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KRISLAI
Ju žinios!

* J. Galgauskas.
Apie Brazdžioni.
Už čiaudėjimą.

Rašo RrMizara

Newyork iškis d i-enraštis 
“Daily News” paskelbė tokią 
“istoriją“ : B u Ig a n i n a s su 
Chruščiovu sumanė nužudyt 
Kaganovičiu. Kaganovičius 
buvo bandytas nušauti, bet 

enepavyko — tapo tik pašau
ktas.

Jeigu nepavyko Kaganovi- 
čiaus nušauti, galvojo Bulga- 

• ninas su Chruščiovu, tai reikia 
•jį gydyti, ką gi kitą bedarysi!

Tuomet Bulganinas su 
Chruščiovu pakvietė žymiau
sius tarybinius gydytojus ir 
Įsakė jiems pašautąjį Kagano- 
vičiii gydyti.

< To neužteko: tarybiniams 
gydytojams talkon jiedu par- 
kvietė “kraujo specialistą“ 
net iš Vokietijos, kad jis pa
dėtu išgydyti žmogų, kurio 
šūviu nepavyko užmušti.

, Tokią “žinią“ “Daily. 
News” paskelbė savo praėju
sio pirmadienio laidoje.

“žinia“ ’buvo prisiųsta iš 
♦Washingtono, o ją suteikė a- 
merikiniai detektyvai, “kurie 
viską gerai žino, kas darosi 
♦Maskvoje.“

Tuo pačiu kartu, kai šis 
kvailas melas buvo čia sklei
džiamas, Kaganovičius buvo 
sveikas kaip ridikas, ir ėjo sa
vo tarnybines pareigas, kaip 
ėjęs.

Bulvarinė spauda tokiais ir 
jiem panašiais melais yra per
pildyta. 

• _•__

Vasario 2 dieną Norwoode 
.buvo palaidotas ilgametis vei
kėjas Juozas ^Galgauskas. Jis 
mirė sulaukęs 73 metų am
žiaus.

Šį darbštų, bet labai kuklų 
vyrą pažinojau dar Pirmojo 

ifliasaulinio karo 'metu/
Jau tuomet jis kai kada

masiniuose mitinguose saky
davo kalbas. Bet “oficialiu“ 

'kalbėtoju Juozas niekad nesi
tikdavo. Jis sutikdavo pasaky
ti kalbą tik tuomet, “kai nėra 
kitų, kalbėtojų.“

Juozas Galgauskas — ilga- 
Jnetis darbuotojas pažangia
jame judėjime. Jis buvo ne 
tik organizacijose darbštus; 
Velionis dažnai parašydavo ir 
Laisvei, o jis rašė gražiai, bu
vo prasilavinęs žmogus. i

Juozas rūpinosi pažangio
sios spaudos tvirtinimu, tam 
jėgų jis nesigailėjo.

Lai jis ilsisi ramiai, o jo ar
timiesiems — nuoširdi užuo
jauta !

— ♦ —
Marijonų Draugas rašo, 

kad šiomis dienomis poetui 
Bernardui Brazdžioniui suka
ko 50 metų amžiaus.

B. Brazdžionis, tenka pasa
kyti, daug eilėraščių parašė 
— tai bene pats produktin- 
giausias katalikų poetas. Bet 
jo poezija per daug siaura, 
tampriai užtempta ant kleri- 
kališko kurpalio.

‘ * Poetas Maironis buvo kuni
gas, bet jis rašė kitaip negu 
Brazdžionis.

•

L. Prūseika Vilnyje gražiai 
pastebi:

“Žurnalėly ‘Santarvė’ (N.5) 
Raila švilpterėjo: ‘Dabar ko-

"Daily Worker’ komentuoja 
apie “Sovietskaja Rossija”

TS išleis mažiau 
apsiginklavimui

Hammarskjoldui nepasisekė 
įtikinti Izraelį trauktis

New Yorkas. — Kelios 
dienos atgal buvo praneš
ta, kad Rusijos federatyvi
nės respublikos (didžiaus- 
sios respublikos Tarybų Są
jungoje) organas “Soviet
skaja Rossija” pasisakė a- 
pie vidujinius ginčus Ame
rikos Komunistų partijoje. 
“Sovietskaja Rossija” sakė, 
kad “dešinė frakcija” Ame
rikos Komunistų partijoje 
bando daryti revizijas 
marksizme-leninizme, bet 
prieš tas pastangas kovo
ja tokie partijos vadai, kaip 
Fo s te ris.

“Sovietskaja Rossija” 
smarkiai kritikavo “Daily 
Workerj” ir ypatingai vie
ną jo redaktorių, J. Clarką, 

1 kuris esąsi labiausiai kraš
tutinis revizionistas. Clar- 
kas peit kelerius metus 

j buvo “Daily Workerio” ko
respondentas Maskvoje.

Apie tas Rusijos organo 
pastabas dabar komentuoja 
kairiečiu vietinis “Daily 
Worker”. Laikraštis sako, 
kad “Sovietskaja Rossija”, 
kaip visi kiti, turi teisę kri
tikuoti ir reikšti savo nuo-

Italijos socialistai nutars, ar 
vienytis su socialdemokratais 

. €

Venecija. — Italijos Šo- 
cialistų partija pradėjo sa
vo suvažiavimą, kuriame, 
kaip manoma, bus nuspręs
ta, ar socialistai susilies 
su dešine Socialdemokratų 
partija, ar ne. Jeigu bus 
nutarta vienyti su social
demokratais, tai socialis
tai, kurie iki šiol bendra
darbiavo su komunistais, 
tą bendradarbiavimą nu
trauks.

Socialistai paskiausiuo
se parlamento rinkimuose 
gavo apie .3,400,000 balsų, o 
komunistai apie 6,000,000. 
Socialdemokratai ( gavo- a- 
pie milijoną su puse. Kele
tas mėnesių atgal Nennio 
vadovaujama Socialistų 
partija nutraukė vieningos 
akcijos paktą, kurį turėjo
su komunistais, bet nutarė 
laiks nuo laiko tartis apie 
bendrus veiksmus., Social-

Colombo. — Ceilone vįe- 
Šįš Kinijos premjeras Čou 
sakė, kad Kinija pori būti 
visų šalių pripažinta, bet 
faktas, kad kai kurioš ša
lys, ypatingai Amerika, 
jos nepripažįsta, ne tokia
jau tragedija. Kinija išsi
laikys, sakė jis, su pripaži-
nimu arba be jo. . .

ne kiekvieną nusičiaudėjimą 
yra įprasta vadinti kova už 
Lietuvos išlaisvinimą’. Taigi, 
taigi, čiaudėjimas, gargaliavi
mas ii’ memorandumas ir yra 
alfa-omega visos jų akcijos.

“Bet už Čiaudėjimą, garga
liavimą ir memorandumus 
reikia kam nors užmokėti. Už 
tai visokie ubagai dvasioje su
moka dešimtis tūkstančių do
lerių.“

mones, bet reiškia pasiti
kėjimą, kad Amerikos ko
munistai savo ateisiančioje 
konvencijoje nustatys gai
res pagal savo išganymą, 
o ne pagal patarimus iš ki
tur. Amerikos komunistai, 
sako “Daily Worker”, ilgai 
diskusavo kebliuosius klau
simus, kurie liečia pažangų 
judėjimą šioje šalvje, ir 
tai jie patys ir tik jie ge
riausiai žino, kas naudin
ga Amerikos darbo žmo
nėms. Jie tą išspręs drau
giškose diskusijose ir pa
tyrimo bandymuose tarpu
savyje.

Atsiliepė ir Clarkas, ku
ris sako, kad “Sovietskaja 
Rossija” neparemia savo 
kaltinimų teoretiniu aiški
nimu.

Komunistų partijos su
važiavimas prasidės šį šeš
tadienį. Į jį su nemenku su
sidomėjimu žiūri ne vien 
patys kairiečiai, bet ir pla
tesni sluoksniai. Yra žymių, 
kad suvažiavime bus ban
dyta išlyginti nesutikimus 
ir palaikyti vieningą parti
ja.

demokratai, iš kitos pusės, 
reikalauja, kad socialistai 
visai nutrauktu bendradar
biavimą su komunistais, v

Nenni, sakoma, ’ norėtu 
susilieti su socialdemokra
tais, bet didelė dalis dele: 
gatų stoja už tai, .kad vie
nybė gali įvykt tik vienokiu 
būdu: kad tuo pačiu metu 
būtų palaikytas bendra
darbiavimas ir su komunis
tais.

Darbo unijų 
kovos lauke
Detroitas. —Didysis For

do lokalas, UAW 600, pa
reiškė, kad ne kongresiniai 
komitetai, kurie yra anti
unijiniai, bet pačios unijos 
turėtų tyrinėti ’ nešvarius 
elementus, kaip tai rake- 
tieriųs, savo tąrpe. . : j ;

Chicago. — Mirė Willard 
S. Townsend, AFL-ClO 
vice-prezidentas, negras. Jis 
buvo Transport Service 
Employees unijos preziden
tas.

Manchester, N. H. — Čia 
sustreikavo visų viešų mo- 
kyklų mokytojai, 22 jų pra-x 
džios įr vidurinių. Jie rei-
kalauja algų pakėlimo. Virš 
9,000 vaikų ir • jaunuolių 
tuo tarpu nelanko mokyklų.

Miami Beach. — Tymste- 
rių unijos prezidentas Beck 
išvyko Europon. Kai kurie 
laikraščiai sako, kad jis 
išvyko, Lad išsisukti iš 
liudijimo kongresiniam ko
mitetui apie savo uniją.

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausios Tary
bos posėdyje buvo iškelta, 
kad šiais metais šalis iš
leis mažiau apsiginklavi
mui, negu išleido praeitais 
metais. Finansų reikalu 
ministras A. Zvierievas sa
kė, kad ginkluotoms pajė
goms šiais metais bus iš
leista 96,700,000,000 rublių, 
kas sudaro apie 16 proc. 
biudžeto, o praeitais metais

os ir Prancūzijos grupes 
ideologinius pasitarimus

Lenkij 
baigė
Varšuva. — Francūzijos

Komunistų delegacija, ku
ri buvo apsilankiusi Len
kijoje, baigė pasitarimus 
su Lenkijos PPR (Komu
nistų) partijos vadovybe. 
“Trybuna Ludu” atspaušdi- 
no bendrą pareiškimą, kurį 
išleido abiejų partijų dele
gacijos. Pareiškime kalba
ma apie reikalą palaikyti 
socialistinę vienybę, apie 
kovą prieš imperializmą, 
kolonializjną ir t. t.

i Bet “Trybuna Ludu” ša- 
flia to pareiškimo atspaus
dino ir savo straipsnį, ku
ris sako, kad negalima pri
dengti fakto, kad, kaip

Prancūzai dabar užmeta kaltę 
už Alžyro karą ant komunistų
Jungt. Tautos. — Fran

cūzijos užsienio reikalų 
ministras Pineau kalbėda
mas apie Alžyro klausimą 
dabar sakė, kad už pilieti
nį karą ten atsakomingi 
komunistai. Jis sakė, kad 
Alžyro Komunistų partija 
yra tas vyriausias instru
mentas, kuris “kelia suiru
tę”.

Pineau kaltino ir Egip
tą, sakydamas, kad Egip
tas ginkluoja partizanus, 
kad alžyriečiai studentai 
Kaire juokinami . karinės 
taktikos ir t. t. Bet Egiptas 
taipgi veikia po komunis
tų ir Sovietų įtaka, sakė jis.

