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KRISLAI
Kaip pradėjote?
Beteisiai žmonės.
Niekina istoriją, 

teisina niekšą.
LaFollettų dinastija.

Rašo A. Bimba

Sausis jau praėjo, jau pra
dėjome vasarį. Laikas risčia 
bėga.

Prašau dėmesio Lietuvių Li
teratūros Draugijos narių ir 
teikėjų. Ar vis k as.i ūsų kuopo
je tvarkoje? Kaip einasi sir 
duoklių rinkimu ir mokėji- 

♦ mu ?
Laikas apie tai rimtai pa

galvoti ir susirūpinti.
Centralinis komitetas dirba 

gerai. Jis rūpinasi, kad nariai 
gautų viską, kas jiems pri
klauso.

Šių metų “šviesos” pirmas 
numeris jau spaustuvėje.

Šių metų knyga 
istorija” jau
Netenka , abejoti, ją 
gaus nepavėluotai.

Viskas, žinoma, priklausys 
nuo narių, kaip greitai jie pa
simokęs duokles.

Gydymo 
pradėta rinkti, 

nariai

Pasirodo, jog Puerto Rico 
čmonės yra beteisiai, štai, šio
mis dienomis, ten pradėta by
la prieš vienuolika darbininkų 
vadų.- Jie kaltinami sulaužy- 
j*ne Smitho akto, t

Na, o Puerto Rico žmonės 
niekuomet to akto nepriėmė, 
nepadarė jo savo šalies įstaty
mu. Jiems jį užkorė mūsų vy
riausybė iš Washington!)!

I ką tai panašu!

Kiekvienas padčrus žmogus 
giliai pasipiktino, kai išgirdo, 
kad hitlerinis generolas Spei- 
del skiriamas NATO pėstinin
kų kariuomenės komandieriu
mi.

Štai kruvinas budelis, kuris 
skerdė ir anglus, ir francūzus 
ir visus, kurie jam
po kojų karo metu, dabar pa
keliamas į kaip tik tų pačių 
anglų ir francūzų armijos da
linių komandierius!

pasimaišė

* Bet mūsų lietuviškieji men
ševikai ir klerikalai skubinasi 
šitą baisų žygį teisinti.

Kaip gi ir kuomi gi, pav., 
menševikų Naujienos, Speide- 
Ho paskyrimą komandieriumi 
teisina ?

Ogi, girdi, gen. Speidelis 
dalyvavo karininkų suokalby
je Hitlerį nužudyti. Todėl, 
matote, jis jau tapo beveik 
Tnenševikišku demokratu!
4

Bet kaip gi buvo su tuo ka
rininkų suokalbiu prieš Hitle
rį? Koks buvo to suokalbio 
tikslas ?

Pažiūrėkime.
Visuose frontuose prasidė

jo hitlerinės armijos pralai
mėjimai. Hitlerininkai atsidū
rė desperacijoje.

Hitlerio karininkai pradėjo 
galvoti, kad už tuos pralaimė
jimus kaltas iš proto išsi
kraustęs jų fiureris, Adolphas 
Hitleris.

Todėl jie sugalvojo Hitlerį 
nudėti, paimti karo vedimo 
yairą į savo rankas ir vesti jį 
iki pergalės!

Tai šitoks buvo tų karinin
kų suokalbio tikslas.

Vadinasi, Speidelis ir visa 
suokalbininkų klika norėjo iš
gelbėti vokiečius nuo pralai-

(Tąsa 4—-tame puslap.)

-J rabija ir Libanas 
links Irako pusėn?

Eisenhoweris konferavo su šiii 
trijų arabų kraštų atstovais

Atro- 
su tam 
skaldo 
kraštų

Washingtonas. — 
do, kad Amerika 
tikru pasisekimu 
nacionalistinį arabų 
bloką. Du arabiški kraštai, 
kurie iki neseniai, bendrai 
imant, ėjo su Egipto-Sirijos 
vadovaujama anti-kolonia- 
le stovykla, dabar linksta 
arčiau Vakarų palaikomo 
Irako, Bagdado pakto cent
ro. Tie du kraštai yra Sau
di-Arabija ir Libanas.

