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' Melbourne.

4,000 sportininkų.
Yra ir lietuviu.
Apie Jack Londoną.

Rašo R. Mizara

bourne mieste, ketvirtadieni 
buvo oficialiai atidaryta 16- 
oji iš eilės Olimpiada.

Ją mtidarė Edinburgho ku
nigaikštis, Anglijos karalie
nės Elzbietos vyras.

Tuomet pasileido maršuoti 
67-ių šalių sportininkai—viso 
jų yra apie 4,000^

Jie maršavo didžiuliame 
' stadione su savo šalių vėliavo

mis; maršuotojų priešaky bu
vo graikai sportininkai dėl to, 
kad Olimpiada, gilioje seno
vėje, buvo pradėta Graikijoj.

Atidarymo ceremonijose da
lyvavo daugiau kaip 100,000 

• žmonių.
Tai buvo spalvingas įvykis 

ir malonus!

Olimpiada įvyksta kas bet
veri metai. 1952-ais metais ji 
buVo Helsinkyje. Kur Olimpi
ada bus 1960-ais metais, dar 
nėra žinių.

Tarp tų 4,000 sportininkų, 
suvykusių iš viso pasaulio 
kampų ir kampelių, randasi 
visokių sportininkų. Na, ir jie 
turės progos pasirodyti, ką 
gali.

Taisyklės yra tokios’ varžy- 
Ktinėse laimi dovanas-medalius 

tautos, ne šalys, ne ko
mandos, o paskiri sportinin
kai, parodanti geriausius su
gebėjimus toje ar kitoje spor
to šakojo.

Na, ir šiandien milijonų pa
saulio žmonių, besidominčių 
sportu, akys yra nukreiptos į 
Melbuome.

Dalyvauja ten patys rinkti- 
niausieji amerikiniai sporti
ninkai (ne profesionaliai, o 
mėgėjai), dalyvauja ten rink
tiniai sportininkai iš socialisti
nių šalių.

Nežinia, kiek ten yra Lietu
vos sportininkų, bet žinoma, 
kad jų (ten yra. Pav., yra 
Stankus, Laurutėnas ir kt.

Laimėti Olimpiadoje meda
lį — didelis dalykas. Kiekvie

nas ten dalyvaująs sportinin- 
ykąs nori jį laimėti.I _ .

Man rodosi, kad 
tarptautiniai sambūriai, 
Olimpiada, turi
reikšmės visoms tautoms, 
sam pasauliui.

Jeigu ten suvykę daugelio 
tauttų sūnūs ir dukros suranda 
bendrą kalbą, bendrą veiklą, 
tai kodėl pačios valstybės ne
gali surasti bendros kalbos, 
bendro taikaus sugyvenimo ?
. Olimpiada vienija pasaulio 
tautas ir valstybes. Ji parodo, 
jog galima taikiai sugyventi, 
jog karas nėra reikalingas.

Tik gaila, kad Olimpiadoje 
nedalyvauja Kinijos Liaudies 
Respublikos sportininkai.

tokie 
kaip 

milžiniškos 
vi-

Sukako 40 metų, kai mirė 
vienas geriausių ir žymiausių 
^amerikiečių rašytoju — Jack

Tai buvo nepaprastų gabu
mų ir darbštumo vyras, pats 
per savę prasimušęs į pirmą
sias rašytojų eiles. Jis buvo 
kairysis socialistas, iš Am. 
Socialistų partijos pasitraukė 
dėl to, kad ši partija jam at
rodė per daug dešini.

Kai kurie Jack Londono

VALDŽIA PRIVERTĖ UOSTŲ KROVIKUS BAIGTI STREIKĄ$

Diskusijos tęsiasi kalba
Maskva, Belgradas, Varšuva

Varšuva. — Diskusijos apie 
įvykius Vengrijoje ir apie 
su ‘tuom surištus’ klausimus 
tęsiasi socialistiniame pa
saulyje. Po to, kaip Mask
vos “Pravda” atspausdino 
trumpą puolantį straipsnį 
prieš Tito 'nusistatymą 
Vengrijos klausimu, antras 
ilgas teoretinis straipsnis 
tuo klausimu tilpo tame pa
čiame laikraštyje.

Tame “Pravdos” straips
nyje kritikuojamos kai ku
rios nuomonės, kurias Tito 
išreiškė, bet bendras straips
nio tonas yra draugiškų 
diskusijų formoje. Belgra
do “Borba” ir “Politika” 
jau perspausdino “Prav
dos” visą straipsnį, tuo pa
čiu laiku pažymint, kad 
“Pravda” iki šios dienos 
nepadavė savo skaitytojam 
originalės Tito kalbos teks
tą, apie kurį sukasi disku
sijos tarp Maskvos ir Bel
grado.

Tuo tarpu Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų (Ko
munistų) partijos (PPR) 
teoretinis savaitraštis 
“Trybuna Wolnosci” pasi
sakė šiais klausimais. Len
kijos komunistų organas 
sako, kad jų nuomonės dau
geliu klausimų sutampa su 
Tito nuomonėmis, kad Tito 
analyzas apie įvykius Ven
grijoje pamatiniai buvo tei
singas, nors tas nereiškia, 
kad lenkai taipgi sutinka 
su jugoslavais visais viduji
nės politikos ir socialistinės 
statybos klausimais, j

Maskvos “Komunistas 
ir N.

New Yorkas.— Iš Mask
vos pranešama, kad teore
tinis tarybinis komunistų 
organas “Komunist” aš
triai kritikavo New Yorko i 
“Daily Workerį”, sakyda
mas, kad tas laikraštis tik 
plepa, kai lygina tarybinę 
intervenciją su britų - fran
cūzų karu prieš Egiptą.

Pirmadienį “Daily Wor- 
keryje” tilpo vedamasis 
straipsnis tuo klausimu. 
‘D.W.’ visų pirma sako, kad 
“Komunist” nediskusuoja

draugiškai, kaip tai nese
niai ragino daryti pati 
“Pravda”, o puola. Kaslink 
Vengrijos ir Egipto palygi
nimo, tai “Daily Worker” 
sako, kad niekad nelygino 
tų dviejų atsitikimų. “Daily 
Worker” žada atsiliepti, kai 
gaus pilną “Komunisto” 
tekstą, o tuo tarpu ragina 
“Komuniją” perspausdinti 
tą, ką sako “Daily Worke- 
ris”.

Edenas ilsėsis 
tris savaites, 
o irai ilsiau...

Montego Bay. — Premje
ras Edenas atvyko Jamai
can, Britanijos Vakarų In
dijon, trijų savaičių poil
siui. Daktarai jam įsakę il
sėtis bent tiek laiko, nes jis 
esąs visiškai išsekęs. Bet 
yra nuomonių, kad Edeno 
poilsis bus žymiai ilgesnis, 
— kad jis planuoja visiškai 
pasitraukti iš premjero pa
reigų ir jas perduoti Butle- 
riui.

Edenas Jaučiasi labai nu
sivylęs ir priblokštas. Kuo
met jis įsake pradėti ataką 
prieš Egiptą, jis buvo jsiti-

. “Daily Worker”

Viena. — Kai kurie Ven
grijos'bėgliai sako, kad jau
ni vengrai buvo deportuo
jami Tarybų Sąjungon, bet 
dabar jie grąžinami.

raštai yra išversti į daugelį 
kalbų.

Leninui sergant, prieš pat 
mirtį, Krupskaja skaitė jam 
Jack Londono apsakymus. To
ji knyga ir šiandien stovi ta
me bute, kur Leninas mirė.

Jack London’as, kai jis pa
tapo populiariu rašytoju, sa
koma, per metus savo plunks
na užsidirbdavo apie $80,- 
000. Bet jis visuomet buvo 
skolose-. ..

\ ; i

Vėliau
iŠ V

mos žinios

iso pasaulio
Kairas. — Jungtiniu 

tų jogos jau atvyko ir 
miaukė 720 
iso Egipte 
Jungtinių

kartu 63 
dauguma

rancūzų ir 
tis iš E-

au
Port Saidan. At 
jugoslavų ir iš v 
jau (randasi 2,400 
Tautų policijos. karių. Ge
neralinė Jungtinių Tautų 
asarpblėja antru 
balsais prįeš 5 
nubalsavo reikaląuti iš a- 
gresorių britų, f
izraęliečių nešdir 
giP$.

Damaskas. — Sirijos val
džia sako, kad iš Irako Si- 
rijon šmugeliuojami. gink
lai ir reakcinia 
su Irako pagalb 
prie pučo - 
Turkijoje 
skleidžiamos 
kad Sirija, 
Egiptas, tapusi 
jungos sąjunginine — kuo

sukit 
ir ki

dar 1

i elementai 
rengiasi 

imo. Trake, 
tur dabar 
u o monės, 

abiau negu 
Jarybų Są-

{3

ne tarybinio bloko nare.
Tel Avivas. — Izraelie

čiai sako, kad jie jau iš
traukė dvi brigadas iš Sino- 
jaus dykumos ir žada iš
traukti daugiau. Atrodo, 
kad jie jau susitaikė su 
mintimi, - kad negalės likti 
Sinojuje, bet yra pasiryžę 
nesitraukti iš Gazos srities.

Budapeštas. — Socialisti
nės Darbininkų partijos, or
ganas “Nep Szabadsag” sa
ko, kad kardinolas Mind- 
szenty, kuri dabar pasislė
pęs Amerikos ambasadoje, 
yra tipiškas fašizmo atsto
vas, kuris turėjo vilties at- 
steigti fašizmą Vengrijoje. 
“Po jo kunigišku šutomi,” 
sako šis laikraštis, “glūdi 
praktiškas reakcinis politi
kierius”.

U n i j a atnaujins streiką p o 
70 dienų. — jeigu nesusitars

mas 70 dienų “atšalimo pe
riodui.”

Bet unijos vadas kapito
nas Bradley pareiškė, kad 
streikas be abejo bus at
naujintas po to 70 dienų 

krovikų unijai baigti periodo, nebent laivų savi- 
streiką. Teismas taip veikė ninkai pagrindiniai pakeis- 
pagal paties Eisenhowerio tų savo taktiką ir padarytų 
reikalavimą. Tokiu būdu 
krovikai turėjo pabaigti, 
streiką, kaip tai reikalauja naujino'

New Yorkas. — Praeitą 
savaitę teisėjas Frederick 
van Pelt Bryan pasirašė po 
anti - unijiniu draudimu, 
kaip tai numato Taft-Hart- 
ley įstatymas, ir įsakė uos
to

labiau pamatines nuolaidas. 
Tuo tarpu darbas atsi- 

visuose uostuose, 
anti-darbininkiškas įstaty- Pirmadienį krovikai pradė- 

in smarkiai darbuotis kad

Nagy jau esąs
Rumunijoj, jis

jo smarkiai darbuotis, kad 
krauti ir iškrauti prekes, 
kurių susikaupė visuose At
lanto vandenyno ir Meksi
kos įlankos uostuose.

“Avanti” sako, kad vienybė 
su Komunistų part, dar tęsis

Roma.—Italijos kairiųjų 
socialistų organas “Avan-

w-Tl • i n • • • neje salyje . Kaip žinia, jisEgiptas C.eportuos Britanijos 1 r per nekurį laiką po jo paša-

F ° v. • linimo buvo prisiglaudęsranCllZT|OS piliečius, areštuoja Jugoslavijos

Budapeštas. — Vengrijos 
radijas paskelbė, kad eks
premjeras Nagy išvykęs 
Rumunijon, nes norėjęs ap
sigyventi “kitoje socialisti- ti” atspausdino savo redak- 
nėje šalyje”. Kaip žinia, jis

iras. — Egi >te gyvena 
20,000 Britanijos ir 

cūzijos piliečių. Di- 
ma i u yra- komercistai

apie
Fra
džiii
ir profesi'jonalaiJ kūne gy
vena Kairę, Aleksandrijoj® 
ir 
Nor

niesciuose. 
ncūzai kaPL1A/0 JLJ fa * VIA J 10 AZV* ▼ VF 11. 11 C111

kinęs, kad Nasserio valdžia riniįii užatakavo Egiptą, ®- 
sugriūs, kad jo paties, Ede 
no, prestižas žymiai pakils, 
kad tai bus jo, kaip valsty- nancius britus ir francūzus

giptiečiai iki šiol nesiėmė 
traktuoti pas juos ,gyve-

- -------- ----------- ~ U 7 ----------------X -------- •/ *»H

bininko, karjeros aukštu-j kaip priešus.
[nuoIi, nors policija, 
Ima, juos stębr

ma.
Bet nieko panašaus .ne

buvo. Egiptas tvirtai laiko
si, Jungtinės Tautos pa
smerkė Britaniją kaip a- 
gresorę, o beveik visa britų 
spauda kalba apie Edeną 
kaip apie kvailą savo kraš
to vadovą.