Du žmones užsimušė 
sprogime Renoj, ’Nev. i

Reno,- Nevada. — Didelis 
gazo-dujų • vambdžių spro
gimas čia išardė ištisą blo
ką .miesto komerciniame 
centre, sugriovė kelis na
mus, visiškai sunaikino ke
lias komercines įstaigas ir 
sužeidė kelioliką žmonių, 
o du žmonės, tapo užmušti. 
Sprogimas sukėlė nemenką 
paniką žmonių. tarpe. Po
licija ant greitųjų evakua- 
vo aplinkines gatves, nes 
buvo baimės, kad dujos 
susikaupė ir kitose vietose 
ir bus daugiau sprogimų.

Sprogimas sukėlė gais
rus., kuriuos užgesinti ėmė 
apie keturias valandas. 
Pranešama, kad lengvai ir 
sunkiai sužeistų yra apie 40 
žmonių.

buvo išleista >97,800,000,000 
rublių, arba 17 prdc. viso 
biudžeto. Taipgi iškelta, 
kad bus bent kiek sulėtin
tas industrializacijos tem
pas, kad labiau koncent
ruotis ant kasdieninm 
reikmenų gamybos.

Apart Zvierievo posėdy
je taipgi kalbėjo Pervuchi- 
nas, valstybės ekonominės 
komisijos galva.

anksčiau, taip ir dabar, 
tarp lenkų ir francūzų ko
munistų lieka rimtų nesuti
kimų. Neprieita vieningos 
nuomonės apie Poznanės į- 
vykius, apie Vengriją ir a- 
pie Jugoslaviją.

Gomulka priėmė fran
cūzų delegaciją, bet pats 
pasitarimuose nedalyvavo. 
Gomulka sakė francūzii ko
munistams, kad, ant kiek 
jis gali spręsti iš jų spau
dos, jie traktuoja jį .ir 
Lenkijos vadovybę bendrai 
kaip- nevertus) f pp^į tikėjimo, 
o tai ne pagrindas draugiš
koms. diskusijoms.- >!•

Francūzų ministrui atsa
ke Sirijos delegatas Zei- 
neddine. Jis sakė, kad jo
kie suktingi išvedžiojimai 
ii* teigimai negali padaryti 
iš alžyriečių francūzus, kad 
Alžyras yra nedaloma ara
biško pasaulio dalis, kad 
francūzai ten yra okupan- 
tai-užkariautojai, ir jie tu
rės su-laiku nusileisti ir Al
žyras taps nepriklausomu.

Jis taipgi ’nurodė, kaip 
pati Francūzija 1 kenčia 
nuo to karo, kaip ji kas
dien išleidžia tam karui 
tris milijonus dolerių, kaip 
jos žmonių gerbūvis nu
stumiamas antron vieton.

'Paslaptingasis ligonis’ 
esąs Viačeslav Mališev

Maskva. — Rimtai serga 
ir ligoninėje randasi V. A. 
Mališevas, mašinų gamy
bos ministras ir buvęs, vice
premjeras. Jis serga kraujo 
liga ir tai jo gydymui iš 
Vakarų Vokietijos tapo 
atkviestas gydytojas spe
cialistas. /

Matyti, kad tai Mališevo 
liga sukėlė tuos visus gan
dus užsienyje apie “mirti
nai sergantį Šepilovą” arba 
“Kremliuje pašautą Kaga- 
novičių”.

Mališevas buvo generolu 
karo metu.

i ---------- --
\

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Ham- 
marskjoldas ir jo padėjėjai 
Bunche ir Cordier per dvi 
valandas kalbėjosi su Izra
elio delegatais su Ebanu 
priešakyje. Jie bandė įti
kinti izraeliečius, kad jie 
turėtų’ tuojau ištraukti vi
sas savo jėgas iš Gazos ir 
Akabos, bet tuojau po pasi
tarimų Hammarskjoldas 
paskelbė, kad jie nedavė re
zultatų. Izraeliečiai dar vis 
laikosi užsispyrę nuomonės, 
kad jie nesitrauks iš Gazos, 
iki jiems nebus garantuota, 
kad egiptiečiai nenaudos 
tos srities kaip bazę prieš 
juos. Jie taipgi nori garan
tijos, kad galės plaukti pro 
Akabos sąsiaurį Raudono- 
jon jūron.

Jungtinėse Tautose Azi- 
jos-Afrikos blokas reika
lauja sankcijų prieš Izrae
lį, kuris atvirai atsisako 
klausyti Jungtinių Tautų 
įsakymų.

(Iš Washingtono prane
šama, kad sekr. Dulles išsi

RadĮIoi’do nuomone prieštarauja 
Eisenliowerio-Dulleso doktrinai
Washingtonas. — Taip 

vadinama Eisenhowerio- 
Radfordo doktrina, kuri 
sako, kad Artimuose Ry
tuose gresia “tarybinės 
agresijos pavojus”, esanti 
paremta kariniais apskai
čiavimais, karinės žvalgy
bos žiniomis. Bet vyriau
sias po Eisenhowerio kari
nių jėgų vadas, vyriausių 
štabų viršininkas admiro

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Port au Prince, Haiti. — 
Parlamentas paskyrė spe
cialią komisiją, kuri nu
tars, ar Aukščiausio teismo 
teisėjas. Baptiste Cineas ga
li tapti nauju laikinu prezi
dentu., Ligšiolinis laikinas 
prezidentas Pierre Louis 
atsistatydino praeitą sek
madienį. Jis tapo laikinu 
prezidentu gruodžio mė
nesį; ’kai Haiti gyventojai 
generaliniu streiku pri
vertė prezidentą Magloire 
pasitraukti.

Haiti yra negrų respub
lika Vakarų Indijos salose. 
Ji turi 3,500,000 gyventojų. 
Vietinė kalba yra francū- 
zu.

Wjashingtonas. — Irako 
princas Illah užtikrino Ei- 
senhoweriui, kad Irakas 
pilnai pritaria Eisenhowe
rio doktrinai.

Washingtonas. — Sekr. 
Dulles sako, kad Kinija iš
leistų ten laikomus Ameri
kos piliečius, jeigu Valsty-; 
bes departmentas leistų a- 
merikiečiams vykti Kinijon 
kaip korespondentais. J 

reiškė, jog Amerika svars
tys sankcijų klausimą, bet 
dai’ nėra nusistačiusi šiuo 
reikalu.)

Washingtonas. — Irako 
princas Abdul Illah, kuris 
atstovauja karalių Feisalą, 
tarėsi su prezidentu Ei- 
senhoweriu ii’ Dullesu.

Jugoslavijoje randasi 
15,000 vengrų bėglių

Belgradas. — Jugoslavi
jos spauda sako, kad ten 
dabar randasi apie 15,000 
pabėgėlių iš Vengrijos. 
Austrijon, sakoma, pabėgo 
170,000 vengrų. Paskutiniu 
metu, sakoma, daugiau 
žmonių pereina Jugoslavi
jos sieną, negu Austrijos.

Vengrai jau pasiuntė re
patriacijos komisiją Jugo-. 
slavijon. Panaši komisija 
randasi ir Vienoje, Austri
joje. Tuo pačiu laiku veng
rų ii’ tarybiniai kariai da
bar stropiau saugo Jugosla
vijos sieną.

las Radfordas, laikosi kito
kios nuomonės.

Admirolas Radfordas ne
smerkė tiesioginiai Eisen- 
howerio-Dulleso doktrinos, 
bet jis sakė-Senato užsie
nio reikalų komisijai, kad, 
jo nuomone, Artimuose Ry
tuose dabar nėra Tarybų 
Sąjungos, agresijos pavo
jaus. Jis sakė, kad nėra jo
kių žinių, jog tokia agresi
ja yra rengiama.

Miami Beach. — Interna
tional Typographical uni
ja, kuri leidžia dienraštį 
“Labor’s Daily”, pasiūlė, 
kad AFL-CIO vadovybė tą 
laikraštį nupirktų ii’ išleis
tų kaip savo organą.

AFL-CIO prezidentas G. 
Meany sakė, kad dar ne
žinia, ai’ pasiūlymas bus 
priimtas.

Newark, N. J.
Mirė Antanas Teleiša
Vasario 4 d. Šv. Mykolo 

ligoninėje mirė Antanas 
Teleiša. Jis pašarvotas A. 
Bajausko šermeninėje, 426 
Kada įvyks laidotuvės, dar 
nepranešta. Mirusiojo šei
mos nariai prašo visų gi
minių ir draugų atiduoti 
paskutinę pagarbą miru
siam draugui.

Geo. A. Jamison

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!

ORAS NEW VORKE 
šalta ir apsiniaukę, gali 

būti ir sniego.
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Šalia Philadelphijos gra
žiojo plataus bulvaro, 
tarp nuplikintų įvairių me
džių ir gėlių vainikų, tarp 
aukštai į erdvę iškilusių jo
varų ošiančių viršūnių ir 
daugybės, paniurusių šaltų 
statulų, ramovės tyloj, nu
šalusioj vejoj, atsivėrė du
rys į tamsųjį požeminį pa-

Per tąsias prasivėrusias 
duris, susirinkęs didelis bū
relis draugų-gių, palydėjo 
mylimą draugą Antaną 
Smitą (Šmulkštį) į tą am
žiną valstybę, iš kurios nie
kas negrįžta niekados, nie
kados. . .

Atsiskyrė iš mūsų tarpo 
taurus Lietuvos sūnus, dar
bininkų vadas, kovotojas 
už geresnę liaudies buitį. 
Laisvės mylėtojas ir apšvie
tus skleidėjas. Plačiai mąs
tantis veikėjas. Jisai, gy
vendamas šiame pasaulyje, 
netikėjo į religiškas dog
mas ir melus apie pragaru 
bauginimą ir dangaus už 

; dolerius pirkimą.
Jis tapo palaidotas lais

vai, kaip laisvam žmogui 
Trys newyorkieciai tapo įkaitinti šnipinėjime”, pridera būti palaidotu. . .

ŠPIEGAI
FEDERALINĖ grand-džiūrė New Yorke įkaitino I 

tris asmenis šnipinėjime Tarybų Sąjungai. Du iš tų as
menų, Jack Soble ir Albam, yra gimę Lietuvoje (Vilka
viškyje), o trečias, Jack Soble žmona Myra — Rusijoje 
Einant tuo įkaltinimu, sakoma, kaltinamieji pradėję sa

vo profesiją dar 1942 metais. Ką kaltinamieji šnipinėjo, 
jei iš viso šnipinėjo (tai pasirodys tik teisme), ką jie blo
go atliko, kol kas eiliniam piliečiui nėra žinoma.

Skandalas dėl jų suėmimo sudarytas nemažas. Mums 
keista tai, kad po to, kai minėtieji asmenys buvo suim
ti, spauda ir radijas paskelbė: “suimti trys lietuviai kaip 
šnipai”. Tai, žinoma,’buvo neteisinga. Kaip minėjome, 
du iš jų gimė Lietuvoje, o vienas Rusijoje. Tačiau ne 
kiekvienas Lietuvoje gimęs yra lietuvis, kaip ne kiekvie
nas Rusijoje gimęs rusas. Bet spauda ir radijas to ne
paisė: jie prikišamai pirštu rodė į lietuvius.

Dabar, kada šitie suimtieji buvo grand-džiūrės įkai
tinti, tai to.ii pati spauda ir radijas jau pakeitė toną ir 
skelbia:
Ta!lp turėjo būti pasakyta iš pat pradžių, kai iikljie buvo 
areštuoti.

Na. o kai dėl šnipinėjimo, dėl špiegavimo: kiekviena! 
valstybė turi savo žvalgybini aparatą, palaiko savo a- 
gentus kitose šalyse, kad jie rinktii kai kurią medžiagą 
ir pranešdinėtų. Nuo to nėra laisva nė viena valstybė. 
Žvalgybiniams aparatams palaikyti išleidžiama milijo
nai dolerių. Kiekvienos valstybės žvalgai bando sučiupti 
tuos, kurie yra atsiųsti šnipinėti, rinkti medžiagą.