Prez. Eisenhoweris ilgo
kai konferavo ne tik su 
Saudi-Arabijos karalium 
Saudu, bet ir su Irako 
princu Illah ir Libano at
stovu Jungt. Tautose Mali- 
ku.'

Po to įvyko ' draugiškas 
susitikimas tarp Saudo ir

Komunistas primine Italijos 
socialistams praeities kovas

Venecija. — Kairiųjų So
cialistų partijos suvažiavi
me dalyvauja ir komunisti
nė delegacija. Jos narys 
Pajetta kalbėjo suvažiavi
mo atidarymo ceremonijo
se ir pasveikino socialistus. 
Jis taipgi priminė jiems il
gas ir sunkias kovas, kurias 
socialistai ir komunistai 
kartu vedė Italijoje ir po 
Mussolinio režimu, ir prieš 
reakciją po karo. Jis sakė, 
kad komunistai turi vilties, 
jog niekas nebandvs pasuk
ti Socialistų partiją anti
komunizmo keliu, nes tai 
būtų tragedija visai Itali
jos darbininkų klasei.

Po komunistų kalbos kai
rieji socialistai išklausė 
kaip tik priešinga kalbą, 
kurią pasakė l _ 
kratų (dešiniųjų socialistų, 
kuriems vadovauja Saraga- 
tas) atstovas. Jis sakė, kad 
vienybė tarp dvieju socia
listų partijų .gali įvykti tik 
viena sąlyga: jeigu kairieji 
socialistai visai nutrauks 
bendradarbiavimą su ko
munistais.

Partijos vadas Nenni sa
vo atidarymo kalboje lai
kėsi kaip ir pusiaukelio. Jis 
sakė, kad atėjo laikas baig
ti glaudų bendradarbiavi-

Viena. — Reakciniai ele
mentai vengrų stovyklose 
užpuolė repatariacijos ko
misiją, kuri ten apsilankė. 
Bet keli bėgliai sutiko grįž
ti namo. Per Austriją jau 
taipgi sugrįžo keli vengrai, 
kurie buvo išvykę Ameri
kon. Jie grįžo Budapeštan.

Deli. — Nehru pareiškė, 
kad Indija sutiktų su ple
biscitu Kašmire, jeigu pa
kistaniečiai ištrauktų savo 
armiją iš Kašmiro dalies, 
kurią jie valdo.

Illah. Saudas jau pareiškė, 
kad jis pamatiniai pritaria 
Eisenhowerio doktrinai, pa
našiai išsireiškė ir Malikas.

Nurodoma,. kad nauji 
santykiai pradeda kristali
zuotis Artimuose Rytuose. 
Saudi-Arabija dar turi ka
rinį paktą su Egiptu ir Si
rija, bet po Amerikos įtaka 
Saudi-Arabija dabar la
biau linksta Irako pusėn. 
Panašiai ir su Libanu.

Jordano nusistatymas 
dar nenusistovėjęs. Parla
mentas stoja už Egipto va
dovaujamą bloką, bet kara
lius užkulisiuose manev
ruoja prieš. Čia kalbama, 
kad Jordano karalius gal 
irgi bus pakviestas Ameri
kon.

mą su komunistais, bet, iš] 
kitos pusės, socialistai nie-į 
kad netaps ’ anti-komunisti- 
ne partija. O kaslink vie
nybės su dešiniaisais socia
listais, ji turės ateiti, sakė 
jis, bet su laiku, laipsniškai.

Suvažiavime dalyvauja 
kaip svečiai delegatai iš į- 
vairių kraštų. Iš Britanijos 
atvyko svarbi delegacija, 
kuriai vadovauja kairesnių
jų darbiečių vadas Beva- 
nas.

