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KRJSLAI
Juozas Šūkis.
J. Lanskoronskis.i
J. Kardelis serga.
J. Paleckio žodis.

Rašo R. Mifcara

įžymus valdžios pareigūnas 
kritikavo Pr.. Eisenhowerio 
doktriną ir pavojų taikai

Laisves suvažiavimas i

Gyvas, viltingas ir 
pilnas pasiryžimo

Rasistiniai chuliganai vėl
O

sprogdino bombas Alabamoj, 
negrai pasirengę apsiginti

Daug miršta mūsų senosios 
kartos gerų žmonių. Deja, ne 
apie kiekvieną jų mes. iš re
dakcijos, galime parašyti: ne 
visus mos juos geriau pažįsta
me.
• Praėjusį ketvirtadienį South 
^Bostone mirė Juozas šūkis, šių 
žodžių rašytojui pažįstamas 
per ilgus metus. Tai buvo pa- 

’ vyzdingas, susipratęs darbinin
kas, nepaprastai kuklus ir 
mandagus vyras. .

—Laisvę pradėjau skaityti su 
pirmu jos numeriu.—pasakojo 
jis prieš keletą motų, man 
esant vienoje southboston iečių 
sueigoje. — žinojau, kurią die
ną pirmasis Laisvės numeris 

, pasirodys, tai, grįžęs iš darbo, 
tiesiai ėjau į spaustuvę gauti 
laikraščio. Dar karštą, tik ką 
išėjusią iš preso, gaunu Lais
vę. Ir nuo to laiko skaitau 
kiekvieną jos numerį!..

» ♦ Laisvė, atsiminkime} gimė 
South Bostone prieš 17 metus-

4 Velionis Juozas šūkis Laisvę 
ne tik skaitė: jis ją rėmė ^vi
sokiais būdais ir priemonėmis. 
, Kai laikraščiui prireikdavo 
paramos, Juozas šūkis būdavo 
vienas pirmųjų stojęs jam tal
kon su finansine pagalba.

Velionis labai įvertino mūsų 
spaudos rolę; jis įvertino ir vi
saip rėmė visą pažangųjį dar
bininkų judėjimą. Kaip gaila, 
netekus tokio žmogaus!

Tegu jis ilsisi ramiai, o jo 
našlei, jo dukrai Gigai ir žen
tui, giminėms ir draugams 
nuoširdi užuojauta!

W » .....M

“Vaduotojai” buvo pasikvie
tę iš Paryžiaus į New Yorką 
kažkokį pulkininką J. Lansko- 
ronski, kad j'is sudarytų “Vyk
domąjį Komitetą,” atsieit, nau
ją “vaduotojų” valdžią.

Prakaitavo tas vyrukas čia 
ilgokai ir pagaliau priėjo išva- 

<dą: negalima. Ir taip Lansko- 
ronskiui “premjeru” būti nete
ko —grįžo jis atgal, iš kur 
buvo atkeliavęs. į Paryžių.

Dabar “vaduotojų” .spaudoje 
>ir vėl rašoma, plepama, auko
jama laikraščių puslapiai tiems 
niekalams.

„ Pasirodo, kad pas “vaduoto
jus” pasireiškė didelė krizė. 
Jie patys pradeda suprasti, 
kad jų pučiamas muilo burbu
las nieko neįtikina, nes vjsi 

’mato, kad burbulas.

Kai kurie “vaduotojai” ban- 
tkrūtuoja visaip: politiškai, 

morališkai ir protiškai.
Antai montreališkis J. Kar

delis, polemizuodamas su Prū- 
seika dėl Lietuvos sportininkų, 
šitokias cnatas palberia: “Prū- 
seika be proto T r orientacijos... 
L. Prūseika visiškai susmuko... 
L. Prūseika jau tiek yra sumi
šęs, kad tiesiog tenka visiškai 
juo nusivilti...”

Tokiais žodžiais, tokiais epi
tetais švaistosi asmuo, beside- 
dąs dideliu tautos “vaduoto
ju.” »
*. Argi tai neparodo, jog J. 
Kardelis ištikrųjų atsidūrė la
bai kritiškon padėtin?

a Jei dar ne per vėlu, jo arti
mieji turėtų šį “vaduotoją” gel
bėti.

Teisingai Justas Paleckis

Tokyo. — Svarbus val
džios pareigūnas Charles 
Edmunsonas čia išsireiškė, 
kad prezidento Eisenhowe
rio doktrina savimi persta- 
to didelį pavojų taikai. Ta 
doktrina yra kaip ir leidi
mas vienam žmogui (pre
zidentui) pagal jo nuovoką 
pradėti atominį karą.

Edmundsonas dirba A- 
merikos Informacijos tar
nyboje Seoule, Pietų Korė
joje. Jis sakė, kad tas jo 
pareiškimas yra grynai as
meniškas, kai jeigu Infor
macijos tarnybos (USIS) 
viršininkams Washingtone 
nepatinka jo nuomonė, jis 
yra pasirengęs be atidėlioji
mo atsistatyti.

Edmundsonas sakė, kad 
Eisenhower reikalauja sau 
teisių, kurios yra nekon-

• *.

Kritikuoja Gom 
žemes ūkio kolei

Varšuva. — Taip vadina
ma Natolino grupė Lenki
jos PPR (Komunistų par
tijoje) pradėjo kritikuoti 
Gomulką, kadangi dabarti
nė valdžia leido visai eilei 
kolektyvių sodybų likviduo
tis ir grįžti į privatinių 
smulkių ūkių stovį. Natoli
no grupės narys ekonomi
jos ministras K. Miialis sa
ko, kad tai yra žingsnis 
atgal link kapitalizmo.

Gomulkos grupe atsako, 
kad kartais, žingsnis atgal 
reikalingas, kaip tai paro
dė Leninas įvesdamas 
NEP, Naują ekonominę po
litiką, kuri laikinai atgai-

Maskva. — Čekoslovaki
jos delegacija padėjo du 
vainiku Lenino’ - Stalino 
mauzoliejuje. ‘Vainiko Le
ninui kaspine sakoma “Di
džiam mokytojui ir socialis
tinės valstybės kūrėjui Le
ninui”, o Stalino kaspine— 
“Didžiam kovotojui už so
cializmą Stalinui”.

Washingtonas. — Stasse- 
nas per ABC televizijos 
programą sakė, kad jis ti
ki, jog republikonai pra
laimėjo Kongresą, nes ,Ni- 
xonas buvo jų vice-prezL 
dentiniu kandidatu.

Pekinas. — Iš Tailando 
pranešama, kad keturios 
tenykštės socialistinės par
tijos susiliejo į vieną.

“vaduotojams” yra pasakęs:
“Mes žinome, kad, titulų ir 

turtų netekę, jūs stumdotės po 
įvairių reakcingiausių politi
kierių priemenes, šmeižiate, 
provokuojate, iš kailio neria
tės, siekdami savo tikslų. Jūs 
norėtumėt išmelsti ir karą, ir 
badą, ir marą, ir visokias ne
laimes ant Lietuvos galvos, ti
kėdamiesi, kad 'iš to susilauk- 
tumėt sau naudo®...” 

stitucinės. Kaip žinia, Ei
senhowerio doktrina, kitaip 
vadinama Eisenhowerio- 
Dulleso doktrina, yra, kad 
Amerika galėtų naudoti 
karines jėgas Artimuose 
Rytuose, jeigu tik prezi
dentas nutaria, kad ten 
gresia “komunistinė agre
sija”.

Charles Edmundsonas 
reiškė ir kitokią kritiką 
prieš valdžios politiką. Jis 
sakė, kad Amerikos ekoJ 
n ominė pagalba užsieniui, 
kaip ji dabar duodama, 
vien turtina visokius pel- 
nagrobius, politikus ir 
grafterius. Jis taipgi kri
tikavo valdžios pastangas 
varžyti spaudos laisvę, y- 
patingai Valstybės depart
ment pastangas neleisti 
amerikiečiams laikraštinin
kams keliauti Kinijon.

ilką sąryšyje su 
rtyvy paleidimu 
vino kai kurias privatines 
įmones. Gomulka sako, kad 
valdžia deda pastangas iš
laikyti kolektyvus, bet ne
verčia jėga juos palaikyti, 
kur valstiečiai dar nepri
taria jiems.

Lenkijos spauda dabar 
vadina Natolino grupę "de- 
šinia opozicija”. Anksčiau 
ji buvo tos spaudos vadina
ma “stalinistinė”.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Paryžius. — Prancūzijos 
pro-fašistas Poujade* pats 
pirmu kartu kandidatavo 
į parlamentą specialiuose 
rinkimuose vienoje Pary
žiaus srityje. Jis turėjo 
vilties laimėti, bet tapo 
skaudžiai sumuštas, gauda
mas tik 6 proc. balsų ir lik
damas ketvirtoje ’ vietoje 
po socialisto, komunisto ir 
nepriklausomo liberalo. Li
beralas išėjo laimėtoju. Ko
munistas dąimė j o 25 proc.

Kairas. — Egipto val
džia oficialiai pareiškė, 
kad jokiu 3 būdu nesutiks 
palikti Gazos sritį po Izrae
lio globa. Izraelio valdžia 
tuo tarpu paskelbė, Ipd 
ji negali priimti Hammars- 
kjoldo raporto, nesitrauks 
iš Gazos, kad pradeda ko
lonizavimo kampaniją to
je srityje.

Bostonas. —- Reakcinin
kai atnaujino bandymą iš
ėsti matematiką profeso
rių Struiką iš MIT, Mass, 
technikumo. Kaip žinia, 
jis buvo išmestas iš tos mo
kyklos penkeri metai at
gal, bet dabar vėl mokyto
jauja. Mass, “komisija apie 
komunizmą” pradėjo naują 
tyrinėjimą ir daro naujus 
kaltinimus. i

Richmond Hill, N. Y.— 
Praeitą sekmadienį Lietu
vių Kultu rin'name Centre 
įvykęs laisvės dalininkų 
suvažiavlinias dar kartą pa
rodė, kad, nepaisant visų 
sunkenybų ir kliūčių, pa 
žangios Amerikos lietuvių 
spaudos ateitis šioje šalyje 
dar yra viltinga. įSuyažia- 
virne konstatuota, kad Lais
ves pozicija ir padėtis sus
tiprėjo, kad gauta naujų 
skaitytojų, kad pasitaisė 
laikraščio finansiniai rei
kalai, kad skaitytojai ir 
darbuotojai yra pasiryžę 
ir toliau laikrašti išlaikyti 
kaip dienraštį.

Iš kitos pusės, iškelti sun
kumai, kurių vyriausieji y- 
ra lavintų techniškų ir re
dakcijos jėgų stoka.
Suvažiavime dalyvavo virš 

šimtas delegatų, nors, oras 
buvo nepalankus ir 
sniegas sulaikė daugelį 
nuo atvažiavimo iš tolimes
nių vietų. Vienok, kaip 
•kurios tolimesnės- kolonijos 
buvo atstovautos, kaip tai: 
S. Penkauskas atvyko iš 
Lawrence, Mass., J. Blažo- 
nis iš Lowell, Mass., Jk Pet
rus ir J. Matulevičius iš So. 
Boston, Mass., Jurgis Ši
maitis iš Brockton. Mass., 
K. Krasnitskas iš Waterbu
ry, Conn., J. Aleksaitis iš 
Essex, Conn., St. Rauduvė 
iš Pittston, Pa., Mr. Philip- 
sie iš Stamford, Conn.

Suvažiavimą atidarė 
spaudos kooperatyvo sekre
torius M. Stakovas. Pirmi
ninku išrinktas J. Šimaitis 
iš Brocktono, kuris praei
tame vajuje laimėjo pirmą 
vietą naujų skaitytojų ga
vime. Pirmininko pavaduo
toju išrinktas Povilas Be- 
čys. Į rezoliucijų Komisiją 
išrinkti J. Skairus, Jonas 
Petrus, S. Penkauskas lir A. 
B:mba.

Administratorius P. Buk- 
nys raportavo, kad praei
tais metais gauta 117 nau
jų skaitytojų, ką laikraštis 
skaito sau dideliu laimėji
mu, nors tuo pa^iu haiku 
mirtis išplėšė iš .mūsų tarpo 
įpie du šimtu senų i skaity
tojų. Tarp naujų prenumq-i 
ratų, yra nemažas skaičius' 
užrašytų ir giminėnjs Lie
tuvoje. Gerokas skaičius 
Laisvės jau pasiekia įvai
rias Lietuvos vietoves ir ten 
plačiai skaitomi.

Už direktorių tarybą re- 
portavo /M. Stakovas ir K. 
Briedis. V. Čepulis sirgo 
ir negalėjo būti suvažiavi
me. Jie pabrėžė, kad sun
kiausia padėtis egzistuoja 
pačioje, redakcijoje ir 
spaustuvėje dėl stokos jėgų. 
Vėliau, popietinėje sesijoje, 
suvažiavimas priėmė nuta
rimą pasiųsti užuojautos 
laišką Sergančiam sekreto
riui V. Čepuliui.