Tame, sakoma, glūdi E- 
deno ligos priežastys, tas 
gali privesti ir prie pilnos 
rezignacijos.

jįė -neinter- 
sako-

ienok, dabar paskelbta,

i ambasadoje 
Budapešte. Po to jugosla
vai išgavo pažadą nuo Ka
daro. kad Nagy nebus " 
tas, kad galės gyventi 

lies, nauangi oent uans tų Vengrijoje.
Tr./vL-ufo 171- I ___  ....

są gyvenimą, .jie nenori 
krašto apleisti, neę metusi, 
kur vykti.

Iš Britanijos ateina ži
nios, kad valdžia protestuo
ja egiptiečiamsi ir kaltina 
juos “barbariško žygio” 
(deportavimo) r u o Šime. 
Bet pačiame Egipte visa 
spauda šiltai pritaria de
portavimui.

kad Egipto valdžia įsakys 
jiiems per dviejų savaičių 
laikotarpį išsinešdinti iš ša
lies. Kadangi bent dalis tų 
franS0Z.U ipte i '‘Kas”atsitiko'paskui, da-

bar yra visokiu ginčų 
iektu. Jugoslavai teigia, 
kad Nagv ir keli bondra- 
Harbiai tano taVvbiniu ka
riu suimti tuoiau no to. 
kaip apleido ambasada, ir 
ieip'U iie dabar Rumnniinie, 
tai ne savo valia. Vengruos 
valdžia, ir Sovietai teigia, 
kad pats Navw pareidavęs 

į išvykti Rumunijon.

lies- 
lais-

ob-

toriaus Veccbietti’o straips
nį apie santykius su Italijos 
Komunistų partija. “Avan
ti” sako, kad socialistai ir 
komunistai turi vieningos 
akcijos sutartį, nes jie dau
guma klausimų dar laikosi 
vienodų nusistatymų. Kai 
kurie paskiausi įvykiai, 
ypatingai Vengrijos, sako 
“Avanti,” kiek sulaužė 
tą vieningumą, bet kairieji 
socialistai nepasirvže pra
dėti brolžudišką kovą pa
čioje darbininkų klasėje 
prieš komunistus.

Kaip žinia, kairieji soci
alistai laikys Venecijoje 
savo metinį suvažiavimą 
ateinati kovo mėnesį. Nen- 
ni, sakoma, norėtų visai

Pasaulinė nutraukti ryšius su komu-, 
jnistais ir susilieti su Sara- 
gato vadovaujamais social
demokratais. bet eilė kitų 
partijos vadu, kaip tai vy
riausias “Avanti” redakto
rius, stoja prieš.

Įtakingas Lietuvos dvasininkas,

( Mirė Andre Marty, francūzų 
senas revoliucinis veikėjas

Paryžius.—Mažame mies
telyje Pirėnų kalnuose mirė 
Andre Marty. Jis turėjo 70 
metų amžiaus.

Andre Marty 
1919-ais metais, 
vavo francūzų 
sukilimui Juodojoje jūroje. 
Sukilę jūrininkai atsisakė 
kovoti kaip interventai 
prieš jauną Rusijos tarybi
nę valdžią.,

Marty paskui tapo Fran- 
cūzijos teismo nuteistas 20 
metų kalėjimo, bet išėjo 
laisvėn po amnestija *923 
metais. Metai/ vėliau jis 
tapo išrinktas parlamentan 
kaip komunistinis deputa
tas. 1927-ais metais jis ta
po suimtas už priešingumą 
francūzų kariniams veiks
mams Maroke. 1936-ais m.

pagarsėjo 
kai vado- 
jūrininkų

Slankėvičius, paneigia gandus 
apie deportavimus iš Vengrijos
Maskva. — Tass prane-'grų deportavimus Tarybų 

sa, kad aukštas Lietuvos, Sąjungon. 
katalikų dvasi š 
tas 
užsienyje skleidžiamus gan
dus, kad vengrai deportuo-

Paryžius
Taikos taryba išreiškė an- 
gailestavima dėl krauio 
praliejimu Vengriioie ir iš
reiškė vilti, kad no nadėties 
nusistovėjimo tarvbinės iė- 
gos pasitrauks iš tos šalies.

sa,

Stankevičių
leis, prela
ws, paneigė

Sąjungon. 
tęs, kad,Stankevičius s t , 

kaip katalikų dvasiškis, jis 
natūraliai domisi 
Vengrijoje, kuri 

i katalikiška.
<o sakęs:
‘Dabartiniu 

grija tapo šme 
Kad pateisinti 
bar davimus Eg 
ruošėjai sėja i 
ga,ndus u^sienyj;

ma
kiti

įvykiais 
persveria- 
Jis tarp

Ven- 
auka. 
bom- 
karo

laiku 
ižtų 
savo 
ipte, 
šmeižtingus 
e apie ven-

n

Panašiai kaip prelatas 
Stankevičius pasisakė i r 
Karpato-Rusi jos stačiatikių 
vyskupas ir Lvovo arkivys
kupas Palladi: Karpato- 
Rusi jos vyskupas sakė, kad 
toje srityje (kuri dabar 
Ukrainos dalis) gyvena 
apie 21,000 vengrų, ir to
dėl Karpato - Rusijoje ypa
tingai domimasi Vengrijos 
įvykiais. Keliai nuo Ven
grijos Hnk Tarybų Sąjun
gos gilumos veda, sakė jis, 
per Karpato - Rusiją, bet 
niekas ten nematė prava
žiuojančių ešalonų su de
portuojamais.

Lenkija duos •daugiau laisvės 
tikybos dėstymui, sako spauda

jis išvyko Ispanijon vado- 
vaut’ tarptautinei brigadai. 

1951-ais met 
gi, tapo išmest 
elizijos Komuni 
už opozicines ide. 
tintas kenkėju, 
tas iš pariijos, ;
lamente 
mąis balsavo k:

ir

ais jis, bet
as iš Fran- 
stų partijos 

i. i as ir apkal- 
Nors išmes- 
jis liko par- 
isais klausi- 
irtu su ko-

munistais. Paskutiniuose 
rinkimuose šiais metais jis 
jau nekandidatavo, sunkiai 
sirgo.

Port Saidas. — Jungtinių 
Tautų policijos jėgos virši
ninkas generolas Burns 
konferavo su britais, ir 
francūzaiS;

Varšuva. — Laikraštis 
“Žycie Warszawv” prane
ša, kad šalvje bus duoda
ma daugiau laisvės tikybos 
dėstymui vaikams. Kol kas 
kunigai arba kiti religijos 
dėstytojai gali mokyti vai
kus religijos tiktai pačiose 
bažnyčiose. Manoma, kad 
dabar valdžia dūos leidimus 
religinėms organizacijoms 
samdvti specialius butus 
religijos klasėms. Bet šiaip 
mokyklos liks grynai pa
saulietiškos — jose religi- 
dėstymo nebus.

Kad susitarti religijos 
dėstymo klausimais, suda
ryta bendra valdžios ir baž
nyčios atstovų komisija.

Varšuvos spauda taipgi 
sako, kad Lenkija uždarė 
speciales radijo stotis, ku
rios ūžimu stengėsi nu

stelbti Amerikos Balso, taip 
vadinamos “Free Europe” 
ir britų BBC lenkiškas pro
gramas. “Trybuna Ludu” 
sako, kad buvo klaida stelb
ti tas programas. Tas laik
raštis sako: .

“Kas teisinga tose pro
gramose, ir to jose mažai, 
mums nežalinga. O kas ne
teisinga, ir to ten daug, 
mums taipgi nežalinga, nes 
geriau leisti žmonėms klau
sytis ir leisti jiems patiems 
nergalvoti ir suprasti, negu 
drausti klausytis. Kai mes 
ūžimu stengėmės stelbti už
sienio programas, jos mums 
buvo pavojum. Dabar jos 
bereikšmingos.”

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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VALDŽIOS VEIKSMAS 
PRIEŠ LAIVAKROVIUS

VALDŽIA PRADeJO žygį prieš 60,000 streikui 
čių laivakrovių.

)jan-

Šiuos žodžius rašant, prezidento Eisenhowerio pa
skirtoji komisija tiria, ar streikas sudaro “nepaprastą 
padėtį.” Jei taip, tuomet bus kreiptasi teisman reika
laujant indžionkšino prieš streikierius. Teismas, be 
abejojimo, vadovausis Tafto-Hartley įstatymu, pagal ku
rį, tokiame atsitikime, streikieriai turį atsisakyti strei
kuoti per 80 diehų.

Kitais žodžiais: streikas bus palaužtas. Unijos va
dovai pasakė, kad jie pildys teismo nuosprendį streiko 
klausimu. O jei nepildytų, aišku, jie ir laiviakrovių uni
ja būtų nubausti—sunkiai nubausti.

Tofto-Hartley įstatymas, kaip jau ne kartą buvo 
sakyta, yra labai žalingas įstatymas ir jis nukreiptas 
tik prieš organizuotus darbininkus. Jį būtinai reikia 
taisyti arba, kaip reikalauja John L. Lewis, angliakasių 
vadovas, atmesti.

Matot, samdytojai, kurie atsisako darbininkų rei
kalavimus išpildyti, yra laisvi, nieks jų nevaržo, o prieš 
darbininkus, kurie nori geresnių darbo sąlygų darbo
vietėse, kurie už tai kovoja, tuojau atsukamas įstatymas, 
atsukami valstybės organai!

TARYBŲ SĄJUNGOS PASIŪLYMAS
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė~ įteikė' didžio- 

siom’s valstybėms, jų tarpe ir Amerikai, naują pasiū
lymą dėl nusiginklavimo, dėl taikos užtikrinimo.

Tame pasiūlyme nauja yra tiek, kad Europoje bū
tų paliktas 1,000 mylių ilgio plotas—nuo Elbės upes po 
500 mylių į rytus ir i vakarus — kurį būtų galima ste
bėti iš lėktuvų, kad jis būtų neginkluotas.

Be to siūlymą, kad atominiai ir hydrogeniniai gink
lai būtų nuįstatyminti, uždrausti; kad visos didžiųjų 
valstybių ginkluotoms jėgos būtų ištrauktos iš svetimų 
šalių, kad būtų eita prie bendro ginklavimosi sumaži
nimo.

Taip, jei šis pasiūlymas būtų priimtas, ramybė tuo
jau būtų pasaulyje didesnė, pasaulio tautos galėtų dau-

DISKUSIJOS APIE 
RELIGIJĄ 
LIETUVOS SPAUDOJE

Ne per seniai Lietuvos 
spaudoje (Vilniaus “Tieso
je”) prasidėjo diskusijos 
religijos klausimu. Konkre
čiai: ar religija, trukdo 
žmogui gerai dirbti ir siek- 
tis laimingesnio gyvenimo?

Prasidėjo taip: kolūkiete 
M. Staugienė rašė “Tieso
je,” kad ji yra religinga, 
praktikuojanti k a t alikė, 
lankanti dažnai bažnyčią, 
bet kad visa tai jai nekliu
do būti gera, darbščia kolū
kiete.

Į tai atsiliepė kita mote
riškė, Žemelytė, kuri sakė, 
kad religija kliudo žmogui 
būti geram kolūkiečiui. Na, 
ir prasidėjo diskusijos. Jau 
keletas straipsnių tame 
laikrašty t i 1 p o religijos 
klausimu.

“Tiesos” redakcija pasi
sako, kad ji ne su visais 

jos klausimu sutinka, bet, 
sako, mes kviečiame ir ki-1___
tus skaitytojus “šiuo kmu-, atsa^ 
simu pasisakyti”. * minn

Tenka priminti, kad dis- jos k 
kusijos yra švarios, ne taip, j 
kaip dažnai pas mus esti, ‘ 
kur, diskusuojant ką nors, 
einama prie asmeniškumų. 
Ne, ten to nėra! Ten reli
ginga kolūki-etė M. Staugie
nė i yra traktuojama labai 
mandagiai, jos nieks ašt
resniu žodžiu neužgauna ir

bet kartu reikia pūti ir są
moningu 
nes $anV 

‘Čiu...
Mok.

inančiu

valstiečiui teliko dvi pra
mogos: bažnyčia, kuriai jis 
turėjo atiduoti kasmet de
šimtinę,. ir svaigalai, ku
riuos jis pirkdavosi savo 
vargstančios šeimos dar di
desnei skriaudai.