Sovietai suėmė
4 J. A. V. šnipus

Maskva. — Tarybų Są
jungos saugumo organai 
suėmė keturis Šnipus, ku-------- --------  ---  

socialdemo-į rie kaltinami šnipinėjime 
Amerikos naudai. Tie ke
turi šnipai buvo parodyti 
spaudos konferencijoje, kur 
jie sakė, kad jie buvo iš 
Amerikos žvalgybos orlai
vių parašutais nuleisti Ta
rybų Sąjungom Amerikie
čiai rekrutavo juos Vaka
rų Vokietijoje. Jie yra ru
sai bėgliai. Vienas jų tapo 
sugautas, kiti : /trys patys 
pasidavė.

Vienas suimtųjų šnipų 
sakė, kad tik šešios savai
tės atgal jis dar palaikė 
ryšius su Amerikos žvalgy
ba, nors jau buvo pasida
vęs Sovietų Saugumo or
ganams. Jis teikė ameri
kiečiams netikrą informa
ciją.

Dublinas.—Airijos prem
jeras Costello sakė, kad 
Airija galėtų būti suvieny
ta sekamu keliu: Šiaurinėje 
Airijoje liktų savas parla
mentas, bet iš ten deputa
tai būtų siunčiami ir į visos 
Airijos parlamentą Dubli
ne, kaip dabar siunčiama 
į Londoną.

Amerika remia Francūzijos 
kolohiaiinį režimą Alžyre, 
Franco irgi jam pritariąs

'Jungtinės Tautos. — A- 
merikos Jungtinių Valsti
jų delegatas H. C. Lodge 
ragino Jungtines Tautas 
nepriimti jokios rezoliuci
jos Alžyro klausimu, nes 
tai būtų maišymąsi s į vi
dujinius reikalus. Jis tei
gė, kad tas “sudrumstų pa
dėtį ir pakenktų taikai to
je pasaulio dalyje”.

Lodge tokiu būdu parėmė 
Francūzijos nusistatymą, 
kad Alžyras yra grynai jos 
reikalas ir Jungtinės Tau
tos neturi teisės į tą reikalą 
kaišiotis.

Po Lodge’o kalbėjo Fran
co Ispanijos atstovas Jose 
Felix de Lequerica. Jis irgi 
pasisakė prieš kokią nors 
Jungtinių Tautų akciją Al
žyro klausimu. Jis sakė, 
kad “nereikia atidaryti ke
lia komunizmui ten”, šiau
rės Afrika, sakė Franco at
stovas, visuomet buvo ba
zė, iš kurios daromos inva
zijos Europon, ir negalima

Amerikiečių priglaustas 
Mindszenty^ apkaltintas 
kaip sąmokslų ruošėjas

Budapeštas. — Laikraš
tis “Nep Szabadsag” sako, 
kad Amerikos ambasadoje 
prieglaudą gavęs kardino
las Mindszenty toli nesėdi 
rankas sudėjus. Kardino
las, sako tas laikraštis, la
bai užimtas visokių sąmok
slų rengimu, intrigomis, 
maišymusi į Vengrijos dva
siškuos reikalus. Jis per 
slaptus pasiuntinius duoda 
instrukcijas kaungams, į- 
sakinėja vyskupams paša
linti kunigus, kurie veikia 
kartu su liaudies valdžia 
imt. t. Jo įsakymu katali
kiška hierachija ekskomu- 
nikavo kunigą Horvathą ir 
ekskomunikavimą patvirti
no Vatikanas. r

Vėliausios žin ios

Iš viso pasaulio

didžiausios 
kontrolę, 
kaipo be- 

25 sargus 
pareigūnus.

Point-of- the-> Mountain, 
Utah. — Valstijos kalėjime 
įvyko .kalinių sukilimas ir 
kaliniai perėmė 
kalėjimo dalies 
Jie taipgi laiko 
laisvins ikaitus 
ir kalėjimo
Vienas sargų leitenantas 
sunkiai sužeistas.

Kaliniai reikalauja geres
nio maisto, laikraščių įlei
dimo ir kitokių pagerini
mų. Paskutiniai praneši
mai sako, kad kaliniai pra
deda pasiduoti.

New Yorkas. — Pasibai
gė laikraščių išvežiotojų 
streikas ir visi laikraščiai 
dabar gali būti gaunami 

leisti ten įsisteigti komu
nizmui.

