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KRISLAI
Worcesterieciai.
J. Skliuto žodis.
Vilniečiai padeda.
Apie angliakasius.

Rašo R. Mizara

Jonas Skliutas paskelbė pra
ėjusio penktadienio Laisvėje, 
kad pažangieji worcesterieciai i 
lietuviai užbaigė savo nusista
tytų kvotą šiemetiniam Lais
vės fondui.

Jie prisiuntė Laisvei $560.
Ir J. Skliutas ten pat pri

mena: tie, kurie išgali, dar 
turėtų prisidėti su penkine, 
daugiau ar mažiau, kad $15,- 
000 fondas būtų sukeltas. Jis 
pats dar duotų penkinę, jei 
kiti “nasiukvatytų” tai pada
lyti.

Kaip nekalbėsime, Wore es
terio lietuvių kolonija yra vie
na pavyzdingiausių kolonijų 
Amerikoje.

Ten viskas vykdoma pagal 
planą, viskas, kas pasimota^ 
praveri a m a gy v e n i man.

Kodėl taip?
Todėl, kad yra veikėjai, ku

rie tuo rūpinasi. Mūsų fondo 
vajaus reikalais praėjusiais 
metais ir šiemet fūpinosi dau
giausia pats J. Skliutas.

Beje, jis primena, jJg kai 
kurie žmonės šitaip sampro
tauja2 “Ar mes aukosime, ar 
neaukosime, vis tiek kada 
nors Laisvė turės sustoti ėju
si. . .”

Nieko nėra amžino, nėra 
amžina ir Laisvė. Bet šitaip 
galvoti yra klaidinga. Laisvė 
juk yra mūsų visų bendras 
reikalas. Kodėl Laisvė turėtų 
mirti tuomet, kai ją dar ga
lima dienraščiu išlaikyti?
J. Skliutas jiems taip atsako: 

“nežiūrėkime, kas bus rytoj, 
žiūrėkime, kas yra šiandien!”

Taip, teisinga!
Mirti visi mirsime. Bet kaip 

mes galėtume pasiteisinti, jei 
dienraštis neišeitų tuomet, 
kuomet mes dar galime jį pa
laikyti?!

Vilnietis J. Mažeika po LDS 
seimo pasiliko rytuose ir čia 
aplankė daugelį lietuvių kolo
nijų.

Iš visko matosi, kad jis ga
vo nemažą medžiaginę paspir
tį Chicagos dienraščiui Vilniai.

Mes džiaugiamės tuo, kad 
laisviečiai nepamiršta ir Vil
nies, kurios būklė taipgi yra 
sunki. Na, ar davusieji Lais
vės $15,000 fondui ir vėliau 
per J. Mažeiką aukojusieji 
čikagiškiam dienraščiui dėl to 
yra kiek nors biednesni?!

Sunkiai’ patys versdamiesi, 
vilniečiai nepamiršta ir mūsų 
fondo. Matyt, tuo daugiau
sia rūpinasi L. Prūseika. Jis 
jau turi surinkęs Laisvės fon
dui virš $100.

čikagiečiai, prisidėję su 
dovana Laisvei, taipgi nesi
jaus dėl to biednesni.

Beje, turime pripažipti, 
kad čikagiečiai praėjusiais 
metais, kai ten lankėsi A. 
Bimba, gausiai Laisvę parė
mė. Jie taipgi gražiai mūsų 
dienraštį parėmė, man pas 
juos besisvečiuojant šių metų 
vasario mėnesį.

Mūsų bendradarbis ir .vei
kėjas, gyvenantis kietosios 
anglies kasyklų srityje rašo,

Unijos sako: nėra palyginimo 
tarp E. Kefauverio ir Nixono

AFL-CIO vadai tariasi apie savo 
rolę ateinančiuose rinkimuose

Bet tuo tarpu visi pasi-Stroudsburg, Pa. — AFL- 
CIO vadai čia laiko savo 
pasitarimą/ kuriame ban
doma išdirbti bendra stra
tegiją ateinančiuose rinki
muose. Sakoma, kad dau
guma AFL - CIO vadų, 
iškaitant veik visus iš CIO, 
stoja už demokratų rėmi
mą. Bet gan tvirta opozi
cija, su senais AFL vadais 
priešakyje, laikosi nusista
tymo, kad unijos neturėtų 
oficialiai remti jokios par
tijos, o tik “atlyginti savo 
draugams, bausti savo priė-
sus.

Britai sako, kad Makarios 
pats vadovavo pogrindžiui
Londonas. — Britanijos 

užsienio reikalų ministras 
Alan Lennox-Boyd sako, 
kad pats arkivyskupas Ma
karios vadovavo Kipro na
cionalistų ginkluotam po
grindžiui. Makarios dabar 
britų ištremtas iš Kipro ir 
gyvena po naminiu areštu 
britų saliukėje Indijos van
denyne.

Boyd parlamente sakė, 
kad EOKA (ginkluoto po
grindžio) vadas pulkinin
kas Grivas, kuris eina po 
slapyvarde Dighenis, atei
davo pas arkivyskupą ir su 
juom pasitardavo apie at-

Egiptas gaus pilotą Vokietijoje, 
o gali būti ir Tarybą Sąjungoje
Kairas. — Egiptas ieško 

pilotų Suezo kanalui, ka
dangi jau aišku, kad britai 
ir francūzai bando ištrauk
ti jų piliečius, kurie prie to 
kanalo darbuojasi. Kanalo 
pilotais yra patyrę specia
listai, kurie praveda kanalu 
laivų konvojus.

Pranešama, kad Egipto 
konsulai per savo agentus 
verbuoja pilotus Vokietijo
je. Vokietijoje nemažai pi-

Kiti mokslininkai tęs 
daktaro Kinsey darbą
Bloomingtori, Ind. — Pra

eigą savaitę čia mirė dak
taras Kinsey, kuris plačiai 
pagarsėjo su savo moksli
nėmis knygomis apie vyrų 
ir moterų lytinius papro
čius. Kinsey vadovavo pla
čiam statistikos biurui, ku
ris rinko medžiagos toms 
knygoms. Sakoma, kad jo 
asistentai tą darbuotę 'tęs.

kad ten mūsų žmonės per
daug skūpūs.

—Yra viengungių, kurie 
turi pinigų, perkasi namelius, 
tarytum jie amžius pragyvens, 
o kai paprašai pas juos dova
nos mūsų spaudai, neduoda.

Iš tikrųjų, iš kietosios ang
lies kasyklų srities mes labai 
mažai tegauname paspirties. 

tarime dalyvaujantieji uni
jų vadai jau sutiko, kad 
negali būti palyginimo tarp 
demokratų vice-prezidenti- 
nio kandidato Estes Kefau
verio ir republikonų vice- 
prezidentinio kandidato 
Richardo Nixono. Nurodo
ma, kad Nixonas dar būda
mas senatorium visuomet 
balsavo priešiškai unijoms, 
kaip’ tai, prieš Taft-Hartley 
akto sušvelninimus, tuo tar
pų, kai Kefauveris daugu
moje atsitikimų balsavo pa
lankiai unijoms.

eisiančius žygius. Esą, Ma
karios patardavo Grivųi, 
prieš ką pravesti “teroris
tinius aktus,” kaip tai bri
tai vadina nacionalistų iš
stojimus.

Iš Graikijos ateina žinios, 
kaip graikai aiškina tą 
Boydo išstojimą. Graikai 
sako? kad britai paskelbė tą 
ajWe Makariosą kaip tik to
dėl, kad Makarios dabar 
yra pasirengęs užvesti de
rybas su britais apie pa
stovias . paliaubas. Britai 
tokiu būdu stengiasi Maka- 
riotą diskredituoti, kad ne
reikėtų su juom derėtis.

lotų darbuojasi prie Kielo 
kanalo ir taipgi yra bedar
bių pilotų, nes praeityje su
sisiekimas pro Kielą buvo 
didesnis, negu dabar.

Taipgi yra nepatvirtintų 
pranešimų, kad egiptiečiam 
gal pasiseks pasamdyti pi
lotus iš patyrusių tarybi
nių jūrininkų tairpo. Sovie
tai turi nemažai patyrusių 
žmonių prie Volgos kanalo.

Mirė Bielorusijos 
poetas J. Kolasas

Minskas. — Mirė vienas 
žymiausių Bielorusijos. poe
tų, Jokūbas Kolasas. Kola
sas buvo jo literatūrinė sla
pyvarde — jo tikra pavar
dė buvo Mickevičius.
- Mickevičius Kolasas gimė 
1882-ais metai valstiečių 
šeimoje. Jis " buvo veiklus 
revoliuciniame j u d ė j ime 
caro laikais, jau tada pa
garsėjo kaip poetas. Dalis 
Kolaso kūrybos išversta ir 
j lietuvių kalbą.

Tokyo. —■ Iš Kinijos pra
nešama, kad Laoso princas 
Phouma ir Liaudies Kinijos 
premjeras Čou En-lajus pa
sirašė paktą tarp tų dviejų 
šalių.

Kefauveris, . pavyzdžiui, 
1954-ais metais balsavo pra
ilginti nedarbo pašalpos 
laiką iki 26 savaičių ir pa
kelti pašalpą; tuo tarpu, 
kai Nixonas1 dar 1950-ais 
metais balsavo už kompen
sacijos klausimo palikimą 
atskiroms valstijoms, kas 
būtų davę daug didesnę ga
limybę verbuoti streiklau
žius.

Panašiai AFL-QIO vadai 
palygino K e f a u v erio ' ir 

! Nixono balsus apie mokes
čius, socialinį saugumą ir 
kitus klausimus ir visur ra
do, kad tarp Kefauverio ir 
Nixono negali būti palygi
nimo. 
, -- ------ .......................... .--u . ■ ........ ....................... ........... . ......

Kinai nekliudė U.S. laivams 
ieškoti pašautojo lėktuvo

Pekinas. — Liaudies Ki
nija, pasiryžusi išvengti 
bereikalingų . susirėmimų, 
nekliudė Amerikos septin
tojo laivyno laivams ir lėk
tuvams ieškoti pašautojo 
orlaivio. Amerikos laivai 
trikiu būdu pravedė ieškoji
mo akciją,prie pat Kinijos 
teritoriniu vandenų. L- c

Septintasis laivynas da
bar skelbia, kad ieškojimas 
sulaikytas bent laikinai. 
Pasisekė atrasti vieno įgu
los nario, kareivio techniko 
Alberto P Mattino, lavoną, 
kuris plūduriavo jūroje. Iš 
viso pašautame orlaivyje 
radosi 16-os asmenų įgula.

Mažai žmonių stebėjo per 
T.V. politines konvencijas

New Yorkas.—Buvo ma
nyta, kad demokratų ir re
publikonų s u’,v a ž iavimai 
šiuo kartu buvo stebėti di
desnio žmonių skaičiaus 
per televiziją, negu bile 
kuomet praeityje. Bet da
bar TV stotys skelbia, jog 
statistiniai ' apskaičiavimai 
rodo visai ką kitą: suva
žiavimus stebėjo mažiau 
žmonių, , negu kai kurias 
dramatines arba muzikales 
programas. . Per abi suva
žiavime savaites kin-teatrų 
lankytojų skaičius padau
gėjo, kas reiškia, kad TV 
stebėtojų skaičius nukrito.

Apskaičiuojama, kad de
mokratų konvenciją stebė
jo apie 33 milijonai žmonių 
pei] TV, o republikonų tik 
apie 30 milijonų. Kai ku
rias Ed Sullivžmo progra
mas stebi apie 54 milijonai.

Alžyras. — Francūzų ge
nerolas. Becancon užsimušė 
oro nelaimėje^ Jis apžiūri
nėjo savo pozicijas karo 
lauke prieš alžyriečius. Jo 
orlaivis . susidūrė, sako 
francūzai, su kitu orlaiviu, 
bet yra ir įtarimo, kad al
žyriečiai orlaivį pašovė.

Numirė Alfred 
Wagenknecht

Chicago. — Kelios dienos 
po jo 75-o gimtadienio čia 
Michael Reese ligoninėje 
mirė Alfredas Wagen- 
knechtas, vienas seniausių 
Amerikos komunistinio ju
dėjimo veterąnų. Jis vie
nu metu buvo Illinois K. P. 
pirmininku ir buvo plačiai 
žinomas ne tik Vidurvaka- 
riuose, bet ir šalyje ben
drai..

Wagenknechtas laidoja
mas Šiandien, antradienį, 
Waldheim kapinėse, kur il
sisi daug Chicagos darbi
ninkiško judėjimo vetera
nų. Wagenknechto tėvai 
buvo ateiviai iš Vokietijos, 
socialistai. Wag, kaip jis 
buvo plačiai žinomas, buvo 
artimai susirišęs ir su vo
kiečių pažankių judėjimu 
Amerikoje.