“Turint prieš save neiš
brendamas skurdo platybes 
ir patsai darbas buvo neiš
pasakytai sunkus, nes ne
simatė pagerėjimo ir atei
tyje. Dabar gi yra priešin
gai. Socialistinės santvar
kos svarbiausias tikslas yra 
darbo žmonių gerovė, var
dan kurios valstiečiai bu
vo suburti į žemės ūkio ar
teles, pristeigti ir vis dar 
steigiami didžiausi fabri
kai, sunkieji darbai atlie
kami mašinomis. Mechani- 
zavimo augimas kolūkietį 
praturtina, o ne varo į 
skurdą, kaip kapitalisti- 

I niuose kraštuose. Mūsų 
žemės ūkio artelių nariai 
savo vis tobulėjančio dar
bo vaisiais naudojasi dar 
tais pačiais metais, todėl 
jiems yra ’ nepapr as t’ai 
svarbu nuolat gerinti savo 
darbą, naudojantis knygo
mis, pirmūnų patyrimu ir 
vadovaujančių draugų nu
rodymais. Nuoširdžiai dirb
damas, pats kolūkis tampa 
galinga organizacija, skati
nančia, lavinančia visus, be 
išimties, savo narius jau 
paties darbo eigoje.”

dovybė suorganizavo slaptą 
jėzuitinę šnipinėjimo orga
nizaciją. Jos priešakyje bu
vo pastatytas eksjėzuitas 
Lechavičius, kuriam talki
ninkavo šnipai.

“Ir pasitraukęs iš kuni
gų seminarijos aš ne iš kar
to pasidariau ateistu. Ma
nyje dar ilgą laiką vyko aš
tri motyvų kova už religiją 
ir prieš religiją. Tik vėliau, 
jau tarybiniais laikais, kai 
pradėjau studijuoti mark- 
sizmo-lenizmo Idasikų kūri
nius, galutinai nutraukiau 
santykius su religija ir 
bažnyčia. Mano materialis
tinei pasaulėžiūrai susifor
muoti labai daug padėjo 
marksizmo - leninizmo kla
sikų kūriniai, ypač F. En
gelso kūriniai “Bruno Bau- 
eris ir ankstyvoji krikščio
nybė”, “Anti - Diuringas” 
ir s “Gamtos dialektika”. 
Skaitydamas šiuos kūri-

pasakyti,1 nius, aš lengviau- supratau 
į kunigų kiekvienos religijos pobūdį.

1 nei j uAš žinau ir puikiai su

lą- Stoda-1 gusiems buržuazinėje vi- 
aš ma- (suomenėje ir religinėje ap- 

lvo religi-1 linkoje, gana sunku įveikti 
religinius prietarus. Reli
gingi kaimynai, artima pa
žintis su dvasininkais daž
nai kliudo laisvai apsi
spręsti ir galutinai atsipa
laiduoti nuo religijos ir

tary'bi-

Mozūrąičio pažiūra
Naujosios Akm 

as M. Mozui 
buvęs klieri

kytoj 
daise

ateizmo, laišvūma

enės mo- 
aitis, ka
sas, rašo 
riejo prie 
nybės. Jo

nueitas kelias labąi įdomus, 
todėl mes čia pad 
gesnes iš jo 
traukas.

Mik. M.
šo:

strai
josime il- 
įsnio

Mozūraitis

būdam“Jaunas
abai rėligin

iš-

ra-

bu-

Čou En-lajaus pasikal
bėjimas su korespond.^.

PEKINAS. — Spalio 14 
d. Kinijos Liaudies Respub
likos Valstybės tarybos 
premjeras Čžou En-lajus 
priėmė grupę Pekine esan
čių užsienio korespondentų 
ir kalbėjosi su jais.

Atsakydamas, be kita ko, 
į klausimą, kokią reikšmę 
turėtų teigiama Japonijos 
ministro pirmininko Chato- 
jamos derybų Maskvoje 
baigtis Kinijos - Japonijos 
santykiams ir tarptautinei 
padėčiai Tolimuosiuose Ry
tuose, Čžou En-lajus nuro
dė, kad sėkmingas Tarybų 
Sąjungos - Japonijos dery
bų užbaigimas neabejotinai 
padarytų didžiulę įtaką , 
tiek Kinijos ir Japonijos! 
santykiams, tiek ir visai 
tarptautinei padėčiai Toli
muosiuose Rytuose.

Žinoma, pridūrė jis, sėk- J 
minga tų derybų baigtis ne
būtinai sukeltų kokius nors 
tiesioginius rezultatus nor
malizuojant Kinijos - Japo
nijos santykius, bet padėtų 
augti japonų tautos reika
lavimams normalizuoti tuos 
santykius.

Kai dėl Kinijos Liaudies 
Respublikos, pasakė Čžou 

1 En-lajus, tai mes visuomet 
buvome už mūsų santykių 
su Japonija normalizavimą, 
darėme ir darysime kon-^*”A 
krečius žygius šia kryptimi.

Čžou En-lajus nurodė, 
kad, jo nuomone, jeigu sėk
mingai bus užbaigtos Mas
kvos derybos, Japonijos vy
riausybė savo politikoje Ki
nijos atžvilgiu negalės ne
atsižvelgti į padėties paki
timus.

Liesdamas įvykius Kou- 
lune ir Hongkonge, Čžou / 
En-lajus pavadino absur- 

i diskais Anglijos valdžios 
organų paaiškinimus, kad < 
tuos įvykius sukėlęs dviejąk 
kinų grupuočių susirėmi
mas. Dar absurdiškesni 
yra pareiškimai, kad tuos 
įvykius sukėlę komunistai. 
Honkongo valdžios orga
nai, pasakė Čžou En-lajus, 
ketino panaudoti gominda- 
nininkų agentus Honkonge 
ir Koulune, kad sumažintų 
ten Kinijos Liaudies Res
publikos įtaką. Tačiau šios 
riaušės išėjo už tų ketini
mų rėmų. Todėl plėšimo ir 
plėšikavimo aukomis1 tapo 
ne tik pažangieji asmenys, 
bet taip pat visi Honkongo 
ir Kouluno gyventojai, į- 
skaitant ne tik kinus, bet ir 
užsieniečius. Anglų val- 
d ž i o s organai, nesiėmę 
priemolių toms riaušėms £ 
nutraukti iš pat pradžių, ’ 
kai jos buvo nedidelio mas
to, vėliau nesugebėjo' susi
tvarkyti su jomis. Jie nete
ko autoriteto, buvo bejė
giai ir negali palaikyti 
tvarkos. Kaip nurodė Čžou 
En-lajus, pagrindinė įvykių 
Koulune priežastis yra se
nas anglų nuolaidžiavimas 
gomindani ninku a g e li
tams.

as as 
;as. Ne iš 
ateistu.
25 metus

vau
karto pasidariau

Lygiai prieš
tojau į ITelšiii kunigų 

seminariją, kurioj 
5 metus. Bet ii

ėčiau tikrai

a

aš is€

e išbuvau 
•' šiandien

nega
kas įraukė lįiane 
semiųariją. Nei įėvai 
gi m i lės manęs nevertė stoti .prantu, kad žmonėms, išau- 

nau Ji uv j kunigu senįina--•L•- 1 ‘
straipsnių autoriais rengi- • oŽmintarii

mari 
i seminariją 
sutvirtinti

~ I pasaulėžiūrą ir
ymą į visus 
nčius mokslo 
lausimus.

Tačiau kunigT.

ten rasti 
mane do-

semi na- !
manorija .------ - v v.

troškimų, — aš labai nusi-i baznycms.
s filosofi-
ir morali- 1)0 inteligentų: • V • • •

nes teorijos Į studijomis.
kur kitur, c( kaip 
gų seminarijoj aš

pripažįsta lai pilną teise ti- rųn^ bei tėising.
keti ai netikėti. j jr ijriĮ{§gjonig

valės reik'alįngum
“Tiesa 

joje 
kė £' 
bažn 
apei. 
mat]

• Mes čia paduosime keletą 
ištraukų iš kai kurių auto-į 
r i ų straipsnių, tilpusių 
“Tiesoje” religijos klausi
mu.
Mokytojo Valužio žodis

Darbėnų vidurinės mo
kyklos (gimnazijos) moky
tojas V. Valužys rašo:

“Aš visiškai - tikiu
giau kreipti dėmesio į savo žmonių buities gerinimą, nes Staugienėg atvirumu
nereikėtų eikvoti jėgos ginklavimuisi.

Bet neatrodo, kad tarybinės valdžios sumanymą mū-
religija jai netrukdo 
gera kolūkiete, tačiau

M. 
kad 
būti 
tuoj 
kad/ ** • * • • s

su šalies vyriausybė priims, nežiūrint to, kad preziden- pat norisi patvirtinti, 
tas Eisenhoweris sakė, jog sumanymą atidžiai išstu- tikėjimas dievu ir religijos

dijuos.
Beje, Tarybų Sąjungos vyriausybė! siūlo ir tai, kad 

neužilgo būtų sušaukta didžiųjų valstybių viršūnių kon
ferencija, panaši, kokia buvo 1955 metais sušaukta Že
nevoje.

*

vyliąu scholastinė 
jos, dogmatinės

skelbiamais teiginiais tam 
tikra prasme daro rimtą, iš, 
paviršiaus, rodos, neužčiuo
piamą žalą. Kodėl? M. 
Staugienė gera kulūkietė, 
tačiau mes negalime neigti, 
jog iš viso religija žlugdo 
aktyvumą, ir religingas 
žmogus, susidūręs su gyve
nimo sunkumais, kreipiasi 
į dievą, prašydamas iš 
“dangaus pagalbos”, kai 
tuo tarpu sąmoningas žmo
gus, nusikratęs religiniais 
prietarais, tokioje pat padė
tyje “nesuklumpa po kry
žium”, bet, atvirkščiai, su
kaupia visas savo jėgas, 
kad užtikrintų šviesią tary
binės liaudies ateitį. Tikėji- 
jimas liaudimi, komunisti
niu rytojum ir šio tikėjimo 
glaudus rišimas su .darbu, 
be abejo, priešingybė tikėji
mui “dangaus karalyste”. 
Iš čia nesunku suprasti, 
kad nepakanka būti geru

SMERKIA AGRESORIUS
TARYBINĖSE RESPUBLIKOSE vyksta masiniai 

mitingai, kuriuose susirinkusieji smerkia agresorius, 
- pradėjusius karą prieš Egiptą. Tokie mitingai vyksta 

ir visoje Lietuvoje, miestuose ir miesteliuose. Vilniaus 
“Tiesoje” (š. m. lapkr. 15 d.) skaitome:

“Pasibaigė darbo diena. Vilniaus ‘Pergalės' kondi
terijos fabriko raudonajame kampelyje susirinko dar
bininkai ir darbininkės, inžinieriniai-techniniai darbuo
tojai ir tarnautojai, kad išreikštų savo apmaudą ir pasi
piktinimą Anglijos, Prancūzijos ir Izraelio agresoriais, 
užpuolusiais taikią egiptiečių Jautą. Viršum tribūnos— 
transparentas su šūkiu, išreiškiančiu vieningą visos ta
rybinės liaudies valią: ‘padaryti galą agresijai Egipte!'

“Susijaudinusi kalba mitinge saldainių cecho meis
tras Janina Urbanienė:

—Anglijos ir Prancūzijos imperialistai, Izraelio 
agresyvūs sluoksniai, veikdami kolonizatorių nurodymu, 
užpuolė narsiąją egiptiečių tautą, padarė didžiulius nuo
stolius šaliai, ginančiai savo laisvę ir nepriklausomybę, 
iškovotas sunkioje kovoje. Agresorių veiksmus prieš darbininku ar kolūkiečiu, 
Egiptą tarybiniai žmonės, kaip ir viso pasaulio taiką' 
mylintieji žmonės, vertina kaip tarptautinį plėšikavimą. 
Mes reikalaujame: imperialistai turi būti patraukti at
sakomybėn. Visa svetimšalių kariuomenė turi būti ne
delsiant išvesta iš Egipto teritorijos!

