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KRISLAI
Slidus kelias.
“Tarybinė Moteris”.
Tegyvuoja senatvė!
Ir meilė nebesuvaldoma.
Kaip išrinkti gerą vyrą? 
Visiems naudingi.

Rašo A. Bimba

O visgi man labai gaila pla
čiai išgarsėjusio rašytojo Ho
ward Fasto. Skaičiau jo raš
tus, mylėjau juos skaityti. 

„Daug ir geru knygų jis prira
šė.

Bet štai dabar jis ima ir at
sisėda ant “tvoros”. Nebeisiąs 
su komunistais, bet ir nekovo
siąs prieš juos.

Gyvenimas gi šiais laikais 
yra toks, jog sėdėjimas ant 
tvoros nesitęsia ilgai. Mano 
linkėjimas šiam gabiam ta
lentui yra, kad jis, apsigalvo
jęs, nuliptu nuo tos tvoros ir 
vėl atsistotų pažangiečiu gre
tose.

Man pateko i rankas iš Vil
niaus atėjusio žurnalo “Tary
binė moteris” keletas egzem
pliorių. Tai nepaprastai įdo
mus leidinys. Jį redaguoja 
gabi, talentinga I. Povilavičiū- 
tė. O meno skyrių redaguoja 
,J.Buivydas.
♦ žurnalas turi 24 puslapius, 
techniškai labai šauniai ap
dirbtas, kupinas puikių nuo
braukų ir iliustracijų.

I

“Tarybinė Moteris” turi ke
letą labai gerų skyrių. Pavyz
džiui, .jos skyrius “Koks turi 
būti tavo vyras?” neturi sau 
lygaus. Jaunos mergaitės susi- 
lūpinusios apsivedimu. Galvo
ja apie gyvenimo draugą, 
apie ateitį, apie šeimą.

* Senesnės* ir jau turinčios 
šeimyniškus židinius jų drau
gės jas mokina, kaip jos ture- 

*tų pasirinkti sau vyrą. Keletas 
patarimų skamba panašiai: 

Renkantis vyrą, reikia vado
vautis meile, bet negalima pa
miršti ir proto.

t Saugokis tinginio, pagyros, 
tuščiagalvio, palaidūno. Gra
žus vyras iš stuomens gali būti 
amžinu kryžium!

Sveikas, išmintingas L. Lit- 
vaitytės patarimas nesijuokti 
iš senatvės. Ji sako:

“Kuris rašyitojas nešlovino 
jaunystės, kurjs poetas nesky
rė jai skambių eilių, nevadino 
jos pačiais gražiausiais var
giais?! Tiktai senatvė, ta ne
laukiama viešnia, visų sutin
kama be šypsenos, be pasigė
rėjimo žodžių. O juk tada, 

♦kai plaukai apsišarmoja, kai 
veidą' išvagoja gilios raukšlės, 
širdis trokšta laimės ir gero 
gyvenimo. Ypač jeigu ta nuo

stabi, nepakartojama jaunys
tė praėjo kartu su pilku var
gu.”

Todėl turime laikas nuo lai
ko sušukti: Tegu gyvuoja se
natvė !

.“Tarybinė; Moteris” turi ne
paprastai įdomų ir platų šei
mininkių skyrių. Kiek ten vi
sokiausių receptų dėl įvairiau
sių patrovų! Jau vien tik re
ceptus skaitant apetito nebe-, 

įgalima suvaldyti... 
w ______

Vaje, o toji meilė šiame lei
dinyje iš visų siūlių trykšte 
trykšta.

Prašau ’
Aš viską, viską užmiršau. 
Ir viską tau seniai atleidau.

Saudas jau sutinka su
Eisenhowerio doktrina

37 angliakasiai užmušti 
kasyklos sprogime Bishope

Washingtonas. — Nors 
Saudi-Arabija kartu su E- 
giptu ir Sirija neseniai pa
smerkė Eisenhowerio dok
triną, karalius Saudas, sa
koma, jau sutiko su ja 
principiniai, nors oficia- 
liškai tokio pareiškimo ne
padarys. Ta doktrina savo 
esmėje sako, kad Artimie
siems Rytams gresia agre
sija iš Tarybų Sąjungos 
pusės ir Amerika turi prie
volę siųsti karines jėgas į 
tą pasaulio dali, kad “pasto
ti agresijai kelią”.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad prez. Eisen- 
howeris ir sekr. Dulles ban
dė įtikinti Saudą, kad jis 
oficiališkai doktriną užgir- 

i tų, Bet Saudas aiškinęs, 
kad jis to negali padaryti, 
nors pilnai sutinka su 
doktrina — jis to negalįs 
padaryti, nes tas perdaug 
įerzinti! Egiptą ir jo pa
ties krašto nacionalistus.

Tuo tarpu karalius Sau
das buvo vaišinamas iš
kilmingoje puotoje, kurią 
sukėlė jo tikrieji globėjai—. 
aliejaus naftos korporaci
jos su Armco priešakyje. 
Jis taipgi apsilankė Walter 
Reed ligoninėje, kur akių' 
gydytojai jam pritaikė a- 
kinius — viena jo akis be
veik apakusi, kita irgi men

Arabų šalys reikalauja

Nepriklausomybes Alžyrui— 
boikoto prieš izraeliečius

Jungtinės Tautos. — J. 
Tautose arabiškųjų kraš
tų delegacijos Generalinė
je asamblėjoje tvirtai sta
to du reikalavimus: kad 
Alžyrui būtų suteikta ne
priklausomybė ir kad pries 
Izraelį būtų panaudotos 
ekonominės sankcijos, boi-
kotas, kad priversti izrae
liečius pasitraukti iš Gazos 
srities ir Akabos sąsiaurio 
apylinkės.

........................ ... ■ ■ ............

Sugrįžk, sugrįžk! Vardu 
pašauk!

i Tu vėl gyvensi pas mane.
O j’eigu ne, o jeigu ne — 
Tai susitiksime ... per klaidą... 
Aš viską tau seniai atleidau. 
Įsiliepsnojęs ilgesys 
Išdegino širdies kartėlį.
Ir ašaros — lyg debesys — 
Nuplovė nuoskaudos šešėlį.

Dar norite daugiau? Pra
šau :
Palaidus savo plaukus rove 
žilvičiai, vėjų barami...
Kaip griausmas meilė įsibrovė 
Į mano širdį nerami.

Kad neatrodytų, jog ten 
mūsų gerosios sesės tik apie 
meilę tesapnuoja, štai jums 
patarimas, naudingas ir vy
rams ir moterims, ką daryti 
su persūdyta sriuba:

“Pase m kite stiklinę gerų 
miltų arba švariai išsijotų ry
žių, supilkite į švarų skudurė
lį ir, įmerkę į sriubą, pavirin
kite. Miltai ir ryžiai sugers 
druską.”

kai temato. Iš Detroito 
jis užsakęs 30 kadilakų-au- 
tomobilių, kelis jų šarvuo
tus. Kiekvienas jų iš vi
daus šaldomas ir bendrai 
toks luksusinis, kad kai
nuoja apie $10.000.

Dublinas. — Airijos pre
zidentas John A. Costello 
paleido parlamentą ir pas
kelbė, kad rinkimai įvyks 
kovo 5 dieną. Dabartinis 
parlamentas, • vadinamas 
“Dail”, tapo išrinktas 1954 
metais. Parlamentas pa
leistas, nes respublikiečių 
partija ištraukė savo mi
nistrus iš kabineto.

_________ ?

Maskva. — Aukščiausios 
tarybos prezidiumo pirmi
ninkas K. Vorošilovas priė
mė naująjį Lenkijos amba
sadorių Tadeušą Gedę. Ge
de sakė, kad “broliška są
junga tarp Tarybų Sąjun
gos ir Lenkijos yra parem
ta idėjiniu vienodumu ir 
leninistiniu principu apie 
tautų lygybę ir pagarbą 
viena kitai”.

Washingtonas. — Prezi- 
dentas Eisenhoweris kon- 
feravo su nusiginklavimo 
reikalų patarėju lt. Stasse- 
nu.

Sirijos, Egipto ii* kitų 
arabiškų kraštų atstovai 
Gen. asamblėjoje pabrėžė, 
kad visas arabiškas pasau
lis, ir visasi Azijos-Afrikos 
blokas, nenurims, iki fran- 
cūzai suteiks Alžyrui teisę 
būti nepriklausomu. Alžy
re tuo tarpu pasibaigė vi-
s.uotinas streikas, kuris 
buvo suorganizuotas, kad 
parodyti pasauliui, jog al
žyriečiai rimtai pasiryžę 
išsikovoti iiepriklausomy- 
bę. Nacionalistai sako, kad 
tas streikas buvo pilnai 
pasisekęs.

Reikalavimai, kad Jung
tinės Tautos nuspręstų 
kelti ekonominį boikotą 
prieš Izraelį, atėjo po to, 
kai izraeliečiai ignoravo 
šeštą įspėjimą, kad turi 
trauktis iš užimtu teritori
jų. Izraelio valdžia atsakė 
į paskutinį Hammarskjoldo 
atsikrėipimą su aiškinimu, 
kad iš Gazos ir Akabos sri
čių negali trauktis, iki ne
gaus garantijų, kad į tas 
sritis negrįš Egipto armi
jos.

Po to atsakymo Ham- 
marskjoldas priėmė Izra
elio atstovą Abą Ebaną, 
ir Ebana^ jam pakartojo 
tą patį. (

Pekinas. — Iš spaudos iš
ėjo Mao Tse-tungo eilėraš
čių rinkinys.

Ir senis Hooveris įspėja:
Baisi infliacija
gresia Amerikai

Washingtonas.. — Senis 
eks-prezidentas Herbertas 
Hooveris, kuris preziden
tavo Amerikoje didelės kri
zės -depresijos metu, dabar 
įspėjo, kad mums gresia 
kita tokia nelaimė — inflia
cija, ekonominė krizė. H. 
Hooveris išreiškė tą savo 
nuomonę kalboje, kurią jis 
pasakė per radiją. Jis. sa
kė, kad egzistuoja visos 
žymės, jog infliacija arti
nasi. Jis. ragino ką nors 
daryti,’ kad pastoti in
fliacijai kelią, bet vyriau
sias jo siūlomas vaistas y- 
ra, kad darbininkams bū
tų kertamos algos, tikriau
siai. kad nebūtų didinamos.

Hooverio įspėjimas apie 
infliaciją nėra vienintelis. 
Per savo ekonominį rapor
tą Kongresui prez. Eisen
howeris taipgi kalbėjo a-

TSRS parlamentas
Aukščiausia t ar y b 
nradėjo posėdžiauti

r*.

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausioji tary
ba, šalies parlamentas, a- 
tidarė savo posėdį. Atida
ryme dalyvavo visi val
džios ir partijos nariai, į- 
skaitant' Bulganiną, Chruš
čiovą, Malenkova, Mikoja- 
ną, Suslovą, Kaganovičių, 
Molotovą ir t.t. Tas išsklai
dė užsienyje paskleistus 
gandus, kad vienoje Mas
kvos ligoninėje mirties 
patale randasi Kaganovi- 
čius, Šepilovas ar koks 
nors kitas valdžios narys. 
Kai kurie Amerikos laik
raščiai net buvo paskleidę 
gandą, kad Kaganovičius 
esąs, peršautas.

Jie turi visokius planus _
Eurafrika ir brity 
planas kipriečiams

Jungtinės Tautos. — Ge- 
į nėr alinė " asamblėja pradėjo 
svarstyti Alžyro klausimą 
ir po to svarstys Kipro — 
ir britai ir 'francūzai pra
dėjo patiekti visokius pla
nus, kad tik išsisukti iš 
.nepriklausomybės ir apsi
sprendimo pripažinimo.

Prancūzų delegatas už
sienio reikalų ministras C. 
Pineau sakė, kad Prancū
zija ne nė svarstyti nenori 
Alžyro klausimo, nes Alžy
ras esąs Prancūzijos dalis. 
Jungtinės Tautos tik mai
šosi į vidujinius Prancū
zijos reikalus, kai svarsto 
Alžyro klausimą. Jeigu bus 
nubalsuota francūzam prie
šinga prasme, tai jie apleis 
posėdžius, sakė Pineau, 
kaip jie jau1 padarė praei
tyje.

pie infliacijos galimybę, o 
dabar iždo sekretorius 
Humphrey išsireiškė pa
našiai.