Kitais žodžiais — Fran
co Ispanija laikosi nuomo
nės, kad Šiaurės Afrikos 
arabų nacionalistinis judė
jimas už nepriklausomybę 
yra komunizmo padaras ir 
reikia remti Francūziją, 
kuri tą judėjimą bando už
gniaužti.

Kaip yra žinoma, pati 
Ispanija valdo dalį arabiš
kos Šiaurės Afrikos — va
karinę Maroko dalį.

18 Afrikos-Azijos šalių 

ją, kuri reikalauja, kad 
francūzai darytų koncesi
jas alžyriečiams. Rezoliu
cija nereikalauja tu o j auti
nio francūzų. karinių jėgų 
pasitraukimo iš Alžyro. Ji 
verčiau reikalauja, kad 
francūzai paskelbtų paliau
bas, tai yra, sustabdytų ka
rinius veiksmus prieš na
cionalistus ir leistų praves
ti laisvus rinkimus.

“Nep Szabadsag” sako, 
kad leisdama kardinolui va
ryti tokias machinacijas, 
Amerikos ambasada laužo 
tarptautinius Įstatymus. 
Pagal tas taisykles užsienio 
ambasada turi teisę duoti 
prieglaudą ‘asmeniui .tik 
viena sąlyga: jeigu jis iš 
tos prieglaudos saugumo 
nesiima jokių veiksmų prieš 
kraštą, kuriame ambasada 
randasi.

Amerikos ambasada jau 
atsiliepė į kaltinimus. Aiš
kinama, kad Mindszenty 
ambasadoje *tik “studijuoja 
ir ilsisi”, o apie kokius nors 
sąmokslus 'nei svajote ne
svajoja. . .

normaliai visose miesto da
lyse. , Streikieriai laimėjo 
didesnę dalį savo reikalivi- 
mu. 

i,

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris įspė
jo, kad infliacijai sulaikyti 
gali tekti įvesti kainų ir al
gų kontrolę.

Jungtims Tautos, 
mmarskjoldas patiekė nau- i 
jus siūlymus izraeliečiams. 
Jis sakė, kad jeigu jie nori 
garantijų prieš egiptišką 
agresiją, jie turi visų pir
ma pasitraukti iš Gazos 
srities, o paskui leisti Jung
tinių Tautų kariams bū
ti pasienyje, bet izraelie
čių teritorijoje.'

Vengrija oficialiai 
kaltina JAV radiją

Skundas paduotas J. Tautoms 
prieš “Free Europe” kiršinimus

Jungt. Tautos. — Vengri
ja patiekė protestą Jungt. 
Tautoms. Proteste 
ma, 
komas

sako- 
kad amerikiečių išlai- 

radijas “Laisvoji 
per praeitų metų 

be paliovos ragino 
kilti prieš savo 
Protesto nota, . į-

vengrus 
valdžią.
teikta generaliniam sekre
toriui Hammarskjoldui, 
kalba ir apie kitą dalyką: 
anti-vengrišką propagan
dą, kurią dabar, skleidžia 
pačių Jungtinių Tautų ra
dijo programos.

Mat, Jungt. Tautos turi 
sudarytą komisiją, kuri 
tyrinėja Vengrijos klausi
mą. Ta komisija apklausi- 
nėja visokius vengrus bėg
lius, kurie dabar randasi 
Amerikoje, ir tų bėglių pa-

AFL-CIO užsimoja organizuoti 
1.3 milijoną “baltakalnierią”

Miami Beach. Fla.—AFLI AFL-CIO nacionalinio cent- 
CIO pildomoji taryba nu ta-i ro paskirti prie eilės unijų,, 
re pradėti rimtą, plačą kam- j kurios tą organizavimo 
paniją, kad suorganizuoti i kampaniją praveda, 
apie. 13 milijonų raštinių 
darbininkų, taip vadinamų 
“baltkalnierių”. Jeigu su 
laiku pasisektų tuos balt- 
kalnierius suorganizuoti, 
tai unijinis Amerikos ju
dėjimas turėtų virš 25 mi
lijonų narių.