Vieningais plojimais sutiko mitingo dalyviai Ur- 
banienės pasiūlymą atidirbti dvi valandas fondo Egip
tui padėti naudai.

“Kalbėjo ' karamelės cecho brigadininke Jadvyga 
Rukšėnai tė, buhalteris Nikolajus Černovas, transporto 
skyriaus darbininkė Janina Griškevičiūtė ir kiti išreiškė 
karštą prijautimą didvyriškajai egiptiečių tautai.

“Priimtoje rezoliucijoje fabriko kolektyvas viepin- 
g'ai pareikalavo nedelsiant išvesti Anglijos, Prancūzi
jos ir Izraelio interventų kariuomenes iš Egipto 
Nutarta atidirbti dvi valandas fondo Egiptui 
naudai/”

Kita žinia iš Kauno:
Z “Turbinų gamyklos darbininkai, inžinieriai,

žemės, 
padėti

“Aš pažįstu nemaža dar- 
: mokytojų,

• k N,e ■ inžinierių, agronomų, kurie 
tik kuni- ■ nelanko bažnyčios, netikį 
pradėjau dievu, bet mano “kažką” 

ogmų tik- esant viršum gamtos, vir- 
nvnn fair* šunį žmonių visuomenės.

Tas “kažkas” dar ir šian
dien tebelaiko sukaustęs jų 
sąmonę. Aš norėčiau, kad 
tokie mano draugai pastų-' 
dįjuotų F. Engelso “Anti- 
Diuringą”, *“ 
kymą į daugelį opių klausi
mu.

“Jeigu drg. M. Staugie
nė nuoširdžiai trokšta tie-’ 
sos, ji būtinai suras ją, kap 
milijonai mūsų šalies žmo
nių surado tiesą, laimę ir 
džiaugsmą. Sunku nugalėti 
senas pažiūras, senus įsiti
kinimui, s-enas tradicijas, 
bet nėra negalima.”
Prof. V. Ruokis 
taria savo žodį

s filosofi-

kosios mo
rn
seminari- 

/istus, mo- 
filosofijos, 
jos, kulto

, kunigų 
mus, seilinai 
cholastinės 
ytinėg i stor i j 
gų,. moi alinės ir dog- 
rnės teologijoj. Bet ko- 

buvo tie ‘ 
buvome mokomi kriti- 

i marksizme, - leniniz- 
ir darvinizmo pagrin- 
nors patys n

įnėm nėi apie marksiz- 
nei api 
dus. $

Skaitytoji} Balsai
Koks dabar pasaulyje 
akiplėšiškas šališkumas!

Pabaigoje spalio (Oct.) mė
nesio būk nesužiniai Izraelio 
karinės jėgos pradėjo maršuo- 
ti per Egipto žemę link Suezo 
kanalo. Egipto militarinės jė
gos nesistengė ar nepajėgė įsi
veržėlius izraeliečius ant vie
tos sulaikyti ir blokšti juos at-

Ten rastų atsa-jgal. čia tuč-tuojau antra die-

M-es 
kuot 
m a 
dus, 
s i ma 
mą, 
grin 
buvo nė vieno K. 
F. Engelso kuri n 
čio 
Mai

ną Britanijos ir Francuzijos 
jčgos iš oro laivyno pradėjo 
bombarduoti Egipto miestus, 
neilgai trukus išlipdino savo 
armijas Egiptan. Tai daugiau 
negu aiškus visų trijų šalių 
sutartingas užpuolimas ant 
Egiplto. Matomai, Egiptas bu
vo bejėgis pasitikti savo už
puolikus, nes karinis užpuo
limas reikėjo karinių apsigini- 

Imu kariškai atmušti, kad jie 
eiaudėdami būtų turėję neš
dintis atgal.

Ir kada Egipto vyriausybė 
pradėjo šauktis pagalbos iš 
Sovietų pusės, nes įsiveržė
liai nepaisė nei Jungtinių Tau
tų pasmerkimo, tai pagaliaus 
J. T. tarptautinę armiją pri
rengė pasiųsti į Egiptą lap
kričio 15-ą dieną. Tačiau tos 
tarptautinės ainnijos koman- 
dierius yra gen. Burns, kana- 
didtis, Britanijos imperijos 
žmogus.
nė armija ar nebus 
konspiracija prieš 
V i et o j e u ž p u oi i k us 
Sovietų laisvanorių 
tai bandoma Britanijos, Fran

tus poelgius pakeitęs žmo- cūzijos imperialistus apsaugo- 
gus susilaukia iš maldingų li Egipto šalyje.

- - j IrylHrii Vienok mūsų šalies spauda, 
gdyti pa- mų. Dėl tos priežasties kaiįradljas televl^iJa keleriopai

mokslai”?

ieko nenu-

? darvinizmo pa- 
įeminarijoje ne- 

rx Markso ir 
io, galin- 
ndinti sumus supaži 

kso ir Engelso mokslu.
“Seminaristam: 

draudžiama j ska 
miųjų klasikų kūrinius, jų 
tarpe J. Žemaitei raštus ir 
Mykolaičio

“Altori 
stas

3 buvo 
ityti įžy-

ir 
taip

Put
šešė

Jąrušauskas
buvb pašalintas
seminarijos
pas ji buvo

ną
nai

no roma- 
ly”. Semi-

iš kunigų 
už tai, kadvien

rastais Mykolai
čio-Putino roman

Seni
na v:

šešėly”.rių 
buvb bruka 
gine makulatūra.

’“Jėzuitin

as “Alto- 
inaristams 
šokia reli-

sį 
režimas stein ges i 
t i visa, kas paž 
žmoniška, jir išu 
klusnius bažnyči 
nepaisydamas r 
laisvės, nei mokslo laisvės. 
Bijodama pažangių idėjų 
prasiskverbimo į kunigų se
minariją,

kai ir tarnautojai pietų pertrau 
erdvų mechaninį cechą pareikšti

prof. V. Ruokis. Jis 
pasisako:

“Kiekvienas žmogus trokš
ta turėti teisingą pasaulė
žiūrą, todėl gyvąją ir ne
gyvąją gamtą pažinęs, jis 
jau tuo pačiu nustoja tikė
jęs slaptų jėgų buvimu. Kai 
dėl gyvenimo papročių, Ii-: 
kusių nuo dievus ar dievą 
garbinusios bažnyčiose se-; 
novės, tai čia jau reikalas, 
kiek painesnis. Savo anks
tyvesnius, daugeliui įpras-

Reiškia ta tarptauti- 
tik antra 

Egiptą ? 
išvyti su 
pagalba,

eminarijos
užgniauž-

angu, . kas senių priekaištų, kaltini- (

oš vergus, kas ir nedrįsta liovęsis-lan 
įei sąžinės

se m i i ari jos va

kyti bažnyčią, kuri kiek
vienam tikinčiam žada . ne
pabaigiamą ir žavų pomir
tinį gyvenimą.

“Buržuazinės valstybės 
bažnyčiai nesigailėjo ir ne

kos mėtų susirinko Lsigaili lėšų. Jas rinko datų 
savo protestu prieš An- giausia iš varguomenės, ku- 

•ancūzijos ir Izraelio agresiją Egipte. j
iso pasaulio viešoji nupmonė, [šimtai milijonų mirties. Caro laikais Lietu-—Viso pasaulio viešoji nur 

žmonių, -r pasakė mitinge kalb

riai gėrybes žadėjo tik po

Vienok mūsų šalies spauda,

ėjęs meistras 
kas,—pasmerkė imperialistus, įsiveržusius į E 
gu supranta interventai, kad ne; bombos, nei sviediniai, 
nei taikių žmonių naikinimas nepalauš didvyriškai ko
vojančios už savo laisvę egiptiečių tautos. Mes, turbi
nų gamintojai, reikalaujame, kad nė vienas, 
kareivis neliktų Egipto žemėje...

“Mitinge taip pat kalbėję šaltkalvis J 
įmones pirminės organizocijos sekretorius Pi 
kiti. i : < .•

“Vieningai priimtoje rezoliucijoje tųrbini 
jai ryžtingai pasmerkė agresorius ir .pjreika 
siant nutraukti intervenciją ir ąi‘

Barkaus- vos žmonės pamaldoms baž- 
giptą. Te- nyčiose ir namuose aukojo

savo gyvenime tiek laiko, 
kiek dabar i o 
riniam ar net

interventų

ankauskas, 
•ončikas ir

į gaminto
ja vo nėdel- 

tlyginti Egiptui už pa

reikia vidu- 
aukštajam 

mokslui išeiti. 0 jie net ir 
rašyti neišmoko, skaityda
mi tas pačias maldaknyges, 
raginusias nuolankiai vilk
ti sunkią darbo naštą, klau
syti ponų, vyresniųjų. ' Vil
ties. nustojusiam d ą r b, o

techni-1 darytus nuostolius.”

'9 •

daugiau verkia Vengrijos įvy
kių, nors tas verksmas, tai 
krokodiliaus ašaros. Juk 
“Amerikos Balsas” ir prirengė 
tuos Vengrijoje sukilimus, ku
rie yra lygūs saUžudystei. Bai
sių dalykų dedasi pasaulyje, 
jau nežiūrint Egipte tikrai 
karinių veiksmų, kas Kyprc, 
Alžyre ir kas buvo neperse
niai Guatcmalojc?

Tai tikrai akiplėšiškas ša
liškumas kapitalistinių šalių.

Honkonge daugiau antiko
munistinių elementų, kad 
būtų galima sumažinti ten 
Kinijos Liaudies Respubli
kos įtaką, pažymėjo Čžou

MADŲ PIRATAI
New1 York o valstijos aukš

čiausio teismo narys Levey sa
ko, kad drabužių pramonėje 
išsivystė madų vogimas. Viena 
firma vagia madas nuo kitos. 
Jis reikalauja, kad šiam pira- 
ttemui būtų padarytas galas, 
nes jis kenkia visai drabužių 
pramonei.

žalą pačiai Anglijai. Jeigu 
anglų valdžios organai, 
Honkonge ir toliau varysSf 
tą politiką, pareiškė Čžou v 
En-lajus, ateityje tokios 
riaušės gali kilti vėl ir dar 
didesniu mastu. Kinijos vy
riausybė negali leisti, kad 
tokios riaušės vyktų prie 
Kinijos sienų, ji negali ne
kreipti dėmesio į tuos įvy
kius.2 ' pusi.—Laisvė (Liberty)* Antr.,i Lapkričio . (Nov.) 27, 1956
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ar netikėt.

(Tąsa)
Įėjęs į karčiamą, Kedulis pasuko į de

šinę, prie krosnies, kur nuošaliai mėg
davo pasėdėti ant suolo ir išgerti savo 
įprastą puskvortę degtinės. Žmonių bu
vo nedaug. Kairėje prie ilgo stalo, užė
musio visą pasienį,* sėdėjo trys vyrai, 
kerčioje priešais dar keturi, matyt, šlėk
tos, apgulę mažą stalelį, kalbėjosi len
kiškai. Netoli durų, ant suolo, kojas 
ištiesę į priekį, sudribę žandaras ir poli
cininkas tylomis, rūke pypkes ir stebėjo 
geriančius.

Kedulis, įsižiūrėjęs, pažino, kad trys 
gale stalo susėdę vyrai tai buvo dvaro 
tijūnas, Karklys, vaitas Kurbauskas ir 
dešimtininkas Lazdinskas. Kedulis sker
somis pasisuko į priešingą pusę. Jis ne
norėjo, kad dvariškiai jį pažintų . Ge
rbusia būtų visai iš smuklės pasprukus. 
Bet tuo tarpu priėjo smuklininkas Men
delis su įprastu kla/isimu:

—Na, Keduli, gersi?
—Puskvortę,— panarinęs galvą, atsa

kė Kedulis.
—Pinigų turi?
—Neturiu. Skolon duoki.
—O tu žinai, kad skolon jau išgėrei?
—Tu geriau žinai. Įbrėžk sienoje dar 

vieną, — parodė galva aprūkusioje sie
noje kreida įrašytą brūkšnių eilę.