Va j įninku raportai
Po trumpos rytmetinės 

sesijos ir pietų pertraukos 
popietinė sesija prasidėjo 
vajininkų raportais. J. Ši
maitis raportavo, kad da
bar egzistuoja gera dirva 
prenumeratų į Lietuvą ga
vimui. Jis padavė pavyz
džius kaip giminės Lietuvo
je atrašo, kad jiems patin
ka Amerikos lietuvių spau
da. Vieną pavyzdį, kurį 
jis davė, buvo apie tai, kaip 
neseniai mirusio buvusio 
LMS pirmininko Juozo 
Stulgaičio giminės atrašė iš 
Lietuvos, kad jie per Ame
rikos lietuvių spaudą suži
nojo apie savo brolio mirtį 
dar prieš tai, kaip buvo sa
viškių informuoti laiškais. 
Raportavo ir S. Penkaus
kas iš Lawrence, Mass, K. 
Krasnitskas iš Waterbury, 
Conn., K. čiurlys iš Eliza
beth, N. J., J. Petrus iš So. 
Boston, P. Bečys iš Great 
Neck.

Redakcijos raportas
s Redakcijos* raportą patie

kė ■ atsakomingasis reda’k- 
torius Rojus Mizara. ■ Jis 
nurodo, kad laikraštis pra
eitais metais nugalėjo #sun- 
kųmus ir atsistojo ant tvir
tesnių kojų; taipgi į jį pa
veikė ir dar veikia diskusi
jos, kurios dabar vyksta 
socialistiniame judėjime. 
Diskusijčs, kurios prasidė
jo sąryšyje su asmens kul
to pasmerkimu, atsispindė
jo ir mūsų spaudoje. Buvo 
reikštos įvairios nnuomo- 
nės ir tam tikrais protar
piais buvo nenusistovėjimo, 
ir reakcininkai pranašavo, 
kad tas ves prie mūsų silp
nėjimo. Bet kaip tik at
virkščiai — diskusijos iš- 
kristalizavo aiškesnes min
tis, prieita prie sąmonin
gesnės vienybės, laikraščio 
pozicijos stiprėja. Jis sa
kė, kad kaip anksčiau 
laikraštis darė klaidas ne
kritimai priimdamas daug 
ką, per diskusijas taipgi bu
vo priešingu kraštutinumų, 

’.bet dabar dalykai išsilygi
na. ,.

Jis nurodė, kad Laisvėj 
lieka laikraščiu Amerikos 

‘lietuvių : tarpe,; kuriame 
plačiausiai atsišpindi gyve
nimas kolonijose, net tūri 
daugia’usia korespondenci
jų. laisvė stengėsi ir sten
giasi nušviesti kuo plačiau 
gyvenimą ir Lietuvoje, nors 
tuo1 klausimu skaitytojų 
tarpe yra tam tikro nesu
tikimo, — vieni jaučia, kad 
reikėtų daugiau žinių iš 
Lietuvos, kiti, kad mažiau 
ir . t. t. Jis sakė, kad Miko- 
laičio-Putino istorinis ro
manas “Sukilėliai” spausdi
namas Laisvėje serijomis 
didžiai patenkina skaityto
jus, r

Gyviausios diskusijos
Po redakcijos raporto į- 

vyko diskusijos apie laik-
(Tęsa 4—tame puslap.)

Montgomery. — Rasisti
niai teroristai tęsia bombų 
mėtymo kampaniją, bandy
dami terorizuoti vietinius 
negrus. Praeitą savaitga
li rasistai metė bomba ir 
išsprogdino vieno vietinio 
negrų veikėjo namą. Jie 
taipgi metė naminio darbo 
dinamito bombą prie pro
testantų dvasiškio L. Kingo 
namo, bet ta bomba laimei 
nesprogo. Kingas yra jau
nas Montgomery negrų ju
dėjimo už lygias teises va
dovas.

Kuomet žinia apie nau
jus bombavimus paplito po 
negrų apylinkę, šimtai 
negrų susirinko prie Kingo 
buto. Pasigirdo šauksmai, 
kad reikia atnešti šautu
vus apsigynimui. Kingas 
sakė miniai:

“Nesiimkite šautuvu, ne- 
atsišaudykite, bet taipgi

Kalbama net apie galimą mirties 
bausmę suimtiems kaip TS šnipus

Washingtonas..— Spauda 
sako', kad atsakingi Teisin
gumo department© parei
gūnai davė suprasti, jog 
suimtiems trims kaip “So
vietų Sąjungos šnipams” 
bus reikalą j ama mirties 
bausmės. Spauda plačiai 
rašė višą praeitą savaitga
lį apie suėmimus ir lygino 
suimtuosius! su Rosenber- 
gais.

Darbo unijų 
kovos lauke
Wheeling, W. Va. —1,800 

darbininkų streikuoja 
Wheeling Steel korporaci
jos fabrike. Streikas prasi-
dėjo, kai kompanija nuta
rė išmesti iš darbo šešis 
darbininkus, kurie, sako 
kompanija, vadovavo “lėti- 
nimo’* (slow down) kam
panijai. Streikieriai. rei
kalauja, kad šie šeši dar- 
tbininkai nebūtų išmesti.

Denveris. — Pažangi ne
priklausoma Mine Mill uni
ja:’ paskelbė 28 kongrsema- 
nių sąrašą., kurie, sako uni
ja, yra pro-darbininkiškai 
nusiteikę ir padeda, uni
joms. Tarp jų randasi,keli 
iš vakarinių valstijų, kur 
jie tapo išrinkti su Mine 
Mill pagalba.

Chicago. — UAW (auto 
darbininkų unija) pradėjo 
Chicagoje organizavimo va
jų, . statosi tikslu per vie
nerius metus gauti 50,000 
naujų narių.

Washingtonas. — Grupė 
kongresmanų renka para
šus savo kolegų tarpe po 
peticija prezidentui, kad 
Tito nebūtų kviečiamas 
šion šalin.

nebijokite. . .”
Vienok susirinkusieji 

negrai, ypatingai jaunuo
liai, nutarė budėti visą 
naktį. Jie taipgi planuoja 
sudaryti pastovius savisau
gos būrius, kurie nakties 
metu eitų sargybą negrų 
apylinkėse.

Policijos komisijonierius 
Rupenthalis teigia, kad po
licija neturi jokios nuovo
kos, kas gali būti tie sprog
dintojai rasistai. Policija, 

i betgi, suėmė kelis negrus iš 
Į tarpo tų, kurie susirinko 
prie Kingo buto. Suimtas 
jaunas negras D. Wilkins, 
kuris ten pat pasakė pra
kalbą, kaltindamas polici
ją neveiklume.

Negras, kurio butas ta- 
į po išsprogdintas, Allen Ro- 
! bertsonas, yra veiklus už 
į negrų teises, nors ne va- 
' dovas. ’

Suimtieji, kaip tai jau 
buvo pranešta, yra J. Soble, 
jo žmona Myra Soble ir J. 
Albam. Soble ir Albam, sa
ko spauda, yra gimę Lietu
voje, Vilkaviškyje. Jie Lie
tuvą apleidę 1941 metais.

Visi trys lieka suimti po 
$100,000 kaucija kiekvie
nam. Visi trys teigia, kad 
jie nekalti. FBI teigia, kad 
jau 10 metų, kaip juos pra
dėjo sekioti ir turi prieš 
juos daug įrodymų.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ ANTANAS SMITAS

Sausio 27 d. mirė Anta
nas Smitas Šmulkštys. Pa
šarvotas šermeninėje 5800

N. 5th St., Philadelphijoje. 
Privažiuojama 4? Įtaru. 
Bus palaidotas trečiadienį, 
sausio 30 d., 1 vai. popiet..

(Žinią telefonų pranešė 
R. Merkis).

Reiškiame nuoširdžią už
uojautą velionio žmonai 
Julijai, sūnui Viktorui, 
giminėms ir draugams.

ORAS NEW VORKE
Apsiniaukę, šalta 

Gali būt lietaus arba sniego
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
lyne. Lietuvos liaudis taip 
jiems atsako:

Mes gerai pažįstam, jus, 
ponai, ir gerai žinome, ko [ 
verta toji ‘laisvė’ ir ‘demo
kratija’, kurias jūs įkūrėte 
Lietuvoje 1919 metais su 
svetimų durtuvų ir patran-. 
kų pagalba, užgniaužę dar
bo žmonių plačiausiai pa
remtąją tarybinę valdžią. 
Jūs gi visi ir visokie Čia 
buvote, visi parodėte savo 
sugebėjimus, kuriuos Lie- 

! tu vos liaudis tinkamai įver
tino išmesdama . jus lauk. 
Mes juk ^neužmiršome to, 
kad jūsų pačių priimtąją) 
buržuazinės demokratiškos 

Į respublikos konstituciją 
jūs tesugebėjote išlaikyti 
baisiausiose rietenose dėl 
valdžios pyrago vos tik 41 
metus. Mes atsimename, 
kad tai. jūs sujungtomis jė
gomis po 1926 metų per
versmo įkūrėte ir palaimi
note vienvaldišką fašistinę 
satrapiją, kuri buvo įžūlus 
pasityčiojimas iš lietuvių 
tautos., o apie jokias laisves, 
demokratijas bei liaudies: 
primityviausias teises nega
lėjo būti nė kalbos.

Mes negalėjome užmiršti 
ir neužmiršome to, kadi 
daugiau kaip 100,000 lietu
vių darbo žmonių nusivylu
sių jūsų įkurta santvarka, 
duonos ir darbo nerasdami, 
turėjo išvykti iš savo tėvy
nes ir išsiblaškyti po toli
miausius pasaulio užkam
pius. Jūs vis ieškojote vie
tų Afrikos džiunglėse ir 
Brazilijoje, kur galėtute 
baltaisiais vergais išsiųsti 
dar šimtus tūkstančių Lie
tuvos darbininkų ir valstie
čių.

Kokia ‘laisvę” ir ‘denio- į 
kratiją’, kokį ‘išvadavimą’ 
galite žadėti jūs, kurie kaip 
‘išvaduotoją’ sveikinote 
kruvinąjį šunį Hitlerį iri 
gaujas, jūs, kurie sėbravo- i 
te su hitleriniais komisą- j 
rais tuo metu, kai jie iš-' 
žudė Lietuvos žemėje apie 
pusę milijono žmonių ir 
jau kasė duobę visai lietu
vių tautai, jūs, kurie savo . 
tarpe slepiate daugeli tie
sioginių tų masinių žudynių 
kaltininkų.

Ne, ponai vailokaičiai, 
norkąičiai; tilmansai, Skipi
čiai, langės, plechavičiai ir 
panašūs, ne Lietuva jums 
rūpi ir niekada ji jums ne
rūpėjo. Jums rūpi jūsų 'bu
vusieji dvarai, bankai, fab
rikai, malūnai ir kiti turtai, 
kurie dabar tarnauja ne jū
sų, o darbo žmonių ge
rovei.

Ko jie troškia?
Nėra ko stebėtis, kad 

jūs trokštate laisvės. Taip, 
laisvės, bet tik ne lietuvių 
tautai, ne Lietuvos darbo 
žmonėms. Jūs norite lais
vės toms reakcijos ir fašis
tų gaujoms, kurios užsie
nio ginklų pagalba vėl no
rėtų pavergti lietuvių tau
tą. Jūs norite laisvės vėl 
išnaudoti Lietuvos darbo 
žmones. Jūs norėtumėt lais
vės grąžinti į Lietuvą dva
sios elgetų ir viduramžių 
viešpatavimą, norėtumėt

JUSTAS PALECKIS APIE 
“VADUOTOJUS”

1956 m. gruodžio men. 
pirmomis dienomis Vilnių* 
je posėdžiavo į Lietuvos 
Aukščiausia ji Taryba (par
lamentas). ' Ten į buvo ap
svarstyta daug svarbių 
klausimų dėl šalies ūkio, ir 
kultūros Ugdymo, buvo pa
daryta svarbių pakeitimų 
Šalies konstitucijoje, buvo 
padaryta ir pakeitimų kai 
kurių valstybinių Įstaigų 
vadovybėje.

■ Sakytas posėdžiuose de
putatų kalbas — vienų išti
sas, kitų sutrumpintas — 
atpasakojo Lietuvos spau
da. Kai kurie kalbėjusieji 
— A. Sniečkus, Justas Pa
leckis, prof. Juozas Matu
lis ir kt. — lietė ir “vaduo
tojų” (lietuviškų šmeižikų) 
veiklą užsienyje. Mes andai 
citavome prof. J. Matulio 
kalba; A. Sniečkaus kalbos 
dar nematėme, kadangi ne 
visus ir ne reguliariai Vil
niaus “Tiesos” egzemplio
rius gauname.

Apie J. Paleckio * kalbą 
plačiai rašė Čikagos Nau
jienos, aišku, visaip J. Pa
leckį Šmeiždamos.