Mūsų šalies Kongresas yra paskyręs net 100 milijonų 
dolerių “X projektui”, kuris kaip tik ir rūpinasi padėti 
šniukštinėtojams, esantiems socialistinėse šalyse.

į tą amžiną karaliją, jo li
kusi šeima ir būrelis drau-- 
gų-gių liūdnais žvilgsniais 
pro ašaras įsmeigė akis į 
naujai supiltą kapą, kuris 
A. S. taip meiliai apglėbęs 
priėmė.

Palydovai, atsisveikinda
mi paskutinį kartą, berda
nai žydrias įvairių spalvų 
gėles ant kapo, jausliai ir 
liūdnai tarė: Ilsėkis, drau
ge, ramiai tame pasaulyje 
amžinai, amžinai. . . kur 
žandarų areštai ir kalėji
mai tau-bus nebaisūs, kur 
FBI tavęs nėsekios. . . kur 
nebus niekados kruvinų ka
ro skerdynių ir baisių ato
mų bombų sprogdinimų. 
Nėra ten kapitalizmo, uni
jų, nei streikų ir nedarbo.

Tenai turčiai, pasipūtę 
galingi valdonai ir nusku
rę biedni darbininkai — vi
si lygūs, visi broliškai su
gyvena kuo geriausioje 
nuotaikoje.

Tu, Antanai, atsiskyrei iš 
mūsų tarpo. Bet tavo nu
veikti pavyzdingi darbai su 
mumis pasiliko. Ir jie iš 
mūsų minties niekuomet

yra žinoma 
ir dau- 

Kada, 
žurnalistai
Clevelandą 

buvo nuėję

Išleisdami Antaną Smitą Progresas

Mūšy prezidento svečias, 
karalius Saudas

' CLEVELAND. — Afrikos 
iswahili kalboje Karamu House 
—bendruomenės centro pasigė
rėjimo užeiga. Todėl, kad čia 
yra dėstoma: rasių draugišku
mas, vaidyba, dainos, muzika ir 
šokiai, taipgi paišyba, skulptū
ra ir tt. Rasių draugiškumas 
yra vykdomas nuo pačiuos kū
dikystės įsteigtoje negrų ir bal
tųjų kūdikių auklėjimo įstaigo
je, kurių -motinas yra privers
tos dirbti. Taipgi‘ir visas virš- 
minetas darbas yra varomas 
abiejų* rasių.

Karamu House
nevien Amerikoje, bet 
gelyje šalių užsienyje. 
Tarybų Sąjungos 
buvo atvažiavę į 
pora metų atgal,
pasižiūrėti Į Karamu House 
Įstaigą ir jų pagerbimui buvo 
įsu vaidintas muzikai is veikalas 
“Karalius ir Aš.” Tarybų Są
jungos dramaturgas Saprano- 
vas pasakė trumpą prakalbėlę, 
padėkojo Karamu štabui ir 
vaidintojams už nuostabiai šil
tą jų priėmimą ir pasižadėjo, 
grįžęs į savo šąli, parašyti Ka
ramu House istoriją savo re
daguojamam magazine “Ogo- 

iniok.”
KARAMU HOUSE PRADŽIA

Russell ir Ravena Jelliffi-, 
baigę Oberlin Kolegiją i)' turį 
Chicago^ Unievrsitetp diplomą, 
pasirinko savo užsiėmimu vai
kų auklėjimą, ii* juodviejų sie
kimu buvo suderinti negrus ir ; 
baltuosius žmones, kad nuo jų 1 
kūdikystės išnyktų rasių neapy
kanta. Juodu 1915 metais, Įsi
gijo gyvenimui namą i------

jasis namas talpina du teatrus: 
vienas reguliaris teatras, vadi
namas “Proscenium,” turįs 233 
sėdynes, ir kitas Arena, kuria
me publika sėdi pakraščiais, o 
aktoriai vaidina viduryje, su 
140 sėdynių. Prie to: prati
mams kambariai,* šokių, muzi
kos ir kitos studijos bei klas- 
rūmiai. Dabar ir to didelio 
pastato kuone kiekvienas kam
pelis perpildytas. Ir jeigu mo
kiniai tokiu greitu tempu 
daugės, nėužilgio nebebus gali
ma visų sutalpinti. Dabar, nu
ėjus į rūsį, girdisi siuvamų ma
šinų Ibirzgėjimas, kuriomis yra 
siuvami vaidintojams kostiu
mai, o kambarėlis, rodos, tik 
porai žmonių apsisukti; girdi
si dainų pratimai furnaso kam
baryje. Kitame rūsio kampe 
.girdisi plaktukų garsai, tai ,^ce- 
nerijų meistrai dirba naujas 
scenerijas. Ir taip nuo apačios 
iki viršaus visas namas užim
tas. Susikimšimo priežastis 
yra ta, kad visi mokiniai lavi
nasi atliekamu nuo darbo lai-, 
ku—vakarais. Tik mokyklų 
vaikai bei jaunuoliai prakti
kuojasi nuo 4 iki 5:30 valandos 
popiet.

Visas mokslas, koks yra Ką
ramu Housėj duodamas, yra 
veltui, tik užsimokant 50 cen
tu narinių duoklių į metus. Bet 
ir mokytojai negauna mokėt: 
vieni jų dirba savęs patenkini
mui, kiti, dasimokinę iki pro- 
fesionalio laipsnio, lengvai gau

bia darbus kitur arba užsideda 
savas studijas.

Kūdikių auklėjimui turi įsi
giję didelį rezidencinį i

dinti dramas iš vergijos, iš 
negrų diskriminacijos ir apie 
gerus santykius tarpe abiejų 
rasių. Daugiausia yra pasiren
kami! aukštesnio kalibro veika
lai, nes jie yra patrauklesni; 
prie to, čia susirenka publika, 
kaip galima pastebėti iš jų ap
sirengimo ir poelgių, vidurinės 
klasės, čia galima matyti dra
mų : Shakespearo, Moliero, Ten
nessee Williamso ir panašių; 
muzikalių veikalų: Cole, Port
er, Rogers Kammerstein, De
bussy, Menotti ir panašių. Iš
simokinę du veikalus kartu 
stato juos abiejuose teatruose 
po 6 dienas savaitėj per kelias « 
savaites, priklausant nuo vei
kalo patrauklumo. Pastato 20 
veikalų per metus. J. N. S.*

S
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Skaitytoji; Balsai
Worcester, Mass.

- Skaitau Vilnyje (24 num.), 
kad Lakę Apskr. prokuroras 
Floyd Vance pranešęs 
atrams grasindamas 
jeigu bus rodomas 
“Baby Doll”. Tačiau

»
I

DEL SAUDO SŪNAUS
ARABIJOS KARALIUS atsivežė i Ameriką vieną iš 

keleto dešimtų savo sūnų, dar mažą berniuką, Mashur.ą, 
kuris yra dalinai suppyžiuotas. Čia tas vaikas bando
ma gydyti.

. Nieko tame nuostabaus.
Mus tačiau stebina kai kurios spaudos pranešimai, kad 

yra nemaža amerikiečių, kurie tuo berniuku labai susi
domėję, siunčia jam linkėjimus ir net eina į bažnyčias 
už io sveikatą pasimelsti.

Kodėl turėtų jie melstis už šį vaikogalį? Ar negeriau 
• būtų, kad jie melstųsi už tuos tūkstančius berniukų ir 
« mergaičių, esančiai Arabijoje, kurie serga visokiomis 
; baisiomis ligomis, kurie pusbadžiai gyvena,, kurių am

žius, jei ir išsveiks, bus neilgesnis, kaip 30—35 m., kaip 
; daugumo to krašto žmonių? .

Užuot meldusis iš monarchus, geriau būtų, kad būtų 
pasimelsta už Arabijos liaudį, už tai, kad ji juo greičiau 
nusikratytų monarchija, kad ji juo greičiau, laisvai gy
vendama, pagerintų savo būvį, išsilaisvinant iš skurdo 
ir baisių ligų, siautėjančių dėl to, kad Saudas ir jo visa 

•' klika yra arabų tautos neprietelius, engėjas.

Pasikvietimas karaliaus 
Saudo į Washingtona ii; 
mūsų aukštų valdininkų 
prieš jį nuolankus tūpčioji- 
mas yra svetimas dalykus 
demokratinėms Amerikos 
tradicijoms. Tai yra atito
limas nuo didžiųjų prieš 
monarchizmą kovotojų : 
Wash ing tono, Jef f ersono, 
Franklino ir vėlyvesniųjų 
jų idėjos sekėjų.

Pąžvelgkime, koks cha- 
k ar alius

f HOOVERIS ĮSPĖJA
i . BUVĘS PREZIDENTAS Herbert Hooveris, kalbėda- 

nias Washingtone, pasakė, kad jei infliacijai (pinigų 
’ atpiginimui) nebus padarytas galas, tai susilauksime di

delės depresijos.
y Apie depresiją Hooveris gali kalbėti, nes jis žino; ži

no, kad jam esant prezidentu Amerika buvo įvelta į to-

areštu, 
filmas 
vienas 

vienas teatras Hammonde pa
rmojęs rodyti, nepaisant 
arešto.

Kas įdomu, kad tas taria-f 
m as “nemorališkas” filmas* 
buvo rodomas mūsų mieste 
(Worcester, Mass.) Plymouth 
teatre per. tris savaites, ir čia « 
niekas nei gugu ne prieštara-* 
ravo, nors čia yra taip vadina
mas Blue Law, kur draudžia
ma nekurtos pramogos, kaip 
tai šokiai sekmadieniais, kazi- 
riaviriias ir kt.

šiuos žodžius rašančiam te
tą filmą “Baby

Doll”; nieko ten baisaus nėra, 
Vedusi moteriškė įsimyli su 
l itu vyru. Juk tai pilna per 
visą šalį tokių įvykių, ypač 
Hollywoode. Connecticut val
stijoje net trys vyskupai pra- 
.keikė tą filmą, bet ne labili 
kas klauso šioje gadynėje jų

namą; ko matyti 
miesto skersai gatvės, kuriame randa- 

dalyje, tirštai apgyventoje ne-
ir' baltųjų žmonją, ii’ tuo- abieju rasią kūdikiu, priežiūroj 

.jau 'savo name įsteigė kūdikių Sešill mokslą baigusių slaugių. .... . . . -. • I T/" n rl i Ir i a m c rl i a mnc ancac

si tarpe penkių-šešių dešimčių
grų nkad mūsų demokratinės ša

lies per šventa žemė palies
ti tokio baisaus monarcho 
kojoms, tai būtų pateisina
mas dalykas. Dabar niekuo 
nepateisinamas toks prakil
nus priėmimas taip šlykš
taus monarcho demokrati- auklėjamiems 
nėję šalyje!

Skaudu pagalvoti, kaip 
jaustųsi didysis kovotojas 
už vergų paliuosavimą Ab
raham Lincolnas, jei, prisi
kėlęs, pamatytų savo parti
jos vyriausius vadus taip 
traktuojant nuožmų vergi- 

pačių ir 85 jos palaikytoją!
Karalius Saudas yra di-

katalikų ir kitų 
krikščionių. New Yorko 
majoras Wagneris jam ne
ruošė priėmimo kaipo ver
gijos palaikyto i u i, žydų ir 
katalikų priešui. Tačiau 
pati vyriausia katalikų baž
nyčioj galva, popiežius, 
kiekvienoje savo viešoj kal
boje užpuldinėja socialisti
nes šalis už neprielankumą 
bažnyčiai, bet jis niekada 
neprimena pasauliui, kad 
yra tokių pabaisų ant že
mės kamuolio, kaip kara
lius Saudas. Politika dau
giau rūpi ir popiežiui, negu 
tikyba arba žmonių laisvė 
ir gerovė.