Mendelis suskaitė brūkšnius:
— Du tuzinai puskvorčių, tuzinas 

kvortų! Ką tu galvoji, Keduli? Jau 
beveik pusė metų tu geri ir man už ariel
ką nemoki. Tu man kaltas jau penkis 
luksinus. Ne, daugiau iš tau nebeduo-

i

Derybos dėl skolos ir degtinės vyks
ta kiekvieną kartą, kada tik Kedulis at
eina. Jis žino, kad gaus ir dabar, bet 
smuklininkas kas kartą darosi vis kie
tesnis. Nebetoli tas laikas, kada degti
nės skolon nebeduos, o ko gero ir vaitui 
įskųs. Kedulis jaučia, reikalą Mendelį 
nuraminti.

—Klausyk, Mendeli,—sako jis smuk
lininkui, truktelėjęs už rankovės,—duok 
man puskvortę. Aš tau už viską užmo

kėsiu. Mano duktė eina į dvarą panelei 
tarnauti. Gaus algą.

Mendelis nežino, tikėt, 
WAuiiena tokia neįprasta.

y—Tikėk manim, Mendeli, nemeluoju,— 
tvirtino Kedulis.—Ryt rytą Katrę vežu 
į dvarą. Grįžta iš Varšuvos panelė. 
Duok, Mendeli. Ir duonos riekelę pri
dėk su druska. Ir svogūną. Tikėk ma
nim, nemeluoju.

Mendelis patiki. Stato ant suolo pus
kvortę degtinės, ten pat paberia žiups
nį druskos, deda duonos plutą ir svo
gūną. Paskui sienoje įbrėžia du naujus 
brūkšnius.

Tuo tarpu tijūnas ir dešimtininkas at
kreipė dėmesį į Kedulio derybas su smu
klininku ir jį pažino. Iš vaito jiedu ži
nojo apie Kedulio sandėrį su prievaiz
du dėl Katrytės. Tijūnas gudriai susi
merkė su dešimtininku ir šūktelėjo:

—Keduli! Ko tu ten vienas murksai 
kampe? Eik šen pas mus. Bus links
miau.

Kedulis nenoromis kryptelėjo į tą pu- 
'Yę. Nemėgo jis draugysčių ir mieliau 
būtų vienas išgėręs savo puskvortę. Bet 
tijūnas jau stovėjo ties juo, viena ranka 
pačiupo puskvortę, kita įsikibo į ranko
vę ir tempė prie stalo.

—Sėsk, Keduli, — ragino pasislinkda- 
mas vaitas. — Nesididžiuok, kad dūk- 

z terį išleidi į dvarą. Panelė bus! O-o! 
Agotos vietą užims.. Agota jau paše

rt no. O Katrė—graži merga. Jeigu pa- 
j norės, aukštai iškils. O-o! Sėsk, Ke

duli, išgersime,—pusiau pašaipiškai, pu
siau rimtai vapėjo vaitas jau gerokai 
įsigėręs.

Kedulis nedrįso vaitui priešintis. Su- 
sigraibstęs savo daiktus, jis pasislinko 
prie dvariškių, prisipylė molinę taurelę, 
užgėrė vaitą ir jam pripylė. Kai tau
relė apsuko aplinkui, puskvortę jau buvo 

• tuščia.
—Nepašykštėk, Keduli, — vėl ragino 

-iK vaitas bičiuliškai baksnodamas į pašonę. 
s '^-Katrės algą ponas sumokės grynais.

10 Mendelis palauks. Ė, Mendeli! Kvor
tą! Ir silkę su svogūnais. Kedulis duk
terį išleidžia į dvarą. Tai beveik kaip 
vęstuvės. Užgerti reikia.
’ Mendelis pastatė degtinę su užkandžiu 
ir braižė tik jam pačiam suprantamus 

. ženklus. Žandaras su policininku, pyp-

kiavę prie durų, perėjo į kitą smuklės 
galą ir atsisėdo ant suolo, gretindamies 

.prie geriančiųjų. Tijūnas pamerkė vai
tui.

—Keduli, — susiprato tas., — negerai, 
jei nepavaišinsim ir valdžios žmonių. Su 
policija reik visados geruoju.

—Blagorodijos,—kreipėsi jis į tuodu, 
—prašome prie mūsų. Nepakenks po 
burnelę, a?

Kartoti prašymo nereikėjo. Bet kvor
ta jau buvo tuščia. Vaitas, tijūnas ir 
dešimtininkas jautėsi pačiame smagume, 
o ir Kedulis, pakėlęs galvą, jau drąsiau 
žvalgėsi aplinkui.

—Mendeli, pusgorčę! — sušuko barkš
telėjęs indu į stalą.—Ir silkę su svogū
nais!.

Mendelis nenoromis krapštėsi apie 
spintas, bet vaito orumas nusvėrė jo ne
pasitikėjimą Keduliu. Pusgorčė ir silkė 
su svogūnais atsirado ant stalo. Molinė 
taurelė vėl ėmė keliauti aplinkui, o lie
žuviai traškiau suktis gėrovų burnose. 
Juo daugiau gėrė, juo dažniau ėmė kliū
ti Katrytės vardas. Jos tarnyba pono 
Skrodskio dvare, matyt, žadino dvariš
kių smalsumą ir pavydą.

—Žiūrėk tu man Kedulis!—šaukė vai
tas.—Kas galėjo tikėtis? Tokis jau at
rodė suskretėlis. Nenvk, Keduli. Bet 
ar tu nebuvai suskretėlis? Kiek sykių 
aš tave norėjau ponui įduoti. Tavo, ir 
trobos apleistos, ir lauką tu ne visą įdir
bi, ir gyvuliai vos kojas pavelka. Na, 
bet sakau, dievai jo nematė! Tegu 
smilksta. Daug yra tokių. Vienas da
lykas tau pavyko—jaunesnioji duktė. Ir 
sakyk dabar tu man, kad nereikalingas 
mergai grožis! Kad graži merga tai ne 
turtas!

Visi juokėsi, o labiausiai policininkas 
su žandaru. >

Dėl tų kalbų ir juokų niekas neatkrei
pė dėmesio, kai į smuklę įėjo keturi jau
ni augaloti vyrai, susėdo kitam gale sta
lo, paprašė puskvortę degtinės, išgėrė po 
taurelę ir smalsiai klausėsi kalbų aname 
stalo gale. Smuklininkas žiburio nežie
bė, bet pro du langu iš vakarų šono dar 
švietė saulėlydžio žaros, o pro langą iš 
priešingos puses sruveno tamsėjantis 
sutemų mėlynumas. Smuklės prieblan
doje pilkšvu debesėliu plaukiojo pypkių 
dūmui, bolavo ilgas stalas, juodavo gal
vų siluetai.

Tijūnas Karklys, prisislinkęs iš. kito 
šono, takšnojo Keduliui per petį ir 
gergždančiu balsu priekaištavo:

—Slėpei dukterį, Keduli. —Į lažą jos 
neleidai. Būčiau aš ją pašokdinęs tą 
tavo gražuolę. Būtų buvus ji man klus
ni, kaip avelė. Ech, myliu. pašokdinti 
gražias mergas!

Bet vaitas, pasipiktinęs tokiais tijūno 
norais, piktai suriko:

—Valdyk liežuvį, Karklyl Ne tavo no
siai Kedulytė! Ji pono palociuose švais
tysi^. Ne tu, bet ji tave šokdins! Žiū
rėk, kad tau netektų jai rankų bu
čiuoti !

Dešimtininkas ir žandaras su polici
ninku leipo juokais.

Bet Karklys nepasidavė.
—Kai švaistysis, tai pažiūrėsime. O 

ligi šiol kas ji buvo?. Su Balsiu myla- 
vosi! O aš jos Balsį, jei būčiau norėjęs, 
būčiau šimtą kartų Rubikiui į lovį pa
guldęs!

—Su Balsiu ji niekad nesimylavo!— 
netikėtai įniršęs sušuko Kedulis.—-Bal
sys mano žentu niekad nebūtų buvęs!

Išgirdę Balsio pavardę, žandaras ir 
policininkas sukaupė dėmesį. Jiedu pri- 
klausė tiems, kuriems buvo įsakyta šioj 
apylinkėj sekti Balsį ir jį suimti. Bijo
dami tokiais neramiais laikais painiotis 
žmonėse, jiedu daugiausia prasėdėdavo 
smuklėje, tikėdamiesi, ar neišgirs ko 
nors, apie ieškomąjį nusikaltėlį.

—Balsys? O kur dabar Balsys?—ne
iškentė žandaras.

-—Ieškok tu vilko eglynuose, o ne prie 
didžiojo kelio,—suniekino jį vaitas.-—O 
ir saugokis, kad pats nepakliūtum Jam 
į nagus. Su Balsiu, vyruti, juokų nėra!

-—Tegu tik mes jį sučiuptum„—narsavo 
policininkas. — Nusispiauti! Mes jam 
tuoj geležėles ant rankų—ir į belangę.

čia prašneko dešimtininkas:
—Žmonės šneka, kad Balsys į girias 

patraukė, razbaininkus renka ir eis dya-

(Bus daugiau)

Mi
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Haverhill
irė daug lietus ių
Lapkričių 7-ą <

Juozas M. Benku
žiaus, gyvenęs 3 Elmwood 
e., Bradford, Mass. O apie 
ą valančią, tą 

mirė jo moteris, 
metų amžiaus.
apįe 45-ius metu
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Benkus. Ji 
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oje.
Lapkričio 11-ą 
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lydėjo į .Lietuvi 
kapines Bradford 

buvo palaidot 
vičnon duobėn.

ietkų.
Lapkričio 
eksandr 

metų amžiaus, 
Amerikoj 
Paliko sax

na 
tin

kv

pietų
dieną kaip 

didelė minia 
Farmer and

. i Tautiškas 
i, Mass 
i ;

Buvo

9-ą dieną 
icewich, 
169 River St. 
mo 63 metus. 
;erį Marę, du 
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elen Morrow, 
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Iš Brazilijos
Mirė Petras Valentas

SAO PAULO. — Petras Va
lentas gimė 1899-ais metais, 
spalio 19-ą dieną, Antašavos 
kaime, Vabalninku valsčiuje, 
Biržų apskr. mažažemio vals
tiečio šeimoje. Dar mažas bū
damas, neteko motinos, turė
jo tarnauti piemenėliu pas 
turtingesniuosius ūkininkus. 
Sunkus pragyvenimas, skur
das, užgriuvę pilnu savo svo
riu ant mažo piemenėlio pe
čių, giliai paveikė Petro poli
tinį samprotavimą, todėl išau
go atspariu ir pasiryžusiu pro
letarinių kovų dalyviu.

P. Valentas, mobilizuotas į 
fašistinės Lietuvos armiją, su
siriša su Lietuvos Komunistų 
Partija ir sąžiningai vykdo 
jam pavestas pareigas. Pasi- 
liuosavęs iš kariuomenės, ap-

“drausmės” nesilaikys. Vie
tos lietuviški “žurnalistai” jau 
buvo surengę provokacijas, 

Į bet sportininkai į jų, spąstus 
neįėjo; jie nėra toki naivūs, 
kad nežinotų su kuo gali ir su 
kuo nereikia reikalą turėti, 
kad provokacijas išvengus.

Kad “Mūsų Lietuvos” rašei
vų provokacijų planas nepa
vyko su tarybiniais krepšinin
kais, tai džiaugtis reikia. Jie 
dar iki šiol gailisi, kad jų 
planas “neišdegė”.

Mes tikime, kad tokie žy
giai kai kada užsibaigs. Mums 
taikos šalininkams, lieka 
džiaugtis tarybinių krepšinin
kų pavyzdingu apsiėjimu ir 
užsilaikymu San Paulyje. Tai 
didelis įnašas taikos .labui.

stovi. Tai reiškia, kad darbi-' 
ninko alga sumažėjo 40 pro
centų.

Santaupų turėti neįmanoma. 
Jeigu praėjusiais metais turė
jai taupomoje kasoje 1,000 
kruzeirų, šiais metais tas 1,- 
000 turi tik tai 600 kruzeirų 
vertę, o darbininkų ir tarnau
tojų algos “apmaldytos” stovi 
vietoje.

Pinigų valiutos kritimas, 
prekių kainą ir valstybinių 
mokesčių kilimas, šiandieną 
svarbiausia problema Brazili
jos liaudžiai.

Varguolis
(Iš “Darbo”)

Powellis sako, kad jį puola 
ir rasistiniais sumetimaisPinigo vertė krinta

S. PAULO. — Brazilijoje 
kruzeiro vertė kriste krinta. 
Ir vyksta sprausmės smarku
mu. Lyg pasakoje—staiga jau 
vėl nukrito.