Organizavimo vajaus 
pradžiai paskirta 120 pilno 
laiko organizatorių. Jie

Miami lietuvis
prįgere juroje
Miami, Fla. — Vasario 6 

d. maudydamasi^ jūroje 
čia prigėrė Vincas Banio
nis. Jis prigėrė greitai, 
penkių minučių laikotar
pyje, nors vanduo ten buvo 
negilus, tik kokių 4 pėdų 
gilumos, bet jūra buvo ne
rami, vilningą. Manoma, 
kad velionį gal ištiko šir
dies ataka. Jis buvo įbri
dęs /vandenin, paskui išėjo, 
skundėsi, kad turi galvos 
skaudėjimą ir paėmė 3 as
pirino tabletes, po ko vėl 
ėjo maudytis.

P6 trumpo laiko jis tapo 
ištrauktas. Sargai ir dak- 
trai darbavosi koki pusva
landį, bandydami jį atgai
vinti dirbtinu kvėpavimu; 
bet be pasekmių.

Vincas Banionis buvo pa- 
— Ha-Į žangus lietuvis, “Laisvės” 

i skaitytojas.
Jonas Smalenskas

Paryžius. — Premjeras 
Mdllet sakė, kad Francū- 
zija didžiai patenkinta A- 
merikos nutarimu remti jos 
stovį Alžyro klausimu.

reiškimai per Jungt. Tautij 
radijo programas įvairio-' 
mis kalbomis perduoda
mas visam pasauliui. Ta 
komisija neseniai apklausi- 
nėjo buvusį Vengrijos na
cionalinės gvardijos ko- 
mandierių pulk. B. Kiraly 
ir buvusį Budapeešto bur- ' 
mistrą J. Koevago.

Vengrijos delegacijos J. 
Tautose galva protesto no
toje sako, kad J. T. iš viso • 
neturėjo teisės steigti tokią 
komisiją, nes tai yra mai- 
šymasis į vidujinius Veng
rijos reikalus.

A mm anas.—Jordano val
džia uždraudė rodyti šalyje 
tarybinius filmus., taipgi 
skleisti arabišką Tass bu- 
letini. v

Dabar prie įvairių unijų 
priklauso apie 3 milijonai 
žmonių, kurie gali būti 
priskaityti prie baltkalnie
rių grupės. Bet didžiulė 
dauguma baltkalnierių lie
ka neorganizuoti. I jų skai
čių Įeina milijonai parda
vėjų, bankų tarnautojų, 
raštininkų, stenografistų, 
telefonisčių ir t. t.

. AFL-CIO prezidentas G. 
Meany pareiškė posėdyje, 
kad labiausiai teks vengti 
unijų tarpusaviniu kovų 
dėl organizavimo. Praeity
je organizavimo kampani
jai ypatingai kenkė kovos 
tarp įvairių unijų, kurios 
vienu metu norėjo organi
zuoti tuos pačius raštinių 
darbininkus. Pasėkoje daž
nai nei vienai nepasisekda
vo juos suorganizuoti. Da
bar bus dedama pastangų, 
kad iš anksto susitarti, ku
ri unija turi teisę organi
zuoti. i

/ •
Paryžius. — . Komunistų 

teoretiniame žurnale “Ca- 
hiers du Communisme” til
po praeito Italijos Komu-/ 
nistų partijos suvažiavimo 
įvertinimas. Prancūzų teo* 
retinis organas keliais 
klausimais gan griežtai 
kritikuoja Italijos komunis
tus. ’ A

Varšuva. — čia sakoma, 
kad buvęs Lenkijos amba
sadorius Maskvoje Lewi- 
kowskis, kuris tapo atsta
tytas iš pareigų kelios sa
vaitės atgal, negrįš Len
kijon. Lewikowskis praei
tyje buvo Gonitilkos ideo
loginis priešininkas.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šilčiau

C
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DEL KINIJOS NEPRIPAŽINIMO
* KINIJOS LIAUDIES Respublikos premjeras Čou En- 
lajus, svečiuodamasis Ceilone, turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos • korespondentais.