Maždaug tuo pačiu lai
ku, kai Hooveris kalbėjo 
per radiją, sekr. Humphrey 
liudijo kongresiniam eko
nominio raporto komitetui. 
Humphrey kalbėjo apie 
reikalą nemažinti įeigos 
mokesčių-taksų, o tuo pa
čiu laiku mažinti valstybi
nį biudžetą. Biudžetas, 
betgi, sakė jis, negali būti 
mažinamas ginklavimo ir 
karinių reikalų srityje — 
tiems dalykams reikią iš
leisti tiek, kiek iki šiol ar
ba daugiau. Taigi, valdžia 
turėtų išleisti, anot jo, ma
žiau žmonių gerbūviui — 
sveikatos apsaugai, ke
liams, mokykloms ir t.t.

Vokietis gydytojas spe
cialistas Schultenas, kuris 
atvyko Maskvon iš Vakarų 
Vokietijos, kad padėti gy
dyti ligonį, dabar sako, kad 
tai ne valdžios narys (NBC 
praneša iš Maskvos, kad 
ligonis yra svarbus valdi
ninkas, bet ne valdžios na
rys ir jo vardas Amerikoje 
nebūtų žinomas, jeigu ir 
būtų paskelbtas).

Aukščiausios tarybos se
sijoje šiuo kartu laukiama 
gan svarbių debatų. Tary
binė spauda per paskutines 
savaites pabrėžė. kad 
Aukščiausioje taryboje rei
kia daugiau iniciatyvos iš 
eilinių deputatų tarpo.

Bet Pineau turi ir tam 
tikrą planą. Ne tik Alžyras 
turi likti po francūzų -kon
trolę, bet būtų geras daly
kas, jeigu visa Šiaurės Af
rika paliktų po Europos 
kraštų hegemonija, nors 
“lygybės pamatais”. Turėtų 
būti sudaryta “Euroafri- 
ka”, Europos ir Afrikos 
Sąjunga, ekonominis vie
netas. Tada nebebūtu rei
kalo ginčytis apie nepri
klausomybę. . .

Kaip Pineau turi planą 
apie “Euroafriką”, britai 
iškepė planą apie Kiprą. 
Kipras, sako britų eksper
tai, turi teisę apsispręsti, ar 
tapti dominija po britais, ar 
likti dabartinėje padėtyje, 
kaip kolonija, o gal net tap
ti nepriklausoma šalimi 
Britanijos sąjugos sąstate.

Bishop, Va. — Baisus 
sprogimas įvyko didelėje 
Bishopo anglies kaslkloje, 
kuri randasi po Virginijos 
-West Virginijos rubežiaus. 
Tai buvo tragiškiausias 
sprogimas paskutinių še-

—________________________________________________________ i

Washingtonas. — Sena
tas nubalsavo, kad buvę 
prezidentai turėtų gauti 
metinę algą —$25,000. Eks- 
prezidentų našlės turi gau
ti po $10,000. Mes dabar 
turime du eks-prezidentus: 
Hooverį ir Trumaną. Tarp 
prezidentų našlių randasi 
Wilsoniene, Coolidgenė ir 
Rooseveltienė.

Jeruzolimas. — Praėjusią 
savaitę Jeruzolimas taipgi 
turėjo sniego: vaikai po jį 
važinėjo rogutėmis taip, 
kaip ir šiaurinėse šalyse. 
Bijomasi, kad sniegas gali 
palaužti kai kuriuos ’’šven
tojo miesto” namus. Jo 
tiek privertė!

Naujagimis su dantimis
Newberry, Mich. — Ste

phen Paul Nelson dabar 
turi penkias savaites am
žiaus, bet dentis.tai jau iš
traukė visus jo dantis. Jis 
gimė su visais dantimis, 
kas yra didelė retenybė. 
Bet nutarta juos ištraukti, 
nes bijota, kad tas sukels 
visokius nenormalumus.

Nac. gvardija 
nebus paleista

Washingtonas.- — Prez. 
Eisenhoweris užtikrino Na
cionalinės gvardijos (natio
nal Guard) komandantus, 
kad jų organizacija nebus 
paleista. Bet tuo pačiu lai
kų Eisenhoweris parėmė 
sekr. Wilsono teigimą, kad 
gvardistai turės pereiti 
bent pusmečio pastovią 
treniraviihosi tarnybą, kad 
tapti tikrais kareiviais. 
Kaip dabar yra, gvardis
tai treniruojasi tik 11 sa
vaičių.

Wilsonas anądien sakė, 
kad gvardija jwa sliake- 
rių užuovėja, kad joje su
sikoncentruoja tie, kurie' 
nenori tikros karinės tar
nybos.

Eisenhoweris sakė, kad 
gvardija yra tradicinis da
lykas mūsų šalyje ir būtų 
klaida gvardiją panaikinti.

Budapeštas. — Vietinis 
universitetas, kuris buvo 
uždarytas nuo neramumų 
dienų iki šios savaitės, da
bar vėl atdaras ir veikia. 
Anti-valstybiniai elementai 
studentų tarpe, sako spau
da, dar veiklūs, bet jie bi
jo kelti kokius nors nera- 
mums.

Bet “neprileistina”, sako 
jie, kad kipriečiai nutartų 
visai ątsimesti nuo‘ britų 
ir prisidėti prie Graikijos. 

šerių metų bėgyje. 1951 m. 
West Frankforte, Illinois 
valstijoje, žuvo 119 žmonių.

Dabartiniame sprogime 
Bishope 37 mainieriai už
mušti. Sprogimas įvyko a- 
pie 370 pėdų gilumoje. Jį 
sukėlė, sako tyrinėtojai, 
susikaupusios dujos. Ka
sykloje tuo metu radosi a- 
pie 180 angliakasių. Žuvu
sieji 37 yra tie, kurie ra
dosi tiesioginėje sprogimo 
vietoje.

Trumpas laikas prieš 
sprogimą angliakasiai pra
nešė, kad kas tai netvar
koje, kad kasykloje susi
kaupė ore daug dulkių ir 
gali būti pavojingas spror 
girnas. Bet tuo pačiu laiku 
inspektorius Raymondas 
Owensby telefonavo į pa
viršių, užtikrindamas, kad 
dulkės nenusistovėjusios ir 
sprogimo nebus.

Pats Owensby paskui žu
vo sprogime.

Kaip paprastai tokiose^ 
tragedijose, prie kasyklos 
greit susirinko šimtai žmo
nių, angliakasių šeimynų 
nariai, kurie su nekantru
mu ir dideliu susijaudini
mu laukė žinių apie sa
viškius. Alpstančių ir des- 
peracijon puolančių žmonų 
ir dukterų balsai maišėsi 
su džiaugsmu balsais tu, 
kurie matė savo vyrus iš
lipančius sveikus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Yorkas. — Trys as
menys, kurie tapo suimti, 
kaip šnipai, J. Soble, Myra 
Soble ir J. Albam, džiūrės 
apkaltinti kaip šnipinėję 
Tarybų Sąjungos naudai. 
J. Soble kaltinamas buvi
me šnipinėjimo tinklo vadu, 
keliavime už užsienį, susi
tikime su agentais Paryžiu
je, Ženevoje ir t.t.

Famagusta. — Britai už
draudė visiems 'kiprie
čiams tarp 12 ir 27 metų 
amžiaus pasirodyt gatvėse 
dieną arba naktį. Tas pa
daryta, sako jie, kad ne
prileisti tolimesnių riau
šių tarp graikų ir turkų kil
mes kipriečių. Graikai kip- 
riečiai, kurie sudaro gyven
tojų daugumą, sako, kad 
patys britai kiršina tur
kiška mažumą prieš juos, 
kad rasti priekabį labiau 
gniaužti gyventojus.

Budapeštas. — Premje
ras Kadaras kalbėjo akty
vistų mitinge čia. Jis sa
kė, kad anti-valstybiniai 
elementai dabar savo veik
los centrus perkęlė iš indus- 
triniu sričių į kaimus. Jie 
taipgi veiklūs mokyklose. 
Kadaras sakė, kad bet ko
kie • išstojimai bus už
gniaužti tvirta ranka.

ORAS NEW YORKE 
šalčiau, giedra
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MILIJONAI DOLERIŲ INVESTGACIJOM
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Kongresas (abudu jo butai) 

ryžtasi atlikti daug visokių tyrinėjimų Įvairiose valdi
nėse šalies įstaigose. <

Senatas jau paskyrė $3,000,000 tiems tyrinėjimams 
pravesti, gi Atstovų butas paskyrė $1,000,000.

Bet tai tik pradžia, sako tie, kurie seka dalykus. Daug 
daugiau pinigų bus paskirta.

Tyrinėjimams bus paaukota ir nemaža visokių kon
gresinių komitetų laiko. Bus tiriamas civilinis saugu
mas, imigracija, šnipinėjimo svetimuose kraštuose apa
ratas, ir daug, daug kitų dalykų.

Įdomiausia yra tai, kad tuos pačius dalykus žada tyri
nėti Senatas ir Atstovų butas.. Vadinasi, bus duplikacija, 
bet į tai Įstatymų leidėjai mažai kreipia dėmesio.

Kongresiniai tyrinėjimai yra geras dalykas dėl to, kad, 
jeigu valdinės įstaigos neveikia gerai, tai, jas patyrinė
jus, galima dalykus ten pataisyti.

Tačiau yra tyrinėjimai ir tyrinėjimai. Pavyzdžiui, 
kongresinis ne-amerikinis komitetas vedė tyrinėjimus 
per eilę metų, bet tų tyrinėjimų tikslas buvo: juodinti 
pažangesnio nusistatymo žmones, įrašant juos Į “juodas 
knygas”. Tokie “tyrinėjimai”, aišku, atneša kraštui ža
los, o ne naudos.

| R. žIČKAITe

BUDOS
Dar prieš aušrą Benarese 

mus pažadino paukščių klege
sys. Tai nebuvo mums įpras
tas lakštingalos suokimas, var
nėnų švilpavimas, čia iš kar
to ir cypė, ir ūkavo, ir kaleno. 
Rodėsi, kad už lango susirinko 
būrys padykusių vaikėzų, ku
rie norėjo persukti vienas kitą. 
Iš triukšmo teišsiskyrė tik Įnir
tingas šunų lojimas. Ir tai bu
vo naujiena. Paprastai Kaš- 
mire, Agroje, Indijos kaimuo
se šunys ramiausia drybsodavo 
ant kelių ir net nekrustelėdavo 
ausimis, pravažiuojant maši
nai. Tačiau tą ryta mūsų ne
pykino net šis n e i prasta s 
triukšmas. Mes turėjom kuo 
anksčiausiai apžiūrėti Bena.ro- 
so gatves ir aplankyti šventąjį 
Gangą.

Benaresas — indų religinis 
centras. Dar VI šimtmetyje 
prieš mūsų erą pagal padavimą 
netoli šio miesto gimė Buda, 
čia jis, esą, 10 dienų ir naktų 
išsėdėjęs po banjano medžiu, 
stengdamasis suprasti, kas pa
galiau yra žmogiškųjų kančių 
priežastis, kas yra žmogiškoji 
laime. čia pat, esą, ir buvo 
apšviestas jo protas. Pagal jį 

daugiausia išlieja 
nesuvaldomų savo 

Pakilti aukščiau už 
—reikia 

reikia

ŠVENTYKLOSE

degančios spinksules.
pastebime

Šeimininkėms Žinios iš Uruguajaus
KEPENYS BUFETUI

— žmogus 
ašarų del 
troškimų.
juos, nieko nenorėti, 
išvengti visų nelaimių 
būti laimingu...

.Tačiau tą lytą centrinėse 
Benaneso gatvėse mes taip ir' 
nepastebėjome žmonių, kurie 
gyventu pagal Budos filosofiją, 
nieko nenorėdami. Jau nuo 
pat viešbučio lydėjo mus kobrų 
tramdytojai. Jie tempė mus už 
drabužių, įkyriai siūlydami ste- 

apsaugo- 
skorpiono

ana! B a- 
— šaukė

ki-

APIE G. V. PLECHANOVĄ
PRAĖJUSIŲ METŲ pabaigoje sukako šimtas metų, 

kai gimė žymus marksistas Georgijus V. Plechanovas. 
Jis buvo rusas. Jis buvo žymus vyras.

Visoje tarybinėje spaudoje, minint šimtmetinį jo gim
tadienį, buvo plačiai apie Plechanovą rašyta.