Pragyvenimas netikėtai 
brangsta. Jei už kiek laiko, 
kokį daiktą nupirkai už 10, 
Šiuo laiku jau turi mokėti už 
tų patį daiktų 14. Pinigo ver
tė nukrito keturiais taškais, o 

uždarbis vietoje

Harlemo negriškasis kong- 
resmanas Powellis išsiuntinėjo 
laiškų, savo distrikto balsuoto
jams, sakydamas, kad jis 
geras demokratas, nors rėmė 
Eisenhowerj. Kaip žinia, De
mokratų partijos vadovybė 
Washingtone dabar bando at
imti nuo jo visas privilegijas.

Powellis sako, kad atakai- 
prieš jį vadovauja diksikratai 
ii- jiems panašūs reakcininkai.

Mass., kur sigyvena Kaune ir aktyviai 
abu Benkai I dalyvauja tų laikų proletaria- 

daug to kovose. Kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos nebaugi
no Petro. Jis buvo nepalau
žiamas revoliucijos karys, — 
jis buvo įsitikinęs kapitalisti
nės sistemos žlugimu ir prole
tariato klasės pergale.

Ekonominiai sunkiais 1929 darbininko 
metais, Petras su šeima, ne
galėdamas išsimaitinti ” ‘ 
voje, atvažiuoja i Braziliją, 
kur mane uždirbti lengviau 
sau ir savo šeimai duonos 
kąsnį. Tropikų krašte, tačiau, 
jis pamatė nei kiek nemažes
ni darbininkų išnaudojimą. Jis 
nerimauja. Lietuvių kolonijo
je susiranda naujus kovos 
draugus, su kuriais stoja į 
naujo fronto gretas, už Bra
zilijos liaudies laisvę, už dar- , 
bo klasės pasiliuosavimą iš po 
kapitalistinio jungo.

Nepastovus ir didelio akty
vumo reikalaujantis gyveni
mas, labai anksti palaužė Pe
tro sveikatą. Paskutines savo 
dienas pragyveno iš darbinin
kams skiriamos pensijos. P. 
Valentas, šeimoje buvo tau
pus, bet visuomenės, o ypa
tingai darbo klasės reikalams, 
buvo vienas iš stambesnių mū- i 
su kolonijoj aukotojų.

Brazilijos lietuvių kolonijo
je, kiekviena pažangi organi
zacija, Petro asmenyje, turė
jo entiuziastą narį, patarėją ; 
ir aktyvą veikėją.

šiandieną, t. y. rugsėjo 4-ą 
dieną, mes, palaidodami Ta
ve, Petrai, su ■ ašara gailia 
Budėdami, tik pasidžiaugti ir 
didžiuotis galime Tavo dar
bais. Ten, kur Tu pirmą kar
tą savo gyvenime iškėlei rau
doną kovos vėliavą, 
ant tvirtų pamatų 
socializmo rūmai, o 
kę, prie Tavo kapo 
me Tau paskutinę pagarbą ir 
prisiekiame, kad tęsime Tavo 
pradėtąjį darbą.

Petro 
vaikams 
me gilią
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Wilkisp, šešius anūkus ir

as ir II
Lietu- [

Pa 
na 
an 
do

nu 
tai 
!a 
Iri 
i

nūkus. Palai- 
dieną su baž 
ii jom ant St

g kvietkų.
mirė
72-ų

emeri ko j išgy- 
Paliko tris sū- 
alter ir Cons-
Mrs. Marcel-

Visi gyvena
Jlaverhillyje.

Palaidota lapkr. 14-ą dieną 
int St. Patrick’s kapinių.

Rugsėjo' 7-ą dieną mirė Jo
nas Salloiįas, 
žiaus, gyvenęs 
Aijnerikoj ! išgyveno 46 metus 

du broliai miĮrė seniau. Pa
laidotas Įapkr 
Lietuvių 

:d, Mašs.

5$-ių metų am-
4 Poster St.

10 dienų ant 
apinių, Brad-;aut. k 

Grąborius S. D 
Aifnico anjd son.
rūpinosi Andrius Majauskas. 

Lai būna vi denis } — 
merikos žemei L

Laidotuvėmis

siems lengva
A)

USNYNE
Modeminė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį., 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto. ' .

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiedniejau
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoję, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, — nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

s nesuranda
enų Kastantas 
ų metų am
is 199 Seven

Mass., 
ažįstamus vy- 
gton St., Ha- 
edu ir užsi-

Apgaviko dar vi
Spalio Į9-ą di< 

Bi drewich, 75- 
žiaus, gyvenant: 

ar R d., į Groveland, 
ištiko du nep. 
is ant Wash iii

vęrhillyje. kur euu n užr
ietė musų tautietį “ant stik- 
alaus” karčiamon.

Besriupčiojant
vienas iš nepažįstamų išsi

traukė iš savo 
pepieriniū ir 
— a 6,000 doleri 
pi rodys tiek pinigų, tai 
duosiąs $1,000. 
tis atsakė', kad r
jis galėtų parodyt $4,000. Ne 
pžižįstamas sutiko, 
$’ ,000 ir padavė.

St 
su 
r u

yr

gėltoną alu-

kišenės sauja 
saike, kad čia 

ų ir, jeigu kas 
jis'

Mūsų tautie
tis tiek neturi,

gyvenimo 
ir anūkams 
užuojautų!

jau stovi 
pastatyti 

mes pali- 
atiduoda-

draugei, 
išreiškia-

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE; .

Įskilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Išvengtos provokacijos
S. PAULO. •+— Visi atsime- 

na tarybinius sportininkus, 
krepšinio lošėjus. Jie su bra-» 
žilų rinktine pralošė. Bet 
rungtynėse svečiai parodė 
meistriškumą, išsilavinimą ir 
kultūringumą,

i įvairių sporto šakų rungtynėse 
• ■ . ! labai didelė stėka. Laisvu lažas nuėjo ban- , , . . . . .. . , •.ku tarybiniai sportininkai 

vaikščiojo po1 miestą, lanke
i. Vienas 

jų, virš dviejų metrų aukščio,

atskaitė

Tuomei mūsų 
gus kišenėn ir s 
pažįstamų lydini 
k(bi, išsiėmė $4,000 ir jiedu 
sugrįžo daugiai

tautietis pini- - 
u vienu iš ne-

ko Brazilijoje

u pas ijiūsų ta

utietis atmer
omet pamatė,
štamų jau nėr

dėjo ieškoti pin
de,, kad ir pinigų nėra^ Apsi

jai
000 kišęnėjė!
ta
tu

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

išsigert. Mat, .. .. • , - . ,i-'i- • • ir jiems įdomias vietas utietj. visi $5,-; *• < • j uO kai mūsų! *./’ . .. * t> » ■' muskulingas vyras, Krumlnas, 
stebino san pauliečius. Kur 
tik jis ėjo, sekė smalsuolių 
būrys. ’ '

Tarybiniai sportininkai pa
liko gerą įspūdį ir gan palap* 
kių komentarų vietinių sporto 
mėgėjų ir visuomenės tarpe. 
Tik taip nesuprato vadinamie
ji vietos lietuviškos spaudos 
“dirigentai”. Jie dar prįęš 
tarybinių sportininkų atvyki
mą jau darė savotiškas prog
nozes, kad nebus galima su 
krepšininkais nei susitikti, nei 
pasikalbėti. “Mūšų Lietuva” iš 
“patikimų šaltinių” pranešė, 
kad tarybiniams sportinin
kams yrą viskąš uždrausta, ir 
jiems gręsė pavojus sugrįžus 
Tarybų \ Są j ungon, j ei ’* tos '

kė savo akis,, 
kad jo nėpa- 

■k'.Kai pra- 
gii, tai pasirų-

: dar
nieko nesura-i

skundė policijai, vienok

do.
Greitai pralo 

ngva. Jau ne 
apgautas 
nok žmor 
>1 ,

le
panaši 

ės dar

)ti nėra taip, 
vienas buvo.

u būdu, vie-, 
vis nesisaugo-;

Darbininkė
i *■« ui t ny» i* ^•■**^*»***«<«»

Į bus pradėta štaiyti 
liauja Mokytojų” 
nupirktas. 340 a

y Brook, L. I. Tai; 
.iš did ‘ ' • 

es kolegijų. >.

Tuojau

ės Stom 
bąs vien 
ši

Kolegija. Jau 
krų. plotas že-

žiausiųtos r d

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVĖ



Kaip Lietuvos darbo žmonės 
poilsiauja i.

4 a B ■fa

Daugiavi-etis komfortabi
lus autobusas greitai va
žiuoja per gražiąsias Vil
niaus apylinkes. Pro jo lan
gus lekia ryškios saulės nu
šviesti beržynėliai, noks
iantys kolūkinių laukti ja
vai, žalios pievos ir kalne
liai. Štai už plento posūkio 
pasirodo pušynas. Mašina. 
pasisuka ir sustoja. Kelei-! 
viai — Vilniaus, įmonių ir 
įstaigų darbininkai ir tar
nautojai — atvažiavo į Va- 
lakumpių poilsio namus.

Likėnų sanatorija, išgarsė
jusi savo mineraliniais šal
tiniais.

Šią savaitę atsinaujins 
derybos tarp ILA unijos ir 
170 'laivų kompanijų, ku
rios yra susispietusio^ 
taip vadinamą New York 
Shipping Association.

Zlnkn
gipte, Gerai pavykęs Lietuviu NamoSpauda ir įvykiai E 

r l enk
Užsakykite Laisvę savo 

giminėms i Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.Bendrovės suvažiavimasengrijoje i įjoję

galima manyti,
atstovauja bent,

dali vengrų
britų, francūzų sapusiškai geras,

Visi respublikos kuror
tai yra liaudies nuosavybė. 
Čia ilsisi darbininkai, tąr- 
nautojai ir inteligentija. 
Daugiau kaip 50 tūkstan
čių kelialapių į sanatorijas 
ir poilsio namus darbo žmo
nėms šiemet davė respubli
kos profsąjungos. Lietuviai 
plačiai naudojasi ir broliš
kųjų respublikų kurortais. 
Daugelis jų praleidžia ato- 

, Krymo, 
Baltarusijos,

mūsų šalies 
transporto orlaiviai

Tą vasaros dieną poilsio. &togas ‘Kaukaz0)
namai gyveno įprastinį sa- Ukrainon 
vo gyvenimą. Teniso korte ’
saulės nudegintos merginos 
žaidė tenisą. Tinklinio aik
štele, lyg padūkęs, lėkė o- 
dinis kamuolys. Sugulę žo
lėje, snūduriavo saulės vo
nių mėgėjai. Po išsikeroju
sia pušimi prie apvalaus 
stalo “kovėsi” šachmatinin
kai. |

Vieno pasakojimas
Mes kreipėmės į vieną iš 

jų — pražilusį žmogų, pra
šydami papasakoti, kaip jis 
leidžia savo poilsio dienas. 
Vladas šekštelis, Vilniaus 
23-osios mokyklos mokyto
jas, beveik keturiasdešimt 
savo gyvenimo metų pasky
ręs pedagoginei veiklai, pa
sakė:

— Atvažiavau čia — lyg 
į savą šeimą, pas malonius 
ir paslaugius žmones. Visas 
aptarnaujantysis persona
las labai rūpinasi mumis. 
O ilsisi čia įvairiausių pro
fesijų ir iš įvairių, šalies 
miestii atvykę žmonės. Ne
žiūrint to, mes labai greit 
susidraugavome. Mūsų 
diena prasideda nuo rytinės 
m’ankštos. Po to mus kvie
čia į valgyklą ir duoda ska
nius pusryčius, o vėliau, 

• nustatytomis v a 1 a n d o- 
mis — pietus, popietinį už
kandį ir vakarienę.

Poilsio dienos 
įdomių pramogų, 
nas Čia randa tokį 
m«, kuris jam patinka. Mė
gėjai pakvėpuoti miško oru 
eina uogauti, o uogų čia yra 
labai daug. Daugelis eina į 
paplūdmį, prie vėsiųjų Ne
ries krantų. Vakarais klau
some klube koncertu, žiūri- 
me filmus. Neretai pas mus 

-atvažiuoja iš Vilniaus lekto
riai, artistai. Malonų įspū
dį palieka pasivažinėjimai 
garlaiviu po Nerį, ekskur
sijos po istorines vietas.

šekštelis minutę užsi
mąstė.