Sąryšyje su jo mirtim 
liūdesio pareiškimus išleido 
Komunistų partijos nacio
nalinis komitetas, Illinois, 
K. P. gen. sekretorius Den
nis, W. Z. Fosteris, pažan
gus laikraštis “German- 
American” ir t. t. •

Wagenknechtas buvo pla
čiai žinomas ir lietuvių pa
žangiečiuose Chicagoje.

Vėliausios
Pasaulio
naujienos

Washing tonas. — Ameri
kos atominiai ekspertai sa
ko, kad Sovietai praeitą 
penktadienį Cen tralinėje 
Azijoje išsprogdino atomi- 
niai-vandenilinę bombą.

Kairas. — Egipto valdžia 
įsukė trims vakariečiams 
laikraštininkams > apleisti 
šalį, nes jie rašė šmeižian
čiai apie Egiptą. Tie trys 
laikraštininkai yra Londo
no “Daily Mail” ir “Eve
ning Standard” bei Kana
dos Toronto “Star”.

' Berlynas. — 70 kovos or
laiviu ir tūkstančiai aviaci
jos kareivių apleido Orani- 
enburgo bazę ir grįžo į Ta
rybų Sąjungą. Tai dalis ta
rybinių karinių jėgų maži
nimo Rytų Vokietijoje.

Jakarta. — Prezidėntas 
Sukamo, kuris praeitą pa
vasarį lankėsi Amerikoje, 
dabar išvyko aplankyti -so
cialistinius kraštus. Jis lan
kysis Tarybų Sąjungoje, 
Čekoslovakijoje, Jugoslav
ijoje ir Kinijoje. Sukamo 
grįš. Indonezijon spalio mė
nesio viduryje.

Deli. — 16 Indijos parla
mento deputatų sekantį mė
nesį išvyks Liaudies Kini- 
jon, kur praleis penkias sa
vaites. Delegacijai vado
vaus. atstovų buto pirmi
ninkas deputatas Anana- 
thasajamas Jengaras.

Nasseris išklausytų 
komisijos siūlymus

/

Bet Londone išrinkta komisija 
turėtą atvykt pas jį j Egiptą

f r e' r•» *•’> |i pr»' r
Londonas. — Čia neofici

aliai skelbiama, kad Egip
to prezidentas, atsakė, jog 
jis yra pasirengęs tartis su 
penkių komisija, kurią iš
rinko Londono (Suezo rei
kalų) komisijos dauguma. 
Bet Nasseris sutiko tartis 
tik tam tikromis sąlygo
mis.

Pirma sąlyga, yra, kad 
komisija su jos pirmininku 
Menziesu priešakyje turi 
atvykti pas jį, į Kairą, o ne 
jis vyktų Londonan.

Antra sąlyga esanti, kad 
komisija tiktai išdėstys 
Nasseriui savo nuomonę, 
kaip nuomonę šalių grupės, 
bet be jurisdikcijos. Komi

Rasistinė valdžia išvaro 
100,000 iš Johanesburgo
Johanesburgas. - Rasisti

nė Pietų Afrikos valdžia 
isakė šimtui Tūkstančiu ne
grų ir mulatų apleisti Jo
hanesburgą. Jie turi tą 
miestą apleisti nežiūrint to, 
ar jie ten turėtų turto, 
nuosavus namus, arba būtų 
gyvenę visą gyvenimą.

Rasistai nori padaryti iš 
Johanesburgo “grynai bal
ta” miestą. Jie nenori ten 
nei negrų nei mulatų, tai 
yra, maišytų, kurie P. Af
rikoje žinomi kaip “col
ored.”

Tas nereiškia, kad baltie
ji Johanesburgo gyventojai 
apsieis, be negrų. Ne, sako 
Pietų Afrikos valdžia, bal
tieji nedirbs sunkiųjų ii* ne

Stevensonas sako., republikonų 
pažadai ‘dar iš anksto sulaužyti’
Libertyville, Ill. — Praei

tą savaitgalį Kefauveris 
atvyko pas Stevensoną čia, 
o dabar jie abu išvyko ves
ti kampaniją po šalį. Prieš 
išvykdamas, Stevensonas 
pareiškė, kad nereikia 
laukti, iki republikonai su
laužys savo pažadus — tie 
pažadai iš anksto sulaužy
ti.

Stevensonas sakė, kad re
publikonai savo platformo- 
ir Eisenhoweris savo kal
boje konvencijoje kalbėjo 
ne apie naujus dalykus, bet 
apie dalykus, su kuriais 
jiems teko susidurti pęr 
paskutinius, ketverius me
tus. Skirtumas tik tam-e, 
kad jie sako darysią vieną, 
o praeities rekordas rodo, 
kad jie darė visai ką kitą. 
Republikonai, sakė Steven
sonas, dabar bando save 
vaizduoti kaip pažangia ir 
pirmyn žiūrinčia partija, 
tuo tarpu, kai visas rekor
das rodo, kad jie nenori ju
dėti pirmyn.

Republikonai,v sakė Ste

sija „taipgi turėtų iš anksto 
paskelbti, kad tai ji vyksta 
tartis, o ne statyti kokius 
nors ultimatumus.

Sakoma, kad komisija in
formavo Egiptą, kad ji ne 
tik informuotų Nasserį sa
vo nusistatymo klausimais, 
bet taipgi įteiktų jam pil
ną Londono konferencijos 
protokolą, kas reiškia, ir 
labiau draugiškus Egiptui 
pasiūlymus, kuriuos padarė 
Indija, Tarybų Sąjunga ir 
Indonezija.

Tuo tarpu Nasseris ilgai 
tarėsi su Indonezijos užsie
nio reikalų ministru Abdul- 
ghanu, kuris buvo sustojęs 
Kaire pakelyje į Indonezi
ja.

švariųjų darbų — tą turės 
atlikti negrai ir mulatai. 
Bet jie gyvens ne pačiame 
Johanesburge, o priemies
čiuose, iš kur kiekvieną die
ną turės keliauti į darbą. 
Tos ilgos kelionės dar la
biau apsunkins ir taip sun
kų jų gyvenimą. >

Johanesburgą taipgi turi 
apleisti apie 22,000 indų, 
tai yra, imigrantų iš Indi
jos arba jų vaikų. Rasistai 
ir jų neskaito baltaisiais, 
nors visi mokslininkai in
dus skaito baltosios rasės 
nariais.-

Daugelis tų indų, kurie 
turi apleisti johanesburgą, 
yra prominentiški preky
boje ir profesijose.

vensonas, kalba afcie “at
sargumą” ir “nuosaiku 
mą”, kai prisieina daryti 
ką nors , kad pagerintų pa
prastų žmonių gerbūvį, bet 
jie skubiai ir be atodairos 
mažino taksus, kad padėti 
korporacijoms. Tame užsi
mojime jau nebuvo kalbų 
apie atsargumą ir nuosai
kumą, — viskas ėjo greit.

Eisenhoweris vėl prailgino 
savo atostogas ir jo golfą

Pebble Beach, Calif. — 
Po republikonų konvencijos 
Eisenhoweris atvyko čia 
golfavimo ir poilsio savait
galiui.’ Jis buvo planavęs 
sekmądienio vakare skristi 
atgal Washingtonan, bet 
“golfas ir žuvavimas Čia 
per geri, kad taip greit iš
važiuoti,” tad, Ike lieka dar 
kelioms dienoms, gal iki 
trečiadienio.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DIDŽIAUSIAS
PABALTIJYJE!

Kaune tapo įruoštas ir

“Knygynas šiuo metu va
dovauja 12 kitų miesto 
knygynų, dešimčiai nuola-

Laisvoji Sakykla

GRĮŽO APIE 5,000
" BĖGYJE KETURIŲ MĖNESIŲ, sako Argentinos 

spauda, i Tarybų Sąjungą grįžo apie 5,000 žmonių.
Toks skaičius, sako Buenos Aires dienraštis “La 

Prensa,” ^rįžo iš. Argentinos, Uruguajaus ir Paragua- 
jaus. Daugiausia grįžo iš Argentinos. i

Jei pridėsime grįžtančiuosius iš Brazilijos, tai susi
darys dar didesnis grįžusiųjų skaičius.

Iš tų 5,000 grįžusiųjų bus apie kokie 4-5 šimtai lie
tuvių. Jie grįžo Tarybų Lietuvon.

Dabar, skelbia New Yorko Times korespondentas 
Buenos Aires mieste, kad išvykimas jati sulaikytas. Ma
tyt, Argentinos- valdžia pasiryžo viską daruti neišleidi- 
mui žmonių grįžti į savo gimtuosius kraštus.

Ar Uruguajaus ir Brazilijos valdžios paseks Ar
gentiną, sunku pasakyti.

Mums svarbiausia, žinoma,; rūpi lietuviai, gyvenan
tieji Pietų Amerikoje. Tarp jų yra skirtingų nuomonių: 
vieni stoja už tai, kad tuojau grįžtei Lietuvą, kiti sako, 
reikia gyventi ten pat ir veikti. Klausimas yra svarbus: 
kaip geriau?

Mes jau esame ne kartą tuo reikalu pasisakę, i Mes 
gerai žinome, kad Lietuva nori ir daro viską, kad jo
sios sūnūs ir dukros, išsiblaškę po platųjį pasaulį, grįž
tų atgal f tėvynę ir ten gyventų. Darbo ir duonos juk 
Lietuvoje užtenka. Dauguma lietuvių iš Lietuvos bėgo 
pirmiau dėl caristinės priespaudos, o vėliau—-dėl fašis
tinės, smetoninės priepsaudos. Bėgo ir dėl to, ked Lie
tuvoje buvo labai didelis skurdas, vargas, valdant bur
žuazijai.

Dabar jau kas kita. Lietuva yra socialistinė respu
blika. Jos turtai priklauso liaudžiai—tiems, kurie dirba. 
Dėl to tūkstančiai lietuvių, išguitų iš savo gimtojo 
krašto, dabar nori grįžti atgal, ten dirbti, ten gyventi, 
statant naująją santvarką.

Pietų Amerikoje yra apie 100,000 lietuvių. Dau
giausia jų gyvena Brazilijoje, Argentinoje ir-Urugua
juje. Klausimas kyla: ar visi jie galės sugrįžti? Mums 
rodosi, kad visi negalės sugrįžti. Daugelis jų jau yra 
seno amžiaus.žmonės, turi savo šeimas—vaikai jau su
tapę su vieto^gyvenimu, su kalba, su tradicijomis žmo- 

r nių tų kraštų, kur jie gyvena. Ne visi jie galėtų grįžti, 
jei ir labai norėtų, ;ei kelias į Lietuvą jiems būtų at
viras.

Iki šiol Lietuvon grįžo daug žmonių, kurie jau pra- 
siplėšę akis, kurie jau dalykus supranta. Jie grįžta ne 
tam, kad Lietuvoje ponauti, o tam, kad ten dirbti, idant 
Lietuvoje būtų kuo greičiausia sukurtas visko pilnas vi
siems darbo žmonėms gyvenimas. Deja, kai jie išvyks
ta iš tų vietų, kur gyvena, susilpnėja veikimas; toliau 
atsilikusieji politiniame supratime jų tautiečiai palie
kami “Dievo valiai.” Šis dalykas mums, nepatinka. Mes 
manome, kad grįžimas turėtų būti pastatytas ant ra- 
cionališkesnio pagrindo: reikalingi veikėjai vietoje ne
turėtų grįžti, bet turėtų pasilikti ten, kur 'gyvena ir 
veikti kartu su vietos liaudimi, su darbo žmonėmis.

Argentinoje, pavyzdžiui, yra dalis prasilavinusių 
lietuvių darbininkų, kurie sako: palaukime, negrįžkime 
dabar, nepalikime tūkstančių savo tautiečių klerikalų 
įtakoje. Jie pripažįsta, kad gyvenimas Argentinoje yra 
sunkus — ypatingai imigrantų darbininkų gyvenimas 
sunkus. Bet susipratusiam darbo žmogui visvien gali
ma gyventi, kovojant už pagerinimą gyvenimo sau ir 

. visiems darbo žmonėms.
, Liaudies priešų užtenkamai juk yra ir Argentinoje, 
ir Urugvajuje, ir Brazilijoje, — priešų, veikiančių lie
tuvių tarpe. Dėl to reikia labai rimtai pagalvoti kiek- 

, vienam, prasilavinusiam politiškai žmogui pirmiau ne
gu jis ar ji nusitars grįžti Lietupon.