Dėl didelio reakcijos siautėjimo, G. V. Plechanovas 
1880 metais išvyko iš carinės Rusijos į vakarinę Euro
pą. Ten iis. susipažino su Markso artimuoju bendradar
biu Friede< ic.hu Engelsu; ten jis studijavo marksizmą 
ir tuo klausimu parašė eile žymių veikalų: “Socializmas 
ir Politinė Kova”, “Mūsų Nesutarimai”, “Dėl klausimo 
apie Monistinės* Pažiūros į Istoriją Vystymąsi”, “Apie 
Materialistinį Istorijos Supratimą”, “Materializmo Isto
rijos Apybraižos”, “Filosofinės ir Socialistinės Markso 
Pažiūros”.

Ir į lietuvių kalbą yra išverstas vienas Plechanovo 
veikalas, “Anarchizmas, ir socializmas”, ir jis buvo iš
leistas Amerikoje; išleido senoji LSS.

Plechanovo raitai, šia proga, bus išleisti Tarybų 
jungoje 15-oje tomų.

Dienraštis Vilnis, apie Plechanovą, be kitko, rašo:
“Plechanovas vedė griežtą kovą prieš vokiškus ir

tokius socialdemokratinius oportunistus (Bernšteiną, 
Schmidtą) ir supliekė juos taip, kaip pirmiau supliekė 
narodnikus-svajotojus.

“M. Sidorovas, rašydamas vilniškėje ‘Tiesoje’ apie 
Plechanovą, primena šiuos Lenino žodžius, pasakytus 
1921 metuose: ‘Man rodos, reikėtų pastebėti jauniems 
partijos (komunistų) nariams, kad negalima pasidary
ti sąmoningu, tikru komunistu, jei nestudijuosi viso to, 

: ką Plechanovas parašė filosofijos srityje, nes tai yra ge
riausia visoje tarptautinėje marksistų literatūroje’.

“Plechanovas ne tik sustiprino, bet galima sakyti, iš
augino pirmąsias marksistų gretas.

“Bet tas nereiškia, kad Leninas priėmė ‘visą Plecha
novą’. 1903 metuose Plechanovas nuėjo su menševikais. 
J 1905 metų revoliuciją jis žiūrėjo menševikų akimis. 
Jam išrodė, kad gruodžio sukilimas (Maskvoje) buvo 
nereikalingas ir net žalingas. Leninas su juo griežtai 
susikirto. Ir pralaimėtas sukilimas yra laimėjimas, jeigu 
iš jo padaromos visos atitinkamos išvados. Taip moki
no Leninas.

“Tik 1908-10 metais Plechanovas kiek priartėjo prie 
leniniečių, kada jis pasisakė prieš likvidatorius. Bet tai

hlikljngą šaknį, kuri 
jauti nuo kobros, 
įkandimo.

Bananai —viena 
lianai — viena ana!
aukštu spiegiančiu balsu tam
siaodis, tik baltos medžiagos 
gabalu pridengęs šlaunis liesas 
indas, nešdamas ant galvos pin
tinę gelsvų, nunokusių banano 
vaisių.

—Apelsinai, apelsinai, — at
siliepė jam stogas vaisių krau
tuvėlės savininko balsas.

čia pat gatvėje per 5 minu
les ant mažučių krosnelių ga
minamas pagal užsakymą bet 
koks indų nacionalinis valgis, 
čia pat gydytojas, sėdėdamas 
ant gatvės grindinio, rove be
klykiančiam iš skausmo berniu
kui dantį. Jaunos indės, mer
ginos, apžiūrinėjo apyrankes, 
plonyčio muslino sari, čia bu
vo parduodami kokoso riešutai, 
ridikai, svogūnai, virtos plonu
tėmis juostelėmis, sumaltos 
morkos, musių puolami rytie
tiškų saldumynų, medaus kal
nai, kažkokie krūvomis sumes
ti dumbliai. Gatvė nuolat už
sikimšdavo. čia nespėdavo ap
silenkti naujutelaitės ' mašinos 
ir buivolų tempiami vežimai, iš 
činaros medžio kamieno 
pagamintais didžiuliais, 
pagaliu pare m tais 
Girgždėjo vežimų ratai,
besi pai mojančios po buivolų 
kojonjis liesos, pasišįaušiusios, 
juodos ilga'snukės kiaulės...

Tačiau, artėjant prie, Gan
go, ėmė keistis 
nykpsta mašinos.
daugiau ramiai 
ryškiai raudona 
tais ragais šventųjų karvių. Iš

(Iš kelionės įspūdžių)

Dar daugiau susiaurėjo gat
vės. Jau nėra »nei judrių pre
kybininkų, nei sandalo smilka
lų. čia vos aplenkiam snau
džiančias šventąsias karves. Iš 
abiejų pusių —aklos mūro 
sienos. Jose iškalti gyvybes 
simboliai. Kažkokia moteris 
laisto juos šventuoju Gango 
vandeniu 'ir barsto rožių vai
niklapiais-. Tylu, tik pro kur- 
ne-kur iškaltų, grotais išpintų 
langų kiaurymes girdisi gies
mės, maldų žodžiai.

—-čia aukso šventykla,—pa
sakoja vadovas. — Jos bokštai 
padengti auksu.

Tačiau mes nematome nei 
aukso, nei šventyklos. Prieš 
mus tik dvi purvinos .sienos ir 
nišose
Staiga vienoje nišų 
moterį. Ji sėdi tiesiai ant ak
meninio grindinio, atsirėmusi 
pečiais į drėgną šventyklos sie
ną. Jos veidas išblyškęs, akme
ninis.

■— Tai našlė,—■ paaiškina va
dovas.

Dar Bikanero atsitiktinai 
mes pastebėjome bokštą. šio 
bokšto akmenyje iškalta daugy
be moteriškų rankų. Prie vie
nų kažkas buvo prilipinęs/rožių 
žiedus. Kaip vėliau paaiškėjo, 
šios rankos -— tai buvusių tra
gedijų liudininkas. Indijoj mo
terys turėjo būti sudeginamos 
kartu su vyro lavonu ant lau
žo. šią mirti buvo galima pa
keisti mirtimi bokšto papėdėje. 
Prieš mirtį buvo nuimamas 
moters rankų atspaudas, kuris 
ir būdavo iškalama bokšto ak
menyje. Ir kiek jų jų buvo 
bokšto akmenyje, tų moteriškų 
rankų! Jau nuo XIX a. pra
džios našlės Indijoj nedegina
mos kartu su vyro lavonu. Ta
čiau ir dabar labiausiai atsili
kusiuose Indijos rajonuose na- y lt
sies pasmerktos paniekai ii' pa- 

i sityčiojimams. Jos neturi teisūs 
1 • v I T — . • 1 _ . .1. . .. C<     1 *

patvi- 
pusiau 
Budos 

besi- 
Taip,

gabalo 
.storu 

ratais, 
žviegė

vaizdai. Iš-
Gatveje vis 

atrajojančių, 
spalva dažy-

buvo tik trumpa prošvaistė. Kilus pirmam pasadliniam. abiejų gatvės pusių krautuvių
karui, Plechanovas nuėjo su dešiniaisiais, su tarptauti-, 
nio darbininkų klasės solidarumo laidotojais.

“Spalio revoliucijai (1917) Plechanovas nepritarė, bet 
aktyviai prieš darbijiinkų-valstieeių valdžių nekovojo.

“Seni Plechanovo raštai nepaprastai populiarūs Ta
rybų Sąjungoje. Jo filosofiniai raštai žinomi visam so
cialistiniam pasauly. Jie žinomi ir Lietuvoj”.

•STREIKAI
PER KELETĄ pastarųjų dienų didesnė pusė New 

Yorko žmonių negavo kioskose (news stands) kai kurių 
laikraščių. Negavo “New York Times”, negavo “Tri
bune”, negavo ir “Daily Worker”.

Kodėl? Dėl laikraščių išvežioto jų streiko.
Rašant šiuos žodžius, tęsiasi “tug boats” vairuotojų 

streikas. Jei jis ilgiau pasitęs, žmonėms pritruks alie
jau kurui,'pritruks anglies, pritruks ir, daug * kitokių 
svarbių dalykų.

ištekėti antrą kartą. Savo li
kusi gyvenimą jos, pagal reli
ginius įsitĮkinimus, turi pralei
sti maldoje ir apmąstymuose. 
Panorome sužinoti, iš kur ši, 
taip bejėgiškai atsirėmusi Į 
šventyklos sieną moteris. Ta
čiau ji neatsakė j vadovo klau
simą. Tik lėtai ištiesė išdžiūvu
sią ranką, prašydama išmaldos. 
Ir mums akimirką pasirodė, 
kad ši ranka — tai nuo Bika- 
ro senųjų fortų bokšto besitie
kianti moters ranka, prakei
kianti savo likimą. . t

O štai ir garsioji beždžionių 
šventykla. Išdidžiai stiebiasi į 
saulę raudono spiilta'inio sienos. 
Jomis karstosi beždžionės, štai 
viena, nešdama Įsikibusį j ją 
savąjį vaiką, pribėgo prie mū
sų ir ištiesė leteną, matyti, ir
gi laukdama dovanos. Ties 
šventyklos sienomis mes paste
bime besivartanti pusnuogi vy
ro kūną. Girdisi baisūs dejavi
mai. ’

savininkai jau siūlo .sandalo 
medžio smilkalus, bronzos, juo
dojo medžio, dramblio kaulo 
dirbinius. Ant prienagyję pa
tiestų baltų audeklų —• dievų 
figūrėlės. štai 'su demoniška1 
šypsena veide, išskėtęs šešias 
rankas, besiraitantis šokyje 
griovimo dievas šiva- O šalia 
jo — Buda... Jis sėdi lotoso 
žiede tarp senųjų Indijos die
vų užmerktomis akimis, toks 
tolimas ir nepasiekiamas...

vel
paaiškina mums.

Ir šventyklos viduje beždžio
nės. Norime jas fotografuoti. 
Tačiau mus sulaiko besimel
džiančiųjų žvilgsniai. Po to, 
kąi beždžionės padėjo mitolo
giniam karžygiui Rainai įveikti 
velnią Havaną, jos laikomos 
šventomis, ir niekas neturi tei
sės prie jų prisiliesti.

Pagaliau pasiekiame ir Gan
gą. Paniuręs, drumzlinas jis iš
didžiai neša savo vandenis, suk
damas verpetuose čia> pat kai
riajame krante sudegintųjų in
dų lavonų pelenus,
krantėse šimtai mąldininkif. 
Jie čia atlieka rytinius religi
nius apsiplovimus. Moterys sto
vi šventuose Gango vandenyse 
tiesiog su rūbais. Jos semia 
variniais 'indeliais vandenį ir 
lieja 'jį į patekančią saulę. Ųią 
pat pastebime skųstomis galvo
mis, storu pelemt sluoksniu ap- 
sibarsčiusius žmones.

— Tai laimingieji, — paaiš

ss pu

Kalbama, kad ^greitu laiku. New Yorko ląivakroviai 
taipgi gali išeiti streikam

Streikai vyksta dėl to, kad samdytojai nepakelia dar
bininkams algų tiek, kiek pastarieji reikalauja. Kodėl 
gi valdžia neįsikiša ir nepriverčia .samdytojus tai pada
ryti?

kina mums vadovas, — jie at
sisakė visų žemiškųjų troškimų 
ir paskyrė savo gyvenimą at
gailai ir apmąstymams.

čia pat ir kiti maldininkai. 
Kiekvienas jų savaip stengiasi 
nugalėti žemiškuosius troški
mus. štai, vienas besimeldžian- 
čiųjųi sėdi tiesiog vandenyje. 
Jis be pertraukos žiūri Į savo 
nosies galą. Kitas besimel
džiančiųjų stovi ant vienos ko
jos. Jo pečius dengia sruogomis 
iki liemens bekrintą šventuoju 
karvės mėšlu ištepti plaukai, 
jo rankos sudėtos maldai .. .

Mes ilgai tą rytą stebėjome 
stūksančias pakrantėse, 
nusio Gango vandens 
apsemtas Višnu, ši vos, 
šventyklas, i škan kintus
meldžiančių.) ų veidus.
praėjo daugiau kaip du tūks
tančiai metų po to, kai Buda 
čia pirmą kartą paskelbė savo 
meilės artimui, nesipriešinimo 
blogiui, žemiškųjų gėrybių at
sižadėjimo idėjas. Tačiau ką 
pasakytų apie žmogiškąją lai
mę šiandien šis didysis mąs
tytojas, pažvelgęs Į šiuos .reli
ginių prietarų nusiaubtus, lė
tai beprasmiškai mirčiai pa
smerktus žmones ?..