— Niekad senojoje Lie
tuvoje man nebuvo tekę il
sėtis poilsio namuose arba 
sanatorijoje, — pasakė jis. 
— O dabar aš kas metai 
gaunu nemokamai 
trečdalį jo kainos 
į kurį nors šalies 
Praeitais metais,

Latvijos ir Estijos sanato
rijose. Iš Krymo kurorto 
“Elektrik”, kuris yra Jalto
je, neseniai parvažiavo Vil
niaus plataus vartojimo 
elektrotechnikos reikmenų 
gamyklos surinkėja Men- 
žinski-enė.
technikos gamyklos darbi
ninkas Intas neseniai nuva
žiavo ilsėtis į Kaukazą — į 
Boržomį. Pirmajame šių 
metų ketvirtyje grupė “El- 
fos” darbininkų ir inžineri
jos - technikos darbuotojų

perse-

ir

“Elfoš” elektro

Dieną prieš Thanksgiving— 
Padėkos šventę 
kariniai 
atskraidino apie šimtą vengrų
pabėgėlių ir jie tapo apgyven
dinti Camp Kilmer stovykloje 
New Jersey valstijoje netoli 
New Yorko.

Tas žingsnis ir laikas buvo 
tiksliai planuoti: pabėgėliai 
atskraidinti kaip tik prieš 
šventę, kad sudaryti štai ko
kį sentimentali propagandini 
vaizdą :

Štai nuo komunistų 
kiojimo bėga žmonės, 
tant vaikus ir moteris,
juos priglaudžia didžioji de
mokratijos šalis, laisvoji Ame
rika, ir pasodina prie savo pa
dengtų stalų su kalakutiena ir 
visais demokratiniais Thanks
giving prieskoniais.... •

Taip bubnus mušė visa di
džioji New Yorko spauda, to-: 
kį vaizdą piešė visi laikraš
čiai, nuo liberaliniai demokra
tinio “Post” iki. aršiai reakci
nio “News”.

poilsiavo Sočyje, Aluštoje, I Bet Pje^dama 'tol<

uių vai 
kad no, 
sekciją,

ą ir
bet ji 

bent
Egipte hiekas
nekvietė).
,Ar mes gird 
Yoi-ko spauda, ragintų rinkti gatų.

me, kad New . plaukė

Praėjusį šeštadienį įvykęs 
Lietuvių Namo Bendrovės šė- 

■ rininkų suvažiavimas buvo vi- 
pavykęs.

i Suvažiaviman susirinko ir su- 
šimtas su viršum dele- 
O daugybė tų, kurie

aukas 
niams, 
s i c-m s ?

egiptiečiams tremti- negalėjo pribūti ir asmeniškai 
caro nukentėju- suvažiavimenuo ' 

Ar re
protesitąi, pik (eta i?

Aną
Harrirn

dies ši visa įstaiga. Jie dar 
ištisus metus prisidės savo 
darbu prie jos išlaikymo.

Po suvažiavimo, kaip buvo 
garsinta, įvyko Bendrovės me
tinė vakarienė. Vakarienė bu
vo pirmos klasės. Tiktai gai
la, kad dalyvių buvo neper- 
daugiausia. čia jau apsileidi
mas pažangiosios visuomenės. 
Kitą 
daug

NEW YORK
help Wanted—female

Auklėtoja. Lengvas namų darbas, 
prižiūrėti vieną 2 m. amžiaus vai
kutį. Mokanti kalbėti angliškai. 
Nuosavas kambaiys ir vonia. Tele
vision. Gera alga nuolatinei, patiki
mai moteriškei. CE. 9-8687.

(229-231)

dalyvauti, pri- 
n gi am i mitingai,! siuntė Įgaliojimus juos atsto

vauti. Taip, jog lengvai susi- 
' darė “kvorumas” ir suvažiavi
mas galėjo1 prasidėti.

Bendrovės prezidentas Wal
teris Keršulis išdavė raportą 
iš direktorių' tarybos veiklos. 
Gražus ir džiugus buvo rapor
tas — gražus ir džiugus tuo- 
mi, jog, pasirodo, praėjusį

i dieną 
imas n 

yorkiečius soli 
grais deginti 
žvakes,) kurio 
rų gedulo žen 
panašaus.

idarunhe
sh žmonėmis šalies, ku- suvažiavimą išrinktieji direk-

ryti so 
čiais, 
i juos 
dvi. ga 
šalys, 
ja?

Ką

gubernatorius . 
et ragino new- 

i darume su . ven- 
<ažkokias žalias 
Įs esančios veng- 
klais ar kas tai 

jis ragino da- 
su egiptie-

begailestingai užpuolė į toriai labai gražiai kooperavo
• • • 1 • i • — • I zm Ir zi z-I "w»1 1 '/V* i <t Ir n ningos
Britan:

Jieje, nors 
v o jokių suki 
tikra politinė

kartą turėtų pasirodyti 
geriau. AUTOMOTIVE

Rep.

uz-

1956 Step-in Trokas. Viršus iš 
aliumino. Vietos—6 pėdų. 10-% 
vietos vairuotojui pagulėti. Įvažiuo
ta 3200 mailių. Privatus savin/J- 
kas. Tiktai 
Nelson Ave., 
Island. HO. 
iki 7. v. v.

$2800.
Great 

6-1630.

Borchers, 'JA.
Kills, Staten
Nuo 7 v. r.,

(226-232)

Kodėl kapitonas Bradley 
nepikietavo ir britu?...

Nors uostininkai buvo
imti strėikavimu ir pikietavi- 
mu pačiame uoste, ILA uni
jos vadas kapitonas Bradley 
ir koks šimtas su jo unijos 
pareigūnų ir narių rado laiko 
ir reikalo nueiti prie tarybi
nės Jungtinių Tautų pasiunti
nybės Park Ave. gatvėje ir pi- 
kieltuoti — Vengrijos klausi
mu. Bradley vadovaujami pi- 
kietai tarp kitko nešė impe
rialistinį šūkį “Amerikos ru- 
bežiai randasi prie Dunojaus” 
—kitaip sakant, Amerika turi 
teisę intervenuoti Vengrijoj...

Kai kurie eiliniai uostinin
kai paskui klausė, kodėl jų 
unijos vadai nerado reikalo 
pikietuoti britų 
protestuoti prieš 
Egipte. Britai 
New Yorke turi
J. T. pasiuntinybes, 
konsulatus, informacijos sky
rius, įvairias Įstaigas. Pikie
tuoti juos nesunkiau, negu pi
kietuoti Sovietus.

Į tuos klausimus ILA vadai 
neatsakė.

HELP WANTED MALE
imperialistinės veikė draugiškai ir sutartinai, 

ja ir Francūzi- Kai kurie jų Įdėjo labai, labai 
I daug darbo į visokius namo 
reikalus. Užtai jiems suvažia
vimas išreiškė didelį dėkingu
mą karštu delnų plojimu. Ki
ti Bendrovės viršininkai ir di
rektoriai papildė Keršulio ra
portą.

Paskui raportus davė visos 
įstaigos paspadorius Walteris 
Brazauskas ir knygų vedėjas 
Jonas Gasiūnas.

Paskui visi raportai buvo 
plačiai ir savikritiškai apdis- 
kusuoti. Mat, iš visų raportų 
pasirodė, kad nežiūrint gana 
didelių iš direktorių ir gaspa- 
doriaus 
jusiais 
turėjo 
dolerių 
jusiais 
negerai.
vo diskusijose vėl ir vėl nuro
dinėjo, kad čia reikia talkos 
mūsų visų. Pavyzdžiui, namas 

■ turi net tris sales, labai pui- 
! kiai įrengtą kuknią ir šaunų 
restauraną. Ko mums reikia, 
tai daugiau ir įvairiausių pa
rengimų. čia kiekvienas *ėri- 
ninkas gali pasidarbuoti gavi
me salėms kostumerių. Tiktai 
reikia nepamiršti savo taip la
bai svarbios Įstaigos.

Tikiu, jog apie suvažiavimą 
kas nors iš viršininkų dar dau
giau ir plačiau’ parašys.

Beje, suvažiavime buvo 
smarkiai agituota už gavimą 
daugiau garbės narių. Jų dar

Mašinistai. Geua alga Lathe dar
bininkams. Dieniriiai ar naktiniai 
šiftai. Auganti kompanija, išdirba 
ultrasonic dalykus. Reikalinga 5 m. 
patyrimo, šaukite Mr. Kaplan, ST. 
4-6602 Dinn 6 vai. vak. CAVITRON 
EQUIPMENT CORP., 42-26 28th 
St., L. I. C. (230-236)

klausoipybę, 
spauda Auto Mechanikai. Su patyrimu 

ant Chrysler išdirbinių. Nuolatinis 
darbas, tiktai išsilavinę mechanikai 
kreipkitės. Gera alga, kreipkitės 
asmeniškai ar skambinkite: Jackson 
Motor Co., 94-15 Northern Blvd., 
Jackson Hts., Queens, IL. 7-2100.

(228-231

vis d
’ijos ir
Kartais kalbama 

y Lenki.

:i vaizdą ta 
komercinė spauda daug ką 
užmylėjo.

Visų pirma, nemenka dalis 
tų bėglių yra ne vengrai, ku
rie tik dabar paliko savo šalį, 
o seni pabėgėliai, kurie gyve
no Vokietijoje arba Austrijo
je nuo pat karo pabaigos, ir 
dabar buvo perėję sieną. Ven- 
grijon, kad dalyvauti sukili
me, — O' paskui vėl buvo pri
versti bėgti. Laikraštininkai, 
kurie apklausinėjo tuos pabė
gėlius, jų tarpe nerado pa
prašytų Budapešto darbininkų 
arba šiaip darbo žmonių, ku
rie būtų buvę išstoję prieš val
džią, kuomet prie vairo dar 
stovėjo Gero. Tie, kaip atro
do, nebėgo. Lėgo senieji bė- 

•gliai arba jiems panašūs—de- 
I klasūoti vidurinės arba turčių 
i klasės žmonės, kurie visuo- 

3 U t O mobiliais — niet pasirengę traukti ten, kur 
“Pobė- jų kišeniniams interesams pa- 

! togiau.
Antras dalykas, ko didžioji 

spauda nemini, tai kontrasto 
ilsėtis 1 įarp Egipto ir Vengrijos. Jei

gu mes paskaitytum “Times”., 
. “Herald-Tribune’’ ir kitų did- 

, tai humaniz
mas, geraširdystė, labdarybė 
ir žmoniškumas kaip sula var
va, kai kalbama apie Vengri
jos žmones.

Taip, Vengrijoj'e įvyko tra
gedija, baisi tragedija. Bet 
kažkodėl tas visas humaniz
mas neliečia s Egipto. Ta di
džioji spauda žino, l;ad tomis 

■ pačiomis dienomis, kai šautu
vai tratėjo Budapešte, patran
kos gaudėj o Pont Said c. Port 
Saido ligoninės pilnos sužeis
tų. Dešimtys tūkstančių egip
tiečių paliko be namų, be pa
stogės. Port Saido ir Ismailos 
gyventojai gynėsi prieš sveti
mus įsiveržėlius didvyriškai 
šalia savo karių — įsiveržė
lius, kurių niekas, nei vienas 
egiptietis nekvietė (tarybinius 
karius padėti kvietė Kadaro 
valdžia. Galima manyti, kad 
ji atstovauja Vengrijos zmo-

Druskininkuose. Daugelis 
elektrikų neseniai gavo 
lialapius į Kislovodską, 
čį, Chostą, Tuap^ę ir į

Sekmadieniai

ke-
So-

O kaip gi praleidžia sek
madienius tie, kurie dar ne
turėjo atostogų arba jau il
sėjosi? Nuo pat ryto Lietu
vos miestų gatvėse tokiomis 
dienomis galima pamatyti 
daugybę puošniai apsiren
gusių vyrų, moterų ir vai
kų su krepšeliais ir kupri
nėmis, su hamakais ir ple
dais rankose. Jiė skuba prie 
autobusų ir garlaivių, kurie i 
vvksta i vasarvietes. Dau
gelis išvyksta už) miesto sa- 
v a i s' ; 
“Moskvičiais” arba 
domis”.