Amerikos buržuazijos 
nukrypimas į senovės supe
lėjusią aristokratiją ir mo
narchijų ' likučius yra la
bai žymus, Moteriškės ais
triai gaudo užsienių titu
luotus, vyrus ir komercine 
spauda tas ydas išpučia 
kaip kokį prakilnų dalyką. 
Ištekant aktorei Grace Kel
ly už Monaco princo Rai
nier, per mėnesius buvo 
rašoma, dedama paveikslai 
ir džiaugiamasi, koks: tai 
aktorės Grace Kelly laimė
jimas, — • ištekėjimas už 
nykštuko princo! Tik po ve
dybų kiek buvo prirašyta: 
jau Grace pastojusi, kas 
gims, princas ar princesė? 
Gimus ir vėl ta tuštybė bu
vo dienraščiuose ant pirmų 
puslapių spausdinama kaip 
kokia svarbi žinia. Tai vis 
ženklai Amerikos buržuazi
jos toįinimosi nuo demokra
tinių principų. Čia tai indi-

i .°rakteris yra tas
Saudas, mūsų prezidento j 
aukštai pagerbtas svečias.

Jis turi. 90
pavaduojamąsias; turi 40
sūnų, p dukterų visai met- delis krikščionybės priešas 
yikacijos neveda ir nežino, nekenčia 
kiek jis jų turi, ir nepaiso 
žinoti. Jo ženyba tokia: 
pasirinkęs sau pačią vaka
re jai pasako: “Aš tave ve
du”, o rytui iššaušus pasa
ko: “Aš tave divorsuoju”.
Jokio kitokio šliubo jis ne
pripažįsta. Jo. pačių yra vi
sokių rasių ir tautybių: vie
tinių, europiečių, afrikiečių 
ir kitokių. Ten 16 metų 
mergaitės yra perkainos 
kaip vergės po $200.

Saudi Arabijoje yra 6,- 
000,000 gyventojų. Tiktai 
apie 5 prpcentai yra mo
kančių rašyti, 250,000 ver
gų. Kiti gyventojai bai
siai vargo nualinti, suskū-

kią depresiją, kokios ši šalis nebuvo savo istorijoje ma- 70 proc. visų gyventojų 
i serga džiova, apie 40 proc. 
serga sifiliu. Saudi Arabi
jos darbininko metinės i- 
plaukos yra $45. O paties 
karaliaus Saudo metinės į- 
eigos yra $288,000,000!

Abelnai, darbo žmogaus 
amžius Saudi Arabijoje y- 
ra 33 metat Gi pats kara
lius Saudas turi jau 56 me
tus amžiaus, stiprus, gajus, 
kas vakarą gula su nauja 
pačia. Saudas yra absoliū- 
tis monarchas, jo šaly je nė
ra jokio parlamento. Jo 
žodis ten yra įstatymas. 
Liaudis beteisė.

Šiam sutvėrimui atvy
kus į Washingtona, po kojų 
buvo klojami kilimai (bran
gūs divonai), nes sulyg a- 
rabų fanatiškų papročių 
jo “šventos” kojos negali 
siekti žemės, Jei tie kili
mai būtų buvę klojami tam,
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Čiusi!
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BALTIMORE, MD
aLdLD 25-os kp. susirinki

mas įvyko sausio 12 dieną.
Kadangi

• draugas P.
• ir negalėjo
• tai finansų

kp. pirmininkas 
Kupris dar serga 

būti susirinkime, 
sekr. A. žemaitis

•• atidarė susirinkimą. Tvarkos
•L vedėju išrinktas d. J. Stanys.

Kp. valdyba davė raportą 
.’ iš kp. veikimo. Raportas vi- 

sais atžvilgiais buvo geras, li- 
’ ko vienbalsiai priimtas.
; Laisvės vajininkai išdavė ra- 

poi'tą su šypsą veiduose. Va
jus buvo geras, seni Laisvės 

' skaitytojai visi gražiai atsi- 
! naujino Laisve, nekuric dar 
’. pridėjo aukų, taipgi su drau- 
L gų pagalba gauta gerai ir 

liaują skaitytoją Laisvei. Ra
portas priimtas vienbalsiai.

y • Iš raportą pasirodė, kad

valdyba veikia gerai, bet gaila 
prisimint tūlus narius, ku
rie nekreipia dėmesio į susirin
kimus. Ir šį susirinkimą na
rių buvo mažai; bet padare 
gražų tarimą. Nutarė rengti 
Laisvės naudai pikniką birže
lio 16 dieną.

Gerbiami nariai ir narės! 
Malonėkite visi lankyti susi
rinkimus. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

Sekamas susirinkimas įvyks 
vasario 9-a diena, antra vai. 
po pietų, paprastoje svetainė
je, kur visviomet laikomi susi
rinkimai. Užsimokėkite duok
les organizacijai, taipgi galė
site gauti Vilnies Kalencjorių, 
kuriame yra daug gražių ap
rašymų. ■

A. Žemaitis

įįb'M-
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auklėjimo Įstaigą, — auklėti 
kūdikius, kada jų motinos Išei
na Į darbą arba kurie yra ne
tekę motinų. Pritraukimui dau
giau vai|<ų jie naudojo menų. 
Iš karto .juodu pasakojo savo 

; kūdikiams pa- 
Į sakas, kurių pasiklausyti atei- 
davo ir kaimynų vaikai. Išmė
ginimui vaikų talentų ėmėsi iš- į 
mokinti juos tas pasakas suvai
dinti, kaip mažytį teatrėlį. 
Paskiau pradėjo mokinti vai
kus dainuoti, rr visai nėužilgio 
jų namas pradėjo skambėti 
dainomis, muzika ir juokais. 
Paskiau vaikams davė pamė
ginti dirbti stovylukes iš mo
lio, ir tas jiems patiko. Ir taip 
beieškant tarpe vaikų talentų, 
narnąs pasidarė jau per mažas. 
Juodu įsigijo buvusį sailiūną ir 
buvusį poolrūmį vaikų teatrui. 
Taip ir plėtėsi Karamu įstaiga, 
kurion atėję vaikai iš suvargu
sių darbo žmonių šeimų pasiju
to esą profesionaliais aktoriais, 
dainininkais, skulptoriais, pie
šėjais, teatriniais šokėjais ir 
panašių užsiėmimų meistrais.

Tik vieną naktį, 1939 metų 
spalio 22 d., atsitiko nelaimė: 
jų namą praryjo gaisras, iš jo 
liko tik anglys ir pelenai. Bet 
žmonės, kurie sudarė Karamu, 
išėjo 'jau stipresniais negu bu
vę. Cleveland Play House ir 
Western Reserve Universiteto 
.senasis teatras pasiūlė jiem'š 
lengvatų, leisdami naudoti jų 
Įstaigas. Kibi draugai atėjo 
finansinei)' pagalbon. Padaryti 
planai Įsigijimui Kara m u 
Housei tinkamo pastato, kuris 
atsakytų augantiems veiki
mams. i

ĮSIGIJO NAUJĄ NAMĄ
Po 10-ies metų nuo sudegimo 

namų, Įvairiais būdais ir su 
pagalba kelių fondacijų buvo 
sukelta $500,000, prie to dar 
paskolinta iš banko $30,000, ir 
buvo j>a,statytas naujas, moder
niškas, didelis pastatas pana
šioje,'kaip ir pirmiau, tirštai, 
negrais ir baltaisiais apgyven
toje miesto dalyje. Ątidarytas 
1919 metų gruodžio 6 d. Nau- i

Kūdikiams duodamos visos pro
gos sunaudojimui savo energi
jos.

čia dar reikia priminti, kad
į Kąramu Hou'šę ateina vaikai prakeiksmų. Senai jau pasili- 
ir jų tėvai ir jie suranda tinka- ko praeityje Bruno Galilėjau^ 
mą užsiėmimą. ’ laikai. ’ tmą užsiėmimą.

Karamu Housėj, kuri dabar 
j daugiau vadinama Karamu Te
atru, mažai statoma taip vadi
namų “Hit plays,” bet daugu
moje veikalai yra imti iš žmo
nių gj’venimo. Ypatingai, ka
da aktoriai susideda iš abiejų 
rasiu, jiems yra patogu suvai-

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa
kyti paikus ir iiš anksto pa
siruošti garsinimus pikni
kų.

NORWOOD, MASS.
MIRe JUOZAS GALGAUSKAS

Jis užsitarnavo, kad būtų gražiai laisvai palaidotas
Vasario 2 d. skaiščiai saulėtas popietis vakarykščiai 

pridrėbtąjį sniegą begailestingai tirpino ir davė galimy- 
bes prisirinkti gana nemažam skaičiui ne tik vietinių, 
o ir iš apylinkės draugų ir draugių į Juozo Galgausko 
laidotuves, į graboriaus, neseniai statytą puošnią šerme
ninę, 1248 Washington St., kad sutpikti paskutinį patar
navimą. t ‘

Draugas Juozas Galgauskas buvo 73. metų amžiaus. 
Jis buvo vienas iš veikliausių ir darbščiausių Norwoodo 
lietuvių tarpe, nepavaduojamas veikėjas pažangiajame 
judėjimė. Jis mirė po sunkaus sirgimo per keletą pasta
rųjų savaičių. Liko palaidotas laisvai, dideliam skaičiui 
palydint į miesto gražų kapinyną.

Nuo kapų visi palydovai buvo pakviesti į Lietuvių Sve
tainę, kur buvo pavaišinti. Po užkandžių jie sumetė ke
letą desėtkų dolerių per Laisvę išreikšti velionio žmonai 
Elzbietai, dukrai Emilijai ir žentui užuojautą ir suramį- 
nimą šio liudsio valandomis,

Juozas ir mirties patale gulėdamas rūpinosi, kad visi 
Laisvės skaitytojai Norwoode būtų atsinaujinę savo 
prenumeratas.

Laidotuvių laiku tarp išreikštų kalbų, prieš išlydė- 
žftant buvo pasakyta šios. eilės:

vidualų apetitai pakilti į a- i 
ristokratiją.

Bet valdžios iškilmingas 
priėmimas blogo monarcho, 
tai labai ir labai nesutinka 
su tradicijomis t mūsų šalies 
demokratijos steigėjų.

Pranis Papilietis
I ' ' . X ■ >. j ' . ' * • ■

Malonios svajonės nubėgo į šalį,
O liūdesio replės, jau spaudžia krūtinę f
Tą džiaugsmą, kurs vakar mumis glamonėjo, 
Mes laikome širdyje giliai panarinę.
Mirtis, štai, atskyrė mūs brangųjį draugą, 
Akis jo užmerkė, sudaužė jo viltį — 
Kaip gaila, kaip gaila, kad lis negalės jau 
Į bendrąjį žygį iš naujo pakilti.
Keliai užsidarė. Ramumas jį gaubia.
Jis draugui rankos jau negali paspausti, - 
Mirtis nelaboji jo jausmą atšaldė, 
Jo jogą galingą skubotai sukaustė.
Mes brangųjį draugą palydim į kapą, 
O dirbtą jo darbą atminsim, branginsim.
Teilsis jisai, o mes dedame žodį, 
jog laisvės idėjas plėtosim ir ginsimi
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SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

. MONTREAL, CANADA

(Tąsa)

Pasiūlymas atrodė toks nepaprastas 
ir netikėtas, kad seniai Balsiai nežinojo 
nei ką apie tai manyti, nei ką sūnui pa
tarti. Motiną gąsdino atsiskyrimas su 
sūnum: tik pagalvoti—už septynių my
lių! Tėvas širdies gilumoj būtų linkęs 
brolio pasiūlymui pritarti: vienas vai
kas pasitrauktų, būtų lengviau aprūpinti 
likusiuosius. Kaip manąs pats Petras?