Tą pačią dieną mes aplan
kėme ir Benareso audimo įmo
nes. Benaresas — ne vien įžy
mus Indijos religinis centras. 
Nuo seno Indija garsėjo ir sa
vo nuostabiais plonyčiais šilko 
audiniais. Anglams užvertus 
rinką fabrikiniais audiniais, 
tūkstančiai Indijos audėjų mi
rė badu. Tačiau Benarese dar 
iki šių dienų išliko šių meno 
meistru tradicijos.

Benareso audimo Įmonės nie
kuo neprimena mūsiškų audi
mo fabrikų. Tai nedidelių, mū
rinių vienaaukščiu namų rajo
nai- Mes apsilankėme viename 
iš šią pastatų, čih mes negir
dėjome kurtinančio a u d i m o 
staklių trenksmo, nuo kurio pa
prastai virpčioja audimo cechų 
betonas. Pastate stovėjo trejos 
primityvios medinės staklės. 
Prie šių staklių dirbo visa Na- 
surdinų- šeima. Staiga prie 
staklių pastebėjome berniuką. 
Jis savo plonyčiais pirštais 
rinko Įvairiaspalvius ataudus.

—Tai mano jauniausias, 
Machmedas, — paaiškino šei
mos tėvas Nasurdinas.

Machmeda^, patenkintas tėvo 
pastaba, pakėlė galvą. Ir tik 
dabar mes pamatėme prigesu
si Machmedo žvilgsni, ir su
pratome, kodėl Machmedas 
dirba šviesiausiame pastato 
kampe, prie pat lango. Jis vie
na akimi buvo aklas.

Kažkas mūsiškių pasiteiravo, 
kiek audinio per dieną nuau
džia mažasis Machmedas.

—Du centimetrus, — kaltai 
šyptelėjęs, kaip mums pasiro
dė, atsake šeimos tėvas.

. Apžiūrėjus' audimo stakles, 
mums buvo demonstruojami 
gatavi šilko audiniai. Tai — 
nuostabūs audiniai. Prieš mūsų 
akis kaip gyvi stovėjo marga
plunksniai povai, papūgos, 
įvairiomis varsomis spindėjo 
plonyčiame šilko audinyje auk
siniai siūlai. Tačiau niekas mū
siškių jau nepirko šių audinių. 
Mums rodėsi, kad tai ne auk
sas taip nuostabiai žėri plony
čio šilko audinyje, o saulėje 
spindi Įvairiomis varsomis čia 
Įaustos, nemačiusių tikros vai
kystės vaikų ašaros/..

Indijoj matėme ne vien audi
mo įmones. Mes matėme ir 
Bombėjaus “linksmybės” gat
ves, kur .moterys už kelias ru
pijas pardavinėjo savo kūną, 
matehic tiesiai ant gatvės grin
dinio miegančius benamius, A- 
rabų jūros pakrantėse straige- 
mis besimaitinančius vaikus... 
Ir kai. sekančią dieną palikome 
Beuaresą, kai prieš mūsų alūs 
vis itebestovėjo puikieji Benare
so šilko audiniai ir Gango pa
krantėse bespoksantys j vieną 
tašką, užsirišę burnas, kad at
sitiktinai nęprarytų uodo ar 

[•muselės, besirūpiną tik amži
nuoju gyvenimu maldininkai, 
meš negulėjome . negalvoji, 
Daug visokių ligų ir epidemijų

šis maltų, atšaldytų kepe
nų patiekalas ypatingai tinka
mas bufeto užkandžiams. Re
cepte kiekis tik astuoniems:
šaukštelis sviesto 
svaras veršiuko kepenų 
Vi svaro bacon 
svogūnas 
%įpuoduko vandens 
keli gvaizdikeliai 
pora lapelių 
pusė šaukštelio druskos 
Vi svaro sviesto 
pusė šaukštelio nutmeg 
šaukštelis lemono sunkos 
šaukštelis cukraus 
pusei šaukštelio druskos 
šaukštelis konjako 
6 griežinėliai lemono 
6 šakelės parsley.

Daug prieskonių čia taiko
mi* kvapui. Jei kurio1 iš tų ne-, 
turime, praleisime, maistingu-1 peržiūrėjusi 
mas nenukentės, bile tik ke
penys, sviestas ir bekonas bus 
savo vietoje. 

t

Keptuvėje užkaitink šaukš
telį sviesto. Sudėk riekelėmis 
supjaustytas kepenis, tarpuose 
supilk smulkiai su pjaustytą 
bacon’ ir. stambiai perpjautą 
svogūną. Greit apspragink ke
penų abi ’ puses (ne ilgiam 10 
minučių viso kepimo). Išdek i 
sandariai uždengiamą puodą. 
Užvirk keptuvėj vandenį, su
pilk ant kepenų, sudėk gvaiz
dikus, lapelius, pusę šaukšte
lio druskos ir palengva pakai
tink apie 10 ar iki 15 minučių. 
Išimk kepenis. Atšaldyk.

Atšalusias kepenis’ permalk 
trejetą kartų mašinėle. Gilia
me dubeny gerai išplak svies
tą, sudėk kepenis ir priesko
nius — nutmeg, lemono sun
ką, cukrų, pusę šaukštelio 
druskos, konjaką ir persunktą 
sosą, kuriame kepei-virei ke
penis. Plak iki pasidarys švel
nus ir putnus.

Paduok gerai atšaldytą, ap- 
dėstytą lemOnu ir petruško- 
mis. Tinka*" paduotu prie kitų 
salads arba sandvičiams ant 

Į sausainiukų ar duonos. N.

Today s Pattern

Easier to cut 
Sew and fit

9308 6-14
Printed Pattern

- Printed Pattern 9308:: Girls’ 
Sizes 6, 8, 10, 12, 14. Size 10 blouse 
takes m yards 35-inch fabric; 
skirt 2’/8 yards 35-inch nan.

TEBEIEŠKOMA <, 
UŽKASTŲ TURTŲ ♦
Montevidėjaus miesto 

Centraliniuose kapuose ve- * 
damį atkasinėjimo darbai,» 
ieškoma praeitame šimtme
tyje paslėptų turtų. Vie
nas aukšto rango dvasinin
kas būk ten paslėpęs anų 
laikų dvasiškijos lobius. 
Jis gyvenęs netaikoje su 
popiežium, atbėgo su viso
mis brangenybėmis į Uru- 
guajų ir čia jas paslėpęs. •

Jau 1951 metais minėto 
dvasininko ainė, senorita 
Laura Mazilotti, buvo at* 
važiavusi į Montevidėjų ii’ 
vedė atkasinėjimus. Tada* 
neradusi lobių pėdsakų, iš
važiavo- Dabar ji vėl grį- 

'žo ir sako, kad atydžiau 
i turimus pla

nus įsitikino, jog tie tur
tai tikrai yra čia pakavoti.

Jie esą paslėpti 12 metrų 
gilumoje, po kapais esan
čiuose tuneliuose. Tie tu
neliai buvę iškasti maisto 
atsargoms laikyti laike Ga« 
ribaldžio karų.

Lobiai susidedanti iš auk
so ir kitų brangenybių. Ju* 
vertė nežinoma. Manoma, 
kad gali siekti virš dešimts 
milijonų pezų.

Pasklidus gandams apie 
lobius, tuoj prisistatė fi- 
nansistai, padedanti vesti 
atkasinėjimo darbus už 
nuošimti nuo rasto turto 
kiekio. Už nuošimti atsira
do ir garantuotojai prieš A 
kapų administraciją, kad 
po atkasinėjimo kapuose 
paliksią viską, kaip pirma 
buvo, atstatyta, sutvarkyfa.

Atkasinėjimo darbai at
liekami naktimis. Pašalie
čiams ten draudžiama u£- * 
eiti. Saugumo organai pri
leidžia tik spaudos ir žinių 
agencijų atstovus. Jis sen
sacijomis kasdien maitina 
savo skaitytojus-

Paskutinė sensacinė ži
nia esą toji, kad ieškovė 
Laura Mazilotti ' nenoriai 
ima rodytiš viešumoje. Ji 
labai nervu o ta.

Kai kurie humoristai jiu 
padarė savo
Uruguajuje turtų reikią 
ieškoti ne po mirusiųjų 
grabais, o su žagre nedirbė
tų laukų platybėse. Ten, 
kaktos prakaito dėka, lobiai 
tikriausiai būtu surasti. v.

P—kis

Užsakymų su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

išvadas, kad

mirusiųjų

Klaidų pataisymai >
NEMALONIOS KLAIDOS

Š. m. “Laisvęs” sausio 3 
d. mano tilpusiam straips
nyje “Dėl Kritikos ir Savi- 
kritikos” korektoriaus pra
leista pora rinkėjo klaidų: 
vietoj “nemokšiškų” išspau
sdinta “nemokslišku'”, o žo- 
dis ’’stebina” visai išleistas., 
Dėl to visas sakinys išėjp 
negailestingai sužalotas ir 
nei nesuprantamas.

Originale sakinys 
tok is:

“Savo valstybinėse 
dose greta tarybinės 
bos pavyzdžių išstatoma ne
maža blogų, nemokšiškų. 
paveikslų ir giriame' juos 
didžiojoje tarybinėje spau
doje už ‘revoliucinę temą’, 
kai tuo tarpu tie paveikslui 
dažnai stebina nevyku^a,. 
kompozicija, spalvų skur- 
durnu, nemokėjimu kafip 
reikiant piešti ir tapyti, n€- - 
pažinimu žmo’gaus anato-

buuo

paro- 
tapy-

Indijoje. Tačiau baisesni už Ii- pažinimu žmogaus analo
gas — nuo amžių čia įsišaknė- Į mjjos, perspektyvos ir spajl 
ję religiniai prietarai, kurie [ 
dar ir šiandien.slegia dalį Indi
jos liaudies. . •

vu dėsniu”. C- *
A. P. Klevas

2 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad vasario (Feb.) 45, 1517 *'

ifui
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• (Tąsa)
< Mackevičius klausė šitų karštų Varšu
vos agitatoriaus žodžių su atlaidžiu 
šypsniu. Skatinti valstiečius sukilti, ži
nomą, reikia. Bet broliautis su bajorais 
— tuščias žodis. Mackevičius Panevė
žio manifestacijos Unijos atminimui ne
organizavo, bet kai ji įvyko, jis tuo 
pasinaudojo ir savo žodį tarė:

— Gerai, pons Pianka, — trumpai te
atsakė ir, susižvalgęs su Dimša, ėjo prie 
ponų Survilų atsisveikinti.
* Steponas pranešė, kad vežimėlis pa

duotas, prieškambaryje padėjo apsireng
ti. ir išlydėjo į kiemą.
, — Steponai, — užkalbino jį Mackevi
čius, — ar žinais kad aš tavo sūnėną 
Petrą išvežiau pas dėdę į Lydiškes?

Steponas nusilenkė:
' — Girdėjau. Dėkui, kad pagelbėjote. 
Čia jam nebuvo gyvenimo.

— O tau kaip čia?
— Nieko, kunige, aš patenkintas.
— Žemės norėtum gauti?
— Žemės — nežinau. Atpratęs. Tik 

laisvės pasiilgau.
Ir pagalvojęs, pridėjo:

* — Man dar nieko. Ponas žmoniškas, 
v Bet kitiems, tokiems, kaip aš. . .

Jis nebaigė sakinio, tik beviltiškai mo
stelėjo ranka.

— Kaip galvoji, Steponai? Kas mums 
būtų reikalingiausia, jei sukilę nuvers
tame valdžią? — kvotė jį toliau.

Steponas duodasi kvočiamas. Jis ži
no, kad Mackevičius nepraleidžia pro
gos taip pasikalbėti su kiekiventų kas jį 
sudomina. Ir piktam to nepanaudos. 
Tad atsako atvirai:

— Sunkus tai klausimas, kunge. Leng
vesnio gyvenimo reikia. Žmonėms žemės 
reikia. Mokslo reikia. Reikia, kad tave 
žmogum, o ne gyvuliu laikytų. Kad sa
vame krašte reikalą sava kalba atlikti 
galėtum. Kad už darbą teisingą atpildą 
gautum. Daug ko reikia. Kai pagalvo
ji, tai kad viskas būtų kitaip, negu da- 
ųar.