Ten Čou En-lajus pasakė: “Jungtinės Valstijos gali il
gai nepripažinti Kinijos Liaudies Respublikos,- bet dėl 
to Kinija gyvuos, kaip gyvavo”.

Tai, žinoma, yra tiesa. Jungtinės Valstijos ilgai nepri
pažino Tarybų Sąjupngos, bet ar ji dėl to negyvavo?

yra daug didesnė, negu buvo Tarybų Sąjunga.
x Kinija, atsiminkime, turi apie 600,000,000 gyventojų — 

tai pasaulis savaime. Dabartinė Kinijos valdžia yra 
žmonių valdžia pilna to žodžio prasme, nes ją pastatė 
liaudis po didžiulės revoliucijos, po nuvertimo Čiang 
Kai-šeko* klikos, engusios tą šalį.

Kiekvienam juk žinoma, kad Kinijos Liaudies Respub
lika gyvuoja, kad ji yra tvirta, kad su kiekviena die-; 
na vis tobulėja ir tvirtėja, plečia pramonę, kelia žmonių 
apšvietą, žodžiu, progresuoja pirmyn greitesniais tem
pais, negu bet kokia šalis kada nors progresavo. Na, 
tai kaipgi, kodėl nepripažinti to fakto, kad tokia didžiu
lė valstybė gyvuoja?

stijos, kurios pačios gimė revoliucijos eigoje!
Ir ne tik mūsų vyriausybė nenori Kinijos pripažinti, 

ji daro viską, kad Kinijos nepripažintų ir Jungtinės 
Tautos, kad neįsileistų jos į savo tarpą, kur, beje, pri
klauso Formoza, mažytė Kinijos sala.

Kai žmogus apie tai pasyarstai, atrodo tiesiog juokin-

Na, o Kinijos pripažinimas, su ja diplomatinių ir eko
nominių ryšių sumezgimas būtų labai naudingas daly
kas: naudingas mūsų šaliai, naudingas pačiai Kinijai, 
naudingas, ir tai svarbiausia, pasaulinės taikos reikalui.

ĮVAIRUMAI
J. BARZDAITIS

Istorijos faktai 
kaltina religiją

yra istorinis reiš- 
žmonių bejėgiškumas 

gamtos stichiją, prieš 
nesuprantamas gamtos 

žmonėse to- 
fantas-

Religija 
kinys. 
prieš 
jam
jėgas pagimdė 
kius vaizdinius, kurie 
tiškai, iliuzoriškai atspindėjo 
tikrovę. Patys religiniai vaiz
diniai kito, ir tai vyko taip 
taip pat priklausomai nuo 
bendro visuomenės vystymosi. 
Sakysim, vaizdiniai apie rojų 
ir pragarą atsirado dar vė
liau, negu pirmieji religiniai 
vaizdiniai. F. Engelsas rašė, 
kad mintis apie vieną dievą 
niekados, nebūtų atsiradusi, 
jei nebūtų atsiradę vienval-
džiai valdovai.

Mokslas (atsirado žmogaus 
kovos su gamta eigoje, iš žmo
nių visuomenės praktinių po
reikių. Tik jei religija gamtos 
jėgoms priskiria antigamtines 
savybes ir meldžia jų malo- 

Įiiės, tai mokslas ieško gamtos 
reiškinių materialinių priežas
čių, kad žmonės savo ranko
mis galĮ&tų pajungti gamtos 
jėgas visuomenės interesams. 
Tarp mokslo ir religijos yra 
nesutaikomas priešiškumas. 
Religija duoda iškreiptą, ne
teisingą, fantastinį tikrovės at
spindį. Mokslas tiria materia
laus pasaulio reiškinių ryšius,

37 ANGLIAKASIAI . i
MINKŠTOSIOS ANGLIES kasykloje, esančioje ant 

Virginia-West Virginia valstijų rubežiaus, iškilo eksplio- 
zija, kurioje žuvo 37 angliakasiai. Angliakasykla pri
klauso Pocahontas Fuel kompanijai.