Pagaliau, nors ir labai 
pavėluotai, gavome mes tą 
“Tiesos” numerį (1956m. 
gruodžio 5 d.), kuriame til
po J. Paleckio kalba, saky
ta Aukščiausios Tarybos 
posėdyje. Ji ilgoka, mes jos 
visos paimti negalime, bet 
paimsime tą dali kalbos, dėl 
kurios “vaduotojai” iš Nau
jienų taip sielojosi.

Nušvietęs lietuvių tautos, 
Lietuvos praeitį, tuos bai
sius įvykius, kurie sutiko 
Lietuvą valdant buržuazijai 
ir fašistams, J. Paleckis 
sakė:

“Šiuos įvykius naudinga 
ir reikalinga prisiminti. Y3 
patingai dabar, kai įvairūs 
imperialistų samdiniai ir 
pastumdėliai stengiasi kar
toti gebelsinę taktiką, iš vi
sų jėgų plėšo kakarines, va
rydami melo ir šmeižto pro
pagandą prieš Tarybų val
stybę, Tie kapitalo skalikai 
mėgsta linksniuoti ir Lietu
vos vardą, šmeižia, dergia 

; lietuvių tautą, žongliruoda
mi “laisvės’1 įr “depiokrąti: 
jos” sąvokomis,.’ jie ieško 
lenkvatikių ir silpnapročių, 
politinių galų su galais ne- 
suveriančių žmonių, ku
riuos galėtų apgaudinėti 
taip pat, kaip apgaudiėnja- 
pii ir mulkinami žmonės 
kapitalistiniuose kraštuo
se. ’

; * Lietuvos darbo žmonės 
nę iš tų, kuriuos galima 
suvedžioti, jie mokėjo at
skirti, kur tiesa ir kur me- 
ląs tiek buržuazinės demo
kratijos, tiek smetoniškos 
diktatūros, tiek hitlerinin
kų viešpatavimo laikais. 
Lietuvos darbo žmonės ge
ltei atsimena tuos įvairių 
sužlugusių partijų ir parti- 
jėlių politikus, kurie gas
troliavo įvairiaspalvėse bur
žuazinėse vyriausbėse per 
20 metų buržuazijos vieš
patavimo Lietuvoje, o da
bar ątsidūrė istorijos šiukš

atimti teisę į mokslą mūsų 
darbo žmonių vaikams, jūs 
norėtumėt tuos dešimtis 
tūkstančių mūsų studentų 
ir šimtus tūkstančių vidu
rinių, specialių ir kt. mo
kyklų mokinių bei interna
tų auklėtinių išvaryti kiau
lių ganyti ir bernauti jūsų 
dvaruose bei ūkiuose, sto
vėti prie jūsų fabrikų var
tų bedarbių eilėse, kad gal
vą neskaudėtų dėl ‘inteli
gentų pertekliaus’, kaip tai 
buto jūsų valdymo laikais. 
Jūs norėtumėt laisvės vėl 
išpardavinėti užsienio kapi
talistams Lietuvos liaudies 
turtus, vėl pasidaryti baltų
jų vergų pirkliais.

Mes žinome, kad, titulų 
ir turtų netekę, jūs stumdo
tės po įvairių reakcingiau
sių politikierių priemenes, 
šmeižiate, provokuojate, iš 
kailio neriatės, siekdami 
savo tikslų. Jūs norėtumėt 
išmelsti ir karą, ir badą, ir 
marą, ir visokias nelaimes 
ant Lietuvos galvos, tikė
damiesi, kad iš to susilauk- 
tumėt sau naudos. Mes ne
galime užmiršti to baisaus 
žaidimo tautos likimo rei
kalais, kurį jūs vykdėte 
antrojo pasaulio karo me
tu, bandę dar 1939 metais 
atsikviesti Lietuvon Hitle
rį, ir žinome, kad tautos 
likimas jums niekai prieš 
savo asmens, savo biznio ir 
kapitalistų klasės reikalus.

Bet mes neabejojame, 
kad niekais nueis tos jūsų 
pastangos, kaip daugelis 
jų niekais nuėjo. Tuščios 
buvo jūsų viltys į Hitlerį, 
tokios pat tuščios bus jos 
ir pasitikint kitomis reakci
jos jėgomis, ypač imperia
listiniais Amerikos sluoks
niais, nes pasauly vis labiau 
laimi pažanga, kaip rodo is
torijos eiga.

Daug ką galėtų pasakyti 
Lietuvos darbo žmonės im
perialistų marionetėms, vi
siems tiems buvusiems. Lie
tuvos buržuaziniams poli
tikieriams, įvairių buvusių 
partijų šulams, kurie, net 
ant tuščio maišo sėdėdami, 
nesiliauja besipešę dėl
riamų titulų ir pagrobtų iš i 
Lietuvos liaudies pinigų Ii- Į 
kūčių. Bet nėra prasmės su 
jais kalbėti ir juos įtikinė
ti, nes iš tų šmeižtų ir ta-' 
riamos ‘politinės veiklos’ jie i 
maitinasi, gaudami trupi
nius iš savo darbdavių re
akcionierių, kuriems rūpi 
nuodyti politinę atmosferą, 
atgaivinti ‘Šaltąjį karą’.

Tik vieną norėtųsi paša-Į 
kyti tiems lengvatikiams ir 
politiniams nesubrendė
liams, i ei tokių atsirastų ir 
galėtų būti suklaidinti klas
tingų sirenų balsų iš už o- 
keano ir galėtų patikėti im
perialistinių apmokamų a- 
gentų šmeižtų marmalynei. 
Keikia atsiminti, kad nuo 
pat pirmos Tarybų valsty- i 
bes gimimo dienos ją pra-Į 
dėjo plūsti ir šmeižti. Ta-, 
čiau Tarybų valstybė štai 
jau gyvena 40-sius metus, 
vis stiprėdama ir didinda
ma savo galybę. Ir juo di
desni T. Sąjungos ii* liau
dies šalių demokratinių val
stybių laimėjimai, juo stip
resnė darosi socializmo sto
vykla, juo atkakliau niršta, 
šėlsta ir šmeižia socializmo 
priešai, parodydami savo 
bejėgiškumą

O kas liečia šmeižtus, tai 
tikrai nėra pačius didžiau
sios kvailybės, begalinio 
absurdo, kurį priešų spau
da nepaleistų į pasaulį, jei 
tik galima įgelti mūsų san
tvarką. Pavyzdžiui, nese
niai teko skaityti ’Naujie
nose’, kad, girdi, tarp Vil
niaus ir Kauno nesą tiesio
ginio susisiekimo ir tenką 
vąžiuoti per Garbiną. Štai 
mūsų draugai ' urugvajie-

Br. S kas

Kai kas apie Argentiną
(Iš kelionės įspūdžiu)

POLITINĖ NUOTAIKA
Neseniai Argentinoje įvy

ko gan' svarbiu politinių Įvy
kių ir permainų. Kai kurį lai
ką manęs esąs amžinas šalies 
valdovas, Peronas tapo mili- 
1 arinių jėgų išmestas iš vado
vybės. Jis turėjo daug savo 
politinės. veiklos pasekėjų kai 
kuriuose visuomenės sluoks
niuose ir net. darbininkų tar
pe. Jo Įtaka ten dar tebėra 
gyva ir jo pasekėjai dar drįs
ta tvirtinti, kad laisvuose pre
zidento rinkimuose Peronas 
vėl imtų viršų ir laimėtų prieš 
kitų partijų kandidatus.

Tuo tarpu viešai politinia
me šalies gyvenime jokių agi
tacijų, nei partinių ginčų nė
ra. Negirdėti kalbant politi
niais klausimais — nei vienas 
nenori atidengti savo minčiin 
Tik pastatų sienose pastebimi 
užtepiiojimai buvusios pero- 
nistinės propagandos raštais. 
Sakoma, kad dabar ėmė pasi
rodyti nauji peronistų obal- 
siai. Bet, kuriuos sugaudo ra-1 
Šant sienas, juos priverčia 
dirbti kelias dienas, kad pa
naikinti savo ir kitų užrašus.

Dabar retai kur matyti tik- I 
tai dvi juodos raides1 “P. V.” 
— reiškia “Peron vuelvera” 
(Peronas gris). O kai kur ki
tur atsakoma: “Ni los h tiesos 
volveran” (Negrįš nei jo kau
lai).

Sakoma, kad stipriausia pe
ronistų santvarkos . politinė I 
Įtaka užsilikusi jaunimo tar
pe, kuris kitokios santvarkos 
nėra matęs, ir kai kuiiirosc 
m i 1 ita i • i n i u o se si u o k s n i u ošė, 
kurie buvo visiškai patenkinti 
Argentinos užimtąja pazicija 
buvusiame praeitame karinia
me konflikte.

| Pastebimas argentiniečių 
■ santykis su ateiviais. Atrodo, į 
: kad jie nejaučia ir nepareiš
kia neapykantos, kuri paste-! 
bima kitose šalyse. Būtent:* 

j mes, grupė lietuvių, viešose' 
i vietose, troukiniu ir ominibu- 
Į zu važiuodami kalbėjome 
j garsiai lietuviškai ir neteko' 
Į pastebėti, ka,d kas nors tuo 
į mūsų pasielgimu būtų pasi

ta-' P’ktinęs ar suraukęs nosį.

Argentinietė moteris irgi 
turi gerą ypatybių. Jos viešo
se vietose nevengia vyrų, ne- 
kavoja žvilgsnio, kas labai 
dažnai Įvyksta šio kontinento 
kitų kraštų moterų tarpe. Ar
gentinietė stovi arčiau euro
pietės civilizacijos.

Pietų Amerikos respublikų 
tarpe pasižymi aukštesniu 
pragyvenimo lygiu Brazilija, 
Urugvajui ir Argentina, šių 
.trijų valstybių tarpe, pirma 
vieta bene teks Argentinai. Ji, 
turėdama aukštai išvystytą 
gyvulių auklėjimo ūkį, gali 
suteikti savo gyventojams pa
grindinius maisto produktais 
prieinamesnėmis kainomis.

UŽDARBIAI
\ •

Minimum alga 5,60 į va
landą vyrui ar moteriai. Bet

čiai didelę dalį Lietuvos ap
važiavo ir dideliais ir ma
žais keliais ir patys galėjo 
įsitikinti, ko verti tie mul
kintojai, kurie dar nešioja 
‘socialistų’ vardą. Arba kai 
ordinais ir medaliais buvo 
apdovanota 14 melžėjų iš 
tarybinių ūkių, tuoj skali
kai paskelbė, kad Lietuvo
je tęsa. 14 gerų karvių.

Kalbant apie Tarybų Lie
tuvą, reikia priminti žino
mus faktus, kad klydo, nu
sivylė, pasigailėjo ir nuken
tėjo tie, kas patikėjo tary
binės santvarkos priešų 
blevyzgoms, o laimėjo ir 
teisūs pasirodė tie, kas pa
tikėjo Komunistų partijos 
ir tarybinės valdžios tiesos 
žodžiu. Apie tai liudija pa
kankamai faktų ir iš karo 
laikų, ir iš pokarinio gyve
nimo”.

lietai kur ir kas valandos už
darbio prisilaiko. Vyrų už
darbis vidutiniškas 80 — 90 
pozų Į dieną, moterų 60 — 70 
pezų i dieną. Profesijas turin
tieji darbininkai uždirba žy
miai daugiau. £

Kurie gyvena seniau išnuo
motuose butuose ar namuose, 
naudojasi peronistų patvarky
mo teisėmis, tie pigiai gyvena 
— mažai moka už nuomą. Bet 
Argentinoje butų yra didelis 
trūkumas ir gresia dar pavo
jus dabartines valdžios nauji 
patvarkymai kainas nustatyti 
pagal dabartinio pinigo kurso 
ir pragyvenimo lygį.. Jei nuo
mų kainos bus pakeltos, tai 
jos prarys, kaip kitose šalyse, 
bent trečdalį darbininko mė
nesinio uždarbio.

A r ge n t i n o j e d ar b i n i n k as, 
dirbdamas, tuo tarpu pragy
vena vidutiniškai. Bet ateičiai 
jis nesijaučia saugus. Niekas 
negali užtikrinti, kad netoli
moje ateityje negrįš tie pasi
baisėtini krizio metai, kuo
met armijos bedarbių maiti
nosi iš išmaltu dėžių ir miego
jo po atviru dangumi.

LIETUVIAI ARGENTINOJ
Apie Argentinos lietuvius 

parašė š. Amerikos lietuvių 
rašytojas įlojus Mizara 1928 
metais, knygoje ‘Argentina ir 
ten gyvenantieji lietuviai”. Ji 
ir šiandieną yra vieninteliu 
žinių šaltiniu apie ten gyve
nančius lietuvius, nes nuo to 
laiko iki dabar niekas nepa
rašė kitos knygos šia tema.