— Daug tu nori, Steponai, — atsiduso 
Mackevičius. — Bot nepasakei, ko tu 
pats sau norėtum.

— E, ką jau aš!.. Nebent, kad se- 
‘natvėj kur galvą priglausti turėčiau.

— Ar eitum, jei prasidėtų sukilimas?
— Eičiau, kunige. Kad kitiems geriau 

'gyvent būtų.
— Na, lik sveikas, Steponai!
Kunigas stipriai paspaudė liokajaus 

ranką.
•Išvažiavęs iš kaimo į kelią, jis giliai 

atsikvėpė vėsiu šviesių vasaros prie
blandą oru.

XXXI
Baigiantis vasaros darbymečiui, Ši

lėnų valštiečiai lengviau atsikvėpė. Ru- 
giapiūtė buvo sunki. Dėl nepastovių o- 
rų Pšemickis nuogąstavo, kad nęsudyg- 
tų gubose rugiai, tad, stojus giedrai, is 
visų namų varė talkas ir skelbė gvoltus, 
J<ad visi suaugusieji bėgtų į laukus der
liaus imti. Vargais negalais suspėjo 
kaimiečiai sutemomis ir naktimis nuimti 
ir savo javus. Dabar beliko kur-ne-kur 
vėliau sėtu avižų, linai ir bulvės.
* Atėjus rudeniui, dviejose — trijose Ši

lėnų dubose būtų ir piršliai atsilankę,
nes dabar jaunosioms nebereiktų eit pas 
' )oną^Skrodskį maldauti, kad leistų te
kėti. \ačiau vedybų sumanymus griovė 
netikrumas dėl žemės.

Dakterėlis Dimša, kartą pasirodęs 
sodžiuje, vėl užvedė šneką apie žemę. 
Jo žiniomis, Jurkevičius jau paruošęs 
visus planus ir turįs visus popierius, rei- 
Kalui esant net su teismo pagalba nuva
ryti šilėniečius nuo žemės ir nukelti juos 
į užbalins, šitos žinios kiršino ir ra
miausius kaimo vyrus, nekalbant jau a- 
pie karštuolius.

Noreika, tai girdėdamas, gniaužė 
kumštis ir dievagojosi nesitrauksiąs nuo 
žemės, nors jį negyvai užplaktų.

Ė, gaila, hera Petro, Pranaičio, Dzido. 
Męs jiems parodytume!—pagrasino jis 
kumštimi 'dvaro link.
i Visi nerimastaudami laukę, kas bus 
toliau, ir vis pikčiau skersakiavo į Ke- 

į dūlį, Stasį ir Brazį, nes sklido gandai, 
kad jie už visą kaimą pasirašę keisti 

t Žemę.
' Vieną popietę šaltyšius pere jo per vi-' 

sas Žilėnų kaimo pirkias ir kiekvienam

3 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., vasario

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais Philadelphia, Pa.

šeimininkui paskelbė įsakymą šeštadienį 
po pietų atvykti pas Skrodskį į sueigą, 
kur būsiąs praneštas svarbus nutarimas 
dėl žemės. Subruzdo šilėniečiai šitai iš
girdę, nes numanė, kas tai tyus per nu
tarimas.

Vieni puolė kvosti Stašį, Kedulį ir 
Brazį, ar tiesa, kad jie pasirašę už visą 
kaimą keltis į Užbalins. Tie atsisakinė
jo, kad, tiesa, jie pasirašė, bet ne už visą 
kaimą, tik patys už save. Ypač Kedulis 
laikėsi atžariai:

—Kad norėjau, tai ir pasirašiau! O 
kas man uždraus? Užbaliuose bus erd
viau. Ganiavos arčiau, ir miško ponas 
duos.

Stašys’ aiškinosi, kad jeigu jau pono 
tokia valia, tai nėra ko čia nė priešta
rauti. Ponas tai vis ponas... O jei die
vas padės, tai naujoj vietoj badu nemir
sime.

Brazys sakėsi pasirašęs tik už save, 
kalbėtis su kaimynais nenorėjo ir at
rodė, .lyg tartum gailėtųsi padaręs tokį 
darbą.

Kai Šilėnų gaspadoriai sielodamiesi ir 
beveik pykdamiesi laukė susitikimo su 
dvarininku, Balsius ištiko netikėtas rū
pestis ir kartu džiaugsmas. •

Buvo tai nelažinė diena, penktadienis, 
tad visi Šilėnų vyrai skubinosi į savo 
dirvas, nes avižos jau buvo prinokę ir 

' oras piūčiai tinkamas. Tik Balsių Vin
cas kažko delsė, trypinėdamas po kie
mą, kad tėvas net supyko:

—Ar tu imsi, pagaliau, dalgį, ar -man 
vienam eiti prie avižų?! Nori, kad nuo 
viso kaimo atsiliktame?

Vincas, apsimesdamas abejingu, kryp
telėjo galvą į daržinę:

—Petras parėjo. Knarkia šiene.
—Tai ko tu tyli? Močiai sakyki.
—Tegu praminga. Per naktį pėsčias 

ėjo.
-r-Kas gi čia jį atvijo? Negerovė ko

kia, ar ką.; .—susirūpino tėvas. — Eik 
tu vieųas prie avižų. Aš palauksiu, kol 
pabus. Gal reikalas kokis.

Nenoromis išėjo Vincas į darbą, o se- [ 
niai Balsiai, neiškęsdami laikas nuo lai- 

' ko varstė daržinės duris, bene išgirs nu
budusį ir beatsikeliantį sūnų. Pagaliau, 
tėvui smalkiau 'susibeldus, viršuj nusi
žiovavo, sukosėjo, pasiraižė ir prie ko
pėčių pasirodė Petras.

—Sveikas, tėte! Ar manęs čia lauki 
taip anksti?—guviai kalbėjo, leisdama
sis žemyn.

—Kur tau anksti! Saulė pusryčiuose.
*—Matai, iš kelionės pamigau. Per 

dieną ir naktį pailsau kaip šunelis,—tei
sinosi sūnus, bučiuodamas tėvui ranką.-1

—Tai ar veja kas, kad naktimis bas
taisi?

—Niekas neveja, bet pagalvojau, kad 
geriau pirma apsižvalgyti, negu visiems 
į akis rodytis.

—Teisybė, — pritarė tėvas. — Eikime 
į pirkią, ‘pasipasakosi. Močia pusrytį 
paruoš.

Bet motina su Genute pusrytį paruošė 
ne pirkioje, o seklytėlėje. Kad ir sūnus, 

. bet jau svečias, tiek laiko nematytas. 
Be to, čia ir nuo svetimų akių saugiau, 
jei kas iš pašaliečių netikėtai užbėgtų su , 
kokiu reikalu.

Tėvams pirmiausia rūpėjo sužinoti, 
kas per reikalas privertė sūnų taip ne
tikėtai juos aplankyti. Tad ėmė Petras 
dėstyti, dėl ko jis taip nelauktai į tė
viškę- atvyko.

Lydiškių kaimo galulaukėje, prie ke
lio, dėdė-nuo seno valdo nuomavus iš 
dvaro kelias dešimtines žemės su senos, 
karčiąmos pastatu. Tai štai jis dabar 
ir pasiūlė, kad rudenį Petras vestų žmo
ną ir apsigyventų karčiamos name, 
jį aplopęs. Turėtų daržą, dirbtų pas 
dėdę, pagal sutartą atlyginimą pinigų, 
grūdais ar kuo kitu — kaip susikalbės. > 
Prasigyvenęs galės prisipirktį žemės iš ' 
dvaro, susidarys ūkelį kad ir nedidelį, 
bet pramisti pakankamą. O ko daugiau ; 
bereikia? Tai Štai dėdė ir išleidęs Pet- / 
rą į tėviškę pasitarti su tėvais, nusi
žiūrėti merginą ir jau šį' rudenį, vedus, 
įsikurti karčiamineje.

—Dėde sako, —baigdamas pasakoti 
kalbėjo Petras, — kad nuo ateisančių 
metų pas save manęs nebelaikys. Sū
nėną berno vietoj esą negražu laikyti. 
Žmonės apkalbą.

(Bus daugiau) *
uj.ri i ,IH. . , ii „i. g j

Feb.) 6, 1957

Mirus ilgamečiam veikėjui S \ 

I • »

A n tau u i Sm it u i-Šmu Ikščiui

reiškiame gilią, draugišką užuojautą jo žmonai Julijai, sūnui Viktorui, mar
čiai Genei, broliui Jonui, seseriai Elenai (Lietuvoje), taipgi visiems velio

nio gim'čnems ir draugams.

Antanas Smitas-šmulkštys Philadelphijoje išgyveno .apie 40 metų ir bu
vo veiklus spaudos darbuotojas darbi ninku organizacijose, uolus progresy
vūs spaudos platinto jas ir bendradarbis. Lai jis ilsisi ramiai!

/ Laidotuvių dalyviai

Philadelphia, Pa.
Gražiai ir iškilminga)! paladotas Antanas Smitas (Šmulkštys)

ŽINIOS E LIETUVOS
IR ILSIMĖS DAUGIAU
Aš jau turėjau 17 metų ir 

buvau įsigijęs tekintojo kate
goriją, kai draugai man pri
nešė laikraštį ir tarė:

— Še, tai tau...
Perskaitęs Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo Įsaką dėl 
šešių valandų darbo dienos 
įvedimo paaugliams, labai nu
džiugau. Ir nuo (to laiko aš 
kasdien išeinu* iš darbo dviem 
valandom, anksčiau, nebedir
bu naktinėse pamainose.

Už visa tai atsidėkodamas 
išdirbio normą įvykdau 200 
procentų. Duodu tik gerą pro
dukciją. Siekiu naudingai pra
leisti ir laisvą laiką. ,

Su savo kambario ir darbo 
draugais Bernotų* ir Dženkovu 
dažnai einame į kiną. Sten
giamės pamatyti beveik kiek- 
vneną naują filmą. Sekmadie
niais dažniausiai vykstame j 
Vilnių ir lankome teatrus. Pa
staruoju metu* Valstybiniame 
akademiniame dramos teatre 
maltėme spektaklius “Akme
nys kepenyse”, “še tau, kad 
nori”, Valstybiniame rusų 
dramos teatre — “Fabriko 
mergaitė”, o Valstybiniame 
akademiniame operos ir bale
to teatre klasėmės operą “Eu
genijų Onieginą” ir kt.

Kiekvieną vakarą skiriame 
laiko laikraščių, knygų skai
tymui. Pastaruoju metu per
skaičiau pažangaus Amerikos 
lietuvio rašytojo R. Mizaros, 
V. Hugo, V. Reimonto romą-
pis ir kitas knygas. Įsigijau 

; nemažą knygų lentynėlę.
Šią žiemą ruošiamės daug

sportuoti. Jau turime slides ir 
laukiame snego.

Antanas mirė 27 d. sau
sio, 3 vai. popiet. Palaidotas 
trečiadienį, 30 d. sausio, 
1957 m., Oakland kapinėse, 
Philadelphijoje.

Antanas buvo suvalkietis 
— kapsas. Gimė Geistariš- 
kių kaime, Ketūrvalakio 
parapijoje. Nežinoma, ar 
taip Vinco Kapsuko (Mari- 
ampolės) ar Vilkaviškio pa
vieto? Mirė sulaukęs lygiai 
70 metų ir 2 mėnesių. Sū
nus Jurgio ir Barboros Zab- 
lackaites. Antanas buvo 
pasiturinčio ūkininko. sū
nus. Turėjo 6 seseris ir 3 
brolius. Liko brolis Jonas, 
vyresnis už Antaną. Gyve
na Los Angeles, Calif. Taip 
pat viena sesuo Elena Lie
tuvoje, apie 80 ,metų.