Yra ir Jungtinėse Valstijose lietuvių, kurie gal
voja apie grįžimą savo gimtojon šalin. Bet iš čia šian
dien grįžti yra labai sunku. Yra tokių, kurie bandė 
grįžti, bet vėliau, apsižiūrėję, nutarė dar laukti.

V . VDR. ANT. TRIMAKAS, klerikalas, neseniai lankėsi 
.Pietų Amerikoje. Grįžęs jis, tarp kitkč, pasakė: “Lie
tuviai Argentinoje gyvena skurdžiai/’

Tai yra žinoma. Skurdžiai jie gyvena Argentinoje, 
skurdžiai gyvena ir Brazilijoje, ir Uruguajuje. Bet dr. 

įOWmakas toliau šitaip sako':
J“čia (Argentinoje) seniau buvo atvažiavę nemaža 

komunistų. Tad nenuostabu, kad skurdas ir komunistų 
propaganda sugundė pemaža lietuvių grįžti į Lietuvą. 
Tokių atsirado net 300” (“Darbas,” š. m. rugp'. 21 d.)

Bet tai nėra tie§a. Į Argentiną ir į kitus Pietų 
Amerikos kraštus'dauguma žmonių atvyko politiškai vi- 

/siškai žali, ne komunistai. Komunistine ideologija jie 
: “užsikrėtė” ten gyvendami. Turime atsiminti, kad tiek 
' Argentinoje, tiek Brazilijoje, tiek Uruguajuje veikia ko
munistinės partijos; Brazilijoje ji yra labai stipri, di- 
delė.

Mes tačiau abejojame ir tuo, ar Lotynų Amerikos 
'komunistai ragina savo žmones grįžti.į tarbines respu
blikas. Kiek mums žinoma, tų šalių komunistinės parti-

atidarytas naujas knygy- 
nas.

“Knygynas” — Lietuvoje 
reiškia ne tą patį dalyką, 
ką mes Amerikoje vadina
me. Mes, paprastai, kny
gynu vadiname “library,” 
gi Lietuvoje “library” va
dina biblioteka. “Knygynu” 
ten vadina knygų parduo
tuvę, o mes tokią vietą va
diname “knygų . sankrovą” 
iš angliško “Book store”).

Didesnes knygų sankro
vas Lietuvoje, kaip sakė- 
me> vadina “knygynais,” o 
mažytes, išstatytas miestų 
gatvėse, kur, be knygų, 
pardavinėjami ir laikraš
čiai bei žurnalai, ten vadi
na “kioskais.” 

z Bet grįžkime prie to nau
jo knygyno. Vilniaus “Tie
soje” (Š. m.) liepos 26 d.) į 
korespondentas J. Chlivic- 
kas apie jį, be kitko, šitaip 
rašo:

“Maždaug prieš mėnesį 
kauniečiai Stalino prospek-į 
te gavo puikią dovaną — 
didžiulį ir erdvų, skoningai 
įrengtą knygyną. Naujasis 
kauniečių knygynas — di
džiausias ne tik Lietuvoje, 
bet ir Pabaltijyje. Viskas 
čia — pradedant puošniu 
fasadu ir baigiant gerais 
vidaus įrengimais — įdomu 
ir nauja. Kiekvieno dėmesį 
atkreipia ‘Dailės’ kombina
to menininkų skoningai at
likti keramikos ir gipsatū
ros darbai. Čia matome 
pirmą kartą pas mus pri- Į 
taikytas papuošimui ir eks
ploatacijai keramines lius
tras bei Kaune dar nema
tytą keraminę iškabą. Pa
sirodo, kad apgalvotai ir 
sumaniai panaudojant vie
tinį molį, galima žavingai 
papuošti pastatus. Knygy
ne — rašytojų portretai. 
Dailiai įrengtus ąžuoliniu^ 
prekystalius puošia įvaifus 
medžio drožybos pavyz
džiai.

“O po prekystalio stiklais 
ir lentynose — knygos ir 
knygos... Bet , nepaisant 
tokios jų daugybės, reikia
mą knyga galima rasti ne
sunkiai — ji guli atitinka
moje, gerai matomoje vie
toje. Sumaniai išdėstytos 
knygos (o vietos joms čia 
tikrai daug) patraukta lan
kytojų dėmesį.

—Iš. čia be knygos neiš
eisi, — kalba pagyvenęs pi
lietis, — duokite ką nors 
vaikučiams pasiskaityti. .

“Ir knyga čia perkama— 
ji randa kelią į skaitytoją. 
Jau pirmą knygyno *darbo 
dieną buvo parduota įvai
rių knygų už 37 tūkstan
čius rublių.”

Naujajame knygyne, ko
respondentas žymi, yra vi
sokiausių knygų. Žinoma, 
daugiausia lietuviškų— ori
ginalių ir vertimų. Yra ne
maža kitose kalbosp kny
gų: lenkų, rusų,, vokiečių, 
etc. Yra daug, vertimų iš 
kitų kalbų. Knygyiią lan
ko, * jame perka “smege
nims maistą” inžinieriai, 
mokytojai, studentai, tar
ną u t o ja i ir darbininkai.; 
Tik per arti vieną mėnesį 
šis knygynas pardavė už 
apie 300 tūkstančių rublių 
knygų!

Toliau:

ga-paštu,” Kauno priemies
čių, o taip pat Garliavos ir 
Jonavos knygynams.

“Sumaniai, su meile ir 
geru skoniu organizuoja
mas čią knygų platinimas. 
Ir jis duoda gerus rezulta
tus.—skaitytojas ieško kny
gos, o knyga randa skaity-

“Gražią ir nepaprastai 
vertingą kultūrinę įstaigą 
turi dabar kauniečiai. Ir 
jie ja gali didžiuotis— to
kio gero, tokio didelio ir 
turtingo knygyno Lietuvo
je iki šiol nebuvo. Apie to
kį knygyną niekada jie ne
galėjo net pagalvoti bur
žuazijai bevaldant Lietuvą. 
Naujasis knygynas — dar 
vienas ryškus pasireiški
mas Tarybų valdžios, rūpi
nimosi Kaunu, jo gyvento
ji! gerove ir kultūra. Jis 
džiugina kiekvieną, kuriam 
brangi lietuviška tarybinė 
kultūra, kuris karštai 
trokšta, kad tarybinis Kau
nas būtų vis gražesnis, vis 
turtingesnis.”

Taigi reikia pasidžiaugti, 
kad Kaunas šiuo atžvilgiu 
pralenkė Vilnių. Beje, jis 
pralenkė ne tik Vilnių, o ir 
Rygą, ir Taliną, ir 
Pabaltijo respublikų 
tu s!

Laisvės No. 147 nurodžiau1, 
kad “už konstruktyvę kritiką, 
kritikuojamas turėtų: būt dė
kingas”. Taipgi nurodžiau, 
kad draugo N. kritika, tai nė
ra jokia kritika, “kuomet jis 
be jpkių nurodymų citatoms, 
be ištraukų, be pavyzdžių, be 
palyginimų” išdrožė: kad “ei
lėraščiai prasti”, kad juose 
“šlubuoja ritmas ir rimas”, 
kad “stoka poetinio jausmo, 
sužavėjimo, poetiškos ugne
lės”, kad “stoka poetinio nau
joviškumo ir vaizdingumo”, 
kad stoka “žodingom.0” ir 
taip toliau ir tam • panašiai. 
Išeina, kad blogesnių eilėraš
čių jau ir būt negali. Išvers
tas visas kibiras žodžių ir 
.frazių be mažiausio įrodymo.

Gi 1955 m. d. R, Barani- 
kas, L.M.S. pirmininkas, ge
rai išnagrinėjęs tuos pačius 
eilėraščius, surado, kad: 
“Juose yra nemažai idėjinio 
turinio, kurio mums taip rei-

No.
1955). 
L.M.S.

No. 142, 
sumetimu

No. 168, 
vienas

m

kitus 
mies-

DĖL KURSTYMŲ
Kanadiškis Liaudies 

sas rašo:
“Britanijos vyriausybės 

diplomatinio, ekonominio ir 
militarinib spaudimo Egip
tui tikslas esąs pašalinimas 
prezidento Nasserio. Su 
Nasseriu nebusią galima 
susitarti. Kitaip sakant, 
britai naudoja didžiausią 
spaudimą, kad būtų nu
versta Nasserio valdžia.

“Na, o ką jie pasakytų, 
jeigu kuri kita šalis ar dau
gelis darytų spaudimą, kad 
dabartine britų valdžia bū
tų nuversta? Rėktų, kad 
tai kišimasis į jos viduji
nius reikalus.”

SKAITYTOJŲ BALSAI

Bal-

APIE LIETUVĄ

Kaip nekalbėtume, bet 
dien Lietuvoje geriau gyventi, 
negu buvo seniau, prie Sme
tonos arba prie caro. Mano 
sesuo rašo, kad ji turi net 17 
anūkų ir jau nekuriu po 15-16 
metų amžiaus. Vienas jos sū
nus turi net šešis vaikus ir vi
si būna pas tėvus namie, duo- 
,nos užtenka. Visi eina į mo
kyklą. Kai kurie iš jų baigs 
aukštesnius mokslus.

Arba: Mano žmona gavo 
laišką iš savo sesers iš Lietu
vos. Ji rašo, kad jos du vai
kai baigė gimnaziją, sūnus 
žada toliau mokytis, ant dak
taro. Na, o. 
mechanikas, 
jau turi • 
“Moskvich”.
jie buvo mažažemiai.

Mano tėvas turėjo 10 mar
gų ženiės ir mes negalėjom 
iš jos pragyventi ir eiti į mo
kyklą, kaip daba^ daro se
sers vaikai ir anūkai. Aš, vos 
pasiekęs 10 metų, turėjau ei
ti pas kitus* tarnauti. Dabar 
ta žemė, yra kolektyviniame 
ūkyje. a

Tai matote, koks skirtumas!

šian-

vienas sūnus yra 
gerai uždirba ir 

savo automobilį 
Na, o kadaise

ne

kia šiuo laiku”, (žr. “L.
119 ir “V.” 
Ir tik tuo 
juos išleido. 

O Vilnies 
liepos 21 d
miausių literatų, A. Žilėnas, 
padaręs trijų špaltų “GYVE
NIMO SUKURIA!” recenziją, 
davė šitokią abelną išvadą:

“Bet, kaip su rinkiniu abel- 
nai ? Mes iš pradžios sakėme, 
kad kiekviena knyga mums 
vertinga. Tokia yra ir Jono 
Vilkelio-Bijūno rinkiniai eilė
raščiai— ‘Gyvenimo Sūkuriai’. 
Malonu matyti, kad virš 500 
žmonių iš anksto tą rinkinį 
užsiprenumeravo, ir kad kny
ga iššaukė nemenko susido
mėjimo/’

O jeigu N. matytų kiek ir 
kokio turinio gavau nuo pir
maeilių': draugų ir draugių
(aš jų turiu daug) laiškų kas 
link mano “Gyvenimo Sukū
liu” ir N. “kritikas”, tai N. iš 
tikro labai prastai jaustųsi.

Nežinau kokiais sumetimais 
N., vieton konkretiškos, origi- 
nalės kritikos prie išleistų ma
no eilėraščių, bruka man 
Maksimo Gorkio jauniems ra
šytojams patarimus. Ką ben
dro turi tiey patarimai prie iš
leisto mano kūrinėlio?

Nieko!
Juo 'labiau, kad tie patari

mai, keli metai atgal, Man 
dar būnant Orlando’je ligoni
nėje, kartą tilpo Laisvėje, ro
dos, literatūros skyriuje, ku
riuos buvau net išsikirpęs. O 
ne taip jau labai seniai,
patys M. G. patarimai d. R. 
Mizaros buvo atkartoti prie 
Susnikų Jurgio apysakos — 
“Lietuvos Sūnus Išeivis”—kri
tikos. Jurgis per Laisvę R. 
Mizarai už ■ tai ačiavo, nors 
kitus už jo apysakos kritika
vimą norėjo “trumaniškai” su- 
spardyt. Tą visi akyvesni “L.” 
skaitytojai gerai atsimena. 
Bet N. “neatsimena” ir “L.” 
No. 147 
sako1

tai tiesa! Bet... 
man tą “paslap- 
30- metų suvėluo- 
net 1926 metais,

apie 
kur 

buvo

50 pėdų nuo 
vieno “seto” 
pakrypęs ir 

(balkis),
dar daugiau pakry- 
kad viename

po nose minėtus rašytojus mo
kintis.