Ličiu via i emigrantai Ar
gentinoje skirstosi į tris gru
pes: pirmieji, atvažiavusieji 
rusų caro priespaudos laikais; 
antrieji,— jau Lietuvai esant 
nepriklausomai, ir tretieji, — 
paskutinio karo išvietintieji, 
dipukai.

Kuris pirmasis lietuvis įkė
lė koją į Argentiną, kuris bu
vo tuo lietuvišku Kolumbu', 
iki šiol nesurasta, neišaiškin
ta. Jo veikiausiai nei neteks 
sužinoti, nes pirmieji lietu
viai, pasiskleidę didelės .šalies 
plotuose, ne visi paliko savo 
pėdsekius.

Tuo tarpu, minėtoje Ro 
jaus knygoje, yra du lietu
viai, kurie priklausė pirmie
siems emigrantams Argenti
noje: Izidorius Šlapelis ir A. 
Jonas Vištalius. L šlapelis, a't- 
kentėjęs 'dešimts metų Sibiro 
katargoje, Argentinon atva
žiavo 1874 metais. Patagoni- 
jos provincijoje iš valdžios 
gavo didelį plotą nemokamos 
žemės, Įsikūrė. Sakoma, kad 
šiandieną, šlapelio anūkai gy
vena pasiturinčiai. Turi net 
nuosavų1 orlaivių,. apie 30,000 
avių... šlapelio anūkas, Jonas, 
susikalbąs lietuviškai...

Kiek vėliau Į Argentiną pri
buvo Jonas Vištalius. Jis irgi 
pabėgęs — visuomenininkas. 
Važiuoti į šį kontinentą jį su
viliojo maži Brazilijos paukš
čiukai, .‘Kalibrai”, kurių pri
gauti ęs, jis manė .gtrai uždar
biauti. Bet ten susirgo ir mirė 
du jo vaikai ir grėsė pavojus 

[trečiajam. Tada ieškojo tinka
mesnio europiečiui klimato ir 
persikėlė Argentinon. Čia Viš
ta liūs išmokslino sūnų inži
nieriam. Gal šiandien yra jo 
anūkų, bet apie juos jokių 
žinių nėra. f

Aukštesnių] ų Argentinos
mokyklų mokiniai, lietuviu
kai, pasakoja, kad juos suįdo- 

‘mino viena pavardė, skam
banti lietuviškai. Espacio Cal- 
pa enciklopedijoje yra užra
šytas žymus keliauninkas ir 
paišytojas J u an Mauricio Ru- 
gendas. Ten pažymėta, kad 
Kugendas vokiečių/ mokslei
vis, bet dėl jo pavardės šak
nies, paeinančios nuo “rugio” 
n baigiantis su “as” — moks
leiviai yra- linkę tikėti, kad jis 
yra Prūsų lietuvių kilmės.

Pirmuosius lietuvius atžymi 
visuomeninė veikla, šviesus,is
torijos puslapis.

Jau 1909 metais, Buenos Ai
rėse, Argentinos sostinėje įsi
steigė lietuvių draugija; “So- 
ciedad Lituana de < Obreros,

Igualdad”” —Lietuvių Darbi
ninkui Draugija, Lygybė). 
Tos draugijos statutuose, be 
kitko, įrašyti sakiniai: “.. pla
tinti apšvietą tarpe lietuvių, 
gyvenančių Bs. Airese ir aiš
kinti vargingą darbininkų gy
venimą”.

Matyti, kad prieš 50 metų 
Argentinoje būta daugiau 
laisvių, šių laikų tos šalies 
valdžios vargiai ar.leistų pa
našiai svetimšalių draugijai 
gyvuoti. 

’ •r
Antroji; lietuvių emigracija 

salonais yjMto jau Lietuvos ne
priklausomybės met. Miestų 
ii* kaimų varguomenė ir buvu
sieji kariai, savanoriai, ieško
jo pragyvenimo užjūryje. 
Dauguma važiavo į Argentiną 
todėl, kad ji buvo išgarsėju
si savo žemės derlingumu, 
europiečiui geru klimatu ir 
lengvomis įvažiavimo sąlygo
mis. :

Nors Argentinos žemė žem
dirbiui davė duosniai savo 
vaisius, tačiau čia pribuvu
siems išeiviams teko pergy
venti vergingų ir šiurpių die
nų. Sunkiausi laikai buvo 19- 
31—1933 gamybos sustojimo 
metais^ Tada miesto gatvės ir 
provincijos keliai buvo pilni 
apiplyšusių, ubagaujančių be
darbių.

Kai Europoje ėmė švytėti 
artėjančio karo žaibai, Argen
tinoje gamyba vėl pagyvėjo. 
O Įnikę karo, Europos milijo
nieriai numatė Argentiną, 
kaipo saugią šalį savo kapita
lams investuoti. čia, išdygę 
nauji fabrikai, suėmė visas 
darbo rankas ir prasidėjo va
dinamasis šalies “gerbūvis”.

Tą pagerėjimą pajuto ir 
lietuviai. Kurie ėmėsi verslo 
ar amato, prasisiekė, progre
savo... Bet tie,, kurie dirba už 
dienos ar mėnesio algas, jei 
Įsigijo kai kur užmiestyje na
melį, tai ir viskas.

f ’ Argentinos lietuviai visuo- 
! met domėjosi visuomenine 
veikla. Pažangi spauda.ir or
ganizacijos čia buvo gražiai 
suklestėjusias*. Beit pasikarto

laiškas iš Lietuvos :
Baltimoi’ietis Jonas Smą- 

lenskds gavo laišką nuo sa- 
vo giminaitės - studentės iš 
Kauno. Jis seka:
Mielas Dėde,

Aš jau jums labai seniai 
rašiau laišką. Kasiau tada, 
kuomet dar buvau gimna
zistė, mokiausi gimnazijoje 
šeštoje klasėje. Dabar jau 
studentė. Penki metai mo
kausi Kaune. Šįmet jau 
baigsiu Akademiją ir, jei 
pavyks, tapsiu inžinieriu
mi. Bet darbas laukia la
bai nelengvas. Aišku, bus 
labai sunku žengt pirmieji 
žingsniai į gyvenimą. Da
bar jau mes visi studentai 
labai susirūpinę ateitimi. 
Aš paskaitas lankyti jau 
baigiau, dabar paliko išlai
kyti vieni egzaminai, na, o 
paskui paruošti diplominis 
darbas ir> jį apginti. Be to, 
aš pernai dirbau mokslinį 
darbą ir šįmet dar žadu 
dirbti, jei sąlygos leis. Bet 
prie £erų norų viskas ga
lima — aš manau su visais 
tais darbąis susidoroti. Juk 
žmogus ir gyveni tam, kad 
dirbtumei. Mums ruošia* 
jaunesnieji draugai išleis
tuves, numato, kad daly-’ 
vaus jau apie 300 žmonių— 
studentų, dėstytojų, profe
sorių. Aš labai suku gal-, 
vą, ar apsimoka man ten 
eiti, ar ne? Nuosprendis 
labai neaiškus šiuo momen- /
tu, nes dalyvavimas tpkia- 
nie pobūvyje priklauso nuo 
daugelio sąlygų. Nors nią- 
no studijų metais clar jo
kiam pobūvyje neteko daly
vauti, turbūt ir neteks. 
Nors studento gyvenimas 
pilnas nedateklių, įvairiau
sių trūkumų, tačiau studi
juoti dar ką nors taip no
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jančios reakcijos smūgiai tą 
gražų veiklos rezultatą suža
lojo, beveik sunaikino, šian
dien tenka viską atkurti, pra-* 
dėti iš naujo. O aplinkybės“* 
jau nebe tos pačios, nepalan
kios. Senoji kaita išretėjo, 
daug aktyvesniųjų veikėjų iš-, 
vyko, sugrįžo tėvynėn. O jau
nimas dar neįtrauktas dirbti 
lietuviškoje veikloje. Takiau 
veiklos gyvumo žymių yra, ir 
reikia tikėtis, kad ten lietu
viai dar daug metų palaikys 
savo papročius ir lietuvišką 
visuomeninę veiklą.

Paskutinieji e m i grantai,* 
dipukai, — aiškina senesnieji 
lietuviai — jau kitokios nuo
vokos ir kitą supratimą tune-1 
jo visuomeninėje veikloje. Se-* 
nesnieji naujiesiems užleido 
net savo butus, į darbus reko- ? 
mendavo, bet vis viena jiems 
buvo negana, nepatenkinti jie 
buvo; niekuo patenkinti jų 
negalima.

Kodėl? Kur glūdi priežas
tys, kad jie tokie daugano- 
riai? Paaiškinama sekančiai: 
jie būdami Vokietijoje, lage
riuose prisiklausė iš profesijo- 
nalų apmokamų politikierių, 
propagandistų, kurie aiškino 
prabangą gyvenimą Vakarų, 
pusrutulyje, • visose Amerikoj 
šalyse. Jiems ten buvo sako
ma, kad čia žmonės nebespė
ja suvartoti užgyventų gery
bių. Jiems buvo kalbama apie* 
gy v enalmu osi u s a partmentus 
su dujų įrengimais, apie auto
mobilius vartojamus kiekvie
no gyventojo, lengvus ir trum
pų valandų dienos darbus ir 
kitokius visokius patogumus* 
Ir kai jie atvažiavo, čia nieko 
panašaus nerado, labai nusi
vylė, nepatenkinti liko.

Priešinga gyvenimo tikrovė 
jau prasiskverbė ir į jų sąmo
nes. Jau ir jie po truputį ar
tėja prie senesniųjų la|kų e- 
migracijos lietuvių. Girdėjau, 
kad kai kurie jau prenume
ruoja pažangią lietuvišką 
spaudą, skaito laikraščius, 
paremia organizacijas. ♦

(Iš “Darbo”)

risi, Labai noriu studijuo
ti matematiką, bet neaki
vaizdiniu būdu turbūt ne
pajėgsiu, na, o šiaip reikia 
turėti išteklių. Na, aš da
bar padirbsiu pagal specia
lybę, tik mano darbui ir 
diplomo ruošimui reikalin
gas vienas dalykas, kurį 
studentiškomis sąlygomis* 
netaip jau paprasta'Įsigy
ti— tai pilno sąstato brai
žybos įrankiai. Jeigu jums, 
Dėde, didelio sunkumo ne
sudarys, tai aš. paprašysiu 
ju- • " ' :

Mano tėvelis labai pa
tenkintas laikrodžiu ir bęn- 
drai mano namiškiai dėko
ja jums, Dėde, pž siunti
nius (aš šiandien iš jų ga
vau laišką), tuo pačiu ir aš. 
Aš tėvelį. prašiau, prašiau, 
kad tą laikrodį man atiduo
tų, o jis dovanos nenori 
prarasti—labai gailisi. Sa
ko, jog aš jį parduosiu ir 
pirksiu moterišką rankinį, 
o jam labai geras šitas, b 
svarbiausia—tai Dėdės do
vana. Aš jau nusileidau, 
ką gi ir beprašysi! Šiaip 
dienelės bėga kaip ir anks
čiau. *

• Prieš mėnesį laiko pas 
mus' Kaune viešėjo Urug
vajaus lietuvių delegaciją. 
Juos teko matyti tik iš t$- 
lo, kalbėti neteko, tik skai-! 
tytj laikraščiuose jų pasi-’ 
sakymus. Atrodo, jų tar
pe buvo ir studentų. Da
bar įdomu būtų pakalbėti 
su jūsų studentais — lie
tuviais. Dėde, prašau jus, 
perduokit nuo manęs jinj 
kėjimus ten esantiems pa
žįstamiems ai’ nepažįsta
miems lietuviams. Ąš jus^ 
Dėde, sveikinu su Naująįr 
1957-aisiais metais ir lin-

(Tą&a 4-tam pusi.) ž:«
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

R. žickytė

> u g a i
(Tąsa)

, Visi kviestieji jau buvo atvykę, tad 
ponia Survilienė paprašė svečius į valgo
mąjį užkąsti, nes jau artėjo vakaras. 
Stalas atrodė kukliai ir buvo padengtas 
ne tiek poniškai vakarienei^ kiek so
tiems pavakariams. Jaunasis Survila no
rėjo, kad vaišės derintųsi su politiniu 
šio kaimynų susitikimo pobūdžiu.