Antanas Lietuvoje, už 
veikimą prieš caro valdžią, 
buvo persekiojamas ir a- 
reštuotas. l|906 m. sėdėjo 
Kalvarijos kalėjime. Aplei
do Lietuvą ir išvyko į Ar
gentiną. Ten išgyvenęs su- 
viršum 5 metus, atvyko į 
Jungtines Valstijas, į Cle- 
velanda, kur . gyveno An
tano dvi seserys. Tam tik
rą. laika,. Antanas gyveno 
ir Pittsburghe.
Antanui, tose aplinkybėse, 

nepatiko klimatas ir dar
bo aplinkybės' ir išvažiavo 
į Los Angeles, Calif. ’ Čia 
Antanas išgyveno su vir
šum 5 metus ir*dėl tam tik
rų aplinkybių, apleido Cali- 
•forniją, rodos, apie 1923 m., 
ir atvažiavo į Philadehphi- 
ją ir gyyeno iki mirties. 
Čia Antanas gražiai gyve
no. Sukūrė šeimynišką.gy
venimą. 1925 apsivedė su 
Julia Pivoriūnaite. Išauk
lėjo sūnų Viktorą, kuris 
yra 27 metų, neseniai vedė 
ir tarnavo Dėdės Šamo ka
riuomenėje, išbuvo 4 met- 
tus Korėjos kare.

Antano viena sesuo Ona 
Petrauskienė mirė 1942 m. 
Antra sesuo Marijona mirė 
1948 m. Švogeris Domini
kas Petrauskas irgi mirė 
1948 m. Visi gyyeno Cle- 
velande. (

Antanas buvo pašarvotas 
5800 N. 5th koplyčioje ir 
laidojimo dienoje prisirin
ko pilnutėlė koplyčia Anta

no vienminčių, giminių ir 
pažįstamų, čia pasakė R. 
Mizara, Laisvės redakto
rius, paskutinį atsisveiki
nimo žodį, apibūdino velio
nio Antano gyvenimą, ku
rį jis buvo paskyręs nuo 
jaunystės iki mirties kovai 
už šviesesnį rytojų.

Oras buvo gražus, malo
nus ir saulėtas. Nežiūrint, 
kad tai buvo darboi diena, 
bet į kapines palydėjo apie 
20 automobilių, visos pilnos 
palydovų. Čia gražiose ka
pinėse., kur jau ilsisi dau
gelis mūsų draugų, supylė- 
me dar vieną kapą. Čia pa
guldėme amžinai visų my
limą ir gerbiamą kovos ve
teraną už ■ darbo žmonių 
reikalus, Antaną Smitą.

Čia prie kapo, karstą nu
leidus į duobę, šalia dauge
lio gėlių, A. J. Pranaitis 
pasakė apie velionio Anta
no nuveiktus darbus darbi
ninkiškame judėjime.

Gaila. . . Liūdna. . . Visi 
palydovai, ašaras braukda
mi nuo akių atsisveikino su 
Antanu ant visados, numes
dami po gražią rožę ant 
karsto. Tai taip užsibaigė 
Antano gyvenimo kelias... 
Ilsėkis amžinai. l ai būna 
Tau lengva kapinių šalta 
žemelė, o mes neužmirši
me Tavęs ir Tavo atliktų 
darbų dėlei darbininkų kla
sės, kol gyvi būsime.

Palaidojus Antaną, A. 
J. Pranaitis visus palydo
vus užkvietė į rusų namą 
ant pietų.

Čia visi pasikalbėjo, pa
sistiprino.

Susirinkusiej i pagerbi
mui Antano surinko $164 
dėlei Laisvės. Julia, Anta
no moteris,'tęsdama jo ide
alą, paskyrė Laisvei $100.

Jois. A. Bekampes
Vardai aukavusių į Lais

vės Fondą
A. Žalis ......... $10.00 
Merkiai ............. 10.00
M. Abraitiene .... 10.00 
A. Jį Pranaitis .... 10.00 
A. Ramanauskas .. 10.00 
A. Lipčius ............. 5.00
P. išląjųs ............ 5.00
Bekampiai . ...'. . 5.00
J. Staneliai ........ 5.00

Marė • •................ 5.00
Elena Kušleikienė 5.00 
Plėtienė ................... 5.00
J. Gegžnai ........... 5.00
Philadelphietė .. 5.00
Draugas ................ 5.00
Elena Griciūnienė .. 5.00 
Apalonia....................5.00
A. Zalner .......... 5.00 
U. ...............  3.00
Degutienė ..........    3.00
Paliepienė...............3.00
Uršulė Žilinskienė .. 3.00 
Tureikienė.................2.00
Pajuodie.nč . . .... 2.00 
Vikonis ................. 2.00
P. Baranauskas . .. 2.00 
Pauliukaitienė . ... 2.00 
P. Navardauskas . . 2.00 
Waitkus ................ 2.00
Ona Kušleikienė . . 2.00 
Puodis ................ 1.00
Potienė ................. 1.00
Eks ........................ 1.00
H. Mattis...................1.00
Juozas.................... 1.00
Milius .................... 1.00
Sukatckas ............. 1.00
K. Čepelis ............. 1.00
Misikonis ............. 1.00
Jul. Griciūnas . .. 1.00
A. Keršauskas . .... 1.00 
Jom Stasiukaitis . . 1.00 
J. Paliepis............... 1.00
Bialeckienė............. 1.00
Meško .................... 1.00
P. Walant ....... 1.00 
Mataitis ................ 1.00
Pivariūnienė .... 1.00 
Petkienė................ 1.00
Onutė .........................1.00
L. Zigman .... 1.00

STARTAVO 132 
KREPŠININKAI i

Pasibaigė Panevėžio jaunu
čiu krepšinio pirmenybės, ku
riose dalyvavo trylika koman
dų (132 krepšininkai). Nuga
lėtojais berniukų grupėje ta
po pirmos vidurinės mokyklos 
komanda, finale įveikusi tre
čios mokyklos krepšininkus 
44:33, o mergaičių----antros
vidurinės mokyklos komanda, 
nugalėjusi pirmąją vidurinę 
mokyklą 66:22. Geriausiais 
pirmenybių žaidėjais pripa
žinti O. Kulbytė (II vid. 
mok.) ir L. Vaineikis’ (I vid. 
mok.),

Kurie iš Laisves skality- 
t o j ų pakeičia te gyvenimo 
vietą, iš anlisto praneškite 
Laisves administracijai del 
įiakditinio adreso.

Sutrumpinta darbo diena 
leidžia man geriau atlikti ir 
komjaunimo organizzacijos į- 
pareigoįimus. — rūpintis ep
elio darbininkų kultūrin/ais 
reikalais. Komjaunimo orga
nizacijos iniciatyva organi
zuojamas kolektyvinis apžiū
rėjimas kinofilmų.

Ateinančiais metais esu pa
siryžęs įsto(ti į Staklių gamy
bos technikumą ir rimtai mo
kytis, kad būčiau dar naudin
gesnis savo kraštui.

. V. ULBINAS
Naujosios vilnios “Žalgirio“ 
staklių gamyklos tekintojas

Studentų diplominiai 
darbai

KAUNAS. '—7 Daugiau 
kaip 200 Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos studentų 
pradėjo ruošti' diplominius 
darbus.-

Dauguma diplominių dar
bų temų iš k i 1 o atliekant 
praktiką kaime, bendradar
biaujant su kolūkiečiais, 
mechanizatoriais, tarybinių 
ūkių darbuotojais. Absoh 
ventė Aniceta Savickaite, 
atlikusi prakiką Radviliš
kio rajono Černiachovskio 
vardo kolūkyje, nagrinėja 
problemą, kaip šioje artelė
je pakelti žemės ūkio garny“ 
bos intensyvumą. Kalvari
jos rajono “Tarybų Lieta* 
vos” kolūkio grūdų, mėsos 
ir pieno gamybos didinimo 
perspektyvos — tokia tema 
diplominį darbą ruošia stu
dentas Algirdas Lukoševi
čius. Kobalto įtaką kiaulių 
auginimui nagrinėja Bro
nius Bekša-

Dešimts kolūkių, raciona
lius žemėtvąrkos ir sodybų 
užstatymo planus sudarys 
studentai žemėtvarkinin
kai. Jie taip pat atliks at
skirų MTS zonų kartogra
favimą ir žemes naudmenų 
ištyrimą. Nemažą praktinę 
reikšmę turės mechanizavi- 
m o fakulteto absolventų 
darbai, susiję su traktorių 
naudojimo pagerinimu, gy
vulininkystės fermų meeha- 
nizavimu, žemės ūkio maši
nų patobulinimu.

Dauguma diplomantų pa
reiškė norą baigus t akade
miją dirbti tuose kolūkiuo
se, MTS ir tarybiniuose 
ūkiuose, su kuriais susiju
sios ju darbu temos.

* ; (ELTA)
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SUVAŽIAVIMO
REIKALAI

Anksčiau, Laisves B-.ves 
dalininkų suvažiavimo rei- 

' kainose, spaudoje buvo pa- 
seklbta, kad gauta telegra
ma nuo Detroito sveikinto
jų, o pinigai ateis paštū. 
Dabar gauta tie pinigai ir 
sekami sveikina ir aukoja: 
Andrius Venaitis, $5. Po 
$2: Stanlev X, J. Račiūnas, 
V. Z. Po $1: Detroitietis X, 
D. Grina, Z. Ramanauskas, 
V. Steponkevičius. Ben 
Worda, George Nausėda, 
Anthony Benson, Mr. ir 
Mrs. J. Daukus, O. Dams- 
kis, J. Galįnskas, Mr. ir 
Mrs. Žilinskas. Viso $22. 
Prisiuntė V. Žabui.

Taipgi gauta pasveikini
mas nuo Lietuvių Moterų 
Progresyvių Klubo, per se
kretorę A. Valavičius, 
Dearborn, Mich., $13.45.

J. Pavilionis, Chicago, 
Ill., $5.00.

Ačiuojame viršminėtiems 
rėmėjams už puikią para
mą, ir šiuomi užsibaigia su- 

\ važiavimo sveikinimai. Ki
tos aukos,“ kur bus prisiun
čiamos, • bus įskaitomos į 
dienraščio biudžeto fondą.

Lafsves Administracija

Binghamton, N. Y
Ligoniai

Mrs. Z. Krasauskienė 
žeidė ranką paslydus

sugri-Dabar yra 
namus, 131 
Binghamton, N. Y.
Kasmauskienė irgi 
ranką, paslydusi.

Valantienė - Austaki- 
buvo suparalyžiuota, 

savo namuose

susi- 
nv.o 

skadų naujų metų ryte. Ji bu
vo ligoninėje ir daug skausmo 
pergyveno, 
žus i savo 
bert St., 
. Mrs. K. 
susižeidė 

Mrs.
mienė
bet randasi 
sveiksta.

Mrs. A. Vclžienė serga ga
na seniai ir guli ligoninėje.

John Tinkūnas buvo smar
kiai susirgęs dideliu šalčiu ir 
buvo ligoninėj porą savaičiii, 
dabar randasi savo namuose.

Mary Kulbięnė irgi buvo 
ligoninėje savaitę laiko. Teko 
sužinoti, kad sveiksta savo na
muose, 73 Albany Avė., John-

New Wto^MmZlnloi <1 HELP WANTED MALE HELP WANTED—FEMALE

Dainininkų banketo 
komisijai

šios komisijos svarbus susi
rinkimas Įvyks ši šeštadieni, 
vasario 9-tą, 10 vai. ryto, Li
berty Auditorijoje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill,

Tad prašau pirmutiniame 
susirinkime dalyvavusius ar 
naujai LDS kuopų susirinki- 
so išrinktus susirinkimo daly
vauti ir būti laiku. Atskirų 
laišku su: kvietimu nesiunčiu.

A. Matulis

Ignas ir Ezabelė Sutkai 
išvyko i Floridą

Iš visų
biznierių pamilo 

savininkas

Brooklyno ’i lietuvių 
geriausia-

Sutkus, 
Bar &

Grand St. Jie kas metai Flori
doje praleidžia keletą savai
čių viduržiemio šiltame Flori
dos klimate. Sutkai išvyko šį 
trečiadienį. Išvykdamas vaka- 
C'jom Sutkus Įteikė Laisvei 
dovanų $10.

Mrs. Sutkienei ne visada 
I patinkąs FloVidos tropiškas 
I klimatas, kai kada ji pirm 
Sutkaus sugrįžta namo. Lin
kiu šiemet jiem abiem links
mai praleisti vakaciias ir k a r-

namo.
L. R.