Pirmesniame rašiny (“L.” 
No. 136) N. pasako man di
delę “naujenybę”, kad :
kiekvienas eilėraštis yra po
ezija”. Tas 
draugas N. 
tį” atidengė 
tai. Nes aš
būdamas tūloj mokykloj, ku
rią ir N. labai gerai žino, su
žinojau apie tai, jog ne kiek
vienas eilėraštis poezija, . .

Draugas N. savo prieraše 
prie mano rašinio (“L.” No. 
147),. rašo: “J. Vilkelis-Bijū- 
nas savo rašiny ėmėsi pats sau 
prieštarauti, save be reikalo 
plakti”. Argi?!

Mano atsiminimuose aiš
kiai parašyta, kad aš į šią 
šalį pribuvau 1907 metais. Ir 
tik kitą metą man sukako 50 
metų, kai gyvenu šioje šalyje. 
O N. atkartotinai tvirtina, būk 
aš “beveik prieš 50 metų” 
dalyvavau1 darbininkų judėji
me. Tai kuris gi iš mūs “sa
ve be reikalo plakame” ?

Nežiūrint ar rašinys būtų 
teigiamai ar neigiamai rašo
mas, jeigu jame apsilenkia
ma su grynais faktais, jis dis
kredituoja tą, apie kurį ra
šoma.

či aš leidausi aukštyn siūtu. 
Timberiai kai kur daug pras
čiau atrodė, negu7 vakar. Da- 
sigavęs iki pat viršaus, su 
“drilium” pribadžiau, prilei- 
dau pilnas blekes (ironsheets) 
anglies ir leidausi žemyn. Tuo 
tarpu, 
gengvės, 
timberis
Įlaužtas jo kaleris 
matomai, 
po taip, kad viename šone 
viršuje legensai pasjdarė jau 
per trumpi. Jie jau negalė
jo išlaikyt žemyn spaudžia
mos anglies. Priėjęs prie to 
timberio, žaibo greitumu, pa
mačiau, kad legensai jau 
linksta, anglis jau byra ir bi
le sekunda

(Legesai 
galėjo, nes 
kito kalerio

Kas
Aukštyn atšokt leng- 

i vieta aklai 
uždarys orą ir mir- 

šokau 
. . pa

gulintį kniūpsčią

pasileis.
iš syk iškrist ne- 
jų kiti galai, ant 
(balkio) buvo dar

iabai drūčiai priveržti), 
daryt ?
va. Bet jeigu 
užgrius,
lis gezuose! žūt-būt, 
pro tą vietą žemyn. Ir 
jutau, kad anglis jau spau
džia mane
Iš pradžios dar per palaides- 
nį “dortą” galėjau šiek-tiek 
atgaut kvapą. Bet kiekviena 
sekunda jutau sunkesnį spau
dimą ir troškumą. Atmintis 
žuvo. .. Skaityk “Gyvenimo 
Sūkuriai”, puslapis 50:
“Už valandėlės, tartum iš 

miego,
Kuomet per mane vanduo 

nubėgo,
Pamačiau draugą, ką 

kraują šluostė,
Mane gaivino, vandeniu 

laistė”.

* « *
Dabar apie mano sužeidimą, 
ligoninę ir metus

(Ne mainieriai teiksitės at
leisti už terminus, nes anglia
kasiai kitokių nesupranta).

1916 metais aš dirbau Le
high Valley Coal Co. No. 3 
kasykloje, Shenandoah, Pa. 
Dirbau mammoth vėnėj, kuri, 
sakoma, turi virš 80 pėdų 
aukščio sluoksnį, rabunkuose, 
šiute (skylėj) ir ten buvau tos krūvos, 
užpiltas ir prislėgtas anglimis, prislėgus, visa krūva (ji buvo 
Mirtis stovėjo už kokių 
minučių nuo išgelbėjimo.

Darbas buvo 
tas vėnės kalno 
kietai suslėgtus pilerius mai
nieriai “draivino” prieš “pi- 
čius” (kalnus) siaurus ii

Mane išgelbėjo šitaip: Ma
no “bode”, gavęs du karu, lei
do iš “runšiūčio” į juos anglį. 
Anglis slidžioms blekėmis ūžė 
žemyn. Kuomet atsituštino iki 

, kuri laikė mane

tie

jos nori, kad kiekvienas labiau politiškai apsišvietęs dar
bininkas gyventų ten, kur jis gyvena, ir veiktų bendrai 
su vietos darbininkų judėjimu.

Lotynų šalių komunistai juk siekiasi įvykdinti soci
alistinę santvarką savo respublikose. Del to jiems yra 
brangus kiekvienas žmogus, kuris jau moka dalykus 
suprasti ir turi noro ir drąsos už socializrho įvykdymą 
kovoti. ■
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šitokis: 
sutrintus

Per 
ir

gerai 
neatsimena
savo ’prieraše .man

nepaiso iiŲ Maksimo 
patarimo, 

patarimas,
aname rašiny,

“Jis 
Gorkio 
Gorkio 
minėjau
rodos, buvo pirmą kartą 
su spaudoje pasirodęs”.

Netikiu, kad draugas
būtų tokios trumpos atmjn- 

ne- 
bet 
ne

nors tas 
kurį aš 

man 
mū-

N.

Netiesa, kad ąš

suvis

ties. . . 
paisau M. G. patarimų, 
šiame atvėjuje jie 
vietoj.

Maksimo Gorkio net 1927 
metais rašytas laiškas kokiam 
tai poetui A.A. Bielozerovui, 
nesiriša su kritika mano tik 
ką* išėjusiu kūriniu.

Tas, rodos, logiškai savai
me suprantama, kad visi kri
tikuojami poetai bei rašyto
jai, skirtingų tautų, skirtin
gų pažiūrų, skirtingais lai
kais,—negalimi suversti į vie
ną ir tą patį kritikos puodą.

Taipgi norisi paklausti drg. 
N.: iš kur jis žino, kad aš 
neskaitau J. Janonio, Salomė
jos Nėries, Venclovo, Tilvy
čio ir kitų raštus? Ir kaipo 
tokiam, 
man, 
kiša

kuris “neskaito”, jis 
kaip kokiam vaikui, pa- 
(nors 'įr netiesioginiai)

siaura) paslinko slidžiomis 
blekėmis žemyn ir aš su ang
limis ir keliais nulaužtais le- 
gensais atsidūriau kare jau 
be sąmonės. ..

Lygiai tokiose pat aplinky
be- iį bėse buvo užspaustas bei mir- 

mus šiūtus. Tų siūtų viršų, ir tinai užtroškintas labai geras 
šonus išlaikydavo nuo susmu- draugas Simonas Raudeliūnas. 
kimo tankiai sustatyti timbe
riai (du iš šalių, o vienas ant 
viršaus, kaip balkis) ii- už
kaišyti “legensais”. Kai išdrai- 
vina paskirtą tolį, tai nuo 
viršaus pradeda “rabinti” : iš
šauna po kokią porą paskuti
niu timberiy ir sutrinta ang
lis, šūvio sukrėsta, verčiasi iš 
viršaus ir iš šonų ir siute pa
tiestomis blekėmis (iron
sheets) neria (bėga) žemyn.

Apačioje pritaisyta vienur 
platformos, o kitur runšiū- 
čiai. Nuo platformų reikia su 
šiūpeliais pilt anglį į gengvėje 
esančius ties platforma ka
rus. O iš runšiūčių, kaip avi
žos iš aruodų, anglis pati by
ra į pastatytą karą. Tik rei
kia tam tikrą lentą pakelt ar 
užspaust.

Bet tuose 
šaus didelis 
labai laužo
rius. čia ir glūdi pavojus. Tan
kiai šiūte raudąsi daug suža
lotų timberių : vieni įlaužti, 
kiti įlenkti vidun, treti baigia
mi perlaužt, dar kiti perkreip
ti ir t. p. (kai kur reikia ge
rokai pasilenkti lipant prieš 
kalną ar žemyn). Bet tokioj 
pozicijoj jie tankiai išsilaiko 
kelias ar keliolika dienų. Kur 
pavojingiausia vieta, tai sku
binama j tarpą statyt naują 
timbcrĮ.

Bet kompanija tankiai ne- 
pristatydavo tiek timberių, 
kiek reikalinga būtinam sau
gumui. Todėl mainieriai pri
versti imt pavojingus- “čen- 
čius” ir dėl to daug mainie- 
rių yra praradę savo gyvybes.

Tais laikais kompanijos dar 
nemokėjo jokios kompensaci- 

Mainierio gyvybė kom- 
kiek

šiūtuose, iš vir- 
kalno slėgimas, 

sustatytus timbe-

jos.
panijoms tiek reiškė, 
paprasto gyvulio.

Bet grįžkime prie mano su
žeidimo.

Vieną rytą nusileidome po 
žeme. Mano “bode” liko že
mai ant gengvės laukt karų,

Aš ir šiandien dešiniame pe
čių šone nešioju dvi mėlynas 
“markes” nuo tos dienos pa
darytų žaizdų. Bet kaulai nie
kur nebuvo sulaužj'ti.

Daktaras, lyg kokiu mote
rišku gorsėtu, suveržė krūti
nę ir pečius ir taip išgulėjau 
tūlą laiką savo kambaryje.

Tuomet- Shenandoah nebu
vo jokios ligoninės. Arčiausia 
ligoninė buvo desėtkus mylių 
nuo Shenandoah, tai Ashland, 
Pa. Į tą ligoninę iš visų apy- 
linkinių miestų ir 
kiai 
beno
prastais keliais, 
rių ilgoj

pečių” sun- 
sužeistus mainierius ga- 

kompanijų mulais ir 
Daug mainie-

kelionėj, vežančių į 
numirdavo jos nepa-

siekę.
* * ■ * jP

Aš dar pilnai nesustiprėjęs, f 
parašiau “Kovai” apie savo 
nelaimę eiles—“IŠ MAINŲ” 
(žiūr. “Gyvenimo Sūkuriai” 
pusi. 50). Greitai gavau laiš
ką nuo Vinco Kapsuko ir ne 
1917 m. iš Japonijos, bet 19- 
16 metais iš Philadelphia, Pa. 
Kapsukas redagavo “Kovą” ir **■ 
“Naująją Gadynę”. Jis, apart 
linkėjimų sveikatos, mane pa
gyrė už reališkai parašytas 
eiles ir patarė, kad nenusto- . 
čiau rašinėjęs eilių. Kapsu
kas buvo vienas iš tų, kuris 
neišsivaikė bendradarbių, bet •, 
savo tikru (ne dirbtinu) nuo
širdumu juos insparavo, su-, 
stiprino jų idėjas. Tame pa
čiame laiške, jis pranešė man, 
kad mano' eilėraštį talpins ne 
“Kovoje”, bet “Naujojoj Ga
dynėj”, ir tas eilėraštis tilpo 
1916 m., “N. G.” num. 6. Ku- / 
rie dar turite tų metų “N. G.”, 45 
malonėkite patys persitikrin- ą 
Ii. O draugui N. būsiu labai 1 
dėkingas, jeigu Jūs prisiusite 
man tą “N. G.” numerį su 
tuo mano eilėraščiu (aš su
gražinsiu),,

(Tąsa 3-čiam pusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antrad.j Rugp. (Aug.) 28, 1956
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Gorkio.

4. Eilėraštis yra toks, pa
galiau, dalykas: vienam jis 
gali patikti, kitam ne. Viso
kių gali būti nuomonių. O 
autorius .privalo klausyti, ką 
žmonės apie jo eilėraščius sa
ko, ir tylėti. Aš savo išsa
mesnes nuomonės dėl J. Vil
kelio eilėraščių dar nepasa
kiau, kurie jų man patinka, 
kurie ne. Aš rašiau :

“Skaityti J .Vilkelio eilė
raščius lengva: jie supranta
mi, paprasti, tik kai kur šlu
buoja ritmas ir rimas. Kai 
kuriuose stoka poetinio jaus
mo, sužavėjimo, poetiškos 
Ugnelės,. kuri skaitytoją už
degtų—-poetiško naujovišku
mo ir vaizdingumo. Autoriaus 
žodingumas taipgi ribotas”.

Na, ir kas čia bloga pasa
kyta? Argi tai ne tiesa? Ar 
su tuo nesutiks kiekvienas, ku
ris kiek tiek nusimano apie 
eilių rašymą? Argi tai, pa
galiau, nedraugiškai pasaky
ta? Kam dėl to sielotis?

N.

Tarybų Sąjungoje plinta ra
dio ir televizijos tinklas

Bėgiu šeštojo penkmečio 
Tarybų Sąjunga padaugins 
savo radijo ir televizijos 
transliavimą 90 procentų. 
Įves apsikeitimą progra
momis tarp Maskvos su Le
ningradu, taipgi su kitais 
didžiaisiais miestais ir su 
respublikų centrais. To lig 
šiol dar neturėjo. Tolimų
jų centrų programas per
teikti padės naujos galin
gos transliavimo stotys ir 
laidai*

Taipgi pirmu kartu pra- 
d ė s transliuoti daugia
spalves programas.

