizaci
joje ir atsisveikinimo žodžius 
viešai pasakė

* Šį kartą, šioje grupelėje, 
atSisveikino U. L. C-ro centra- 
Jinis kasininkas drg. F. Povi- 
lanskas, jo žmona U. L. C-ro 
Moterųi Valdybos pirmininkė, 
Povilanskienė. Antras U. L. 
C-ro kasininkas B. Strumskis 
su žmona ir Diksai. Visi ak
tyvūs pažangios organizacijos 
U. L. C-ro veikėjai, “Darbo” 
skaitytojai ir Yėmėjai.

Reikšmingą atsisveikinimo 
kalbą pasakė U. L. C-ro Val
dybos pirmininkas. Jis grįž
tantiems palinkėjo

'riausio pasisekimo tikslą lai
mingai pasiekti. “Visi žinome, 

\ kad jūs važiuojate savo lais
vu noru, grįžtate į tėvynę, į 
savą kraštą, todėl, kad jūsų 
širdyse yra dar neataušusi tė
vynės meilė. Jūs — tęsė pir
mininkas — važiuojate padė
ti mūsų broliams atstatyti ka
ro sugriautą T. Lietuvą. Ten 
gal nesukrausite turtų, o kiek 
jūs čia, per 30 metų dirbda
mi sukrovėte ?”...

Pasibaigus arbatėlei tęsėsi 
kino seansas. Buvo parodyti 
du filmai: “Potiomkinas” ir 
“Sovietų — Ungarų Futbolo 
{Rungtynės”, kurios įvyko 
Maskvoje, “Dinamo” aikštėje.

Buvęs
(Iš “Darbo”)

C-ro

kuo ge

’Namų darbininkė. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir vonia. Dak
taro namai. 5'4 dienos, 
darbas. Arti mįesto. 
kite ištisą savaitę. CE. 
CE. 9-2079.

Nuolatinis
Skambin-
9-8828 ar

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

valdžią. Jie tik “konspiravę” 
skelbti ir mokyti tokį nuverti
mą !

Kova už Smith o akto atšau
kimą turėtų virsti visos šalies 
ir visu žmonių reikalu 
yra gėda 
Amerikos

(148-154)

SLAUGES, R. N.
Praktiškos ir Laisniuotos Praktiškos

NURSING HOME
2886 Valentine Ave., Bronx 

CY. 8-7500
(146-152) J* f

Jis 
ir pažeminimas 

demokratijai.
OPERATORS 

Experienced on canvas and leather.
EVERLAST CO.

175 Walnut Ave., Bronx
188 St. Bus stop at door.

WY. 8-0100
(149-155)

nesutiki- 
tą galima matyti, 
Fosterio, Denniso 
redaktorių straip- 
skaitytojas pride- 
būtų geriau, jeigu

nuomonių skirtumai būtų ke
liami atvirai, nes tai normalus 
dalykas ir visai nekenksmin
gas. Visoks užtušavimas ir už- 
/^lostymas, pasakymas, kad 
“viešpatauja nepalaužiama 
vienybė”, kuomet aišku, kad 
taip nėra, nepadeda pažan
giam judėjimui.

Tas' skaitytojas mano,' kad 
nėra reikalo pulti nei Lasho 
ne'i Salisbury' už iškėlimą da
lykų, kuriuos faktinai patys 
pažangiečiai turėtų pirmi at
virai iškęlti —- ir dargi savo 
naudai ; <

• '■ ■ *
" Keli repub’likonams palan

kūs laikraščiai, kaip tai “He
rald-Tribune” ir “World Te
legram’’, parašė vedamuosius 
straipsnius, kuriė gan palan
kūs. Stevensonui. Matytų kad 
HarYimano kaltinimas \įrieš 
Stevensoną, kad jis perdaug 
nusileidantis reakcijai, ne iš 
piršto išlaužtas, nes kitaip šie 
du konservatyviai republiko- 
nų organai nekalbėtų apie 
Stevensoną taip palankiai.