Prie stalo patarnavo Steponas — pil
stė vyną, žiūrėjo, ar ko nestoka. Mac
kevičius akylai stebėjo šį nepaprastą 
dvarininko liokajų. Kelionės į Lydiškes 
metu Petras Balsys daug pripasakojo 
kunigui apie šį savo dėdę. Iš pažiūros jis- 
nieku nesiskyrė nuo kiekvieno kito lio
kajaus. Apsivilkęs fraku, vieną ranką 
apsimovęs balta pirštine, su. savo skustu 
veidu, plačiomis žandenomis, apiplikusių 
pakaušiu, abejinga veido išraiška ir ly
giai plaukiančia eisena jis atrodė nieko 
daugiau savo gyvenime nedirbęs, kaip 
vien vaikštinėjęs tarp virtuvės ir valgo
mojo ir nieku daugiau nesirūpinęs, kaip 
vien kad nepalietų sriubos, nesukultų in
dų, neužlašintų ant skobnio pilstomo vy
no. Bet Mackevičius žiniojo, kad po ta 
liokajiškų manierų ir abejingumo kauke 
slepiasi lietuviška, valstietiška sąmonė, 
ir, kad atėjus tinkamam momentui, ji

* gali visa jėga prasiveržti į viršų. Mac
kevičius savo atminty pasižymėjo Survi
los liokajų kaip ateičiai reikalingą žmo-

■ gu.
Vogčiomis stebėjo Steponą ir pana 

Jadvyga. Vakar vakare Agota, sužino
jusi, kad panelė rengiasi atlankyti Sur
vilas, savo įpročiu atsiduso ir, primygti
nai klausiama, tarsi nenoromis papasa
kojo, kaip kadaise panelės senelis iškei
tęs Balsių Stepuką su vieno svečio šuniu
ku. Tas Stepukas ir esąs pono Survilos 
liokajus, Petro Balsio dėdė. O kitą dėdę 
ponas Skrodskis atidavęs į rekrutus, bet 
tas, sako, pabėgęs. Agotos pasakojimas 
sukėlė nemaža kartumo Jadvygos šir
dyje. Ak, kur tik ji pasisuka, vis naujos 
skriaudos, naujos neteisybės! Ar ištesės 
ji bent dalį jų išpirkti, atsilyginti? Ir jo
je stiprėjo pasiryžimas ištesėti.
' Tuo tarpu Viktoras, sėdėjęs šalia 
Jadvygos, stengėsi jai patarnaut ir įtik
ti. Iš pradžių sunkiai tas sekėsi. Pakili 
pirmojo pasimatymo ir pasisveikinimo 
nuotaika atslūgo, Jadvyga atrodė ar tai 
išsiblaškiusi, ar tai susirūpinusi ir maža 

, kreipė dėmesio į savo kaimyno jai rodo
mą susidomėjimą.

— Matau, kad pana Jadvyga nuobo
džiauja, — pagaliau neiškentęs, tarė su 
priekaištu. — Ar ne Varšuvos atsimini- 

,mai bus to priežastis?
— Aš galėčiau tą patį pasakyti apie 

poną Viktorą, — atsikirto ji, nepaten
kinta jo pastaba. — Iš tiesų, ponas Vik
torai, kokį atgarsį sukėlė’Varšuvos įvy
kiai sostinėje?

Šituo garsiai ištartu klausimu susido
mėjo visi susirinkusieji. Kalbos ūmai 
aptilo, ir visų žvilgsniai nukrypo į jau
nąjį Survilą. Jis nuleido akis, tarsi.su
sikaupdamas, bet po valandėlės prabilo 
ramiu balsu:

— Ponai, prašau nelaukti iš manęs ko
kio ilgo, apgalvoto pranešimo. Aš norė
čiau supažindinti jus su Peterburgo ir 
kai kurių kitų vietų įvykiais laisvo pasi

kalbėjimo forma. Dėl to prašyčiau kilus 
’norui, mane nutraukti, klausti, daryti 
pastabas, reikalauti patikslinimų.

Niekas nieko į tai neatsakė, tik sena
sis ponas Survila juokaudamas atsiliepė:

— Tik nemeluok, mielasai. *
Tada Viktoras pradėjo pasakoti apie 

Lenkijos ir Lietuvos mokslus einančio
* jaunimo koloniją Peterburge. Nustebo 
klausytojai, išgirdę, kad labai maža iš
imtimi, yra pasirengęs su ginklu rankoje 
stoti į kovą už tėvynės laisvę, kai ateis 
lemiamoji diena.

— Ar daug ten yra lietuvių? — pa- 
' kląuse Šilingas.

— Yra nemaža, bet kiek — tiksliai 
nepasakysiu. Pažįstu švenčioniškį poętą 
Antaną Šovą, vilnieti Bronių Zaleckį, 
žemaitį Joną Stanevičių, poeto Simano 
Stanevičiaus giminietį, baltarusį Kostą

* Kalinauską, baigusį teises, ir dar ne vie- 
<ną puikų vyrą.

— Yra dar jų Maskvos, Kijevo ir 
4 Dorpato universitetuose, — pridėjo Mac- 

> kevičius. — Neseniai, būdamas Žemai
tijoje, susitikau Kijevo universiteto stu
dentą Broųislavą Bucevičių. Jis turi rei-
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kalų su Klaipėdos spaustuve. Kai ką aš 
tūriu nuo jo pranešti štai ponui Akelevi- 
čiui. Bet apie tai paskui; Į Kijevo 
universitetą patenka ir valstiečių vai
kai. Aš pats ten esu buvęs.' O dabar ten 
mokosi kaimiečio ūkininko sūnus Myko
las Balsys. Be abejo/yra tokių ir dau
giau. Bet atsiprašau, ponas Survila, mes 
nukrypome į šalį.

— Lietuvių studentų yra visur, — su
tiko Viktoras. — Džiugu, kad jų atsi
randa ir iš valstiečių tarpo. Jiems, ponai, 
ateityje lemta suvaidinti didelis, istori
nis vaidmuo šio krašto istorijoj. Bet da
bar leiskite man tęsti apie Peterburgo 
patriotus.

— Prašome, Ponas Viktorai, — atsi
liepė keli balsai.

— Taigi iš tos jaunuomenės patriotiš
kiausiai ir, taip sakant, maištingiausiai 
nusiteikę yra jaunieji oficieriai iš Gene
ralinio štabo, Inžinierių ir Artilerijos a- 
kademijų. Revoliucinė šių oficierių gru
pė susidarė jau 1858 m. Jai vadovauja 
Zigmantas Sierakauskas ir Jaroslavas 
Dambrauskas. Tik prieš man išvažiuo
jant iš Peterburgo grupėje susikūrė Ka
rinis komitetas. Jo vienas atstovas kar
tu su manim atvažiavo į Vilnių,/ kitas 
nuvyko į Varšuvą. Turiu jums pasa
kyti, ponai, kad, be šitos, yra dar viena 
revoliucinių veikėjų grupė. Jos palaiko 
santykius ne tik tarpusavy, bet >ir su 
rusų pažangiaisiais inteligentijos sluok
sniais, kaip pačioje Rusijoje, taip ir už
sieniuose. Reikia jums žinoti, ponai, kad 
Sierakauskas, , Generalinio štabo kari
ninkas, įsigijo didelį karo ministro Mi- 
liutino pasitikėjimą. Nuo pernai metų 
jis jau du kartus buvo komandiriuotas į 
užsienius kariuomenės perorganizavimo 
klausimui tirti. Tai nepaprastų gabumų 
žmogus. Net Napoleonas III juo susido
mėjo. Tai štai šių kelionių metu Siera
kauskas užmezgė santykius ne tik su 
Gercenu ir Mieroslavskiu, bet ir su Ga
ribaldžiu ir Madziniu. O Peterburge jis 
artimas Černyševskio draugas.

Čia jaunasis Survila ryškiomis spal
vomis ėmėsi vaizduoti Rusijos baudžiau
ninkų būklę prieš ir po manifesto pa
skelbimo ir černyševskio bei jo draugų 
veiklą ruošiant revoliucinį perversmą 
visoje imperijoje. Tą vasarą jau plačiai 
buvo pasklidusios žinios apie valstiečių 
maištus prieš dvarininkus renzos, Tam- 
bavo ir Kazanės gubernijose. Viktoras 
pasakojo apie Kandejevkos valstiečių 
maištą, kuriame dalyvavo apie 10,000 
žmonių ir černogajų, kur susitelkė apie 
4,000 baudžiauninkų ir šaukė, kad visa 
žemė jųjų ir dvarininkams daugiau ne
bedirbs. Jie priešinosi ir kariuomenės 
būriams šaukdami, kad geriaus mirs, 
bet dvarininkams neleis. Buvę ne tik 
sukeistų, bet ir užmuštų^ Tačiau tragiš- 
kiąusiai baigėsi Kazanės , gubernijoje 
Bezdnos kaimo maištas. Maistininkams 
atsisakius atiduoti valdžiai savo, vadą 
Antaną Petrovą, kariuomenė paleido 
šūvius. Užmuštų ir sužeistų buvo apie 
350 žmonių, o Petrovą pakorė gegužės 
1 diena- , <.

Su dideliu įkarščiu Viktoras kalbėjo 
apie Černyševskio proklamaciją, šau
kiančią valstiečius ginkluoti ir būt pa- 
suruošusiems sukilti, kai bus duotas 
ženklas iš revoliucnio centro.

— Tai matote, ponai, — baigdamas 
kalbėjo Viktoras, — kad revoliucinis 
mūsų judėjimas turi stiprius pagrindus. 
Jis randa paramos užsieniuose ir einą 
lygiagrečiai su revoliuciniu judėjimu vi- 

' soje Rūšijps imperijoje. Mūsų viltys 
atgauti tėvynei laisvę nėra tuščios!

Didelį įspūdį padarė klausytojams jau
nojo Survilos žodžiai. Vadinasi, sukili
mas — ne kažkokia miglota neaiškios 
ateities galimybė, bet visai konkretus, 
netolimas žygis, jau besirealizuojanti i- 
dėja! Jadvygos akyse spindėjo džiaugs
mo. ir atkaklaus pasiryžimo liepsnelės. 
Mackevičius susikaupęs rūščiu žvilgsniu 
žjūrėjo į tolį, pasitenkinimas švietė ir iš 
Dimšos veido. Bet senieji Survilai, Ši
lingas ir Kudrevičius veltui stengėsi nu
slėpti ' susirūpinimą ir baimę, kilusią jų 
širdyse. Jie buvo žmonės ramūs ir ap
dairūs, pelningų dvarų savininkai, jie 
galėjo laukti griežtų socialinių reformų, 

. bet sukilimas, revoliucija, pakeltas gink
las1 prieš-caro imperijos galybę — ne! 
Tokiam-žygiui jie nebuvo pasiruošę.

(Bus daugiau)
—— r—•!------ r , ‘ ,
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(Iš kelionės po Indiją įspūdžių)
Kašmiras garsus Indijoj 

ne tik aštriabr i a u n ė m i s 
Himalajų viršūnėmis., plo
nyčiais vilnos saliais, šim
tametėmis činaromis ir gra
žuolėmis moterimis. Turis
tai visuomet aplanko Hi
malajų papėdėse išsidės
čiusius Kašmiro kaimus. 
Juos čia vilioja “savitas 
gyvenimo būdas.” Dar pir
mąją Kašmire lankymosi 
dieną mes irgi nuvykome į 
vieną iš šių kaimų.

Pakelėje aplenkiame tua
letais numar g into j e ties 
Srinagaru pra t e kančios
upės pakrantėje beplaunan
čius baltinius, bevalančius 
dantie Kašmiro sostinės 
gyventojus. Vietovės darė
si kaskart kaln uolesnės. 
Protarpiais jau pastebėda
vome pilkšvus suartos že
mės sklypelius. Juose sty
rojo palikti mediniai ark
lai. Moterys mediniais kū
jais daužė sušokusią į ga
balus žemę. Posūkis, ir štai 
prieš mus atsiveria visas 
Charuano kaimas.

Tarp apdžiūvusiais lapais 
topolių medžių stūkso ne-

dengtais langais Charuano 
pastatai. Ties namais pur
vinose balose knaisiojasi 
pasišiaušę, panašios į Šunis, 
ilgasnukės kiaulės. Ant na
mu slenksčiu sėdi motervs. 
Jos atidžiai krapšto vai
kams galvas. Panorome už
eiti i vieną iš šių pastatų.

Viename kampe

Charuano gyventojams... 
Kai kas mūsiškių ima da
linti suvenirus. “Russia”, 
“Russia,” — pagarbiai kar
toja jie, vartydami ranko
se mūsiškes varines kapei
kas su ryškiai spindinčiais 
Kašmiro saulėje Tarybų 
Sąjungos herbais. Ir mums 
akimirką pasirodo, kad ir 
jų akys suspindi nauja, iki 
šiol nematyta šviesa. Ta
čiau nespėjus mums susės
ti Į mašinas, tie patys Char
uano kaimo gyventojai jau 
vėl apsupo mus. Jie kai
šiojo rankas su mūsų pado-
vanotom kapeikom pro ma
šinos langus ir jau. prašė 
jas iškeisti į indiškąsias

Indijoje tebuvome 17 die
nų. Turistinė kompanija 
atžymėjo mūsų kelionės 
maršrute daugiausia šven
tyklas, istorinius pamink
lus. Mums labai mažai te
ko bendrauti su paprastais 
Indijos darbo žmonėmis. 
Tačiau ir Budos, Ši vos, Viš
nu šventyklų šešėliuose mes 
sutikome žmonių, kurie iš 
tikrųjų mylėjo Indiją ir ku
rie mus vadino savo drau-

Pittston, Pa.
Mirė Jurgis Kriščiūnas. 1() 

v. vakaro, viešėdamas pas kai
mynus, rengiantis eiti namo, 
sukrito ir mirė.