Vis daugiau visuomeniš
kų įstaigų ir atskirų asme
nų galės įsigyti priimtu
vus, nes jų gamyba 1960 
metais pasieks 10 milijonų 
ir 200 tūkstančių setų. Tai 
bus du ir pusę karto tiek, 
kiek buvo pagaminta 1955 

i metais.

4. Laisvėje liepos 44 d, pa
dariau neilgą J. Vilkelio eilė-

, Tai buvo 
draugiškas pasisakymas apie 
jį patį ir apie jo “Gyvenimo 
sūkurius”.

Pavartęs žurnalo “Naujo-' 
sios Gadynės” komplektus, su
radau J. Vilkelio “Iš Mainų” 
eilėraštį, tilpusį 1917 m. bir
želio mėn. laidoje (num. 
tame), 
likimą, 
griūtas. 
padėta 
nandoah, Pa

Rašydamas, aš ir priminiau, 
kad jis tą eilėraštį rašė ligo
ninėje. Ar tai diskreditavi
mas ? Tai, buvo pasakymas to, 
kas buvo jo paties parašyta.

Dabar J. Vilkelis, po ilgo 
ir nereikalingo pasakojimo, 
sako:

X

“Kad po viršminėtomis ei
lėmis, po mano parašu, buvo 
prikergtas ir mane kompromi
tuojantis žodis “ligoninėje”, 
tai tiesa.. .”

Tai kodėl J. Vilkelis mane 
už tai kaltina?

Beje, jis sako, 
eilėraštį nutaręs 
dėti V Kapsukas, 

kad žodį

SUKILĖLIAI
(Kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai 1861-1864 m.) 
(Tąsa)

Petras grįžtelėjo į kelią ir nustebęs 
pažino, kad tas, kuris valdė arklį, buvo 
iš tiesų dėdė Steponas.

—Kaip matau, ankstyvas iš tavęs ar
tojas. Na, prieik nors pasisveikinti,— 
kalbėjo Steponas, stabdydamas arklį.

—Iš tiesų gi, dėdė!—nustebęs ir nu-, 
džiugęs sušuko Petras.—Sveikas gi se-

• niai bematytas . Bemaž būčiau nepaži
nęs,—teisinosi sveikindamasis ir atsar
giai žvilgčiojo j anapus sėdintį ponelį. 
Ponelis buvo apyjaunis, apie 30 metų, 
matyt, be per stipraus sudėjimo, pablyš
kęs, pailgo, smailo veido su nukarusiais 
juodais ūseliais. Pasidavęs į priekį, jis 
smalsiu žvilgsniu stebėjo Petrą, bet akys 
buvo linksmos ir geros. Subruzdęs sė
dynėje, jis sudavė ranka dėdei per petį 
ir skardžiai praneško:

—Tai bene šitas bus, Steponai, tas ta
vo šaunusis sūnėnas, apie kurį man pa
sakojai. Tikrai, tikrai! Bernelis kaip 
dobilėlis, laukelių artojėlis.

Petras tuoj pastebėjo, kad tas ponelis 
ne toks, kaip kiti jo ligšiol matyti ponai. 
Jis kalbėjo truputį lyg kitaip, negu šio 
krašto žmonės, bet ir ne taip, kaip dva
ro ponai, kai kartais pasako vieną kitą

’ žodį lietuviškai. Ponelis iš pirmo pa
matymo jam labai patiko. Dėdė, atsi
liepdamas Į sūnėno susidomėjimą ir po
nelio žodžius, tarė pagarbiai:

—Šitas ponas, Petrai, tai ponas Akele
vičius. Jis rašo knygeles ir sudeda dai-

Hnas. Jis myli mus, prastus žmones.
Petras dar labiau nustebęs žiūrėjo į 

dėdės bendrakeleivį ir nežinojo ką sa
kyti. Bet tas vėl skardžiai nusijuokė ir 
sudavė Steponui per petį:

—Dėl to, kad ir aš prastas žmogus, 
Steponai. Aš tik dėl ponų pasivadinau 
Akelevičium. Iš tiesų gi aš Akelaitis, 
Čiuderiškių Mikalojus, chlopas - kaimie
tis. Štai kas aš per paukštis!

Steponas visa tai žinojo. Akelaitis 
šiaip norėjo prisistatyti Petrui, jį pa
drąsindamas. Jaunuolis jam patiko, o 
iš Stepono buvo girdėjęs, kad yra suma
nus, darbštus, drąsus ir mėgstąs knygą. 

r —Bet ko gi mes stovime ant kelio?— 
'susigriebė dėdė Steponas. — Jei leistu
mėt, ponas Akelaiti, užsuktum štai pas 
Petro tėvus valandėlei. Su broliu pasi- 
matyčiau. Ir arklys pasilsėtų.

—Būtinai, būtinai!—sutiko ponelis,— 
pasisvečiuosime ir toliau važiuosime.

—Baigei vagoti? Palydėk mus pas 
tėvus.

Petras nutarė arklą palikti dirvoje, 
greitai išnėrė kumelę iš pakinktų, sėdo 
raitas ir visi ristute leidosi kaimo link. 
Traukiant jiems per sodžių, daug kas 
bėgo prie vartų ir prie langų, o vaikai, 
tekini, stumdydamiesi, kurnėjo paskui 
bričkelę. Visas sodžius tuoj sužinojo, 
kad Balsių Petras > parlydėjo kažkokius 
ponus.

Labai nustebo senis Jokūbas Balsys, 
pamatęs įsukant į kiemą netikėtus sve
čius. Steponas—tai ką gi?—savas žmo
gus ir ne koks ten ponas, bet antrasis?
1 Kol Jakūbas sveikinosi su broliu, iš 

i pirkios išbėgo susirūpinusi Jokūbienė ir
kvietė svečius į vidų. Ponelis, vikriai 
iššokęs iš bričkos, šypsodamasis skubė
jo prie senutės.

—Nesirūpink, mamyte, — meiliai ta
rė jis, imdamas ją už abiejų rankų.—Ne
dideli mes ponai. Dienelė graži, malo
niai šildo saulutė... Va, išneš Petras 
suolelį”, pasėdėsim atokaitoj, paplepėsim 
minutėlę ir toliau važiuosim savais ke
liais. Kelias dar tolimas.

Bet abu šeimininkai neatlyždami 
prašė svečius į vidų. Kaipgi? Priimti 
kiepie? Būtų svečiams nepagarba. Ne
užeiti į vidų ? Būtų Šeimininkams įžei
dimas. .Tad visi ėjo į vidų. Saulėtos pa
vasario dienos jau buvo įšildę trobą, tad 
Balsienė kvietė svečius ne į pirkią, kur 
sienos buvo juodos ir kvepėjo dūmais, 
bet į kitą galą, kur buvo šviesiau ir šva-

« Pau*
■f a Ponelis, įėjęs į seklyčią, sėstelėjo prie 
uS^talo, bet tuoj vėl pakilo ir nesivaržyda- 

mas trypinėjo aplinkui, apžiūrinėdamas, 
kas jam atrodė įdomiau. Ypatingą jo 
dėmesį patraukė kerčioje prie sienos 
prikabinta lentynėlė, kurioje stovėjo ei
lutė knygų. Čia, be maldaknygių ir kan- 
tičkų, jis rado kelerių metų “ūkiškuo
sius kalendorius,” leidžiamus Lauryno 
Ivinskio, Kajetono Aleknavičiaus “Ele-

T
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mentorių,” Antano Strazdo “Giesmes 
svietiškas ir šventas,” Simono Stanevi- 
čios “Pasakas” ir “Dainas žemaičių,” 
Simano Daukanto “Būdą senovės lietu
vių”; rado ir savo paties “Elementorių” 
dar neseniai, matyt, pirktą.

Kol ponelis apžiūrinėjo knygas, šei
mininkai klausinėjo Steponązapie sveika
tą, kaip jis gyvenąs ir kur važiuojąs.

—Praeitą savaitę grįžome su ponais 
iš Vilniaus,—pasakojo Steponas.—Mano 
ponas geras. Tai kas, kad aš tarnas, lio
kajus ! Manęs niekad nemuša, o ir pik
tą žodį retai kada išgirstu. Mano po
nas mokytas, o jo sūnus dar ir dabar 
Peterburge mokosi. Mano ponas prastų 
žmonių neniekina, o kur tik gali, tai ir 
užtaria. Jis, sakosi, esąs toks pat, kaip 
ir visi žmonės, vadinasi, lygybę pripa
žįstąs. Kiti dvarininkai jo nemėgsta ir 
chlopomanu pravardžiuoja. Ir jis jų ne
mėgsta, o jūsiškio Skrodskio tai jau nė 
pažint nenori. Bet būna pas poną Sur
vilą visokių, ir iš toliau atkeliavusių,— 
čia Jokūbas akimis ir nežymiu galvos 
mostu kryptelėjo į tebevartantį knygas 
Akelaiti.— O kokių aš kalbų prisiklau
sau!—čia jis nuleido balsą, —• ir prieš 
valdžią, ir prieš ciesorių...

Jokūbas su žmona baimingai dirstelė
jo į ponelį prie lentynėlės. Steponas, 
tai pastebėjęs, juos nuramino:

—Nieko, nieko, tai geri ponai. Ir ši
tas geras.

Akelaitis baigė žiūrinėjęs knygas ir 
vėl sėstelėjo prie stalo.

—Tiek lietuviškų knygų kaimiečio-bau- 
džiauninko trobelėj!—gėrėjosi jis, į vi
sus kartu kreipdamasis.—O, dabar, ma
tau, kad nedovanai mes triūsiame! Rei
kia dar daugiau leisti lietuviškų knygų, 
lietuviškos gazietos mums reikia.

Jo akys įsmigo į tolį, jis surimtėjo, su
sirūpino, užsisvajojo. Bet vėl tuoj at
gijo, krestelėjo galvą, suglostė ranka il- 

. gus plaukus ir kreipėsi į šeimininkę:
—Mamyte, o kurgi kiti jūsų vaikai? 

Tegu ateina su dėde pasimatyti. Mes 
tuojau važiuojame.

Jis pažiūrėjo pro langą į kiemą ir, 
kažką ten pamatęs, žengė pro duris lau
kan. Kieme Petras su jaunesniuoju bro
liu Vincu girdė arklį, o jauniausias Mi
kutis, dar tik piemenuko amžiaus, skrai
dino nuo daržinės stogo karvelius. Pir
kioje trinksėjo audimo staklės, 
mergaitės sutartinai, pusbalsiu 
dainelę:

Vai audžiauž audžiau 
Plonas drobeles 
Žalios nendrės skieteliu, 
Klevine šaudyklėle.
Sulaužiau skietą 
Ir šaudyklėlę, 
Nepalaužiau, širdelės 
Prie turtuolio bernelio.

Akelaitis, užuot ėjęs į kiemą,
1 4 ’ • 1 • *1 • • *14 >

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Gerai žinau, kad 1917 m., 

birželio mėn. aš jau gyvenau 
Brooklyn, N. Y. pas draugus 
A. ir A. Jurevičius, kurie da
bar gyvena St. Petersburg, 
Fla.

Tais metais (1917) balan
džio 6 d. mūsų šalis (S.V.) 
apskelbė karą Vokietijai. 
Konskripęijos bilius priimtas 
(pasirašytas) gegužės 18 d. 
Pirma verstina registracija 
įvyko birželio 5 d. Pirmi 
Amerikos kariumenės daliniai 
pasiekė Francūžiją birželio 
26-ą. Ir kokiu gi būdu tas 
mano eilėraštis galėjo tilpti 
birželio mėn., 1917 m., kuo
met aš tuomet gyvenau Broo- 
klyn’e?

* * *
Kad po viršminėtoms eilė

mis, po mano parašu, buvo 
prikergtas nereikalingas ir 
mane kompromituojantis žo
dis —“ligoninėje”, tai tiesa. 
Bet kaip pirmiaus, taip ir da
bar tvirtinu, jog aš negulė
jau jokioj tuomet neesamoj 
Šenadorio ligoninėje ir todėl 
negalėjau po savo parašu pa-

ir dvi 
traukė

6- 
Jis ten. apverkia savo 
kad buvęs anglies už- 

Po eilėraščiu buvo 
rašymo vieta: “She- 

ligoninčje”

,]0g' tą jo

Vėliau jis 
sako, kad žodį “ligoninėje” 
ne jis parašė ir kad tas žo
dis jį kompromituoja. Matot, 
kas darosi! Jis visur mato, 
kad jį būk tai kas nors kom
promituoja ar diskredituoja! 
Nejaugi Vilkelis už tai dabar 
kaltina V.-Kapsuką?! Tai bū
tų labai negražu, nepasakius 
kitaip. Tai neleistina!