Petras nukalbėjo nei šiaip, nei taip:
—Dėdė šykštus ir gudrus) Jam savo 

paties nauda rūpi, ne mano gyvenimas. 
Aš jaučiu, kad jis'man ne viską sako. 
Girdėjau žmones kalbant, kad būsianti

* karališkųjų dvarų žemių liustracija, va
dinasi, kaip ir kokia revizija. Gal jis dėl 
to ir nori pasodinti mane ant tos žemės, 
kad būtų lengviau ją pasilaikyti. Mat, 
bus apgyvendinta.

—Tai babylium tau, vaikeli, reiktų bū
ti pas dėdę, — užjausdama paaimanavo 
motina.

Bet Petras to nepaisė:
—O kad ir babylium! Reikia, mama, 

užsikabinti kad ir už mažo žemės skly
pelio. O paskui pažiūrėsime. Bus su

kilimas. Karališkieji dvarai teks žmo
nėms. Atsirisime prie daikto antra tiek.

• Vieta ten gera.
—-Tai ką gi norėtum vesti? Dar Ke- 

laikaisi?—vėl klausė mo-

i

mama, 
pas jus

Dėl to ir paklau- 
atėjau. Noriu su

ten ir ramiau bu-

dūlio Katrės 
tina.

—Laikausi, 
siau dėdės ir 
ja pasimatyti.

—Ką gi... gal tau
tų...—svarstė tėvas.—O mes dievas ži
no, ko čia sulauksime. Skrodskis neat
lyžta nuo mūsų žemelės.

Ir ėmė tėvas pasakoti sūnui, ką kalba 
žmonės, ir kad rytoj įsakyta visiems sto
ti į'dvarą tartis dėl žemės’sukeitimo ir 

\ išpirkimo.
Taip jiems besvarstant tas bėdas, par- 

*ėjo iš laukų Vincas, nors šešėlis dar 
‘nerodė pietų laiko. Panūdo ir Vincas 
pasikalbėti su vyresniuoju broliu, be to, 

fir papasakoti, ką šnekėjo kaimynai, su
sirinkę piauti avižų. Piauti buvę sma
gu, nes avižos šįmet kaip auksas. Su
stoję pasilsėti pusryčiams, vyrai ir ėmę 
šnekėti, kas visiems labiausiai rūpėjo: 
apie tai, xkad gal iau paskutinį kartą į 
savo aruodą valosi šias dirvas. Visi gai
lėjosi tokios gražios žemės, paskui ėmė 
plūsti Skrodskį ir tą jo patarėją velnią 
Vkonsultą.” ’

—^Labiausiai tai rėkė Daubaro žentas 
Miknius, Noreika ir Galinis,—pasakojo

* Vincas.—Neduosime, sako, dirvų ir tiek!
Tegu nors dar sykį saldotus parsitrau
kia, tegu nors negyvai užplaka! Kaip 
mes gyvensime ant tų Užbalių smiltynų, 
kaip trobas nusikelsime? Pas Grigaliū- 

3ną neseniai buvęs daktarėlis Dimša. Tai
* tas įtikinėjęs, kad Skrodskis saldotų 

daugiau nebetrauksiąs. Duktė neleisian-
r. ti. O, be to, su dukteria atvažiavęs kaž- 

' koks ponas net iš Varšuvos. Tai tas gra
sinęs, kad jeigu Skrodskis ir toliau taip 
kankinsiąs žmones, tai jį paskelbsią ^iš
daviku, O Noreika tai paskutiniais žo-

* *džiais plūdęs Kedulį, Stasį ir Brazį, kąm 
jie sutiko keistis žemėmis ir dar, sako, 
visų vardu pasirašę.

Klausydamas tų naujienų, Petras is 
pykčio vos galėjo nusėdėti vietoje. Juk 
tas kaimo dirvas ir jis nuo pat mažens 

< arė, akėjo, sėjo ir valė! Juk ten ir jo 
nemaža prakaito išlieta, lygiai, kaip ir 
jo tėvo ir senelio. Atiduoti Skrodskiui? 
Niekados! Ponas neturi teisės jų atimti. 

r Įstatymas neleidžia! Petro' veidai ima 
kaisti, antakiai rūsčiai susitraukia ir de
šinė gniaužiasi į kumštį. Ne, jis nuošar 
liai nuo to reikalo pasilikti negali. Jis 
kartu su visais turi ginti savo gimtinės’ 
žem(ę!

Staiga kieme sulojo šuo. Vincas, pri
ėjęs prie lango, pamatė Noreiką.

—Vadink jį čia, pasitarsime, kas da-
’ ryti,—ųasiūlė Petras.

Noreika, pamatęs Petrą, labai nudžiu-

—Na, ir pataikei gi tu čia atsirasti!— 
kalbėjo sveikindamasis. — Reikia mums 
dabar ryžtingų vyrų. Jau, tur būt, ži- 

*nai dpie mūsų bėdas. Tai ilgai nelaukda-
_ mas, pasakysiu, ką. aš sumaniau. Rei- 

kia mums tuojau, dar šiandiep, pasiekti

*3 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., vasario (

Survilą. Iš Peterburgo parvažiavęs jau
nasis ponas Viktoras. Dimša juo neat
sigėri. ' Ir Mackevičius taip pat. Tas tai 
mums patars, ką daryti.

i

Vincas patvirtino:
—-Taip, ir dėdė Steponas jau seniau 

kalbėjo, kad jaunasis Survila ginsiąs 
mūsų reikalą. Tai judu štai su Petru 
ir keliaukite pąs jį.

Tėvai buvo benuogąstaują, ar Petras, 
pasirodęs žmonėse, neužsitfaul$s kokios 
nelaimės, bet jis atkirto, kad nieko nebi- 
ją, ir nieko blogo jam neatsitiksią.

—Aš jau seniai noriu atlankyti dėdę 
Steponą,—kalbėjo jis, — o pasitarti su 
jaunuoju Survila bus labai naudinga. 
Nesirūpink, mama, nepražūsiu. Jau vi
si čia mane ir apmiršo, ir niekas nety- 
koja mano kailio,—ramino susisielojusią 
motina.v

Delsti nebuvo ko, tad Vincas pakinkė 
arklį, ir Petras su Noreika išvažiavo.

Jiedu grįžo vakare gerai nusiteikę. 
Trumpai patenkinę namiškių smalsu
mą, abudu leidosi į kaimą pasakoti, ką 
buvo girdėję iš jaunojo pono Survilos 
ir Stepono Balsio.

Saulė jau leidosi, netrukus iš laukų 
pradėjo grįžti žmonės, kaimas atgijo, 
suklego. Piemenys parginė galvijus, 
kiekviename kieme moteris su milžtuve 
laukė savųjų karvių, šnekėjosi per tvorą 
su kaimyne, arba smalsiai klausėsi, ką 
kalba vyrai.

Petras dabar ne tik hesislapste nuo 
žmonių akių, bet tarsi net tyčia norėjo, 
kad iį visi pamatytų. Sveikino kiemuose 
moteris ir mergaites, net ir piemenu
kams nešykštėjo gero žodžio ai“ kokio 
pokšto. Bet užvis gretinosi prie vyrų. 
Šiltas pasitenkinimo jausmas užliejo jo 
krūtinę, kai pamatė, kad niekas jo nesi- 

. šalina, o, priešingai, džiaugiasi jį vėl 
matydami dideliais žingsniais žerglio- 
jantį kaimo gatve. Jo pasitikėjimas sa
vimi žadipo atsparumą,.'pasiryžimą ir 
narsą visų širdyse.

Pačiame kiemo vidury, prie Noreikos 
vartų, susispietė gausus, vyrų būrys. O 
ir ne viena moteris, atitrūkusi nuo va
karienės ruošos, bėgo pasiklausyti nau
jienų, nes visas kaimas jau žinojo, kad 
Balsių Petras su Noreika grįžo nuo Sur
vilos, taręsi kaip ginti žemę nuo Skrods- 
kio užmačių.v

Taigi abudu pasakojo, kaip mielai jau
nasis Survila priėmė, kaip domėjosi jų 
gyvenimu ir kaip apie viską išklausinė
jo: kur jų dirbamos yra, ar toli nuo 
dvaro, ar seniai jas kaimas dirba, ko
kias prievoles atlieka dvarui, ar nepasi
rašė kokių popierių ponui Skrodskiui? 
Ypačiai domėjosi jaunasis Survila ir pri
mygtinai klausinėjo, ar turi Skrodskis 
inventoriaus knygas ir kada jos surašy- 
tos> Bet į šį klausimą nieko negalėjo 
.atsakyti nei Petras, nei Noreika. Tik 
Steponas sakęs, kad Skrodskis invento
riaus knygų greičiausia neturi, o jei ir 
turi, tai jų nesilaiko, o prievoles savo 
baudžiauninkams krauna šauvališkai.

—Tai neatims Skrodskis žemės?—su
šuko kažkas iš būrio.

• —Neatims!—tvirtino Noreika.— Sur
vila skundą rašys gubernatoriui, o gal 
ir ministrui į« Peterburgą.

O Balsys vėl kartojo jau ne sykį gir
dėtą aiškinimą, kad kaimiečiai turi teisę 
gauti tą žemę, kurią dirbo manifesto pa
skelbimo dieną.

—Tai kaip rytoj? Stosim į dvarą? — 
klausė kitas.

-t-Jei žemės neatims, tai kam dar sto
ti?—atsiliepė trečias. /

Bet Noreika, Balsio pritariamas, ėmė 
šaukti, kad stoti į dvarą reikia.

—Eikime visi kas gyvas! 'tegu, ponas 
nemano, kad mes išsižadame savo žemės. 
Tegu pamato, kad mes savo krauju ją 
ginsime, galvas už ją guldysime! Ir po
nas Survila taip sakė. Jam bus leng
viau mus užtarti, kai mes patys priešin
simės. Eikite rytoj, sako, į dvarą visi. 
Ne tik tėvai, bet ir jaunieji, sako, eikite. 
Ir moterys, sako, tegu einą! Šaukite, 
kad savo dirbamų dirvų neatsižadate, 
Šaukite, sako, kad jūs jokio1 rašto ne
pasirašėte ir niekam nepavedėte 
rašyti. , .

Protest autų moky toj ams 
pakėlė algas, bet 

ne katalikų
Nors Kvebeko provincijo

je daugumą sudaro Romos 
katalikų gyventojai, bet 
yra nemažai ir protestonų, 
ypač Montrealo mieste ir 
Verdune. Kadangi dvi reli
ginės sektos, o mokyklos ne
tiesioginiai valdžios atsako
mybėje, sudarytų vadina
mų Mokyklų Komisijų — 
protestonų ir katalikų, — 
todėl šios dvi komisijos ir 
reguliuoja mokyklas zir vi
są mokymo sistemą. Stei
gimui mokyklų, jų išlaiky
mui ir apmokėjimui moky
tojams algų, mokyklų ko
misijos surenka savistoviai 
pinigus uždėtais ant nekil
nojamo turto mokesčiais. 
Protestonai moka mokes
čius (taksus ir jų daug 
aukštesni) protestonų ko
misijai, o katalikų—katali
ku.