Šį draugą taipgi kankino 
augliu dulkės. J. K. buvo nuo 
seniai “L.” skaitytojas, taipgi 
narys Literatūros Draugijos. 
Lankydavo darbininkiškus pa
rengimus ir pagal išgalę pa
aukodavo naudingiems reika
lams. Kaip1 darbo žmogus, su
prato visokius religinius bur
tus ir buvo pilnai nuo jų pasi- 
liosavęs.

Prieš .50 metų atvažiavo iš 
Lietuvos ir visą laiką išdirbo 
žemėje, kasdamas anglį.

Jo moteris mirė keletu me
tų pirmiau. Išauklėjo apie 
penkias dukteris, kurios ja-u 
visos yra vedusios. Pas vieną

DUJOS UZMU&t STUDENTU
Harrison, N. Y., gyventojo, 

tekstilės fabrikanto M. SMr- 
noff duktė rasta mirusi auto
mobilio gazo dujų pilnumo 
garažiuje. Ji buvo pasižymė
jusi studentė.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Tvarkytoj*. Tuoj reikalingą. Pai
kį proga tai, kuri turi ^nojt^ną 
ąpie visas dalis’1 yaikų marškinių. 
Mokanti operuoti visokias mašinas. 
Taipgi Operatorių, prie vaikų marš
kinių, kelnių, kalnierių pribuvėjos. 
Alga pagal žįnojįmą ir patyrimą. 
BENJ. DION SKIRT ©O., S. W. 
kamp. 3rd ir Cumberland, 2-ros lu
bos. GA. S419JL. 1

(13-20)
iš dukterų ir jis gyveno.

Iš Lietuvos Jurgis paėjo iš 
Marijampolės a py 1 i n k ės, 
Kvietiškio valsčiaus, prie Še- 

I šupės, Puskelnių kaimo.
Palaidotas likosi gruodžio 

20, su visais bažnytiniais bur
tais.
nors

“Kuli, 
i pūras

kitame kampe glaudėsi prie 
sienos išsigandę ‘ mažyčiai 
ėriukai. Ant šventuoju kar
vės mėšlu išteptų grindų 
buvo sumesti skudurai guo
liui.

—O kur gi jūsų šeima?—i 
paklausėme neaiškios spal
vos medžiagos gabalu apsi
siautusia, tačiau su blizgan- 
čiais auskarais ir apyran
kėmis moterį.

—Čia, — parodė moteris 
i nuo raupų išakijusiu vei
du berniuką, bailiai bežvilg- 
čiojančiu pro durų angą.— 
Kiti išmirė...

Ties kitu pastatu mes 
pastebime senyvą vyrą. Jis, 
sėdėdamas ant žemės, pa
gūliu įsuka akmeninį gir- 
napusį, o paski 
molio gabalą į 
ašį. Po kelių 
jau nuima nuo 
gatavą dubenį.

—Charuano 
užsiima puodininkyste, — 
pastebi gidas, — jie gami
na dubenis tuo pačiu būdu 
kaip ir jų prosenoliai prieš 
du tūkstančius metų ...

Prieš tūkstančius metų!. 
Štai kodėl į Charuano kai
mą nutiesti asfalto keliai. 
Anglai uždarbiaudavo ne 
vien išveždami iš Indijos 
džiutą, arbatą^ brangakme
nius. Turistinės kompani
jos uždirbdavo ir iš to, kad 
smalsiems turistams paro
dydavo epidemijų nusiaub
tus žmones, kurie dar gyve
no kaip, ir jų prosenoliai 
pnieš tūkstančius metų. . .

Ties sekančiais pastatais 
mus apsupa būrys paau
glių. Vieni spokso į mus,' 
grauždami kažkokias šak
nis, o kiti pasileidžia per 
kaimą garsiai šaukdami:.

Čia pat vyrai ima siūlyti 
kryželiais isiuyinėtas ska
rutes, salius...

—Rankdarbius čia atlie
ka vyrai. Šie darbai mo
terims nepatikimi, — aiški
na vadovė. —■ Juos galima 
pirkti pusvelčiui...

; ^Pusvelčiui? įTačiau ar 
pagelbėsi keliomis anomis

i tekšteli 
gi rnapusio 

minučių jis 
girnapusio

Bombėjus — milijonierių 
miestas. Tačiau jis garsus 
ne vien rėksmingomis rek
lamomis, šaldytuvais vėsi
namose restoranų salėse 
pro šiaudelius besiurbian
čiomis ananasų sultis lieso
mis anglėmis, i m a n t r i a i 
iliumin uoto m is “linksmy- į 
bes” gatvėmis. Bombėjuje i 
gyvena ir įžymiausieji indų 
tautos atstovai. Bombėjuje 
mes sutikome ir visame pa

žinomą romanų 
“Du lapeliai ir p,um- 
ir kt. autorių Mulk

Radž Anandą.
Mulk Radž Anandą mes 

jau buvome sutikę Delyje, 
1 pirmosiomis Indijoj lanky
mosi dienomis. Atvykus į 
Bombėjų, jis vėl pakvietė 
mus pas save.

Mulk Radž Anandas ste
bina savo paprastumu. Ta
čiau ne tik jis. Stebina ir 
ta aplinka, kurioje jis mus 
priėmė. Jo kabinetą puo
šia tik keli kuklūs paveiks
lai ir jo paties surastos se
nosios indų skulptūros. Tar
si sugavęs mūsų mintis jau 
pirmąją lankymosi akimir
ką. Anandas pratarė:

—Aš milijonierius tik Ta
rybų Sąjungoj. Indijoj ma
no knygos išeina nedideliu 
vos dviejų tūkstančių, tira
žu ...

Ir tikrai Bombėjaus, Kal
kutos, Deli knygynų vitri
nose mes beveik nepastebė
jome Anando kūrinių. Jos 
buvo užkimštos anglų kal
ba leidžiamais pornografi
niais žurnalais.

Ilgai kalbėjomės su An- 
andu. Jis pasakojo apie 
tai, kad Indijoj ir dabar 61 
procentas indų nepavalgę 
sočiai, kad 25 procentai gy
ventojų serga akių ligomis 
dėl to, kad per mažai nau
doja pieno, kad žmonės In
dijoj gyvena vidutiniškai 23 
metus. O atsisveikinant jis 
ilgai mums dar spaudė ran
kas ir barstė mums pado
vanotąsias knygas draugys
tės vardan rožių vainikla
piais ,..

... Su Marcela susitiko
me Adžantoje. Adžanta — 
senoji indų meno šventovė. 
Ji visoje Indijoje garsi nuo
stabiomis freskomis. Dar 
III amžiuje prieš mūsų esą 
negyvenamosiose olose ties 
Aurangabadu Budos gar
bintojai iškalė pirmąsias 
maldyklas. Jie čia bėgo nuo-

(Daugiau bus)

Taip dukterys patvarkė, 
Jurgis buvo laisvas..

Buvęs parapajonas

MAHllEWA. 
BUVUS

I (BUYADSKAS)

Du žuvo auto nelaimėje
Brooklynietis K. Nelson, bu-\ 

vo elektros srovės užmuštas ir. 
jo draugas Sherlock automo
bilio užmuštas, kuomet jie va
žiavę virš 70 mylių į valandą 
atsimušo* į elektros stulpą.

v

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*00*^06* 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. ' 
MAricet 2-B172

KNYGOS APIE SVEIKATĄ i
Visada yra svarbu žinoti apie, .sveikatą. Kuo 

daugiau pats žinosi apie savo sveikatą, tuo rečiau < 
tereikės daktaro, tuo mažiau kaštų turėsite ir ilgiaū 
gyvensite. Knygos mažiau kainuoja negu daktarai, j

Sveikatos Šaltinis i
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip ' 
gelbėtis pareiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinjmui. Parašfi Pr. J. J. ' 
kiaučius, pusi. 352. Kaina ?2.50 (pūrą'nuolaidos).

'4 • *• • ’ • i i • , ' 't

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaįp užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir , gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J, ' 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
’ 1 • < ‘ , » • • f ’ • * )

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, ąpslębus, sUigi»| vidų* 
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pągel- j 
bos. Paduodama daug receptų. Rara5ū t>r. J. J. Raškiau* | 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c. j

Visos aukščiau suminėtos knygosgąupamo^ Laisvės Į 
knygyne. Kartu su užsakymais prašpmę prisiusi 

ir pinigus. Adresuoki te’sekamai:

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

A

/
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SERGA Siūloma tikrinti

Serga Jonas Valentis

antra savaitė kai labai j
Jonasl
buvo Į

Jau 
rimtai serga artistas 
Valentis. Pradžioj lig 
vadinama paprastu šalčiu, 
šaltis, atrodo, išsvystė į daug. vairuotojams laiks
rimtesnę liga. Po keleto die- j būtą duodamas nu< 
nu atrodė, kad Jonas jau tuoj j gijimo egzaminas.

žmogus
priežasties liga jį iš naujo pa
siguldė Praėjusį savai' 
ponis pradėjo eit geryn, 
mes greit matyt jį sveiką.

Valonu i ų gyvenviete — 91-49 
115th St., Richmond Hill. F.

K. Butkauskienė susižeidė

Laisves bankete d. Butkaus- 
kas prisiminė man, kad jo žmo
na Katerina savo stuboje susi
žeidė ranką. Buvo pusantros 
dienas ligoninėje. Dabar na
muose gydosi.

Rutkauskai gyvena: 169 Mon
tauk Ave., Brooklyne. Abu yra 
LDS 13 kuopos nariai.

Jei kam laikas leidžia, ma
lonėkite aplankyti.

Stanelių sūnus tebeserga

Laisvės banketo kalbėjausi 
su d. Stanelių. Jis biskį nu
siskundė, kad niekas spaudoje 
nei nepaminėjo apie jo sūnaus 
nelaimę.

Stanelių sūnus Eugeno, gy
venąs Cranford, N. J., prieš po
rą mėnesių susižeidė savo įstai
goje koją. Ilgą laiką buvo li
goninėje. Koja buvo sugipsuo
ta. Dabar jis namuose. Gipsas 
nuimtas. Bet be lazdą dar ne
gali vaikštinėti.

viečiai- Jie pirmiau gyveno 
Westfield, N. J., dabar persi
kėlė j Shore Hill, N. J. J. C.

Laiškas iš Lietuvos
(Atkelta iš 2-ro pusi.)

Taip pat
mano na-|f;įa tik pažymėsime, kad io- 

! se dalyvavo sakam!: Ne- 
' činskas, Griškus. -V. Kaz- 
ilauskas, A. Velička, Petrus
Jaunutis,
Krasmtskas, V. Bankus, K.
Depsas, O. Kazlauskiene, J.
Grybas, P. Buknys, M. Sta

! kovas. A, Balčiūnas, M. Kli- 
' nias. K, Petrikiene, J. Juš
ka. J. Gasiūnas, J. Šimaitis 
ir kiti.

lin- 
ten

kiu daug laimės, 
jus sveikina ir 
miškiai. Sveikimu su Nau-i 
jaisiais Metais ir ten esan-i 
čius lietuvius, o ypatingai; 
studentus, kurie apie mus l 
gal ir nepasidomi, o mes 
apie juos dažnai pagalvo
jame. Pagalvojus, gal ir 
truputį keistai atrodo, svei-j 
kinti ir linkėti laimės ne-i 
pažįstamam.žmogui, o iš ki- • 
tos pusės — ir kodėl gi ne
pasveikinti ir nepalinkėtiI 
jiems laimės, jeigu jie yra 
tokie patys kaip i>* mes?j 
Daugelis mano pažįstamų. 
studentų susirašinėja su 
Amerikos studentais, dali
jasi įspūdžiais, keičiasi 
nuotraukomis.

Daug, daug laimės 
kiu jums, Dėde, ir 
esantiems lietuviams.

Aš jums įdedu porą nuo
traukų, nes jos labai ma
žos, tačiau ir iš jų šį tą ga
lima išskaityti ir suprasti.

Dabar,’ dėde, aš iš jūsų 
lauksiu laiško; manau, kad 
parasysit. Mano adresas: 
Kaunas, Donelaičio gatvė, 
No. 28b-3, Birutė Smallns- 
kaitė. Tuo ir baigsiu rašy
ti jums laišką ir pradėsiu 
rašyti tėveliams bei pažįs
tamiems — giminėms ijr 
draugams Susirašinėju ir 
su teta iš Panevėžio, tai 
šiandien ir jai parašysiu 
laišką. Tuo ir baigsiu ra
šyti. Sudiev!