-Kai tasai “N. Gadynės” nu
meris, kuriame tilpo Vilkelio 
eilėraštis, buvo ruošiamas 
spaudai, V. Kapsukas jau 
buvo toli nuo Philadelphijos; 
jis buvo išvykęs į Rusiją.

Pagaliau, jeigu “N. Gady
nės” redakcija, spausdinda- 

Vilkelį 
tai ko

dėl jis sekamame “N. G.” nu
mery dėlto nepadarė redakci
jai pastabos? Juk tuomet re-• 
dakčija būtų galėjusį apsigin
ti (nes dar turėjo j . jo rank
raštį) arba, jo y atsiprašyti.

Kaip jis drįsta dabai', pra
ėjus veik 40' metų, kaltinti 
“N. Gadynės” redakciją’

2 Bloga, kai žmogus rašo 
apie dalyką, kurio nežino ir 
nori kitą melagiu padaryti, 
Laisvės laidoje liepos 31 d. 
Vilkelis rašė, kad “Iš Mainų” 
eilėraštį jis parašė 1916 m. 
birželio mėn. — reiškia, tuo
jau po to, kai jis buvo už
griūtas angliakasykloje. Da- 

iame rašiny jis sako, 
kai V. Kapsukas jo ei- 

prisiuntė jam 
jog ei-

AVALON, N. J.

UžBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—*tai pabaiga vasaros sezono
Šia proga įneš kviečiame visus frentus ir pažįstamas at

silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.
Valgių bus {valias. Galesite atsigert gero, šalto alučio 

iš bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.
Taigi širdingai užkviečiamo visus pribūti pas mus—

SekmacL, Rugsejo-Sept. 2
Kad tižtikrinti sau vietą, kurie (norite, praleist visas 8 die

nas—praneškite apie tai iš anksto.

J. A. BEKAMPIS
147—13th St., Avalon, N. J.

ne- Tel. Avalon 7-5983

jog 
kalbos yra devynios 

septyni linksniai, sin-
■

Akelaitis, užuot ėjęs į kiemą, virste
lėjo pirkios duris, ir daina staiga nu
trūko.

—Kokia graži dainelė! Ir kaip gra
žiai jūs dainuojate!—pagyrė jis mergai
tes ir priėjęs pačiupinėjo audinį. Plo- 
numėlis, lygumėlis! Puiki bus drobė! 
Tikra pasoginė. Bet eikite, mergelės, su 
dėde pasisveikinti. Manęs nesivaržykite. 
Aš ne koks didelis, piktas ponas.

Jis išėjo į kiemą, pasirausė bričkelės 
sėdynėje ir iš ryšulėlio ištraukė plonutę 
knygelę.

—Petrai,—šūktelėję,—aš mačiau, kad 
jūs čia mylite knygas. Gerai, kad myli
te! Skaityki pats ir kiti tegu pasiklau
so. Imki štai dar vieną—naujausią.-—Jis 
padavė Petrui knygelę ir tas perskaitė: 
M. Akelevičius. “Kvestorius po Lietuvą

, važinėdamas žmonių bemokinąsis? Su- j 
prato Petras, kad tai šitas ponelis tą 
knygelę parašė. Taip pat ir lementorių, 
kurį Kėdainiuose nupirko Mikučiui. Di
delę pagarbą pajuto Petras šitam nepa
prastam svečiui. Knygeles rašo! Ir jis 
dar įdėmiau ėmė stebėti Akelaitį ir klau-. 
syti, ką jis šneka.

Tuo t^rpu į kiemą išėjo ir seniai Bal
siai su Steponu, ir abidvi mergaitės. Vi
sa šeima sustojo prie darželio ir kiekvie
no akis traukė ne tiek Steponas, kiek 
tas atviras, linksmas ponelis. Tad senoji 
Balsienė įsidrąsinusi pati jį užkalbino:

—Tur būt, ponas ne iš mūsų krašto. 
Mūsų pondi nemoka taip gražiai lietu
viškai šnekėti.

(Bua daugiau)

Kas tą žodį prikergė po ma
no parašu — nežinau, ar re
dakcija (dėl didesnio įspū
džio), ar raidžių rinkėjas per 
klaidą. Aš negalėjau prieš 
šenadorio draugus save pa
statyti ant juoko.

Gal tas žodis atsirado ly
giai taip, kaip mano “Gyveni
mo Sūkuriuose”, pusi. 20, 
penktoj eilutėj iš apačios, be
reikalingai ir mane kompro
mituojanti prikergti “1909” 
metai. Toks tų metų pridėji
mas prie mano sakinio, pada
ro visą sakinį neteisingą, o ma tą jo eilėraštį, 
mane perstatė ignorantu. Nes taip sukompromitavo, 
tie 5-ki draugai užmušti skir
tingose mainose ir skirtingais 
metais 

#' * *
Dar vienas svarbus, bet 

logiškas mail užmetimas. 
Draugas N. gerai žino, 

lietuvių 
dalys,
takse ir kitokios taisyklės bei 
kalbos mokslo dėsniai. Tie 
visi dalykai yra lygūs tiek 
marksistams, tiek religiniams 
teologams. Lygiai taip, kaip 
matematika.

Ir jeigu1 kunigas M. Gustai
tis parašė tinkamą virš išdės
tytiems tikslams mokslinį bei 
mokslui vadovėlį — “STALIS- 
TIKA”, tai kodėl Juo nepasi
naudoti?

i Atmenu, kai 1928 (ar 9- 
' tais) metais “Vilnies” redak
cija prisiuntė vienam savo 
bendradarbiui, St. Butkui, į 
Detroit’ą virš minėtą 
lį — “Stalistika” del 
studijavimo rašybinio 
(St. Butkus vėliau 
dirbti prie “Vilnies”, 
niai iš ten pasitraukęs 
kur nedalyvauja su 
giečiais).

Matyt, kad ir pats 
irai susipažinęs’ su virš 
vadovėliu, bet jis bara ma
ne, kam ąš patariau.1 kitiems 
mokytis iš to vadovėlio kalbos 
ir taisykližkos 

Manau, kad 
primes man 
klerikalizmo, 
mokinausi iš ' 
jei yra naujesnis ir geresnis 
tam mokslui vadovėlis, tai 
lai draugas, N. jį paskelbia.

Jonos VHkelis-Bijūnas
i 1956-8-16

WORCESTER, MASS

vadovė- 
gilesnio 
stiliaus.

išvyko 
bet se-

> ir nie- 
pažan-

N. ge- 
minėtu

rašybos.
draugas N. ne
palinkimo prie 
nors aš daug 

Stalištikos”. O

ASTABOS PRIEN.
J. VILKELIO RAŠINIO

Nesuprantu, kam reikėjo 
J. Vilkeliui tiek daug’ rašyti 
dėl pastabos, padarytos jo 
eilėraščiams. Jis kalba, jis 
sielojasi, būk jį kas nors - dis
kredituojąs ai* kompromituo
jąs. Nieks žmogaus nesudis- 
kredituos, jei jis pats savęs 
nesusidiskredituos.

Kadangi jis tiek daug apie 
save ir kai kuriuos kitus da
lykus prirašė, lai būva ir>man 

viso toleista padaryti, prie 
keletą pastabų.

kad, 
ieraštį gavo, 
užuojautą ir pasakė, 
lėraštis bus išspausdintas “N.
Gadynėje! Na, ir J. Vilke
lis pasakoja, kad tas eilėraš
tis “tilpo 1916 m. “N. G.” 
num 6”.

Kaip V. Kapsukas tai galė
jo pažadėti, kad jis tuomet, 
1916 metų birželio mėn. dar 
nebuvo “N. G:” redaktorius? 
Pirmas “Naujosios Gadynės” 
numeris išėjo 1916 metų bir
želio mėnesį ir tuomet žurna
lo redaktorius buvo P. Grigai
tis. V. Kapsukas pradėjo “N. 
Gadynę” redaguoti tik su 4- 
tuoju jos numeriu, tik rugsė
jo mėnesį!

Jeigu V. Kapsukas būtų J. 
Vilkeliui pažadėjęs tą jo ei
lėraštį įdėti į “N. G.”, tai jis 
veikiausia ir būtų įdėjęs jį, 
kai pradėjo žurnalą redaguo
ti. Bet ne! “Iš Mainų”' eilė
raštis “N G.” tilpo tik 1917 
m. birželio mėnesį, kai V. 
Kapsukas jau buvo Rusijoje. 
Ir čia pasirodo tikras kurijo- 
zas: J. Vilkelis buvo anglies 
užgriūtas ir eilėraštį rašė 19- 
16 metų birželio mpnesį, o ei
lėraštis žurnale tilpo 1917 me
tų birželio mėnesį, vadinasi, 
praėjus vieneriems metams!...

3. Dėl kunigo M. Gustaičio 
vadovėlio. Niekad nesakiau1, 
jog yra klaida 'tą vadovėlį 
turėti arba skaityti. Ne! 
Skaityti galima viską. Bet 
mūšų ginčai dėl poezijos ir 
ėįjėraščių negali būtį niekam 
naudingi po to, kai J. Vilke
lis pasako, kad jam kunigo 
M- Gustaičio patarimai yra

Labai svarbus pranešimas Worcesterio 
ir apylinkės “Laisvės” skaitytojams

Rugpiūčiot (Aug.) 134ą d. LLD susirinkime 
draugų ir draugių buvo nutarta surengti dar 
nors vieną pikniką šį sezoną “Laisvei” paremtu 
Piknikas įvyks Olympia parke, Wiorester, 
Mass., Rugsėjo-September 9-tą dieną. Labai 
gražiai prašome farm ertus, kad ką nors jmu- 
kotumėt, kad paskutinį pikniką padarytume 
sėkmingu. Laikas ruoštis jau dabar.

Programa bus labai graži. O mūsų puikiosios 
šeimininkės paruoš puikiausių valgių ir visi sve
čiai bus pavaišinti ligi sočiai. O gaspadoriai 
aprūpins įvairiais gėrimas.

S. Jurgis

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvjetos platinimo 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 ............................................................................................... —

Antrašas

Miestas

8

3 pusi. t Laisvė (Liberty). Antrad., Rugp. (Aug.) 28, 1956
, /
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Geriausias rajono 
avių augintojas

ŠAKIAI. — Stalino vardo 
kolūkio ganyklose jau 6 va
landą ryto matai besiganančią 
didžiulę avių bandą. Avis šeš
ti metai gano ir prižiūri kolū
kio avių augintojas V. Aršti- 
kaitis. Geros priežiūros dėka 
avininkystė kolūkiui duoda di
deles pajamas.

Gerus rezultatus šis avių 
augintojas pasiekė šiais me
tais. Iš 100 prižiūrimų motini
nių avių jis išaugino 164 ėriu
kus. Tai geriausias pasieki
mas rajone.

Šiomis dienomis partijos ra
jono komitetas ir rajono vyk
domasis komitetas paskyrė V. 
Arštikaičiui premiją.

A. Naujokaitis

Pirmoji naujojo derliaus 
produkcija

i

<

i

Dar tyrinėjama, kaip | Unija gins motormaniis ir

Vilniaus konservų fabrike 
prasidėjo naujo derliaus uogų k 
perdirbimo sezonas. Birželio 
29 dieną čia buvo išfasuoti ir į 
paruošti išsiųsti prekybos tin
klui pirmieji 6 tūkstančiai sti
klainių aukštos kokybės braš
kių uogienes.

Šiemet fabriko kolektyvas 
įsipareigojo pagaminti beveik 
milijonu stiklainių įvairios uo
gienės, džemų ir kitos pro
dukcijos daugiau, negu per- 

; nai. žymiai plečiamas gami
nių asortimentas. Daug uogie
nės ir džemo bus pagaminta 
iš miško uogų.

Ruošiantis naujajam sezo
nui, jfnonės cechuose atlikti 
didieji remonto darbai. Pasta
tyti nauji įrengimai, žymiai 
palengvinantieji gamybininkų 
darbą. Išfasavimo ceche vie
ną daug darbo reikalaujančių 
operacijų - 
vima i stiklainius — 
lieka našus automatas - pripil- 
dytojas. Mechanizuotas taip 
pat faršo maišymas virimo ka
tiluose. Artimiausiu laiku fab
rike bus pradėta perdirbti 
rastus, vyšnias, avietes.