Bet kur tas Harrlmano ra
dikalumas arba naujadalybiš- 
kūmas? Iki šiol jis pasirodo 
tik puolimuose prieš Stevenso
ną, bet ne teigiamuose ' pa
ties Harrimano veiksmuose.

įva-
eina, kad netolimo-Kalbos

je ateityje bus surinkta ir iš
leista Prano Balevičiaus mu
zikinė kūryba. Labai sveika 
mintis. Pranas Balevičius yra 
talentingas kompozitorius.

Parmušė policistą 
ir bandė pasprukti

t

Du “smarkūs” vyrukai
žiavo j policistą, kuris norėjo 
juos sulaikyti. Jie policistą 
parmušė ir bandė pasprukti, 
bet nepavyko. Dabar laukia 
didelės bausmės.

HELP WANTED-MALE

K

NEVALIA SAVO
ŽMONĄ LUPTI

R. Oliver, 31 metų amžįa 
ir Lee - Dixon/ 34 metų, pa

Skaitytojų Balsai i
įkliuvo bėdon už lupimą savo 
j žmonų. Oliver, prisipažino, ’ 
]kad ■
Mary pasiguldydavo ant 'IteUų 
ir į užpakalį smarkiai įkloda
vo. Bet Maby skundžiasi, kad 
jis ją' ir kumščiu smarkiai su- 
mušdavo.

Vyrai paleisti po $500 kau
cija1 kiekvienas ir laukia teis
mo. Abiems teisėjas Glowa 
yra įsakęs tuo tarpu pačių ne? 
bemušti. “Mušimas žmonų”, 
pridėjo teisėjas, “neįeina 
amerikoniško gyvenimo 
da”. v

Kas teršia Chicagos 
viešojo knygyno knygas ?

s,

išsi-

gerų

tokių

Garsūs rašytojai yra 
reiškę apie knygos svarbą mū
sų gyvenime. Namai be kny
gų, tai kaip kambarys be lan
gų. Spauda ir knygos — tau
tos liežuvis. Turėk mažiau 
draugų, bet daugiau knygų. 
Knygų rinkinys-— geriausias 
universitetas. Knyga yra 
draugas, kuris niekada neap
gauna. Ir turtingiausias yra 
vargšas, jei jis neturi 
knygų savo namuose.

Pagaliau-, atsiranda
žmonių, kur sau nepatinkamo 
turinio knygą savo purvina 
ranka užteršia, “šlamštas” už
dėta ant “Chicagos šešė
lių”, parašytų Margerio. Ar
ba ant “Cvirkos, raštai” už
tepta “kraugeriai”. Galima 
dasiprotėti, iš kokio sluoks
nio tie terliotoj ai knygų pa
eina.

Senesnioji lietuvių karta, su 
miesto viešuoju’ knygynu ma
žai tesusipažinusi ir mažai 
juo tesidomi. O jei ir atsiran
da tokių,s kuriems knygos tu
rinys nepatiktų, tai jie užtai 
nekerštauja, ypač prieš mies
to nuosavybę, kur skaitos vi
sų piliečių turtu, čia bus di
pukų darbas, jie tą savo se
ną įprotį atsivežė iš smetoniš
kos Lietuvos, kur dar kartą 
savo blogus papročius nori 
pademonstruoti. Bet jei kny
gyno užvaizdos sučiuptų, už 
tokį niekšišką darbą jiems pri
sieitų sunkiai atsakyti, žino- 

nesakau, kad visi dipu- 
taip daro.

Stulgiškis

ma, 
kai

KALBA UŽ HARRIMANĄ
Tammany vadas Carmine 

De Sapio sako, kad Harrima- 
nas dar vis’ turi gerus šansus 
būti nominuotu į prezidentus. 
Faktas, kad Kefauveris da
bar remia Stevensoną dar nie
ko nereiškia, sakė De Sapio, 
nes Kefauverio pasekėjai ne
būtinai klausys jo.