Birutė Smailu skaitė

GERIAUSIA DOVANA SAVO KŪDIKIUI 
TAI TAUPYMO SĄSKAITA

Apdraus jūsų vaikų ateitį, duos jiems priklausančias pri
vilegijas—mokslą, užtikrinimą ateičiai kaipo užaugusiems 
vyrams ir moterims. Tegul jie kaupia rytojaus vaisius. 
Taupinlai apdrausti iki $10,000 su Federal Savings & Loan 
Insurance Corp.

TOMPKINSVILLE FEDERAL SAVINGS *
& LOAN ASS’N

GI. 7-0644-0645.136 Bay St.

seny vii vairuotojų 
jregėjimo tobulumą

Gubernatorius II a prima
nąs siūlo, kad senyvo amžiaus 

nuo laiko

gali gauti vairavimo leidimą 
būdamas jauno amžiaus ir 

Vilią- paskui jis automatiškai
mą atnaujina be egzamino. G 
dažnai atsitinka, sake liarri- 
manas, kad senstant regėji
mas darosi silpnesnis. Jis siū
le, kad būtų nustatytas tam 
tikras amžius, kuomet žmogui 
iš naujo liūtą duotas regėjimo 
egzaminas.

Harriman as, majoras Wag- 
neris ir policijos komisijonie- 
rius Kennedy dalyvavo kon
ferencijoje su 200 visokią pa
reigūnų, kur buvo tartasi apie 
saugirmą vieškeliuose, llarri- 
manas siūlė, kad vairavimo 
laisniai būtų atimti bent 60 
dienų kiekvienam, kuris nu
baudžiamas už pergreitą va- 
z’avimą bent du syk į metus, 
taipgi, kad visur būtu didžiuo-

Kurios tikrintą automobiliu 
greitį.

Iš DIENRAŠČIO LAISVĖS 
SUVAŽIAVIMO

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
raščio turinį. Jos buvo gy
viausios, kokios vyko ka
da nors suvažiavimuose per 
paskutini dešimtmetį. Buvo 
d i sk u su o j a m i klausimai,
kurie liečia mūsų laikraštį 
ir darbininkų judėjimą 
bendrai, taipgi tokie klau
simai, kaip asmens kulto, 
Vengrijos įvykių ir t. t.

Plačiau apie tas diskusi
jas bus parašyta vėliau.

Bimba, K

12

Po diskusijų redaktorius 
Mizara padarė diskusijų 
zumę. Apie tai irgi bus 
soma plačiau.

Suvažiavimas išrinko 
direktorių, kurie iki kito 
metinio suvažiavimo tvar
kys dienraščio reikalus.

Suvažiavimas baigtas re
zoliucijos perskaitymu ir 
naujos direktorių tarybos 
išrinkimu. Skaityti sveiki
nimai, ir pasirodė, kad su
plaukė apie $2,500 dienraš
čiui dovanų. Suvažiavimas 
pasibaigė su dideliu entu
ziazmu ir po jo įvyko links
mas banketas, kuriame 
dainavo Aidsietyno kvarte
tas ir masiniai visi banketo 
svečiai.

CARLTON 
Grožio Saliomis 

1109 Lexington Ave., N. Y. C. 
(77-78tii Sts.) 

Ateiname Ir j namus. Linda & 
Gerry Arde, props. RH. 4-9307.

Ginčai tarp Con Edison Tarp Lietuvių 
ir miesto policijos, - 
kas sugavo G. Meteskį?

Tarp policijos viršininkų ir 
Con Edison kompanijos vysto
si visokie ginčai sąryšyje su. 
“pamišusio bombininko” Me- i 
teskio - Miliausko sugavimu. 
Pirmiausia buvo ginčytasi 
apie tai, kas ji suga' 
E d i s o n kompanija teigia,

sen uo- 
se kompanijos 
kad buvęs tos 
sa m d i n.ys, M e tęsk i 
kuris rašinėjo spaudai laiškus

savo bombas, yni tas 
Policija, iš kitos pusės, 

teigė, kad tai jos agentai pir-

kom pan i jos 
ir žmogus,

apie

Meteskio re
ap! e tą

atvyko

yva,

Con Edison kompanija ta
da paskelbė, kad policija no 
tik nerado pirma kaltininko, 
liet net parodė neveiklumą ir 
apsileidimą. Buvo penktadie
nis, kuomet raštines tarnauto
ja Kelly užtiko 
kordus ir kompanija 
atidengimą skambino 
jai. Bot policija lauke 
madionio ir tik tada 
tuos rekordus pasiimti.

Policijos aiškinimas 
kad ji nesiskubino imti rekor
dus, nes pirmiausia norėjo 
per Waterburio policiją įsiti
kinti, ar ten dar gyvena toks 
George Meteskis. Con Edison 
sako, kad tai buvo gan kvai
las policijos žingsnis, nes Me- 
teski galėjo sužinoti kaip 
nors, kad Waterburio policija 
I Jausi nė j a kaimynus apie jį. 
ir tuo tarpu pasišalinti.

T tas Con Edison atakas po
licija dabar atsakė kontr-ata- 

prašė Con Edison,, 
ti

ko m p a n i j o s re k o r d u s
kad jai būtų leista peržiurę 
visus
apie kompensacijas ir susižei- 
climus, nes jau tada, buvo ži
noma, kad bombininkas yra 

son. — jis taip pats skelbė. 
Bet kompanija tada sakė poli
cijai, kad ji senų rekordų ne
turi.

Beje, policija siūlė $26,000 
už bombininko sugavimą. 
Tuoj po Meteskio suėmimo 
policija skelbė, kad jos de
tektyvai, kurie atidengė Con 
Edison archyvuose rekordus, 
gal gaus tą sumą, o Con Edi
son — jis taip pats skelbė, 
gauti raštininkė Kelly. Bet 

nei viena
nei kita pusė neprašo tos su
mos....

dabar sakoma, kad 
ra- i

REIKALAUJA $25,000 UŽ 
SUSIŽEIDIMĄ

Slaugė Lelah Roney, nešda
ma turčiaus R. F. Richards du 
vaikus, paslydo ir' pavojingai 
susižeidė. Dabar ji teisme 
reikalauja, iš Richards $25,- 
000 atpildo.

Paieškau savo draugo Jono Bla
žio. Kilęs iš Alvytų parapijos, Pa- 
tunkiškių kaimo. Neseniai, gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo sesers 
Agotos, iš Vilkaviškio. Nori suži
noti, kur jis randasi. Iš Lietuvos 
Jonas išvažiavo į Argentiną 1927 m. 
Mažai rašė saviškiams, žadėjo greitu 
laiku atvykti į J. Valstijas, į Bal
timore, pas tetą Siaurutienę. Nuo 
to laiko nieks nieko nuo jo ne
girdėjo. Jei kas girdėjo arba žino 
apie Joną Blažį, malonėkite man 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. 
M. Bradauskas, 6731 Memorial Ave., 
Detroit 28, Mich. (17-20)

BOE SUN CHINESE-AMERICAN
Puiki vieta atsivesti visą šeimą. 
Specialiai išsinešimui lėkštos mais
to. Prieinamos kainos. Išbandyki
te mus, persitikrinkite.

1560 Central Avė.
- Arti Tuckahoe Rd.

Yonkers, N. Y. WO. 1-4707
(20-2?)

RADIO CITY MUSIC HALL ’.f 
x JENNIFER JONES • JOHN GEILGUD

BILL TRAVERS . VIRGINIA McKENNA in 

“THE BARRETTS OF WIMPOLE STREET” 
In CInemoScop* and METROCOLOR • An M-G-M Plttur* 

and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

Kalbėjaus su tūliu Lietuvos 
vaduotoją” sekėju. Jis sako:
— Mūsą vaduotojai be va

do nieko nebegali daryti. Bu
vo iš Paryžiaus atvykęs smar
kus vyras, koks tai Lansko- 
ronskis, kad sudaryti kolekiy- 

! \ ią vadovybę, bet negalėjo 
susitarti su kitų srovių vadais 
ir turėjo nieko nenuveikęs 
grįžti i Paryžių, Dabar 'visi iš 
mūs juokus krečia, kad va
duotojai yra “kūnas be gal- 

| vos ir be proto”.

pa
ikisilieka. Dar imsią laiko, 

“vaduotojų” čyfai susirasiu 
“pamestą” protą, ir susitarsią 
del ateities veikimo. Tada gal 
ii vėl pa’sikviesią Lanskorons- 
ki ar kitą kokį smetonininką 
būti “vaduotoją” vadovu-fiu- 
reriu.

Prelatas Krupavičius gero
ką laiką “vaduotojams” vado
vavo. “Bet štai prelatas pasi
traukia iš Vliko pirmininko 
vietos”, rauda savo laikrašty
je ponas Tysliava, — tai da
liai’ atsitikę taip, “kai]) anais 
laikais Lietuvos partijos vie
na kitą vadovavo 
d žios”...'

Pas “vaduotojus”, 
dabar yra visą galą

nuo val

atrodo, 
pairimas.

.10
1

geriatr vainai pasiruoš- 
tasai “Pranciškonų” 
kartais sudaro ma-

... ant Atlantic Avė.,

B r oo k 1 y n iškis “Darbinin
kas” nori pasirodyti smar
kiausiu Lietuvos “vaduo
toju”. Savo vaiską jis turi su
mobilizavęs ir >vyriausį gene
rolą paskyręs. Tik jam trūks
ta atominės bombos. Tada 
vaiskas galatą patraukti 
Vilnių ir visus komunistus 
naikinti.

Kad 
t i, tai 
vaiskas 
nievrus 
tarp 110 ii’ 111 gatvių Rich
mond Hille. Mat ten yra di
džiulis Lietuvių Kultūrinio 
Centro namas, tai gal tam 
vaiskui jis atrodo kaip Gedi
mino pilis Vilniuje. Na ir jie 
čia keletą valandų pamaršuo- 
ja, savo ginklus (iškabas) pa
švaisto, praeiviams liežuvius 
parodo ir tada jaučiasi išva
davę nors vieną Lietuvos 
kamputį.

Tasai vaiskas myli ir Stali
ną pagarbinti. Nešiojasi jie 
aukštai iškėlę Stalino atvaiz-

Tūli amerikiečiai praeiviai, 
pro šalį eidami, šnekasi: Ko 
čia nori tie stalinįstai? Tur
būt Rusijoje ir Rytuose jiems 
nebėra vietos, tai čia dar ban
do demonstruoti su 
paveikslu. Bet ir mažai, 
jų beliko ,— tik keletas.

Stalino
sako,

Rep.

pasi-R i versi d e m u z i e j u j e 
baigė keliolikos puertonkie- 
čių dailininkų meno kūrinių 
paroda.

ALIEJINIAI PEČIAI

Bendrai dirbame su aliejaus 
pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Pirmas mokes
tis į 60 dienų.

' HAWLEY FUEL CORP. 
214-45 42nd Ave., Bayside, N. Y.

Bay side 9*2200 

(14-23)

Didelis Atidarymas. SĖST., SAU
SIO 12 <1. Čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
hibicijas. Geras sveikas sportas 
jauniems ir seniems. 7:30 iki 
10.80 v. v.' Ne pirmd. Sešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki 5 v.v.

ROLLERAMA 
24th Ave. & 86th St.—ES. 2-9178

(9-15)

New Yorko spaudoje
I

Artinasi laikas, kuomet 
baigsis teismo indžionkšinas 
ir uostininkų 1LA gal vėl išeis 
streikan. Kaip ir prisirengiant 
tai galimybei, komTercinė 
spauda jau atnaujino ataką 
prieš tą uniją.

“Herald-Tribune” išėjo dar 
praeitos savaitės pabaigoje su 
vedamu straipsniu, * .kuriame 
kartoja, kad ILA pilna gengs- 
terių ir sukčių. Tas laikraštis 
ragina AFI^CIO tęsti kovą 
prieš ILA, kitaip sakant, pa
laikyti susiskaldymą uostinin
kų •• jūrininkų tarpe.

“News” jau irgi atnaujino 
savo nuolatinę kova prieš 
ILA.

Prieš šią uniją nusistačiusi 
visa New Yorko spauda, iš
skyrus “Daily .Workerį”., nors 
'politiniai ta unija yra anti-ko- 
’munistinė ir kartais net boi
kotuoja socialistinių- kraštų 
prekes, jų neįkrauna ir neiš- 
krauna. . 1

Specialiai paskirta komisija 
raportavo prezidentui Eisen- 
howeriui, kad negalėjo suves
ti New Yorko ir rytinio pa
kraščio bendrai uostininkų u»- 
nijos (ILA) į susitarįmą su 
laivininkystės kompanijų sa
vininkais. Vasario 12 sukaks 
80 dienų po to laiko, kai teis
mas išnešė nuosprendi-draudi- 
mą prieš streiką. 80 dienų yra 
tas “atšalimo” periodas, kurio 
reikalauja Taft-Hąrtley įsta
tymas. Tad, po vasario J2 
uostininkai turi teisę išeiti 
streikan, jeigu savininkai ne
patenkins jų reikalavimų. s

ILA paskelbė, kad unija 
tarp vasario 4 ir 7 praves 
slaptą balotą savo narių tar
pe ir jie turės pasisakyti, ar 
nori išeiti streikam New Yor
ko kompanijų savininkai pa
sirengę pakelti valandos algą 
nuo $2.48 Į $2.62, bet unija 
reikalauja pakelti ant 18 cen
tu valandai.