3 sudegė gaisre
Praeitą šeštadieni, 3,: 15 vai. 
to staiga kilo gaisras sena- 

aukštų name, 
Avė. Greit 

kiti du pri-

m., jo žmona Carmen, 
ir jų dukrelė Milagro,

10 tų namų gyventojų
vienmarškiniai pa-

Tai bent parengimas 
šį sekmadienį

geriausi ku- 
iš Lietuvos:

antras, ro-

LLD 185 kuopa rengia kuge
lio parę vasario 9 
nio vakaro.

Kugeli paruoš 
koriai, atvažiavę 
\ ienas iš Vi Hadų,
dos, bus nuo Rokiškio.

Šitie du vyrai virėjai 
gerai patyrę ir susipažipę 
tuo amatu.
pagaminti ir su Ii pyti 
l'.iais prismokais kugeli.

Esu girdėjęs tą jų pasitari
mą. Jie sako: Paruošime taip, 
įdėsim lašinių-bekono, svogū
nų, pipirų, Smetonos, citrinų, 
apelsinų, morkų,, “raugytų 
gumbų” ir vitaminų ir prie to 
dar bus įdėta ir pora tarkuotų 
Eivlviųi dėl skonio.

Bulvių užsakys daugiau, kai 
50 svarų, tai taip nugirdau 
apie kugeli.

žinau, kad kugelis bus la
bai geras ir skanus.

yra 
su 

Jie moka skaniai 
su viso-

Nušautas Brooklyn© 
gengsteris S. Santoro
Vienas geriausiai žinomų 

Brooklyno gengsterių, Salva
tore Santoro, praeitą savait
galį tapo nušautas Brooklyne, 
vieno Hicks St. pastato kori- 

ifldoriųje. Jis turėjo 39 metus 
amžiaus. 1946-ais metais 
buvo teisiamas ir 
mirties bausmė už 
gengsterių pašau lyj e, 
kažkaip išsisuko ir 
iš kalėjimo.

Santoro buvo 
kuris, taip sakant, 
tradicijas. Tėvas Joseph San
toro irgi buvo žymus padug
nių elementų tarpe ir, kaip jo 
sūnus, jis tapo nušautas 1933- 
iais metais. Kaip tėvas, taip 
sūnus savo darbuotę vedė 
daugiausia uosto krovikų tar
pe, kur buvo susirišęs su viso^ 
kiais raketieriniais elerncn-
tais.

bus p nos
ine ly- 
pasi-

Kugelio kepėjai 
niomis, plačiais viršais, 
nom siūlėm kepurėmis 
puošę.

Toks kugelis ir namie, dar 
nepasiekus Liberty Auditori
jos, skaniai kvepia. Tai būti
nai reikės nuvažiuoti ir para
gauti to naujo patiekalo.

žinau, kad kugelio parėję 
bus ir gi*aži meninė programa.

Dar vieną dalyką noriu 
minti, tai kad bus “Grand 
ther” su savo akordionu. 
galima ir pasišokti; ; ; ;

Būkit atsargūs, užkulnius 
prikalkit stipriai, kad neturė
ti: m et bėdos šokdami.

Esate kviečiami visi Į šį 
s'.markų, linksmą' pobūvi. Visi 
Lūsite patenkinti, i

Rengimo komisija prašo, 
kad tą vakarą būtumėt jų sve
čiais . Prašo ir kitus paraginti.

pri- 
Fa- 
Bus

Advokatų Gildijos 
konvencija

Nacionalės advokatų Gildi
jos konvencija Įvyksta vasario 
21-24, Ambasador Hotel, New 
Yorke.

Suvažiavime bus svarstyta 
svarbūs visuomeniniai klaųsi-

jis'mai, tarp jų bus civilių teisių 
jam grėsė klausimas, kuris mums visiem 
šaudymus yra labai svarbus.

not i so jo

gengsteris, 
tęsė tėvo

Teatruose

New York© unijose
i ’streiką va- 

Atrodo, kad 
pasisakys už 
laivu savinin- 

' rei-

Dokeriai dabar referendu
mu balsuoja eiti 
sario 12 ar ne. 
didelė dauguma 
streiką, kadangi
kai nepatenkina dokerių 
kalavimų.

Penktadienį unijos atstovai 
dar turės vieną susirinkimą su 
iaivų savininkų atstovais ir 
' aidžios tarpininku.

Jubiliejinis Daily 
Workerio balius

Mes turimo vie- 
am-

Turi

9,šį šeštadienį, vasario 
Daily’ Workeris turės 33 metų 
jubiliejausiminėjimą. Šis mi
nėjimas bus pravestas tam 
tikslui suruoštame baliuje, 
kuris Įvyks Chateau Gardens, 
10,5 E. Houston St., N. Y. 
Įžanga $1.65.

Paimtas garsus Jose Budėt 
orkestras
Bus Įvairių valgių ir gėrimų.

Rengėjai kviečia visus ir vi
sas dalyvauti ir tuomi prisidė
ti prie darbininku dienraščiui 
paramos.

BRAIŽYTOJAI, 
tos braižytojui žemiau 30 m. 
žiaus, kuris turi patyrimo prie me
chaniškų įrankių piešimo, 
žinoti maždaug apie mechanišką in-
žinierystę ir piešimą. Taipgi mo
kantis piešimą nuo modelių, ir ki
tus mąžus dalykėlius šiame darbe.

Mūsų mokestis yra liberališka, 
įskaitoma grupinė apdrauda, įeigų 
ir pensijos planai, apmokamos ato
stogos. Darbo sąlygos yra puikiau
sios, ir algos duosningos.

Rašykite: P. O. Box 550, Ridge-
Idle-

OPERATORES 
ATSIOLfiTOJOS 1

< - < 4
Dirbti prie mezginių. Modeminė 

industrijinė pramonė. Duodame vi
sas darbininkų apdraudas.

GLENBURY MILLS
149 S. Penn Ave., Lindenhurst, L. I»

(23-29)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Los Tropicales”.

pir-

New Yorko 
spaudoje

N. Y. Daily News editoria- 
las smarkiai kritikuoja tuos, 
kurie sumanė valstijos legisla- 
tūroje pravesti naują, taksų 
kėlimą ant gazalino.

Šis dienraštis užgyrė
miau pasiūlytą bilių ir praėju
siuose lapkričio mėn, rinki
muose priimtą, kad valstija iš
leistų naujus 500 milijonų do
lerių bonus naujiems vieške- 
keliams vesti. Bet tuo pačiu 
laiku Daily News neužgyręs 
taksus, pakelti sumanymo.

Dabar gi atrodo, kad auto- 
niobihstams taksai bus pakel
ti, veikiausia 1 centu1 galionui.

field, Conn., ar skambinkite 
wood 8-2631, dėl pasimatymo.

SCHLUMBERGER 
WELL SURVEYING 

CORPORATION

Valgykla. Mahanoy, Newark, N. 
J. Vietos dėl 95 žmonių, $2600 į 
savaitę. Pilnai ištaisyta, moderniš
kai, mažos išeigos. Ilgas lease, ge
ros sąlygos. Kelias iš trijų pusių. 
Bargenas. Mr. Roble. Market 2- 
9827. (25-28^

(26-28)

Tunc up man. Front end man.
Lincoln - Mercury patyrimas, 
būti geri darbininkai.

TALLEY MOTORS. 
700 W. Merrick Rd. ' 
Valley Stream, L. I.

' (26-28)

Turi

Assembler, instrument. 1st Class. 
Photographic and light mechanical 
experience on experimental type 
work. Over time, benefits. Steady 
work. VANGUARD INSTRUMENT, 
184 Casper St., Valley Stream, L. I. 
VA. 5-2218. \

(22-28)

Wood Furniture Workers. 2 Fin
ishers. Exp., quality furniture. 
Spraying on Dulux. Two Machine 
Operators, exp., quality furn. Stea
dy work; good salary, free life in
surance, hospitalization, medical and 
benefits. BRO-DART INDUSTRIES, 
56 Earl St., Newark, N. J. BI. 2- 
7500.

PAMOJIMAI

Auto plovimo stotis. Savininko 
nesveikavimas v e r $ a parduoti, 
įskaitomas biznis ir nuosavybė. G£- 
ra vieta, geras pirkinys, puiki pro 
ga partnerianis. Reikalinga $30,000 
pinigais. Geras pragyvenimas. Mas- 
pe,th-Ridgewbod, L. I. Hegeman 3> 
0208. ' , (25-31)

' » f * • i ’ »

i

East Meadow, L. I. Laidotuvių įs
taiga.. Koplyčia ir gyvenimo rūmai, 
5 rūmai viršuje; garo šiluma, oro 
vėdinimo sistema: Privatiškas savi
ninkas parduoda nuosavybę. Puikus 
pirkinys. Patikrinkite. IV. 3-5565.

(24-30)

Gesolino Stotis. Du 
14,000 galionų į mėnesį, 
kelio, 
puikus 
darbų, 
tint. ~ 
riams ar atskiriems asmenims. L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)

šulinys. 
Prie vieš- 

Su įtaisymais ir sandėliu, 
pirkinys už $3,500. Daug 
Turite pamatyt, kad įve» 

Geras pragyvenimas partnt-

Service and Storage Garage. Pri-< 
vatiškas savininkas. Esame priverk
ti parduoti. Geras pragyvenimas 
partneriams ar atskiriems asme
nims. Daug darbų. Kreipkitės pas 
Charley, 82-26 18th Avė., B'klyn, 
N. Y. BE. 6-9678.

(21-27)

t

J. ir N. Kaminskų sūnus 
John buvo operuotas ’ City 
Hospitaly. 1

Jonui Zdanevičiui nupiovė 
koją žemiau kelienio dėl cuk
rinės ligos.

Teko sužinoti iš Bernisės 
Zmitraitės, kad jos švogeriui 
Frank Miller, Viktorijos vy
rui, darė antra sykį operaciją 
ant rankos ir kojos.. Frank iš
tiko nelaimė prieš 2 metus 
darbe;. Milleriai gyvena Co'- 
Ivmbia, New Jersey.

M. Luzinienė po operacijos 
randasi namie*

N. Kaminskienė irgi sveiks
ta, sugrįžusi iš ligoninės nese
niai. >

P. Bakšienė, sveikesnė,ji tu
rėjo didelį šaltį.

>P. ■ Mikolajūnas irgi pasvei
ko. Taipgi jo mažiukės anū
kės, Barbara ir Eva, sveiksta.

Petras Mamionis sveiksta 
savo namuose, sugrįžęs iš ligo
ninės.

Antanas Mamionis buvo su
negalavęs, bet jau sveikesnis.

Anna Kastravickienė susi
žeidė sn karu.

Bill Bakshas nesveikauja, 
yra po gydytojo priežiūra.

Eva Čekanauskienė, taipgi 
jos anūkės Genukė ir Lindū- 
kė sirgo safciu, sveiksta sa
vo namuose.

Katryna Juozapaitienė ser
ga kelintą savaitę, daugiausia tenkinę, 
turi gulėti. Randasi namie,32 
Lake Ave., Binghamton, N. Y.

Visiems ligoniams v e I ij u j 
pasveikti!

•me mediniame 3
■ 743-45 Flushing 

•r užsiliepsnojo ir
jungti mediniai namai. Pribu
vę gaisrininkai, ant antrų lubų 
apaitmente rado Į anglį sude
gusius trijų asmenų kūnus. 
Sudegusieji buvo: Louis Laba- 
r:o, 29 
”3 m. 
2 m.

Kiti
vos spėjo 
bėgti iš kaitriai liepsnojančių 
butų. Išsigelbėjusius is ugnies 
greit kaimynai aprūpino bian- 
ketais ir jie buvo patalpinti į 
policijos stotį iki bus parūpin
ti jiems butai. ’

Visi trys namai sudegė iki 
pamato. Gaisragesiai mano, 
kad ugnis kilo ant antrų lubų, 
kur rasti trys sudegusieji, 
je apylinkėje gyvena šiek 
ii lietuvių.

Visame Brooklyne dar 
tūkstančiai senu mediniu
mų, apleistų, apgriuvusių. 
Juose gyvena mažai uždirban
tieji, su didelėmis šeimomis, 
suvargę žmonės, čia panašių 
gaisro tragedijų dažnai įvyks
ta. Politikierių 
bama 
bet

Radio City Music Hali 
antrą savaitę yra rodomas fil
mas “The Wings of Eagles”. 
Vaizduoja mil įtari nio oriai vy
no praplėtimą ir militarinia- 
me laivyne.