Laisvi (Liberty)Antrad., Rugp. (Aug.) 7, 1956

i 
bū-

ka- 
davė 

kuriame

švedų laivo Stockholm 
pitonas ketvirtadienį 
spaudos interviu, 
aiškino susidūrimą su Andrea
Doria. Tuo tarpu kongresinė 
komisija atvyko Brooklynan, 
kad apžiūrėti sužalotą Stock-’ 
holmą.

NUSIVYLĘS PLĖŠIKAS
Sterling Drug, Inc., patar

nautoja nešė į banką padėti 
čekius vertės $52,000. Plėši
kas ją parmušė ir pasičiupęs 
čekius paspruko Jis bus nu
sivylęs, nes tie čekiai niekur 
neiškeikiami. : - > >• ,

Transit . Authority pirmininr 
kas Pattersonas, kuris savąjį- 
tę atgal kalbėjo apie naują 
subvės liniją link Queens,, da4- 
bar sako, kad tas neplanuoja
ma artimoje , ateityje. • '

Šv. Petriko katedroje buvo 
laikytos gedulingos mišios už 
žuvusių Andrea Doria kelei
vių vėlės. Mišias laikė kardi
nolas Spellinanas. Dalyvavo 
laivo kapitonas, Italijos kon
sulato nariai ir kiti.

Adlai Stevensonas trečiadie
nį iš Chicagos atskrido New 
Yorkan.

.■i.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-4672 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 111-04 142 St., Jamai
ca. MARY CALIGIURT,

Užpyko ant visos policijos
’ 1 > iRomano Lanzilotta gavo 

nud policisto tikietą už per- 
.greitą važiavimą. Tas prive
dė jį prie supykimo ant visos 
policijos. Todėl jis pusę my
lios pavažiavęs pamatė stovin
tį policijos automobilį ir smo
gė į jį. Vienas policistas, ka
re sėdėjęs, smarkiai sužeis
tas Lanzilotta suareštuotas.

Gerai, kad Brooklyno Liau
dies Teatras ir Aido Choras 
po vakacijų ketina griebtis 
didelių darbų. Mūsų pareiga 
he tik palinkėti jiems geriau
sios sėkmės, bet ir nuoširdžiai 
j u pastangas paremti.

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAS

Apie 100 Andrea Doria įgu
los nariy orlaiviu išsikrido 
Romon.

Genoa, Italija. — Čia bu
vo sustojęs laivas “Salta”, 
kuris plaukia iš Buenos Ai- 
reso link Odesos. Tuo laivu 
apie 1,000 ukrainiečių, bal
tarusių, lietuvių ir kiti Ta
rybų Sąjungos piliečiai 
grįžta iš Pietų • Amerikos

L.L.D. 185 kp. susirinkimas 
įvyks rugpjūčio (Aug.) 8 d., 
7:30 vai. vak., 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill.

Nariai malonėkite atsilan
kyti skaitlingai

Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 8 d., 408 Court St. Visi 
nariai dalyvaukite. Bus išduotas 
delegatų rąportas iš 12-tojo Seimo. 
Išgirsite gerų ir naujų tarimų mū
sų narių gerovei. A. S. (150-152)

JIG MAKER—SAMPLE MAN
Patyręs. Vielų šapa.

Nuolatinis darbas. Alga atdara.
H Y. 7-1282.

(150-156)

OPERATORIAI
A PM U AI N LTI RA KANDUS

Daliai Laiko ar Nuolat.
RE. 4-6629.

(152-154)

POLISHERS'
Experienced. Good pay, steady 

work. Benefits. Mod’n air-cond. 
plant. 1600 Chestnut Ave., Brook
lyn. NI. 5-8167. Take B. M. T. to 
Avenue M.

(149-152)

ŠEPEČIŲ DARYTOJAS
Patyręs prie maliavos ir Hakerio 

šepečių. Pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas. Gera alga. Puikios darbo 
sąlygos. WOrth 4-8472.