Tikrosios ekspliozijos priežasties kompanija dar ne
paskelbė, bet ir be paskelbimo galima jausti, galima ži
noti, kad ji parėjo dėl samdytojų kaltės.

Tiesa, spauda skelbia, kad .tokia didelė mūsų šalyje 
ekspliozija kasyklose įvyko penkerių metų bėgyje, bet 
tai dar nieko nepasako. Ši nelaimė pasako, kad žuvo 
37 darbininkai, kad jie žuvo dėl to, kad samdytojams 
daugiau rūpėjo pelnas, o ne darbininkų ir jų šeimų la
bas.

Mažvydo Katekizmo originalas Vilniuje '
VILNIŠKĖJE “TIESOJE” skaitome tokį įdomų J. 

Palionio raštą:
“Neperseniai buvo paskelbta spaudoje, kad Vilniaus 

Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto Moksline 
biblioteka gavusi didžiulę senų ir retų knygų siuntą iš 
Maskvos ir Leningrado bibliotekų. Tų gautųjų knygų 
tarpe buvęs ir Mikalojaus Daukšos katekizmo (išspaus
dinto 1585 m. Vilniuje) originalas. O štai šiomis dieno
mis universiteto Mokslinės bibliotekos rankraščių sky
rius praturtėjo dar viena retenybe: iš Odesos mokslinės 
Gorkio vardo bibliotekos gavo ir pirmosios mums žino
mos lietuviškos knygos — Martyno Mažvydo katekizmo 
(išspausdinto 1547 m. Karaliaučiuje) originalo egzem
pliorių.

“Ligi šiol vienintelis žinomas tos knygos originalo eg
zempliorius prieš antrąjį pasaulinį karą buvo Karaliau
čiaus. universiteto bibliotekoje. Bet koks tolimesnis to 
egzemplioriaus likimas (ar j iš kur nors dar išlikęs, ar 
dingęs), — šiuo metu neturime jokių žinių. Ligi pat 
praėjusių metų, rodos, niekam iš bibliografų nebuvo ži
nomas (bent niekur nebuvo minimas) ir tik ką gautas 
Odesos egzempliorius. 1

“Apie šį pastarąjį taip pat vargu ar būtume ką nors 
sužinoję, jeigu nebūtų čia atėjęs į pagalbą profesorius 
Borovojus. 1956 m. rudenį atvykęs į Vilnių ir mokslo 
reikalais užsukęs į Vilniaus Valstyb. V. Kapsuko vardo 
universiteto Mokslinės bibliotekos rankraščių skyrių, 
jis, be kita ko, susidomėjo ir gausiu senųjų lietuviškų 
raštu rinkiniu, išdėstytu rankraštyno stenduose. Kal
bėdamas su rankraštyno darbuotojais, o taip pat su šių 
ęilučių autoriumi, prof. Borovojus pastebėjo, kad vienas 
Mažvydo katekizmo originalo egzempliorius esąs ir Ode- 

< sos? viešoje bibliotekoje.
“Universiteto biblioteka tuo pat užmezgė ryšius su 

minėtos Odesos bibliotekos administracija, ir ši malonidi 
sutiko tą brangią lituanistams knygą perleisti Vilniaus 

. universiteto bibliotekai. Tuo būdu ir buvo surastas ligi 
šiol nežinomas pirmosios lietuviškos knygos originalo 
egzempliorius. .