Lietuvos darbo 
dažnai išvažiuoja 
užmiestį kolektyviškai, su
sirinkus visiems įmonės, 
darbuotojams. Nelabai s.e-' lapių puslapius, 
niai vieną tokių; išvykų su
organizavo Vilniaus “El- 
fos” gamyklos kolektyvas. 
Šios įmonės darbininkai ir 
tarnautojai nuvyko prie 
Trakų ežerų. Toli po apy
linkes aidėjo linksmos dai
nos. Jaunimas, pučiamųjų 
orkestrui grojant, , šoko, f 
Tinklinio mėgėjai surengė 
gamyklos komandų rungty
nes. O tie, kurie jau senes
ni, bevelyjo pagulėti minkš
toje žolėje arba hamakuo
se su knyga rankose, pasė
dėti prie šachmatų lentos, 
sulošti vieną kitą partiją 
dominu. Tik vėlai vakare, I 
kai ežerą apgaubė rūkas, o 
danguje pasirodė ryškios 
žvaigždės, gamyklos dar
buotojai grįžo namo.

i' j »

Tolimose kelionėse
Daugelis lietuvių mėgsta 

turizmą. Daugiau kaip šim
tas pedagogų šiemet kelia
vo po Krymą įr Kaukazą. 
Draugę su kitais Tarybų 
šalies alpinistais grupė lie
tuvių buvo įkopusi į Kau
kazo kalnų viršūnes. Šim
tai švietimo darbuotojų' da
lyvavo ekskursijose į Mask
vą, Leningradą ir Sočį. 
Daugelis mokyklų mokyto
jų, plaukdami valtimis, ap
lankė istorines Lietuvos ir 
Baltarusijos vietas, o kai 
kurie, kartu su šeimomis, 

I savomis mašinomis keliavo 
Į po tris Pabaltijo respubli- 

netoli Latvijos sienos, šiau- i kas. Neseniai Lietuvos tu
rinėje Lietuvos dalyje, yra‘ristai grįžo iš ekskursijos

kupinos 
Kiekvie- 
užsiėmi- žmones

apie

Lenkijoje nebu- 
imų, o tik tam 
pakraipa, kuri 

i pilnesnę nepri- 
New Yorko 

ar kalba apie 
Lenkijos re vol- 

net
os sukilimus”. 

Kokius sukilimus? koki revol- 
tą ? Aiškinimų nėra, bet tas 
iškraipymas taip jau Įėjo ma- 

kąd be jo neapsieinama.
dar gali pradėti 
dikalę pagalbą 
sužeistiems Len- 
; toks yra gelto- 
s tonas.

don, 
K o gero 
rinkti 
kažkokiems

ir
jie
me

nosies spaude)
Reikia pas

niekad piru
akyti, kad gal 
iau New Yorko 

žmonės) nebuvo taip misinfor- 
ykius pasaulyje, 
baldas, kad vie- 
kurioje statomas 
Vengrijoje priei- 

už kurią 
i atsakingi patys 
kstyvesni komu- 

davė geltonajam

pusės pastangų, praė- 
metais Įstaiga Įplaukų 
apie porą tūkstančių 
mažiau, negu užpraė- 
metais. Tai, žinoma,

Todėl šėrininkai sa-

ir francūzų, 
jų agresiją 

ir francūzai 
ne tik savo 

bet ’’ir

muoti apie
kaip dabar.

šalių,
m as,

D

Gesolino stoties darbininkai 
su patyrimu. Biskį prie pataisymų 
ir mokantis vesti biznį. Nenorime 
laikinų darbininkų. Turi būti pasi
tikimi, geras darbas tinkamam as
meniui 
Texaco, 149-34 15th Ave., White
stone, L. I. FL. 9-9369.

(228-231)

su gerom kvalifikacijom.

Langų Valytojai. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Privatiškai.

PRANKS WINDOW CLEANERS
319 E. 85th St., N. Y. C.

BU. 8-4631
(228-230)

dalimi 
es anl

no j e 
socializ 
ta prię tragedijos, 
didele 
tos šal
nistų ^adai, 
spaudai galiiįiybę sukelti to
kią negirdėt 
chanaliją, 
vo lygių.

Tuo dėmesys atkreiptas nuo 
pasaulio kam 
vyksta didžia 
m as prieš žn 
Egipto invaz , 
padėti.^ komplikuota, 
krinta 
riausiaį ne aįit vienos grupės.

• Egipte 
' delno:

kiršinimo vak- 
kth’iai nedaug bu-

Thanksgiving dienos para
das, kurį surengė, kaip pa
prastai, Macy ir kitos depart- 
mentinės krautuvės, šiais me
tais buvo nepasėkmingas — 
smarkus vėjas, 
mieste,
džiulius balionus;
liavas, ir 1.1.

kuris siautė 
ištaškė ir suplėšė 

draskė

ant d

po, kur dabar 
.tįsias nusikalti- 
oniškumą: nuo 
jos. Vengrijos 

Kaltė 
lugelio, bet tik-

halo 
greit

r.esama nė pusės šimto, o tuo Į New Yorko kioskuose. 
Invnn P/uiJi’niToi a vyn 4-i^rl i V O

di- 
vė-

PLOKŠČIO METALO fabriko dar
bininkai, mechaniški pagelbininkai, 
besiplečianti firma. Gera alga, pay. 
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki 
ta dirbti. Kreipkitės asmeniški 
arba telefonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Roselyn, L. I., RO. 8-0221.

(225-231)

BUSINESS OPPORTUNITIES

i Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par-Tarybinio informacinio žur-

“USSR” antras numeris duodu už kainą, su kuria jūs sutik- 
išsipardavinėjo visuose site P° inspekcijos.

viskas 
nuoga 

kolonižjlistinė 
:rašta.

aišku kaip ant 
imperialistiniai- 

prieša gresi j a
i taikų 1

R. B.

KONCERTAS
. The) Jamąica Chorai, Ja- 
maiko s Muz

'gijos skyriui
į koncertą lapkričio
vaka

ikališkos Drau- 
s vykdys savo

arba už 
kelialapį 
kurortą.

pavyz
džiui, ilsėj'aus Palangoj.

Platus kurortų tinklas
Daug poilsio namų ir sa

natorijų įsteigta Lietuvoje 
per Tarybų valdžios metus. 
Gražiiose vietose — Balti
jos jūros krante Palangoje 
ir Giruliuose, prie žydriojo 
Nemuno Birštone, Drus
kininkuose, Lampėdžiuose 
dabar veikia poilsio namai. 
Skendi žalumynuose plačiai 
išgarsėjęs Palangos kuror
tas. Nemuno kilpoje, tarp 
šimtamečių pušų, yra Birš
tono kurortas. Pušynų ir 
eglynų supamoje lapuočių 
oazeje, prie didingo Drus- 
konės ežero, stovi Druski-1 
ninku kurorto pastatai. Oi

Rumuniją- ir Lenkiją, 
fabriko 
Kauno 

gumos kombinato
Jaruševičius, 

elektros . stoties 
Mikelkevičius

PO 
Vilniaus ‘Leli j os” 
siuvėja Dubickas, 
“Inkaro” 
direktorius 
Vilniaus 
elektrikas
ir kiti pabuvojo Suomijoje. 
Kai kurie lietuviai' dalyva
vo kelionėje aplink Europą 
motorlaiviu “P o b i e d a”. 
Grupė Lietuvos turistų 
ruošiasi važiuoti į Čekoslo
vakiją ir Bulgariją.

Tarybų valstybė ir šalies 
profsąjungos sudaro visas 
sąlygas, kad savo atostogas 
ir poilsį darbo žmonės galė
tų leisti naudingai, turinin
gai ir įdomiai.

L. Vąsylieni

žiemiu 
27-os 
girdėti, kad 
nininkė- Suz 
dalyvaus pr 
bažnytinėje 
Avė. ir 153rd St. Įžanga $1.

rą, 8:30. Teko 
ir lietuvių dai- 

anna Kazokytė 
ogramoje. Bus 
salėje, Jamaica

Rep.
Užrašykite Liisvę savo draugui

.psidegmus 
au skubiai

tarpu Bendrovėje yra trylika 
šimtų su viršum šėrininkų. šia
me suvažiavime garbės na
riais įsirašė trys. Reikia ne
pamiršti, jog garbės nariu ga
li tapti kiekvienas, pasimokė- 
damas šimtą dolerių.

Suvažiavimas pasibaigė iš
rinkimu' vienuolikos direkto
rių. Bėvęik visi senieji pasili
ko. Tai gerai, tai parodo, kad 
tiems darbštiems vyrams ir 
moterims labai arti prie Sir

Maskva. — Čia atvyko 
Rumunijos- valdžios ir Ko
munistų partijos vadovų 
delegacija.

Bagdadas. — Atrodo, 
kad Irakas nutrauks diplo
matinius santykius su Siri
ja.

biznis, geroje vietoje, 
kurios neturėtumėt 
kite. 4168 Boston 
Y. FA. 4-9597.

Gerki Įdirbtas
Tai proga, 

praleisti, atei- 
Rd., Bronx, N.

(228-234)

(223-239)

Gesolino stotis, 3-m mašinom. Sa
vininkas turi parduoti iš priežas- 

į ties nesveikavimo. Ideališka part- 
I neriams ar pavieniam. - Geroje 
j vietoje, prieš Van Cortland Park, 
I žema renda.
prieinama.

•J St.), Bronx.

Daug trafiko. Kaina 
6071 Broadway (245th
A. & J. Auto Service, 

Mr. Astarita. KI. 6-9659. .
(229-235W

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausios rūšies kiaulienos ir 
dešrų.

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir daugmeniškai.

1927 Washington Ave.
Tremont 8-8193--Bronx 57, N.Y.

(230-236)

DELL — Tibeto aukš
čiausias dvasininkas, j ų 
‘‘popiežius” Dalai - Lama, 
atvyko Indijon.

Mašipų taisymo ir sandėlio biznis, 
vietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta 
ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri
einama renda. Privatiškas Sav. 
parduoda šį puikų biznį, sutiksite su 
kaina, kai pamatysite viską. 1064 
Washington Ave., Bronx, arti 165th 
St. MO. 9-9914.

(229-235)

NEW! PAIN RELIEVER
4 in 1 Oil for Burns

tuoj
garAntuojaime,
pradės savaime gyti 
kainuoja

P

Per ilgą laiką tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
surado ir moksliškai sudarė iš keturių nenuo-.1 
dingų aliejų gyduolę. Taigi, Gaspadinės, Virė- , 
jai, arba Dirbtuvių Darbininkai, kurie tik dir
bate prie ugnies ir apsideginate, mažai ar 
daug, tai daugiau nekentėkite skausmo. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oil for Burns.

karštu vandeniu, geležimi arba ugnimi, 
užteik, 4 in 1 Oil For Burns. Pilnai 
kad tuojau sustabdys skausmą ir rona

Oil For Burns buteliukas4 in 1 
97 centai.
alite rašyti laiškus

GARDEN GREEN 
R. F. D; 1, Rt. 32, DEP. LS.

s. lietuviškai.
BRAND CO.

No. Franklin, Conn.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OC**tMJ* 

426 Lafayette St 
f 

Newark 5, N. J. 
MArket 245172

Valgykla. Puikioj vietoje Bronx, 
taipgi 100 mašinų vietos. Privatiš
kas savininkas parduoda už priei
namą kainą. Renda gera, 8 m. 
lysas; bizriis gerai įsteigtas. At
eikite persitikrinti. TU. 2-9789

(229-235)

Bar ir Brill. Geroj vietoj, mažos 
išeigos. Gera proga įsigyti gerai 
įsteigtą biznį. Savininkas turi par
duoti iš priežasties kitų interesų. 
Reikalingas mažas įnešimas. Per
sitikrinkite. Brookiyne. DI. 2-8794.

(229-235)

REAL ESTATE

MACHINERY & EQUIPMENT

Retėžiniai keltuvai, kranai. Ran
kiniai ir elektriniai. Visokių išdir- 
bysčių. Parendavojimui ii’ pardavi
mui. Patarnavimai.

ALLBORO EQUIPMENT CO.
889 Pennsylvania Ave., B’klyn 

NI. 9-5859
(230-236)

W. Hempstead, $24,990, 4 miegrt^ 
miai, mūrinis; galima naudotis 2šeL' 
mom; ant pirmų lubų 5 dideli rū
mai, su gražiais stikliniais langais, 
porčius. 2-ruose rūmuose, taipgi gra-' 
žiai ištaisyta; didelis erdvingas skie
pas. 4 oro vėdinamos sistemos, ir 
užimti. 554 Maxwell St. IV. 9-7165. 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuoj 

(227-233)

JLaitT* (Liberty)Antr., Lapkričio (Nov.) 27, 1956