Josephine

Norėdami, kad Laisve 
gyvuotų, tuojau pastokite 
Laisves prieteliu. Laisves 
prie tolių metine duokle 
tik $25.

jau

Pirmadienį Įvyko NMU ląi- 
vukų) darbininkų pasitarimas 
su darbdaviais. Ąpie'4,000 jū
rininkų dar tebestreikuoja. 
Darbdaviai nenori' patenkinti 
kreiki erių reikalavimų.

Jeigu streikas pasitęstų sa
vaitę kitą, miestas gali pri
trūkti kuro, nes rezervai eina 
mažyn.

N. Y. Times penktadienio 
laidoje Skelbia žinią iš Wash- 
ingtono, kad šiuo metu kon- 
gresmanai ir senatoriai gau
na daug laiškų Eisenhowerio 
doktrinos klausimu. Sakoma, 
kad apie 90 procentų tų laiš
kų yra prieš minimą doktriną, 
nes manoma, kad ji gali su
kurti naują karą.

šis laikraštis, tačiau, užgi
na prez. Eisenhowerio doktri
ną, kuri suteiktų jam teisę kiš
tis i Artimųjų Rytų reikalus, 
net, jei matytų reikalą, 
nes jėgas naudoti “prieš 
munizma”.

Paieško seselė savo trijų brolių, 
Petro, Povilo ir Juozo Falkauskų. 
Paeina iš Šatiriinkų kaimo, Krosnos 
valsčiaus, Kapsuko Apskr. (buv. 
Mariampolė). Jie patys ar kas ži
note apie juos, kreipkitės pas ma
ne, būsiu dėkinga. Viktoria Benda- 
ravičjenė, 714 Jefferson Ave., Cam
den 4, >N. J.

Paieškau Amerikoje sesučių, ku
rios gyveno Lester, Philadelphia, 
Pa. Jos yra: Augustė Krolytė- 
Vendlerienė; , Olga Krolytč-šopienė 
ir Emma Krolytė-Šamicnė ar Ta- 
mierie. Visos yra dukros Juliaus. 
Taipgi paieškau Julių Prišmantą, 
sūnų Jurgio. Visi kilę iš Palapišių 
kaimo, šijuvos Valsč., Raseinių 
Apskr. JTaŠau atsišąukti. Alek
sandra Krolytė - šervutienė, Kęstu
čio g-vė, Nd. 2-B-l, Miestas Šilutė, 
Lithuania,- USSR. (25-26)

JEWELRY

VALENTINO DIENOJ. Pirkite 
pas savo pasitikimą juvilėrių. Tu
rime daimontų, sidabrų ir visokių 
kitokių dovanų, už labai prieina
mą kainą. Pirmos rūšies. Ateikite 
šiandien!

PODESTA JEWELERS 
35-63 82nd St., Jackson Hts., L. I.

NE. 9-8765. 4
i ' (23-29)

TRUCKS

kari- 
ko-

Daily Workeris aštriai 
kuoja AFL-CIO pildomąją 
tarybą, kuri Miami Beach su
sirinkime užgyrė Eisenhowe
rio doktriną.

Šis laikraštis nurodo, 
eiliniai unijistai didelėje 
gumoje yra šiai karinei
trinai priešingi, o jų vadai vi
sai neatsižvelgia i tai, peYša 
jiems tą doktriną.

kriti-

kad 
dau- 
dok-

Paieškau savo tėvo brolio Aleksio 
Jasionio, seniau gyvenusio Montello, 
Mass. Taipgi' ten pat gyvenusių 
dėdžių: Vlado ir Calio Masionių, ki
lusiu Trakų apskr., nuo Užuguosčio, 
ir Prano Masionio gyvenusio 1940 
m. Kalifornijoje. Prašau jų pačių 
ar jų vaikų, bei jųjų pažįstamų at
siliepti, už ką būsiu dėkingas. (Se
niau aš irgi gyvenau Montelloje). 
Adresuokite: Kazys Jasionis, Jiez
no rajonas, Užuguosčio paštas. 
Lithuania, USSR.

TRUCKS-FORD 1950 — 1 «4 T 
atdaru viršum.
savinįnkas, puikus pirkinys, 
mechaniškame stovyje.
1į .metų pirkėjas pasinaudos, 
sitikrinkite patys.' šaukite 9 A. 
iki 4 P. M. UN. 8-7785

Parduoda priv įtus

Per. da įge-

M. t
(20-26^

RESTAURANTS

yra
na-

v RKO teatruose dabar rodo 
labai svarbų filmą ‘‘Giants”, 
kuriame galima matyti kovą 
tarp senų ir naujų idėjų. Pa
tartina ši filmą pamatyti.

Victoria teatre teberodo- 
mas “rfaby Doll”. T ai vienas 
garsiausių filmų.

SENUKAS APIPLĖŠĘS
SALDAINIŲ KRAUTUVĘ

Nedidelio ūgio senukas įė
jo Į Barricini saldainių krau
tuvę ir parodė žibantį daly
ką, panašų Į revolverį. Patar
nautojas jam padavė $50, ta
da senukas ramiai apleido 
krautuvę.

MERGINOS SMAUGĖJAS 
RASTAS KALTU

Kriminalystčs- padaugėjo
yra daug kal- 

apie lūšnynų valymą, 
labai mažai kas veikiama.

PATARIA ĮSTEIGTI
ŠEIMOMS TEISMĄ

N. Y. teisėjas D. W. Peck 
pataria Įsteigti naują teismą, 
kuris galėtų svarstyti, ir rišti 
šeimynines problemas. Tai bū
tų specialia šeimoms teismas.

New Yorko valstijos rapor-, 
tas rodo, kad 1956-aisiais me
tais šioje valstijoje krimina- 
lystės padaugėjo 18 procentų. 
Apie 40,200 buvo areštų, bet 
iš jų apie 40 procentų, buvo iš
teisinti.

Majoras Wagneris apsirgo 
persišaldymu. Jis sirgs lovoje, 
sakė daktarai, dieną kitą.

MOKYTOJŲ PADĖTIS 
PAGERĖJUSI

N. Y. majoro pavaduotojas 
J. Theobaldas aiškina, kad 
pastaraisiais metais N. Y. mo
kytojų padėtis pagerėjusi, nes 
algos jiems buvo pakeltos. Bet 
tuo mokytojai dar yra nepasi-

Jie skaito, kad 
algos yra permažos.

jų

Roma. — Prancūzas kar
dinolas Tisserantas įšventi
no į vyskupus Vakarų Af
rikos (kurią valdo francū- 
zai) negrą kunigą Bernar
dine Gantin. Tai jau septy
nioliktas negras padaromas 
katalikų vyskupu.

PARDAVIMAI
Parduodamo Lotą, 50x100. 

vandenio, privatiškas 
Nesveikumas priverčia 
Puikus pirkinys už *$2,500. 
pamatyti; pirmutinis, kuris 
$2,500, bus savininku.

• Ossining 2-2965.

Arti 
savininkas, 

parduoti. 
Ateikite 
pasiūlys

(21-27)

Naujas sanitacijos 
komisijonierius

N, Y. majoras Wagneris 
paskyrė naują Sanitacijos De
partin'! e n t o komisijonierių.

" James Mack teismo pripa
žintas kaltu už savo draugės 
Audrey Roth 
Jam gresia nuo 20 iki 
gyvenimo kalėjimas.

Aš, Jurgis Naųckūnas (Kazio sū
nus), paieškau savo brolio Miko 
Nauckūno, paeinančių iš Užuguosčio, 
Trakų apskr. Prašau atsileipti, už 
ką būsiu dėkingas. Jurgis Nauck fi
na s, Jiezno rajonas, Užuguosčio paš
tas, Lithuania, USSR.

P. S. Pas mane randasi ieškap- 
čiųjų laiškai iš Lietuvos. Jei kurie 
iš ieškomųjų norėtų gauti tuos laiš
kus, kreipkitės šiuo antrašu: P. M. 
Šolomskas, 2328 Knapp St., Brook
lyn 29, N. Y. (25-26)

THE RED BRICK RESTAURANT
Puiki vieta, galite atsivesti visą 

šeirfią. 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 5- 
8273. •

I

MISC. ADS

pasmaugimą
nuo viso

LUBOS SUŽEIDĖ 8
W.Elks klubruimio, 160

129 St., N. Y., lubos krito tuo

Aš, Juozas Garlauskas, paieškau 
savo brolio Vinco Garlausko. Tu
riu svarbų reikalą. Jis iš Kauno, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad dabar 
gyvena Connecticut valstijoj. Pra
šau jo paties, arba kas žinote apie 
jį, kreiptis prie manęs. Ačiū. Juo- 
as Garlauskas, 373 Gorge Rd., 
Cliffside Park, N. J. (22-28)

Juomi yra P. R.<Screvane. Jo | laiku, kai ten buvo balius. Aš- 
metinė alga — $25,000. tuoni dalyviai buvo sužeisti.tuoni dalyviai buvo sužeisti.

Pataisome senus stogus, 
rūšies metalo. Darome

Leaders, nerūdyjančty

ERIKSON ROOFING C.. Nauji 
stogai. 
Visokios 
Gutters,
plieno darbus.

Jamaica 3-6582
92-17 180th St., Jamaica, L. I.

(25-28)

«

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, vasario 7, Liberty Auditorijoje. 
Prašome visų kuopos narių dalyvau
ti ir savo mokesčius pasimdkėti.

Valdyba.
(24-26)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 11 d., 7:30 v. v., 29 En
dicott St. Nariai dalyvaukite, nę^ 
reikia užsimokėti duokles. Kp. Sekr.

(26-28)

Jūs sutaupysite pinigų Šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957 
Dodge pas PIEBES MOTORS! Ir mes nekalbame niekų, tikėkite! 
Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugelį naujų 1957 
Dodge mašinų, ir kad atlikti šį nusistatymą, kiekvienas naujas 1957 
Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. Ateikite ir 
matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge.

pa-

PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH 
155 Grove St. Atdara vakarais. — White Plains 9-8787

Pol«cistQ peršautasis 
gaus $50,000

Ben Fields, kurį policistas 
I-L Steward peršovė, dabar su
sitaikė su miesto adminjstra- 
cija už $50,000 atlyginimo.

STEIGS PASAULINI
MADŲ CENTRĄ 7

New Yorke planuojama 
steigti pasaulinį madų centrą, 
kuris kainuosiąs apie 120 mi
lijonų, dolerių. Tai būsiąs tarp 
Broadway ir 6th Avė., 29 St. 
ir 32 Št. ’

CRA Electromatic Mašina. 60 co
lių platumo, 35 colių ilgumo. Už 
labai prieinamą kainą; nenaudota, 
parduodame su nuostoliu, $1,500. 
Taipgi turime 7 Poly Ethyl mašinas 
darytrtui maišų. Privatiška įstai
ga, eina iš biznio. Mašinos gera
me stovyje. ' Paprastom dienom 
FL. 2-7871.’ ' (25-34)

APMUSINftJAME RAKANDUS, 
parduodame užvalkalus, lovų patie
salus. Turite persitikrinti pas mus, 
pirm negu pirksite kitur. Mūsų me
džiaga ' geriausia, ir kainos yra pri
einamos, nereikės jums bereikalin
gai važinėti po kitas krautuvei. 
COSSMAN DECORATORS, INC., 
426 So. Broadway, Yonkers, N- Y» 
GR. 6-1182. ‘ (23-26)

Į

MATTHEW AAUTO APDRAUDA

Lengvus Išmokėjimai
Greitas apdraudimas

RAYMOND H. PALUCH 
103 West 42nd Street 

NEW YORK 36, N. Y.

BRyant 9-3308
’ Naktinis Tel. Lo. 7-9232

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*OG**OC*

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

;; . MArket 2-5172

4 pust Laisvč (Liberty) Trečiad

Z / V

Pagražinlkite savo namus su alft- 
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-' 
kintų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

, RICHMOND HILL 
AWNING & SHADE GO. 

116-05 Liberty Ave. 
Richmond Hil, L. I.

VI. 8-4940-4941
(17-26)

garantuojame pataisymas 
rūšių AUTO RADIO 

Ekspertiškai pertai^)* 
Įvažiuokite su 

Greitas,, paten-

vasario (Feb.) 6, 1957

iįA 
r

Mes 
Visokių 
DRIVE IN. 
me, žemos kainos, 
mašina pas mus. 
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO^ 
RADIO SERVICE INC.

78.18 Northern Blvd., Jackson Hta^ 
L. I. . HA. 9-8483

(17-26).