Mulrain Atsistatydino
Riesto sanįtacįjos, kpmisijo- 

hierius Ąndrdvv* W; MtibWinas 
pasitraukė iš savo posto. Jis 
uždirbdavo $25;000 i metus.

Mu-lrainas pradėjo savo tar
nybą tame departmente 36 
metai atgal, kuomejt jis dirbo 
gatvių valytojų su arkliu ir 
vežimu. Jis laipsniškai dasiga- 
vo iki savo dabartinio aukšto 
posto.

Prieš Mulrainą buvo kelia
mi kaltinimai, kad jo depai't- 
mente buvo visokių nelegališ- 
k.umų, kad kai kurie žmonės 
ten gaudavo algas, bet nieko 
nedirbo, ir panašiai.

Bet jis atsistatydino, kaip 
itai daroma panašiais atsitiki
mais, “sveikatos sumetimais”.

Motinos laimėjo
Hollis Hills motinos demon

stratyviai pareikalavo, kad 
būtų įvestos trafiko šviesos 
ant 220 St ir Union ' Turn
pike, kur dažnai įvyksta tra
fiko nelaimių. Jos kovą laimė
jo.

ėATAS IŠDAVĖ PLĖŠIKĄ
♦ /

Jamaicos detektyvai pagal 
bato-čeveryko: antspaudą su
sekė brooklynietį Petev Bry
an, kad jis apiplėšė vieną rū
bų krautuvę. . Teisėjas pasky
rė jam '$5,000 kauciją.

AUTO INSURANCE

TRACE BROTHERS. Apdrauda 
jums, jūsų šeimai ir bizniui. Taipgi 
Compulsory Auto apdrauda, pasku
tinė data sausio 31 d. Greitas pa
tarnavimas. WAYNE C. TRACE, 
HAROLD B. TRACE, 66-47 Grand 
Ave., Maspeth, L. I. 
2420—2421.

Newtown 9-
(16-22)

Automobilio - F. S-l apdraudos 
certifikatas būtinai reikalingas 
pristatyti ' imant 1957 auto plates. 
Męs ,'jupis gausime ir pristatysime 
tuojau. Compulsory Automobile li
ability insurance gali būti išmokėta 
pagal mėnesinį planą jums važinė
jant, . Nereikia Co-makers ar užti
krinimo būdų.

AARON RIEZ
1044 E, Tremont Ave.,'Bronx, N. Y.

1-0410
(20-26)

4 pusi. Lalo vi (Liberty) Antrad., sausio. (Jan.) 29, 1957

HELP WANTED—FEMALE

PUIKI PROGA!

Tinkamai Namų Prižiūrėtojai
25-45 metų amžiaus. Nuosavas 

kambarys, guolis vietoje. Nuolati
nis apskritų metų darbas. Žiemą 
New Yorke, vasarą priemiestyje, 
laukuose. Vėliausi paliudijimai. Ge
rd alga. Mokanti kalbėti angliškai. 
Skambinkite dėl pasimatymo.

FL 7-8711.
(15-21)

Raštinės 
ant mašinėlės, 
taipgi bisRį knygvedystės. 
nuolatinės darbo sąlygos, 
savaitė,

darbininkė. Mokanti, 
padaryti sąskaitas, 

Geros 
5 dienų 

pasimatymai tiktai po 2 
v. dieną. Long Island Collision Serv
ice, Mr.; Seidel. 96-14 Northern 
Blvd., Corona, L. I. (15-21)

Mr.; Seidel. 
, Corona, L. I.

BU8INESS OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE & ICE CREAM
PARLOR 
vesti šio 
creamą.
7 rūmų apartmentas.
v įninkąs.
nos pasiūlymo.

— moteriškė viena negali 
biznio. Patys daro ice 
Pirkėją išmokys biznio.

Privatus sa- 
Neatmesimo tinkamo kai.

1-1753
(20-26)

Television Pataisymo šąpa. Pri
verstinai parduodama. įsteigtas biz
nis. Vienintelė šapa šioj didžioj apy
linkėj. Geras lease, prieinama ren
da. Puiki proga geram ui prie 
pataisymų^ Privatiškas savininkas. 
IV. 1-7187 — 1-0454, L. I.

(18-27)

Mėsinyčia.
su visais įtaisymais, 
kė, mažos išlaidos, 
geras lease, 
kas 
Jūs 
riį.

Gerame A-l stovyje, 
Gera apylin- 
Žema kaina, 

Privatiškas savinin- 
parduoda už žemą kainą $2,000. 
galite perbudavoti į geresnį biz- 
Astoria. L. I. RA. 9-7442.

(16-22)

Ice-Cream Parlor, įskaitant ir pa
statą, įsteigta 31 m. 4 rūmų apart- 
mentas. Gerai įdirbtas biznis. Pri- 
vatiškas savininkas. Nepraleiskite 
šios progos. Uždara pirmadieniais. 
JA. 9-9892. Šaukite nuo 11 iki 11 v.

(16-22)

Luncheonette-Foun t a in, Maspe t h 
L. I. Moderniškai. Privatinis sa
vininkas. Turime greitai parduoti 
Prieinama renda, geras lease. Pil
nai ištaisyta.' Ideališka porai, da
lininkams. Parduodame už $2,200 
Persitikrinkite. DE. 5-1814.

(15-21)
.. S. ,1. .t.

Dairy Queen—Ice Cream Drive In. 
Prisiruoškite dabar, sezonas prasi
dės neužilgo. Gaukite tinkamas vie- 
tas. .Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais., SH. 8-4141, B’kiyn. 
ORiole 6-2641. Nassau..

(15-21)

Mčsinyčia, groserne Ir delikatėssen 
kartu, su 4 rūmų apartmentu, garu 
šildomi (jeigu norėsite rūmų); 
kampinė krautuvė, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
įeigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers 8-0904.

(13-19)

Retail Lumber Yard. Pardąvimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai įtai
syta woodworking krautuvė. Įskai
toma pilna nuosavybė. Tai puikus 
pirkinys. „ Persitikrinkite po in. 
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6064.

(12-15)

Valgykla, išnuomavimui. Moder
niška, vėsi vieta. Sėdynių 52. Pa
tyręs žmogus gali gerą pragyveni
mą pasidaryt. Mažos išeigos. Pui
ki proga. Nepraleiskite. New Ro
chelle 2-0180.

Restaurantas išnuomavimui. Ne
keikia nieko įnešti. Puiki vieta, 
New Yorko mieste. Pilnai ištaisyta. 
Sveikatos priežastis priverčia par
duoti prieinamai. Renda pigi, ge, 
ras • lease. Tuoj užimanla. Priva- 
tiškas savininkas. CH. 2-9978.

(19425)

Vąlgykla pardavimui. $2000 į sa
vaitę.' Orb vedfutama.. Renda1 $140. 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000, 
pusę pinigų.. Turime dar keletą 
rų

ge-

biznių pardavimui.
HAERMEIER 

105-17 Jamaica Ave.
■ Richmond Hill, N. Y.

VI. 7-5473.
(19-25)

AUTOS

DODGE 1956. 4 durys, pilnai iš
taisytas. Autorizuotas Dodge par
davėjas parduoda už prieinamą kai
ną. Tai puikus pirkinys! Peržiū
rėkite, persitikrinkite. Mes pade
monstruosime. DODGE MOTORS, 
klauskite Marty. IN. 9-2504. 155
Empire Blvd., B’kJyn, N. Y. (17-19)

Kreipkitės pas autorizuotą Mer- 
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovj 
ic kainą.* Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir* Mercury mašinų. 
Labai žemai (naujos mašinos).

MEZEY MOTORS
12291—2nd Avė., N.Y.C. TE. 8-2700

(14-23)

RADIO & TV.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkito 
iki $100.. Naujos Hol-point ir Mo$ 
torala Televizijos. Pertaisytos 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga
rantuojamas vienus metus dėl pa
veikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių- 
—TV patarnavimas $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da* 
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 3- 
1590. Ant išmokesčių.

RESTAURANTS

E. QUARTUCCIO'S
/ RESTAURANT

Tarnaujame Long Island'ui virš 
35 metų. Geriausi itališki pizza ir 
Neopolitiški valgiai. Viską gamina
me ant vietos. Kainos prieinamose 
Naminė atmosfera. 101-13 101st
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. 6-9856.

(13-19), 
------------------------------------------- A

ANTUN’S
Geriausi vynai ir likeriai. Kas

dien pietūs ir vakarienė. Mes pri-1 
siyuošę . patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, Šokiams ir tt. Ga
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo
nių. 96-48 Springfield Blvd., Queenr 
Village, L. I. Q. Village, L. L R

[ R. Station. Ho. 8-4730. (13-19)

THE RED BRICK RESTAURANT
Puiki vieta, galite atsivesti visą 

šeimą. Mes turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. Malonūs žmo
nės ir puiki atmosfera. Smorgasbord. 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti In? 
dependent 3rd Ave. stoties. EL 5f 
8273.

MISC. ADS

Vietos mašinoms, žemiausios kak 
nos Didžiajame New Yorke. Maši
noms $7.00. Trokams $8.00 ir 
aukščiau. Vienas iš didžiausių ma
šinoms sandėlis, East Bronx’e.

IDEAL PARKING LOT
1441 Watson Ave., Bronx, N. Y.

1 TI. 2-9794.

NEW ERA LUMBER & TRIM. 
CO., Inc. Geriausios rūšies lentų 
Ceiling tile, wallboards, teleboard, 
Celotex, Sheetrock, Mouldings ir -ki
tokios medžiagos namų savininkams, 
kontraktoriams ir budavotojams. 
Kainos prieinamos. 128-24 Rockaway 
Blvd., So. Ozone Park, L. I.

Virginia 3-8999.
(11-17)

WELLWORTH OIL CO. Geriau
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisą 
mus. Mūsų geras patmavimas*. 
Mr. Sammartano, GL. 6-6900. /

Pagražinkite savo namus su alm- 
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. Mes taipgi turime 
Venetian blinds, gražiai išdekoruo- 
tus langams uždangalus. Visas dar
bas garantuotas. žemos kainos. 
Įsteigta 1929. Tūkstančiai paten
ki htų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

RICHMOND HILL 
AWNING & SHADE CO.

116-05 Liberty Ave. < 
Richmond Hll, L. I. »

VI. 3-4940-4941
(1J-26)

Mes . garantuojame pataisymus* 
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. Ekspertiškai pertaiso
me/ žemos kainos. Įvažiuokite su 
mašina pas mus. Greitas, paten
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO 
RADIO SERVICE INC.

78-18 Northern Blvd., Jackson Hts., 
L. I. HA. 9-8483

(17-26)

Piano Sale. Krautuvės speciali 
kaina $349, SK. Nauji ir vartoti. 
Consoles, Spinets, Grands. Paprasti 
Uprights $175 ir aukščiau.
SAFREN, 2nd Avė., katnp. 3rd St. 
Ketv. iki 9; šešt., sekmd. ištisą dieną^

GR. 5-6677

MARIO CATERERS. Bufeto pa
tarnavimas. Skanumynų (hour* 
d’ouevres), visokių saladų ir įvai
rių mėsų. Gražiai išdekoruojame 
stalus pokiliams, vestuvėms, ir tt. 
Pristatome patarnautojus ir prie 
baro vyrus. Mes užtikriname sėk
mingą pokilį jums. 108-20 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. VI. 9- 
2258. (16-19)

NAT'S SERVICE STATION, 6149 
Metropolitan Avė., Maspeth, L. I.r 
kamp. Fresh Pond Rd. Atdara 24 
valandas. Mechanikas visuomet ant 
vietos. Veltui nuplauname mašiną, 
su kiekvienu 100 galonų geso. Įsi
gykite mūsų geso kortelę. ĘVer- 
green 2-9181. (12-15)

Ar jūs turite bėdos su kojomis? 
Mes esame išdirbėjai naujų arch 
molds. Galite nešioti bile bate, 
mes garantuojame. Mes pertaiso
me ir išdirbame ant vietos. Įsteigta 
1912. Atsineškite šį skelbimą.

MIRIZIO & CO.
1691 Lexington Ave., N. Y. C.

LE. 4-4405.
(19-21)

TRUCKS

TRUCKS-FORD 1950 —1’/2 TONO,, 
atdaru viršum. Parduoda privatu* 
savininkas, puikus pirkinys, A-l 
mechaniškame stovyje. Per dauge
lį metų pirkėjas pasinaudos. Per
sitikrinkite patys/ Saukite 9 A. M. 
iki 4 P. M. UN. 8-7785

(20-26).