S

mirė Peaches Browning
New Yorko ligoninėje pra

eitos savaitės pabaigoje 
46 metų moteris, apie 
30 metui, atgal buvo 
Amerikos spaudoje. Ją 
15 metų mergaitę, vedė mili
jonierius Edward (Daddy) 
Browning, jau senyvas vyras. 
Nors buvo kilęs skandalas, jis 
ją vedė legaliai ir paskui di
džiavosi, kad tai savo jaunu
tei žmonai išleidžia bent tūks
tantį dolerių kasdien.

Frances Browning, 
da tapo žinoma kaip 
Browning, paskui jį 
vo, tapo aktorė, • 
bent kelis kitus kartus už ki
lų, o dabar mirė įtartinose 
sąlygose. Prieš nuvežus ją li
goninėn, ją rado be sąmonės 
jos apartmente. Policija tyri- 

Inėja, ar čia tik neįveltas koks 
nors nusikaltimas.

mirė 
kuria 
pilna 
tada,

kuri ta- 
Peaches 
divorsa- 
ištekėjo

Elgeta nutarė padėt 
savo $6,137 į banką

Brooklyn© Williamsburge 
gyventojams gan gerai žino
ma 70 metų senutė Rose Gold
stein, kuri dažnai elgetauja 
po eleveiteriu prie Marcy sto
ties. Kartais-ji taipgi pardavi
nėja mažmožius, kaip tai pai
šelius arba adatas, o kartais 
renka sąšlavynuose dalykus.

Jau kelintas kartas, kaip 
ji tapo apiplėšta, nes buvo 

kad, nors elgė- 
pinigų, Dabar 
įtikino, kad ji

gerai žinoma 
ta, ji turi ir

— uogienės išfasa- pažįstami ją 
dabar at- turėtų padėti pinigus bankam 

Tad, ji atsinešė į banką vi
sokius maišelius ir vokus, pil
nus pasenusių popierinių 
banknotų. Kiek ji turėjo, 
tiksliai 
čiavus 
137. 

Rose 
nkon i 
sos.

ag-
ji 

nežinojo, bet apskai- 
pasirodė, kad net $6,- 

f

Kainui. — Musulmoniš
kas Pakistanas įspėjo Izra
elį, kad jis “nežuvautų 
drumzlinuose Suezo kon- į 
flikto vandenyse.”

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

J

peržiūrės kiekvieno bylą
Transporto darbininkų uni

ja (TWU) lokalas 100 pa
skelbė, kad tyrinės bylą kiek
vieno iš tų šimto motormanų, 
kuriuos miesto transporto 
valdyba rengiasi bausti. Juos 
nori bausti už tai, kad jie 
dalyvavo birželio 14 streike, 
kuris sulaikė subvių trauki
nius.

Transporto valdyba jau pa
skelbė, kad nebaus jų griež
tai, kad jie tik gaus “papei
kimus”, bet ir papeikimas 
yra bausmė miesto transporto 
tarnyboje, nes tas įeina į re-

Jurevičiene 
buvusi new-

šeimos, tad

kordus ir paskui sunku gauti 
algos pakėlimą arba geresnį 
postą.

Unija sako, kad ji dabar 
individualiai peržiūrės visų 
apkaltintų bylas, kad galėtų 
pasekmingiau juos ginti.

Dauguma motormenų, ku
rie apkaltinti, nepriklauso 
prie TWU, o prie mažos ne
priklausomos unijos, kuri va
dinasi Motormen’s Benevolent 
Association. TWiU juos gins, 
bet<p,' lygiai kaip savo narius, 
kurie sudart)’ mažumą toje 
grupėje.

Teatruose

abiturientė N. Brom- 
baigusi Vilniaus VI vi- 
mokyklą sidabro me- 
L. Brazytė, neseniai

Goldstein atvyko 
50 metų atgal iš

Ame-
Ode-

vieno 
žmo-

MIRĖ
Mirė Mrs. Šulinskas, 

laidotuvių direktoriaus 
na, kito motina. Pašarvota
šeimos koplyčioje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Koplyčia randasi prie Fo
rest Parkway stoties ant BMT 
Jamaica linijos. Laidojama 
rugpjūčio 28-os rytą, šv. J oho 
kapinėse.

Prie priėmimo komisijos stalo
Vilniaus Valstybinis V. Kap

suko vardo universitetas kiek
vienais metais išleidžia vis di
desnį būrį specialistų. Vien 
tik šiais metais universiteto 
baigimo diplomą gavo 592 
jaunieji mokytojai, ekonomis
tai, teisininkai, gydytojai ir 
kitų specialybių darbuotojai.

Šiuo metu vyksta stojančių
jų į universitetą pareiškimų 
priėmimas. Daugiausia, kaip 
ir kiekvienais metais, abituri
entų prie Istorijos-filologijos 
fakulteto priėmimo komisijos 
stalo

Štai, pareiškimą įteikia Pa
nevėžio I vidurinės mokyklos 
abiturientas - medalininkas J. 
Skiauteris. Jis nutarė studi
juoti anglų kalbą ir literatū
rą. Tą pačią specialybę pasi
rinko 
berg, 
dūrinę 
daliu,
f»u tėvais grįžusi iš tolimojo 
Urugvajaus.

Pareiškimus drauge su dip
lomais, pažyminčiais, kad 
Vilniaus bibliotekinis techni
kumas baigtas vien labai ge
rais pažymiais, komisijai įtei
kė Širvintų rajono “Mančiušė- 
ną” žemės ūkio artelės kolū
kiečio duktė N. Vėgelytė ir 
jos mokslo draugė B. Marti- 
nčnaitė. Jos ir toliau stud i-Į 
juos bibliotekininkystę.

Kvalifikuotais žurnalistais 
nutarė tapti demobilizuotas 
^Tarybinės Armijos karys pa- 
nėvėžietis R. Krapas ir Aly
taus rajoninio laikraščio “Ko
munistinis rytojus” literatūri
nis darbuotojas K. Greblic- 
kas. Abu jie baigė vakarinę 
darbo jaunimo mokyklą. Jų 
brandos atestatuose — tik ge
ri ir labai geri pažymiai.

Gausu stojančiųjų ir į kitus 
fakultetus — Medicinos, Eko
nomikos, Teisės, Gamtos.

New Britain, Conn.
Viešnia iš Floridos

Malonu sutikti seniau maty
tus, su kuriais dažhai šį bei 
tą kartu atlikdavome, šiomis 
dienomis lankėsi mūsų apylin
kėje V. Simmons, geriau ži
noma Yokimienė. Ji atskrido 
pas savo sūnų ir marčią pra
leisti keletą dienų ir ta pačia 
proga pasimatyti su senovės 
draugais bei prieteliais.

Visi jai palinkėjome gra
žiai, laimingai sugrįžti namo 
į Tampą, Floridą.

Teko keletas drgg. pamaty
ti, prisiminta apie išleidimą 
Seno Vinco lengvosios litera
tūros. Kai kurie užsisakė po 
knygą.

Rugp. 12 d/ būrelis vietos 
gražiai nusiteikusių lietuvių 
buvo Waterburyje pas Stani- 
slovaičius. Ten. buvom gra
žiai priimti, skaniai pavaišin
ti, Na, ir dėlto nesigailėjom 
ten nuvykę. Dėkingi tiems 
šeimininkams už priėmimą ir 
prieteliškumą.

Šie metai rinkimų metai. 
Hartfordo pirmam distrikte 
reikės demokratam nominuoti 
kandidatą į Kongresą. Unijin
iai veda agitaciją už nomina- 
vimą Pat Ward. Nominacijos 
įvyks š. m. 29 d. Po trumpo 
laiko, aišku, prasidės kam
panija už prezidentinius kan
didatus, tada išgirsime visko.

Vikutis

Tarp Lietuvių
Per pastarąsias dvi savaites 

ir daugiau, atvyko iš St. Pe
tersburg, Fla., A. 
(Kavaliauskaitė), 
arkietė.

Ji pasiilgo savo
nutarė viena proga aplankyti 
visus. Pradėjo su Porths- 
mouth, Va., kur gyvena brol- 
duktė Etta. Čia pirmą syk 
pamatė Ettos naujagimę anū
kę, Jurevičienė negalėjo atsi
gėrėti brolio pro-anūke.

Vykdama į šiaurės, svečia
vosi pas dukterį Olgą ir sese
rį Eleną, New Jersey valsti
joje. Paskui nuvyko į So. Bos
toną, pasimatyti su giminėm 
ir senais pažįstamais. Jai bu
vo malonu pasimatyti ir pasi
kalbėti apie senus laikus su 
daktaru ir Elzbieta Repšiais 
(Vilkaitė).

Brooklyne tai svečiavosi 
pas seseris Liliją-ir Margare- 
tą. Jurevičienę apgailestauja, 
kad neturėjo daugiau Gaiko 
pasimatyti su kitais pažįsta
mais draugais, nes rūpėjo 
grįžti į namus, ten jos pasi
genda vyras ir brolis,,, laukia 
šeimininkės sugrįžtant.

Ro- 
bu
le ur 
Se-

PAŠOVĖ SAVO BUVUSIOS 
ŽMONOS MEILUŽI

Muzikantas Melvinas 
senfeldas įsiveržė į savo 
vusios žmonos kambarį, 
ją rado su savo meilužiu
simo Hernandezu. Jis šovė į 
žmoną ir nepataikė, bet pa
taikė į Hernandezą, kuris 
dabar sužeistas ligoninėje. Bu
vusi Rosenfeldo žmona yra 
modelė. Ji sako, kad Hernan- 
dezas ne" jos meilužis — jis 
buvęs su . j a tik kaip jos “sar
gas”.

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

Rugsėjo (September) 1 
New Cameo teatras, 44th 
ir 8th Ave., pradės rodyti 
rybinį filmą “Didvyriai iššip- 
kos” (“Heroes of Shipka”). 
Tai filmas, kuris laimėjo pry- 
zą tarptautiniame festivąlyje 
Cannes mieste, Francūzijoje. 
Vyriausioje rolėje Jevgenijus 
Samoilovas.

# # *

Didysis filmas “Moby Diek” 
Criterion teatre '-Manhattane 
jau rodomas aštuntą savaitę.

* * * z
Apylinkių teatruose dabar 

rodomas švedų filmas “The 
Naked Night” (“Nuogoji 
Naktis”), kuris vaizduoja cir
ko gyveniimą. Vyriausiojoje 
rolėje, labai patrauklios cirko 
artistės, vaidina Harriet An
derson, kuri iki šiol nebuvo 
žinoma filmuose. Filmas rea
listinis iki tokio taško, 1 kad 
Hollywoodo cenzūra tokio jo
kiu budu nebūtų praleidusi.

1 .* **'••» ,

Praeitą savaitę beveik visuo
se kino - teatftiose kronikoje 
(newsreels), btivo įterpta ilgo
ką kokios penkių minučių iš
trauka iš republikonų konven
cijos Langlie. kalbos. Iš de- 
mękratų konvęncijos elemen
to kalbos savaitę prieš tai kro
nika davė tik kokios minutės 
ištrauka.

d. 
st. 
ta-

New Yovko 
spaudoje

“Post” bendradarbis Lash 
rašė praeitą savaitę, kad Ko
munistų partijos pirmininkas 
Fosteris priešinosi, nenorėda
mas leisti, kad partijos teore
tinis leidihys “Party Voice” 
atspausdintų straipsnį, kuria
me teisinamos Browderio Už
imtos pozicijos, tai yra, pozi
cijos, už kurias jis» tapo iš
mestas iš tos partijos.

Lash sakė, kad kiti parti
jos vadai nusprendė tą straip
snį, parašytą tūlo C. Masovo, 
atspausdinti diskusijų skyriu
je, nepaisant Fosterio protes
to.

Vėliau N. Y. valstijos ko
munistų i vadovybė pasiuntė 
telegramą “Post” redakcijai, 
kurioje sako, kad Lash netei
singai informavo skaitytojus. 
Tas straipsnis, sako K. P. va
dai, bus atspausdintas kaip 

J viena nuomonė diskusijose, 
nors dauguma partijos vadovų 
su ta nuomone nesutinka. Pa
neigiama, kad Fosteris ypa
tingai priešinosi to straipsnio 
atspausdinimui.

Tuo tarpu New Yorko 
“Times” reporteris susisiekė 
su Browderiu ir jo klausė, 
kokia yra jo nuomonė apie vi
są reikalą. Jis sakė, kad 
jau skaitė Masovo straipsnį 
(kuris jau anksčiau buvo iš
leistas brošiūros formoje) ir 
jam ten iškeltos mintys patin
ka. Browderis tik sakė, kad 
“Masonas tik dabar mato, ką 
aš mačiau 
gal”.