Kadangi, šios dvi Mokyk
lų komisijos veikia viena 
nuo kitos nepriklausomai, 
todėl ir egzistuojančios 
sąlygos tarp jų yra skirtin
gos, ypatingai kiek tai lie
čia mokytojus. Protestonų 
mokytojai daug geriau ap
mokami. Ir šiomis dieno
mis pranešta, kad jiems al
gos dar pakeliamos, nuo 
liepos 1 d., tarp $300 ir 
$500 į metus. Nors ne visų 
mokytojų algos lygios (pri
klauso nuo jų kategorijos 
ir ištarnauto laiko), bet 
nuo $3,800 iki $7,300 į me
tus jiems mokama. Tuo 
tarpu katalikų mokytojai 
tegauna nuo $2,000 iki $5,- 
850 į metus. Tai didelis 
skirtumas. Tarp katalikų 
mokytojų, ypatingai 'angliš- 

i kai kalbančių, jaučiamas neapgyventuose 
didelis nepasitenkinimas. . Artėjant vakarui, viltis jį

Miesto balkalnieria'i dar-1 surasti pradėjo nykti. Tė- 
bininkai sieks arbitracijos • vas su skausmu sugrįžo į

stubą, dar kartą pergalvo-
. Apie 3,000 Montrealo fcul. įr Raįp j0 ieškoti. Į 

miesto baltakalnierių dar- į tuo tarpu pastebėjo po jo ’

klausimas ir sudarytas tam 
komitetas. Komiteto vado
vybė pateko Kvebeko pro
vincijose vairuojančios po
litinę lygsvarą partijos ša
lininkų (Duplessio) ranko
se. Miesto administracija 
su majoru Jean Drapeau ir 
valdybos pirmininku Pierre 
Des Marais priešaky tada 
išėjo prieš. Taip bole ir bu
vo'mėtoma nuo vienų į ki-> 
tus per dvejus metus. Da
bar provinciale (Duplessio) 
valdžią tiesioginiai įsikišo į 
dalyką, leisdama sudaryti 
prieš majoro ir pirmininko 
o p o z i c i ją taip vadinamą 
Sanitarinį Stubų Biurą, 
kuris turi ’ galią pravesti 
lūšnų nugriovimo ir naujų 
stubų būdavo jimo planą.

Ant kiek šis planas bus 
pravestas gyve n i m an ir 
ant kiek jis bus naudingas, 
jei būtų pravestas, dabar 
dar sunku . pasakyti. Bet 
vienas dalykas, tačiau, jau 
dabar aiškus: užpakalyj ši
to plano eina politinė kova 
už tai, kas Montrealo mies
tą kontroliuos. National 
Union, Duplessio partija, 
bandė paimti miesto kont
rolę per ilgus metus, bet 
nepavyko. Dabar, išnaudo
dami šios miesto adminis
tracijos opoziciją stubų pla
nui, tikisi, kad jiems atei- 
nanči uose savivaldi niupse 
rinkimuose pavyks tai at
siekti.

“Paklydęs” berniukas 
miegojo po lova

Cote St. Paul apylinkėje 
šešerių metų berniukas po
pietį lauke besibovydamas, 
“pražuvo-” Kadangi daug 
sniego ir šalta, tėvai, kai
mynai ir policija pasileido 
jo ieškoti visur, o labiausiai 

laukuose.

Baltimore, Md. I
Kaip kitose lietuvių kolo

nijose, taip ir pas mus, “va
duotojai” smarkiai pradėjo 
darbuotis, kad sutraukti 
juo daugiausia lengvatikių 
į tą jų garsinamą “vasario 
16-tos šventę”, kad kuo 
daugiausia galėtų išnaudo
ti lengvatikių kišenius.

Broliai ir seserys, sun
kaus darbo žmonės! Neti
kėkite tiems apgavikams. 
Jie jokios Lietuvos negali 
išvaduoti, nes Lietuva ir be 
jų vadavimo yra laisva. 
Jų siekis išvaduoti jūsų ki
šenius nuo dolerių, kad už 
jūsų dolerius jie galėtų tu
rėti gerus laikus.

Nepamirškite, mieli bro
liai ir sesės, kad artinasi 
bedarbė, tuomet bus doleris 
labai reikalingas išvaduoti 

i save iš Vargo!
. Juozas

ejus daugiau)

pasi

bininkų, pasibaigus jų dar
bo sutarties kontraktui su 
miestu, pareikalavo 10% 
pakelti algas ir sutrumpin
ti darbo valandas nuo 35 
iki 32Eu valandų į savaitę, 
o vasarą iki 27yį valandų į 
savaitę. Miestas pasiūlė 
kaip tik priešingai. Pail
ginti darbo | valandas iki 
37% valandų į savaitę ir 
nukirsti alga$, pavyzdžiui, 
žemiausios kategorijos dar
bininkams nuo $2,200 iki 
$1,800 į metui. Tas iššau
kė didelį pasipiktinimą iš 
darbininkų pūsės prieš da
bartinę miesto administra
ciją, ypatingai prieš majo
rą Jean Drapeau ir pirmi
ninką Pieire pesMarais. Ir 
tuo tarpu baltakalųieriai 
darbininkai nutarė kreiptis 
į arbitracijosį (betarpišką) 
komisiją, kad ji išspręstų 
tarp miesto ir darbininkų 
skirtumus dėl pakėlimo al
gų! ir nustatymo savaitės 
darbo valandų.

Darbininkus atstovauja 
.katalikiškoji unija, '“Na
tional Syndicate of White 
Colar Workers-” ’

Lūšnos ir politine ikova 
dėl jų

Kaip visi senesnieji'did
miesčiai, taip ir Montrea- 
las, pačiam vidury miesto, 
tarp St. Catherine ir On
tario ir tarp St. Lawrence 
ir St. Denis gatvių, turi 
lūšnas, kurios žmonių gy
venimui absoliutiškai ne
tinkamos. Jaui seniai buvo 
keliama mintis jas nugriau- 

■ ti • ir pabudhvoti hąujas, 
moderniškas, darbininkams 
prieinama kaina išnuomuo- 
ti gyvenamas stubas. Prieš

lova krūvą paklodžių. Pri
ėjęs atrado vaikutį susisu
kusį bemiegant.
Pagerbta pi^eš motinystę

Ruby Čekait'ienė, Stan
ley čekaičio žmona, pasi
ruošusi neužilgio tapti mo
tina—laukiasi kūdikio. Ta 
proga artimos draugės, kad 
pagerbti būsimą motiną, 
ruošė jai “Baby Shower” 
parę. Susirinkęs gražus bū
rys merginų ir moterų pa
linkėjo dėl Ruby daug lai
mės, o 
viešniai 
dovanų.

būsimam svečiui ar 
įteikė* ir vertingų

' Serga
Antanas Jurgutis sunkiai 

susirgęs. Ligonis randasi 
Royal Victoria ligoninėje.

Matas M Mašnickis, nors 
visą laiką buvęs sveikas ir 
stiprus vyras, v paskutiniu 
laiku sunkiai susirgo. Gy
dosi namie.

Julius. Danisevičius, nors 
jau seniai nesveikuoja, bet 
dabar sunkiau susirgo. Gyr 
dosi namie.

Tonis. Mickevičius darbe 
susižeidė akį. Taip pat Ve
ronika Ramanauskienė su
sirgus ir gydytojo prižiūro- 
je gydosi namie. J-

Budapeštas. — Vengrija 
nutarė siųsti repatriacijos 
komisiją Jugoslavijon, kad 
padėti grįžti tiems bėg
liams, kurie to nori.

Washingtonas. — Kuo
met Ghana (buvusi Gold 
Coast) Vakarų Afrikoje 
taps nepriklausoma, vice
prezidentas' Nixonas vyk
siąs tem kad dalvvauti ce-

BINGHAMTON, N. Y
Tarp lietuvių

Andy Bakshas, jo' žmona 
Thelma ir mažiukė dukxiuk? 
Beverte^ Ann sugrįžo iš 
tana valstijos prieš Kalėdas ir 
mano čia apsigyventi. Jau nu
sipirko gražų Trailer, John- > 
son City, N. Y., ir gavo darbą, 
tik Thelma dar vis randasi ' 
bedarbių eilėse ir sako, kad 
nelengva gauti gerą darbą, 
nors dar gana jauna moteris. 
Mat, vengrams bėgliams’ ati
duoda geriau apmokamus dar** 
bus, o amerikiečiai darbda
viams nesvarbūs. Prie šitokio 
brangumo iš vyro 
darbio labai sunku 
pragyventi.

John Kazlowsky 
skridęs lėktuvu į Oakland, 
Calif., atlankyt savo sUnų. 
Sausio 29 d. sugrįžo į namus.

Reporteris

vieno už? 
žmoniškai

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai

. Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

ŠLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo, ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —' žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčią gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudeni, žiemą ir pavasari vaikščiokite 
širdies rūmuose ii' džiaukitės žodžio, meiles ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.

SAULĖS RCSTYBft — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00. •

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4X)0. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 8825 S. 
Ilalsted St., Chicago 8, Ill.
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TAVO SIKDIS SAKO:
.'.'.J r . - 1 ' '

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNY
GŲ, ypač tu, kurios parduodamos^ už visai žmonišką kai
ną ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, 
kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIKTAI 
Už $5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny- 
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na $3,.00. >

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi . 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane akai- į 
tysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tąutps ■ 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūra iv tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kainą 
tik $3.00! ‘ ‘ ?

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik I <’ 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite;
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halted 5L, Chicago 8, 111 į
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Vilnies
KALENDORIUS

1957 Meti;
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokių tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in* 
formacijinių dalykų yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais.

Knyga iš 128 Puslapių, Kaina 75c 
Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisukantiems per paštą Jcai- 
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stangiomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį. • •

t • t . į,

Laisvės

■

J

porą metų miesto taryboje 
buvo< paimta rimtai tas pavasarį



ŽINIOS IS LIETUVOS
BUVĘ EMIGRANTAI

DARBO PIRMŪNAI
. Dešimtys lietuviu, neseniai 

sugrįžusių iš Lotynu Arti ori kos 
kraštu, dirba Vilniaus fabri
kuose bei gamyklose. Nemaža 
buvusiu emigfantu galima su- Į 
tikti Ridu kevičiaus vardo odos; 

--avalynes kombinate, “Eltos” ! 
elektrotechnikos gamykloje ir! 
kitose miesto Įmonėse.

Dar visai neseniai “Lelijos” 
siuvimo fabrike pradėjo dirb
ti iš San-Paulo grįžusi siuvėja i 
Antanina Visockienė. Beveik į 
30 metu ji išgyveno Brazilijo-į 
je, drėgname bute namo rūsy
je. Jos vyras svetimame kraš
to neteko sveikatos nesunkiai 
susirgo.

— Mes jokiu būdu . negalė
jome priprasti, — pasakoja ji, 
— prie svetimo krašto žmonių, 
papročių. Ir todėl Tėvynėje į 
dabar man taip mielas kiek
vienas kampelis. Tokie artimi, 
savi atrodo visi mūsų Įmonės 
darbininkai, netgi nepažįsta
mi žmonės, kuriuos aš kasdien i 
sutinku gatvė je. Pagaliau, ne-f 
galima lyginti pačių darbo są-j 
lygų Tarybų* Lietuvos ir Bra
zilijos įmonėse. Ten aš dirbau 
taip pat siuvėja. Dirbti reikė
jo taip, jog nebuvo kada net 
pakelti galvos. O čia darbiniu-; 
kai nenuvargsta. Jų rankų * 
darbų pakeičia mašinos.

Daug panašių žodžių šios 
įmonės cechuose galima iš
girsti iš lygintojo Kazio Kaka- 
nio lūpų, kuris jau daugiau 
kaip prieš metus laiko sugrį
žo iš Argentinos, iš meistro 
Jurgio Vanagaičio, atvykusio 
iš Urugvajaus, ii- daugelio ki-' 
tų. Kaip puikūs darbininkai, 
Įmonėje pasižymi buvę emi- 
grantai Ignas Meškelevičius, 
savo išdirbio normas viršijau-| 
tis 30—10 procentų, fabriko i 
komiteto narys Vasilijus Gre-I 
ben kovas.