(148-154)

RADĘ BUTELIUS 
SUGRAŽINKITE

Sveikatos departmentas iš
vežė tolokai nuo miesto į jū
rą ir įmetė šimtą sodės bute
lių. Ant kiekvieno pažymėta: 
“Health Department. Open”. 
Jeigu k^urie rasite tokį butelį 
pakrantėje, sugražinkite Svei
katos Departmentūi. Valdžia 
šituo būdu nori patirti, kaip• • - ) ‘ \ t < 
jūros bangos, peša is rinų iš- 
matas, , kiek tų išmatų; pasie- . 
kia “byčįus”.
1---- “7-----T-. ’ —

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*O(J**OG*

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

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams 

, JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

OCEAN VIEW
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

i 125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
; Telefoną* B-28M

*

(,A< S Ji, i i 1

T-

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
rugsėjo (September) 8 d., 7:30 v. v.., 
1150 N. 4th St. Visi nariai dalyau- 
kite, nes išgirsite komisijos prane
šimą. Praeitamė susirinkime nuta
rė turėti draugišką išvažiavimą pas 
dd. Bekampius, 147 13th St., Ava
lon, N. J. Tai bus surengta "sur
prise” vienai gerai draugei, kuri su 
mumis dalyvauja visamc veikime. 
Tad kviečiame skaitlingai dalyvau
ti- susirinkime, galėsite prisidėti prie 
išvažiavimo. Valdyba. (151-152)

STONESETTER
(Akmenėlių Pritaikytojai)

REGAL WATCH CASE CORP. V 
74 Lafayette St.

WO. 2-2080
(147-153)

Business Opportunity

įvyks 
Taut, 

v. v.

Ideališka, šeimai ar partneriams. 
Upholstery krautuvė. Gera vieta, 
žema renda. Parduodame pilnai iš
taisytą krautuvę (rakandų apmuši- 
nėjimas). Parduoda savininkas, pri

einama kaina. Skambinkite 9—5;
CY. 8-2327.

BROCKTON. MASS.
LDS 67 kp. susirinkimas 

rugpiūčio (Aug.) 9 d., Liet. 
Namo kambariuose, 7:30
Prašome visų narių, mesti tinginį į 
šalį ir ateikite į susirinkimą, nes 
delegatai išduos raportą iš 12-tojo 
seimo, kuris įvyko Worcesteryje. 
Išgirsite daug naujų dalykų.

z Vienas iš delegatų.
(151-153)

Ideališka šeimynai. Grosern’ė. 
Nassau Apskr. Užrubežiuota kaimy
nystė. 30 m.. įsteigta. Savininkas 
parduoda su viskom. Yra 7 rūmų 

!apt. IV. 6-8889.
(147-153)

HELP WANTED MALE

AKTYVUS VYRAI 
•Kepyklos Pardavimai 
Nauja, Nauja, Nauja! 
Išmokinimo Programa!

Užtikriname jums aukštą savaitinę 
mokestį ir 8 gerus priedus:

1. 5 dienų savaitė; 2. Mokame laike 
mokiriimosi; 3. šeimos pašalpos pla
nas; 4. 3 savaičių apmokamos ato
stogos po 5 metų; 5.. 2 savaičių ap
mokamos atostogos po 1 metų;
6. Duodame uniformas; 7. Nuolati
niai darbai; 8. Garantuota mini
mum alga. Patyrimo nereikalinga. 
Pasimatymai 7 v. r.—9 v. r..; 4 v. 
d.—7 v. v. Uždara trečiadieniais.

KRUG BAKING CO.
(152-156)

REAL ESTATE

Merrick. 8 room Cape Cod. 4 yrs. 
old; oil, hot water heat; 4 bed
rooms, full basement, garage, alu- 
rrjinum storm & screens, fireplace; 
refrig. & washing machine; 75x100. 
$18990. Freeport 8-5785. Owner 
leav. for Florida. Call all wk. after 
3. Sa. & Sun. all day. (156-156)

i

Ar tiorito pasibudavoti namą be v 
pinigų ? Mes jums pabudavosime, 
jeigb turite savo lotą ir planus—tik' 
tiek ir reikia.

COUNTYWIDE 
CONSTRUCTION CO.

10 Depot Plaza.
White Plains 6-2140.

(147-153)

i