BUSINESS OPPORTUNITIES

OPPORTUNITY! J
Booth for sale or lease in well Į 

established beauty salon. Reason
able

Housegirl. Sleep in.
Private room and bath 

TV, Good home. Steady.
BE. 2-7272

(164-167)

News”

keliolika metų at-

* * ' * 
sako, kad būtų 

klaida, didelė ir skaudi klai- 
jeigu republikonų vado- 
bandytų perstatyti Ame- 
žmonėms “naują Nixo- 

tai yra, mandagesnį, ty- 
labiau kontroliuotą.

da, 
vybė 
rikos 
ną”, 
lesnį, 
“News” mano, kad senos Nix- 
ono kampanijos metodos, 
smarkūs puolimai prieš demo
kratus kaip “raudonus”, ir 
šiuo kartu išeitų naudon. Ki
taip sakant, “News” nori to 
seno Tricky - Dicky, kokiu jis 
liūdnai 
metais.

pagarsėjo 1952-ais

terms. Call owner.
COREN BLANDINE 

f GL. 2-9359
(167-173)

Bronxville Heights. Greitam par
davimui. $16,300 firma. 3 miegrū- 
mių namas, didelis garadžius; sie
tai, storm blinds. 2 porčiai, bar-b- 
que. Pilnai aptverta. Žemi taksai. 
Parduoda savininkas. SP. 9-6799.

(167-173)

Delicatessen. Doing over $2300 
gross week, can do more. Excellent 
transit location. Sold by owner. Re
cently remodeled. Compl. equipped 
back kit, Est. 15 yrs. JA. 3-7759.

(163-169)

Grožio Sa)fonas. Įsteigta 30 m. 
6 džiovinimo aparatai; 3 krėslai prie i 
sinkų; 2 manikiūro stalai. Vėdini
mo sistema. Geras pirkinys. YO. 
5-3021. Taipgi 6 rūmų apt.

(162-168)

HELP WANTED MALE

BUS BOYS
LĖKŠČIŲ PLOVIKAI

Dienomis ir Vakarais šlftal 
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darba#. 
Gera pradžiai alga 

su proga pakėlimams.
Duodame valgį ir uniformas.

Daiug gerų patogumų, kaip tai: 
Sveikatos prižiūrėjimas 
Gyvasties Apdrauda 
Atostogos ir Sirgimo liuoslaikis

Z 

Kreipkitės Asmeniškai
Tuojau pas:

THE RUBY HOT SHOPPE 
Kingston, N. Y.

Pasimatykite su Hot Shoppe 
personalo atstovu.

(167-169)

STALIORIAI
Patyrę prie krautuvių rakandų
190 Earle Ave., Lynbrook, L. I.

(167-173)

Slaugės, RN. ir Slaugių pagelbi- 
bininkės, LPN nuo 8-4 ir 4-12 šif- 
tai. Naujai pabudaVota gydymosi 
namai, atidarymas rugsėjo 9.

IN. 1-9900
(161-167)

Cleaning Women. To work 6 P.
M.-12 P.. M.
large bldgs.
9 A. M. all wk. Please
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W.

Cleaning offices in 
Up to age 45. Apply 

do not tele- 
CLEANING 
29th St., N. 

(161-167)

MAID FOR BEAUTY SALON

SHORT HOURS, 5 DAYS.
FRANCOIS de PARIS 

37 W. 8 St.
9:A. M,. — 1: PM.

Off Sunday and Wednesday.
(166-169

Hand Sewers. Beading exp. on 
women’s hats. Good salary. Steady.

ENGLER TRIMMING
8 W. 37th St., 8'fl., N. Y. C.

(167-173)

work.
Merit

400

Girls-Girls-Girls! Light factory 
Age 20-35. Many benefits, 
raises. Call WE. 1-3800.

T. O. D. MFG. CO.
Duffy Ave., Hicksville, L. I. 

Old Country Rd. & 
Wantagh Pk’way

(167-173)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Dieninis ir Vakarinis fiiftas

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Alg'a priskaitant gerus tipus
Geriau negu paprastas uždarbis

PROGA PAKILIMUI

Duodame valgi ir uniformas.
Daug geru patogumu, kaip tai:

• Sveikatos prižiūrėjimas 
Gyvasties apdrauda 
Atostogos ir sirgimo liuoslaikis

Kreipkitės Asmeniškai 
Tuojau pas:

THE RUBY HOT
SHOPPE

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Metinis piknikas. Liet. Tautiško 
Namo parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. Rengia Liuosybės Cho
ras, Įvyks rugsėjo 2 ir 3 dd. 
Pradžia 1 Vai. jdieną. Bus gera or
kestrą, valgių, gėrimų. Taip pat 
dainų programa. Liuosybės Choras, 
visuomet duoda gerą patarnavimą. 
Prašome visus dalyvauti ir links
mai laiką praleisti. Reng. Kom.

Laisvės rudeninis piknikas įvyks 
rugsėjo 9 d., Worcester, Mass. 
Olympia Parke. Montello tą dieną 
svetimtaučių piknikas. Visi iš visur 
važiuokite į Worcester!. Dainų 
programą pildys Montello Trio ir 
ALdoona W. Downing. Kom.

(167-170)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*□©**!»*

Policija sugrąžino New Yor- 
kan Portlande, Oregono suim
tą Edward Eckwerth. Jis įta- 

T’iąmas parapijinės mokyklos 
mokytojos Rosemary Suezzo 
kidnepinime ir gal nužudyme. 
Ji pranyko tą pačią dieną, kai 
ir jis staiga paliko savo šei
myną ir apleido New Yorką. 
Eckwerth prisipažįsta, kad
jis pažino jauną mokytoją ir. senhoweri, 
su ja romansavo, bet jis ne
žinąs, kur ji dabar, Jis sako 
kad apleidęs New Yorką 
tokiais sumetimais, kurių 
galįs išaiškinti.

* * *
Alsopai, Joseph irBroliai

Steward (“Herald- Tribune”) 
sako, kad demokratai savo 
suvažiavime žymiai pasitarna
vo republikonams. Esą, ata
kuodami Eisenhowerį asme
niškai, nurodydami, koks 
silpnas prezidentas jis yra, 
demokratai taip įpykino Ei- 

kad dabar jis ves
smarkią kampaniją, o ne to
kią, kaip 1952-ais metais, 
kuomet jis leido kitiems šauti 
sunkiausius šovinius.

Esą, Ike yra tylus ir kant
rus žmogus, bet kuomet jis 
jau supyksta, tai tikrai įnirš
ta,—ir taip jis dabar jaučia 
apie demokratus.

MACHINISTS
Experimcntals, turret lathe and 

set up, maximum pay. All benefits. 
Overtime.

ED. 3-2642

Kingston, N. Y. 
i

Pasimatykite su Hot Shoppe 
personalo atstovu.

(164-170)
(167-169)

ki
ne-

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

OPERATORS
Engine Lathe, Radial Drill 

n Milling Machine
Electrician 1st class

Top Pay
MOREY MACHINERY CO., INC.

4-57 26th Ave., 'Astoria, L. I.
Astoria 8-8850, Ext. 14
Int. 1:30—8:30 P. M.

(164-170)

HELP WANTED-MALE

Abelnas daržininkystės darbas.
Westbury Rose Co., Inc. Jericho 
Tpke, ir Rose Ave., Westbury. Šau
kite Edgewood 4-1102 tarpe 10 v. 
ryto ir 12 v., dieną. Vakarais 7 ir 8 
v., vien tik dėl pasimatymo.

(167-173)

REAL ESTATE

MALE and FEMALE

Pardavinėtojai. Elektros įrankiai, 
rakandai ir bi^iliantėĖ Alga ar nuo
šimtis, Pilnam laikui ar daliai laiko. 
Patyrimo nereikalinga. Kreipkitės 
asmeniškai.' ' 118 E. 28th St.1 MU. 
4-6558. ' :

Valley Stream. Motina ir Duktė. 
9 rūmai, mūrinis-Shingle bungalow; 
50x100 ; 5 rūmai apačioj, 4 viršuj. 
Dvi spalvuotos vonios. Aliejus, karš
tas vanduo. Arti visko. Kaina 
$21,900. Kelrodis: Sunrise Highway 
iki Rockaway Ave., į dešinę iki 2- 
ros trafiko šviesos.. Valley Stream 
5-7584 ar LO. 1-0641.

Machinist. All around toolmaker, 
milling machine set up man. Multi
spindle helpers, Universal turret 
lathe man. inspector; good working 

conditions.. Paid vacations and 
holidays.

ALLIANCE MFG. & SUPPLY CO., 
INC. 82-15 Lawrence St., Flushing.

(164-170)

Tool Maker. Must know forni^ 
grinding and layout, progress^ 
ive dies. Good opp., fine working^ 
conditions. Modern plant, hospital
ization, bonus,; benefits. Call for 
appt. WE. 1-8800. T. O. D. MFG. 
CO., 460 Duffy Ave., Hicksville. Old 
Country Rd. & Wantagh P’kway.

(167-173)

(166-172)
(162-168)

Kitchen Cabinets. Assemblers, 
Formica Men, Hardware Men, Help
ers, Sanders, Sprayers, Truck Driv
ers. «

HOLIDAY CABINETS
180 E. Bay Dr., Long Beach 

GEneral 2-6680
(165-171)

Brown & Sharjje. Automatic Screw 
Machine operator. 1st class. Also 
Brown & Sharpe set up man.. 1st 
class. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appt. WE. 1-3800. T.O. 
D. MEG. CO., 400 Duffy Avenue, 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. (167-173)

i 426 Lafayette St::
Newark 5, N. J.

MArk»t 2-5172

Philadelphia, Pa.
Pora. Patikima .tvarkyti virtuvę, 

mažuose senelių namuose. Mes siū
lome valgį, miegrūmius ir gerą al
gą. Mokanti Viskį angliškai. WA.
7-1248. • . 7

(165-167)

SUPERINTENDENT PORA
Del rooming namų. 

2-jų kambarių apartmentas.
$65 į sav. Aliejaus šiluma.

RI. 9-5800

(166-172)•>. ■

SUPERINTENDENT 
16 šeimų — Astoria 
Pageidaujama poros 

3 rūmų Aįiartmentas, 
elektra ir alga

81-80

I

Ideališka šeimai. Delikatessen. 
Vokiečių-Am. Parkchester. Puiki 
proga. Parduodame pilnai ištaisytą, 
tiesiai nuo sav.. Parduodame su 
nuostoliu; priežastis, nesveikumas.

TY. 2-9919
(165-167)

Machinists. Toolmakers, Instru
ment makers, Lathes, Milling, Ex
perimental. 50 hour week. All paid 
benefits.
DYNAMIC INSTRUMENT CORP.

59 New York Ave., Westbury
(165-171)

Men. to handle stock. Days—$1.15 
hr. to start. Nights—$1.25 hr. to 
start. Rosedale vicinity. 15 minutes 
from Jamaica by bus. BLUJW 
FOLDING PAPER BOX CO., Hook 
Creek Blvd, and 257th St.

1 (167-173)

Delikatessen-Grosernė. Įsteigta 15 
m. Nepaprasta proga. Pilnai įtai
syta. Puiki kaimynystė (Flushing- 
B’way). Savaitinė įeiga buvo $1400. 
Turi būti vėl atidaroma tuojau. 
Skambinkite Messer. FL. 9-1282.

(165-171)

(Interior Trimmer)
Iš Vidaus Trimeris. Taipgi pa

tyręs prie formų darbo. Nuolatinis 
darbas. Gera alga.

MO. 5-8800
(165-171)

Die Setter. Must know how to 
set dies arid operate machines. Good 
opportunity and working condi
tions. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appointment. WE. 1- 
3800. T. O. D. MANUFACTURING^ 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville?! 
Old Country Rd. & Wantagh Park-A 
way. ( 167-173) '

Delicatessen. Fully equipped, go
ing business. Also Italian Special
ties. Est. 8 yrs. Good sandwich 
trade. Carl© Place. Beer license, 
EDgewood 8-8260.

IRON WORKERS
Experienced on forge and 

electrical soldering.
’’Call NI. 6-6155

(165-171)

Hand Screw Operator. Operate 
Hardinge hand screw machines. Al
so Gen. factory helpers. Exp. and 
inexp. Excellent opp. and wk. con
ditions. All benefits, indu, bonus., 
Call for appt. WE. 1-8800. T.O.D. 
MFG. CO., 400 Duffy Ave., Hicks- 
vill, Old Country Rd. & Wantagh 
Pty. (167-173)(165-171)

4th St. RA. 6-0532
(16^-172)Laisvi (Liberty) An trad., Rugp. (Aug.) 28, 1956