— šie žmonės, --pasakoja 
pirmojo siuvimo ceho viršinin
kas K. Lukoševičius, — tai 
įmonės pasididžiavimas. Jų 
pasiaukojantis darbas kalba 
apie tai, kaip jie karštai j 
myli savo socialistinę tėvynę, i 
nuo kurios ilgam laikui buvo1 
atskirti.

(ELta)

PLEČIASI KULTŪRINE 
VEIKLA

BIRŽAI.—K. Balčiūnas,, 
atėjęs dirbti į Medeikių 
biblioteką, joje nerado nei 
choro, nei dramos ratelių. 
Nors rajono meno saviveik- 

■ los apžiūra jau buvo visai 
arti, tačiau naujasis biblio
tekos vedėjas nenusiminė 
Jis sugebėjo Įtraukti kol
ūkio jaunimą i dramos ra
telį ir, mokytojos M. Jasiu- 
kėriaitės padedamas, pradė
jo ruošti K r a p i vos pjesės 
“Gieda vieversėliai0 pasta
tymą. Ir ką gi — apžiūros 

•• metu ratelis iškovojo pir
mąją vietą. Po pirmojo lai
mėjimo K. Balčiūno entuzi- 
amas neatslūgo. Rajono 
dainų šventėje jau dalyva
vo ir kolūkiečių choras.

Saviveiklininkai dažnai 
suruošia kolūkiečiams kon-1 
certus, stato pjeses. Jau pa
rodyta J. Marcinkevičiaus 
“Sugrįžimas,” J Paukšte
lio “Vaiduokliai,” V. Miliū
no “Sienlaikraštis,” K. Sa
jos “Nenuorama žmona” ir 
kt Dažnai skaitomos pa
skaitos.

Jauku K. Balčiūno vado
vaujamoje bibliotekoje — 

■ sienos papuoštos plakatais, 
diagramomis, vaizduojan
čiomis kolūkio pasiekimus; 
čia visuomet rasi naują 
sienlaikraščio numerį, ko
vos lapelį, o lentynose—4,- 
000 knygų. Visa tai subū
rė gana didelį skaitytojų 
skaičių—950.

■ • J^Aidukas

Užrašykite Laisvę .savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna "Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

■-■■■ -------- -------------------------- -------------------------------------------------------- ' "V--.:: m-jH'i ■ „j-rt;.........................................................

Nepamirškim dalyvaut 
vakarienėje

šį šeštadienį, vasario 9 Li
berty Auditorijoje, turėsime, 
skanią ir visiems prieinamą 
vakarienę. Prasidės 6 vai. va- 
k are.

Vakarienė bus su progra
ma. Tai bus visiems svarbu ją 
išgirsti ir sykiu vakarienėje 
gerai pasisotinti.

Rengia .ją LLD 185 kuopa, 
kuri yra visada pasižymėjusi 
g( ru vakarienių suruošimu. 
A ts i 1 a n ko n e a ps i v i 1 s i te.

LLD 185 k p. narys

Menininkų pagarbai 
banketo komisijai

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

Tad prašau pirmutiniame 
susirinkime dalyvavusius ar 
naujai LDS kuopų susirinki
muose išrinktus susirinkime 
dalyvauti ir būti laiku. Atski
ru laiškų su kviettimu nusiun
čiu. Kviečiu jus per laikrašti.

A. Matulis

Tarp Lietuviu
Baravykai ir Mėlynes 

iš Lietuvos

Retkarčiais s u s iti nkame 
Lietuvoj gimusi ir augusi žmo
gų, kuris po karo nėra nė 
vieno laiškelio Lietuvon para
šęs. Dažnai toks ausis skliau- 
tydamas klausosi ■ Lietuvos 
priešų plepalų, .juos kartoja 
kitiems • net pasididžiuodamas • 
“Aš žinau, man sakė!”

Ii- yra. lietuvių, kurie yra 
Amerikoje gimę ir užaugę, 
bet jie nori žinoti viską apie 
Lietuvą. Tokie žinių apie Lie
tuvą ieško ten, kur jos randa
si — pačioje Lietuvoje.

Viena tokių yra Josephine 
Augutienė, Amerikoje užau
gusi lietuvaite, Brooklyne pla
čiai žinoma banketų šeiminin
kė, dabar gyvenanti Hamp
ton, N. J. Ji susirado Lietuvoj 
pažįstamų. Jos laiškai buvo 
vieni pirmiausių, kokius man 
teko matyti iš Lietuvos anks
čiausiu laiku po karo. Ji 
siuntė jiems dovanų. O praė
jusių švenčių sezonu ir .ji pati 
gavo pundelį iš Lietuvos. Lie
tuvos girios^ surinktais, džio
vintais baravykais, taipgi 
džiovintomis mėlynėmis ji ap
dovanojo ir kai kuriuos brook- 
ly niečius.

Augalas pražydo antru 
kartu po 52 metų

Cliffside Park, N. J., gy
ventojas George Stasiukaitis 
buvo tu'o laiminguoju, pas ku
rį neseniai pražydo augalas, 
vadinamas “corn plant”.

Pirmesnis augalo savininkas 
ir mirė žiedų nesulaukęs. Jis 
buvo augalą išlaikęs 25 metus, 
kai jį atidavė ar pardavė Sta
siu kaiciui. Stasiukaitis augalą 
išlaikė apie 27 metus. Pirmu 
kartu augalas pražydo praė
jusį pavasarį, o antruoju —šį 
sezoną.

žinia apie pražydusį nepa
prastą augalą greit pasklido 
po visą apylinkę. Prie Stasiu- 
kaičio Modern Beauty Shop 
lango, 306 Knox Ave., sutrau
kė daug žiūrovų, žinia pasie
kė ir vietos spaudą.

Rep»

Brooklyn© džiūrė svarstys 
bombininko darba

Brooklyn© grand jury pa
šaukė 26 liudininkus ištirti 
bombininko Jurgio Miliausko- 
Metes k i o “pasidarbavimą” 
Paramount teatre gruodžio 2 
d. Tada buvo ten rasta bom
ba.

Komisija daro pastangas 
pabaigti streiką uoste

Majoro Wagnerio paskirta 
komisija deda pastangas, kad 
būtų baigtas laivų trauklių 
streikas uoste, t komisiją įei
na Theodore W. Kheel, ITarry 
Van Arsdale ir Hiram S. Hali. 
Pirmas yra advokatas, antras 
unijų (elektristų) pareigūnas, 
trečias biznierius.

Traukliu (tug boats) strei
kas kol kas dar nepalietė per
daug miesto gyvenimo. Didie
ji laivai įstengė daugumoj at
sitikimų ir be jų pagalbos 
suktis uoste, bet ilgai taip tęs
tis negali ir .judėjimas uoste 
turės sumažėti.

Komisija pradėjo derybas

FILMAL TEATRAI
“Edge of the City”

Labai retai mūsų šalies fil- 
C

muose negras vaizduojamas 
kaip žmogus tikra to žodžio 
prasme. Jeigu jis nepajuokia
mas ir nekarikatūruojamas, 
jeigu jis ir vaizduojamas “tei
giamai”, tai dažniausiai su 
tam tikra iš aukšto žiūrinčia 
simpatija. Negras dažnai 
vaizduojamas kaip geras, jau
smingas, bet naivus, dažnai 
kaip atsidavęs baltam asme
niui, kaip ištikimas, bet nesa- 
vystovus.

(Kitoks filmas yra “Miesto 
krašte” — “Edge of the City”. 
Tai filmas, kuriame negras 
yra herojus ir, kas svarbu, jis 
visų pirma žmogus, o tik ant
roje negras. Toje rolėje vai
dina Sidney Poitier, kuris pas
kutiniu laiku pagarsėjo kaip 
gabus teatro ir filmų aktorius.

. Filmo turinys maždaug 
toks:

Axel Nordman (vaidina 
John Cassavetes) yra jaunas 
armijos dezertyras kuris at
vyksta į New Yorką ir gauna 
darbą Ęaip krovikas uoste. Jis 
naudoja nelegaliai kitą pavar
dę, North. Jo bosas, Charlie 
(vaidina Jack Warden) žino 
apie jo praeitį ir tuomi naudo
jasi: jis priverčia Axelį jam 
kas savaitę grąžinti dalį al
gos, kad jis jo neišduotų poli
cijai.

Axel susidraugauja su kitu 
uostininku kroviku, negru 
Tommy Tyler (vaidina Sidney 
Poitier). Tuo tarpu, kai Axel 
yra dvasiniai palaužtas, pil
nas baimės, netikrumo ir netu
rįs aiškių tikslų gyvenime, Ty
ler savo nuoširdumu, gerumu, 
savo protingu filosofavimu 
apie gyvenimo kasdienybes, 
veikia lyg jo patarėjas, globo
tojas ir geriausias draugas.

Axel, kaip daugelis baltųjų, 
nepratęs laikyti negrus . ly
giais. Filmas subtyliai ir su gi
liu supratimu vaizduoja, kaip 
ryšiai su Tyleriu laipsniškai 
pašalina iš baltojo uostininko 
rasistinius garus, kaip jis nu-

Šaunus jubiliejinis 
koncertas

Kaip žinia, rusų pažangie
čiu dienraščiui “Ruski Golos” 
sukanka 40 metų. Ta proga 
yra ruošiamas puikus jubilie
jinis koncertas. Koncertą, at
liks įžymiausios rusų ir ukrai
niečių meninės, jėgos.
.^Koncertas Įvyks šį šeštadie

nį, vasario 9 d. Prasidės 8 vai. 
vakare. Įžanga tiktai $1 Ren
gėjai širdingai kviečia .visus 
pažangiosios spaudos priete- 
lius ateiti į šį nepaprastą kon
certą.

Salė: 61 Irvington St., New 
Yorke.

Kumštininko Užmušėjas 
pasidavė

Vincent Spano, kuris, buvo 
ieškomas kaip kumštininko 
(boksininko) Palermos užmu
šėjas, daĘar pasidavė polici
jai.

j su. jūrininkų unijos (NMU).
I lokalu 333, į kurį įeina trauk
lių jūreiviai ir su bosais. Pats 
majoras Wagneris konferavo 
atskirai su abiem pusėm.

Streikuoja apie 4,000 įgulos, 
narių, kurie di^ba 300 laivų ir 

i baržų. ’Jie reikalauja algos 
pakėlimo ant 20 procentų. Sa
vininkai sutinka pakelti algas 
tik ant 7 procentų.

Kuomet pnašus streikas įvy-
I ko 1940-ais metais, jis su lai- 
I ku privedė prie elektros jėgos 
stokos mieste ir buvo užgesin
tos visos reklaminės šviesos iš- 

! kabose.

stojo galvoti apie Tylerį kaip 
rtęgrą ir pradeda galvoti kaip 
apie žmogų ir draugą. Kai 
kurios scenos, kaip tai, kuo
met Axel pirmu kartu apsilan
ko Tylerio bute ir sutinka jo 
žmoną Lucy (vaidina Ruby 
Lee) yra jaudinančios savo 
jautrumu ir humanizmu.

Tie santykiai tarp Axelio ir 
Jylerio yra geriausia filmo 
dalis. Paskui filmas bereika^ 
b’ngai šiek tiek išsigema, tam
pa perdaug “dramatišku”. 
Samdytojas bosas Charlie, ku
ris visuomet neapkentė negro 
Tylerio, ji išprovokuoja muš
damas Axelį, žinodamas, kad 
Tyleris ateis jo pagalbon. To
se muštynėse Charlie užmuša 
Tylerį. s Muštynės vestos su 
krovikų kabliais, filme paro-. 
dytos ypatingu sadizmu ir su
krečiančiai.

Dabar Axel atsiduria dile
moje. Jis gali liudyti prieš 
Charlie, bet tas reikštų, kad ir 
jc paties nelegali praeitis iš
kils. Pagaliau jis pasirenka tą 
kelią, kuris jam atrodo teisin
gu.

Visi kritikai pripažino, kad 
filmas turi ypatingos reikš
mės, nors kai kas sako kad 
jis perdaug panašus į “Water
front”, kitą filmą apie New 
Yorko uostininkus, pagamin
tą dveji metai atgal. Bet jis 
skirtingas nuo “Waterfront” 
bent ta prasme, kad paliečia 
rasistinius santykius Amerikos 
žmonių tarpe su dideliu su
pratimu, ko nebuvo aname fil
me.

Filmas rodomas Loew’s 
State teatre Manhattane. At
rodo, kad jis tame teatre bus 
rodomas dar nekurį laiką, nes 
turi nemažai pasisekimo.

•
Greenwich Mews teatras 

dar vis rodo veikalą “Me 
Candido”, kuris vaizduoja pu- 
ertorikiečių gyvenimą New 
Yorke. Šis teatras yra vieni,n* 
telis New Yorke, kur nereikia 
pirkti bilietų, kiekvienas daly
vis užmoka kontribuciją, ko
kią tik nori.

Kepurių fabrikantas bėdoje

Harry Lev, kepurių fabri
kantas, ir septyni kiti bus tei
siami vasario 25 d. Jie kalti
nami bandymu valdžią apsuk- 
ti-apgauti. v ’

PARDAVIMAI
Parduodame Lotą, 50x100. Arti 

vandenio, ’ privatiškas savininkas. 
Nesveikumas priverčia parduoti. 
Puikus pirkinys už $2,500, Ateikite 
pamatyti; pirmutinis, kuris pasiūlys 
$2,500, bus savininku.

Ossining 2-2965.
(21-27)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

(26-28)

i Jūs sutaupysite pinigų šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957
R Dodge pas P1EBES MOTORS! Ir mes nekalbame niekų, tikėkite! R
• > Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugelį naujų 1957 !’ 
R Dodge mašinų, ir kad atlikti, šį nusistatymą, kiekvienas nąujas 1957 R
• • Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. Ateikite ir pa- I ’
’ J matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge. ; J
• • i ii

Į; PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH J J
R 155 Grove St. Atdara vakarais. — White Plains 9-8787 11
| !

1*11 imi.

1 Poetas Mickevičius 
bus pagerbtas

Lenkų ir lietuvių poetas A- 
domas -Mickevičius bus pa
gerbtas penktadienį, vasario’ 
8, Art of Today Gallery, 
Great Northern Hotel, 118 W. 
57 St., N. Y. Pradžia 8:30 
vai. vakare.

Visą programą apie Adomą 
Mickevičių išpildys lenkų Po
lonia klubas. Bus jo eilės skai
tytos, jo dainos dainuojamos. 
Taipgi bus užkandžių. Įžanga 
— vienas dolerjs. .

C. N.
: • ~,, • .» t

Automobilistams 
naujiena

Majoras Wagneris rūpinasi 
panaikinti Now Yorko miesto 
uždėtus automobiliams taksus 
štampų formoje po $5 leng
vesniems karams ir po $10 
sunkesniems karams ir tro
pams.

Majoras reikalauja, vietoje 
dabar mokamų štampų, kad 
iš valstijos Vehicle revenue 
skyriaus būtų skiriama mies-‘ 
.tu i pinigų apie tiek, kiek su-v 
keliama automobilių stampo- 
mis.

PUIKUS ĮSPŪDIS
Dalyvaujant Laisvės šeri

ni nkų suvažiavime buvo žin
geidi! girdėti vajininkų prane
šimus, tų vajininkų, kurie d au
giausia dirbo dėl. paujų skai
tytojų gavimo ir atnaujinimo 
senų, ir kurie laimėjo dovanas.

Vajininkams pradedant va
jų, sąlygos atrodė labai pepa- 
lankios, ypatingai tarptauti
niai įvykiai; kąip ,tai neramu
mai Lenkijoje, sukilimas Ven
grijoje, Anglijos,; Franci jos ir 
Izraelio užpuolimas ant Egip
to, pagaliau Sovietų Sąjungo
je pasakyta N. Chruščiovo 
kalba ir 1.1. Visi šie įvykiai 
sukrėtė' visą žmoniją, įnešė 
tam tikrą demoralizaciją, taip 
pat paliepė abelną .darbininkų 
judėjimą, darbininkišką spau
dą.

Nekurie mes manėme, Pad 
įvykiai gali pakenkti ir mūsų 
lietuviškai spaudai - laikraš
čiams, įskaitant ir dienraštį 
Laisvę. Bet iš vajininkų pra
nešimų pasirodė, kad laike 
vajaus buvo daug kalbėta ir 
diskusuota visais dideliais 
klausimais, bet niekas neatsi
sakė nuo Laisvės skaitymo, 
bet dar gauta daug naujų 
Laisvei skaitytojų. Gal būti, 
kad mes, Laisvės skaitytojai, 
ir mūs laikraštis, mokėjom su
prasti ir orientuotis visais tais 
dideliais įvykiais ir ačiū tam 
jhes visi galime džiaugtis gar
bingai užbaigęj šį darbą, vajų.

Vajininkas

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kuTie jos dar neskaito.'
______________—Z___ ;...... .. ■ :—Į. -----------------------

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 pasimokėti.

Valdyba.
(24-26)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES 
ATSICLĖTOJO S

Dirbti prie mezginių. Modeminė 
industrijinė pramonė. Duodame vi
sas darbininkų apdraudas.

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

(23-29)

Namų TvarkčjH-Virėja. Suaugusi, 
šeima iš 3-jų. Jeigu turite dukterį 
apie 10 m. ar viršaus, priimsime. 
Privatiški namai. $140 i mėnesį. 
Hollis 8-4811.

(27-29)

RINKĖJOS
Lengvas darbas, naujoj moderniš

koj elektronų išdirbystėje. Skam
binkite LYnbrook 3-5600 tarpo 9 v. 
ryto ir 4 v. dieną.

MRS. WEISMAN.

New Yorko 
spaudoje

“Daily News” aną savaitga
lį iškepė sensaciją, ir paskui 
įklimpo su ja. Tas laikraštis 
pagavo gandus, kurie, būk 
tai, atėję per Amerikos žval
gybos šaltinius, kad Kagano- 
vičius pašautas Maskvoje ir 
randaši mirties patale.

Nors iš pačios žinios teksto 
buvo aišku, kad joks atsako
mi ngas šaltinis nepatvirtino 
žinios, “Daily News” uždėjo 
antgalvį per visą savo pirmą 
puslapį “Soviet Vice-Premier 
Shot” ii- Kaganovičiaus pa
veikslą. Kjti laikraščiai pada
vė tą gandą, kaip gandą, bet 
tik “News” kaip pilną sen
sacingą “žinią”. Sekančią die
ną “News” turėjo kaip ir at
šaukti tą “žinią”, bet tas pa
daryta labai .nenoriai. Tvirtin
ta, kad. žvalgybos šaltiniai ti
krai žino apie kokius tai susi
šaudymus tarybinių vadų tar
pe Maskvoje, bet “dar ne lai
kas tą skelbti”.

“Daily Worker’’ apgailes
tauja faktą, kad rašytojas 
Howard Fastač rado reikalo 
paskelbti, kad jis jau ne ko
munistes, tuo /tarpu, ,kąi, fak
tinei jis esminiai lieka už so
cializmą ir tik nepatenkintas 
kai kuriais trūkumais.

“Herald - Tribune” at
spausdino ilgą laišką nuo 
lenkų bėglio B. Soumaro, taip 
vadinamos “Tarptautinės val
stiečių sąjungos” vadovo. Ta
me laiške Soumaras aiškina, 
kad visos diskusijos tarp Go- 
mulkos vadovaujamų komu
nistų iš vienos pusės ir tarybi
nių komunistų iš kitos esan
čios tik dėl akių. Esą, tarybi
nė spauda kartais kritikuoja 
Gomulką, bet tai tik tam, 
kad sudaryti įspūdį, jog jis 
nepriklausomas. Faktinai jis 
esąs Kremliaus agentas....

LAIMĖJO 9 MILIJONUS
Macy krautuvių savininkai 

federaliame teisme laimėjo 
bylą prieš valdžią. Teismas 
pripažino, kad buvo perdaug 
hškolektuota federalinių taksų 
iiuol941 iki 1947 jnetų, tai 
dabar perviršis bus grąžintas 
— virš 9 milijonai dolerių.

' i > ' ■ • > . ,

Aš, Juozas Garlaūskas,: paieškau 
savo brolio Vinco Garlausko. Tu
riu ?svarbjųi reikalą.- .Jis ;iš Kauno, 
Šiaulių apskr. GiMėjau 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)

i> ’ ‘

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•o<y**o(5*

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

*»******»*0*4<l^**«4f(H4<M»

4 i>utl. Laisvi (Liberty) KetvirtacL, Vasario (Feb.) 7,1957

■
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HELP WANTED MALE

BRAIŽYTOJAI. Mos turime vie- 
tos braižytojui žemiau 30 m.' am
žiaus, kuris turi patyrimo prie me- * 
cbaniškų įrankių piešimo. Turi 
žinoti maždaug apie mechanišką in- 
žinierystę ir piešimą. Taipgi mo
kantis piešimą nuo modelių, ir ki
tus mažus 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
field, Conn., ar skambinkite Idle- 
wood 8-2631, dėl pasimatymo.

SCHLUMBERGER 
WELL SURVEYING 

CORPORATION
I

(26-28)

Tune up man. Front end man.
Lincoln > Mercury patyrimas. Turi 
būti geri darbininkai.

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

(26-28) .

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.

j (22-28)
----------- :—I------------------------------------------------------ -

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

BUSINESS OPPORTUNITIES

DELIKATESSEN-GROSERNfc Že
ma renda, puiki vieta. Geras biznis 
per pietus. Trys kambariai. Pra
šome vien tik pirkėjų kreiptis.

FLoral Park 4-7066.
(27-33)

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. x 
Bargenas. Mr. Roble. Market 2- 
9327. (25-28)
_______ i___________________________________________ :_____________ *

Auto plovimo stotis. Savininko* 
nesveikavimas verčia parduoti, 
įskaitomas biznis ir nuosavybė. Ge
ra vieta, gbras pirkinys, puiki pro
ga partneriams. Reikalinga $30,0001 
pinigais. Geras pragyvenimas. Mas- 

i peth-Ridgewobd, L. I. Hegeman 3- 
0208. (25-31)

-------1—--- A-------- ■ , ----- ------------------ -------- ------------------
\

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. 8-5565.

‘ v (24-30J

G e soli no Stotis. Du šulinys.
14,000 galionų į mėnesį. Prie vieš
kelio. Su įtaisymais ir sandėliu, # 
puikus pirkinys už $3,500. Daug 
darbų. Turite pamatyt, kad įver
tint. Geras pragyvenimas partne
riams ar atskiriems asmenims. L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)

Service and Storage Garage. Pri
vatiškas savininkas. Esame privers-^ 
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. z *

(21-27)

JEWELRY

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

*> PODESTA JEWELERS
85-63 82nd St., Jackson Hts., L. I.

\ NE. 9-8765.
(23-29)

MISC. AbS

ERIKSON ROOFING C.. Nauji 
stogai. Pataisome senus stogus^ 
Visokios rūšies metalo. Darome 
Gutters, Leaders, nerūdyjančio 
plieno darbus.

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

(25-28)

i

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 
darymui maišų. Privatiška įstai
ga, eina iš biznio. Maš|nos gera
me stovyje. Paprastom dienom 
FL. 2-7871. (25^34)

WELLWORTH OIL CO. GeriaUf 
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisys. * 
mus. Mūsų ąeras patmavimas. * 
Mr. Sammartano, GL. 6-6900.