“Sukastas Mažvydo katekizmo originalo egzemplio-

| kystės Sargas” (11 t., 328 psl. 
Raštai). Bet kunigų laikraštis 

! liko sau ištikimas. Kiek vėliau 
'jis jau konkrečiau rašė: “Po
litikę Lietuvos neprigulnystę 
skaitome už tuščią svajonę ir 
prieš aną atvirai protestuoja
mi. Sargiečiai,. o su jais visa 
konservatyvioji lyg kaulų 
smegenų Lietuva pripažįsta 
Rusijos ciesorių už tikrą savo 

| valdovą”. Aiškiau pasakyti 
negalima, čia reakcinė katali
kų dvasininkija "atvirai stoja 
kaip aršus lietuvių tautos išsi
vadavimo priešas, lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklauso
mybės priešas. Tokia jau Lie
tuvos kunigijos istorija. Ne
jaugi yra kova už Lietuvos 

i reikalus, kai kun. J. Tumas 
j “Tėvynės Sarge įtikinėja lie- 
i tuvius nereikalauti Lietuvos 

liau-1 nepriklausomybės, kai kun.
D a m b ra u sk as “ Dr a u gi j o - 
įrodinėja, kad lietuviai

biau sustiprintų" darbo žmonių 
priespaudą. Kunigaikščių ir 
didikų dovanų dėjka vyskupys
tės ir klebonijos pavirsdavo iš 
esimės taip pat dideliais bau
džiaviniais dvarais. Už tai di
džiulė kunigijos armija buvo 
aktyvi bajorijos pagalbininkė 
pavergiant liaudį. Ir tai į1 at
likdavo ne tik bažnytinėmis 
apeigomis nuodydama 
dies sąmonę, Kai 1769 m. 
Šiaulių ekonomijoje sukilo je 
baudžiauninkai, Vilniaus vys- esą caro įnamiai ir caras galįs 

pasirūpino, ' daryti su lietuviais ką norįs, 
nes caras yra šeimininkas, kai 
kun. J. Laukaitis giriasi carui 
bažnyčios aktyvia kontrre
voliucine kova prieš Lietuvos 
liaudį 1905—1906 metų lai
kotarpiu, kai kun. Btičys dar 
1917 m. Įkalbinėja lietuvius 
būti ištikimais carui Nikalo- 
3— Istorijos faktai religiją k 
jui II, kuriam “mes prisiekę 
ji vainikuojant”, kai kunigai 
Olšauskas, Bartuška, vysk. 
Karevičius veda derybas, kad

kūpąs Masalskis 
kad sukilimas būtų paskan
dintas kraujuose.

i 1863 m. įvyko valstiečių su- 
i kilimas Lietuvoje. Buvo atski
ri kunigai, kurie ėjo kartu su 
liaudimi, bet kunigijos masės, 
savo vyskupų vadovaujamos, 
nepalankiai, žiūrėjo į sukilimą. 
Vyskupas M. Valančius gany
tojiškame laiške ragino suki
lėlius nutraukti kovą, padėti 
ginklus. Jis rašė: “Atsiduokit 
visiškai ant mylistos ir miela- 
širdystės aukščiausios jūsų 
krašte vyresnybės, .kuriai 
šviesiausias ciesorius pavedė 
macę dovanoti visiems, kurie, 
pametę ginklus, parodys tikrą

nes vystymosi

mo”. Muravjovo-koriko “mie- 
laširdystė” buvo tokia, kad 

rtskleidžia gamtos ir visuome- tūkstančiai Valančiaus įkalbę- 
objektyvius tų ir padėjusių ginklus sukilė- 

dėsnius, padeda žmonėms pa- Lų buvo nužudyti, nuteisti į
žinti ’ir pakeisti pasaulį. Visa l.htorgą, ištremti į Sibirą, 
mokslo vystymosi istorija rodo Kylantį revoliucini judėji- 
priešak i n i ų materialistinių mą Lietuvoje reakcinė kunigi- 
įdėjų kovą prieš antimoksli- 
nes idealistines idėjas, prieš 
religiją.

šiuo metu dėl didelių 
šio ir technikos laimėjimų, dėl 
didžiulių vykstančių tautų gy
venime socialinių - poslinkių

Vokietijos 
valdoma “karaliaus” 

kai archivyskupai

Visa tai 
kova už 

bet tikras 
išdavimas.

paveiktu Lietuvą 
dalimi, 
Uracho,
Skvireckas, Reinys ir reakci
niai dyasininkai Lietuvoje 
sveikino hitlerinę, okupaciją ir 
ragino tikinčiuosius padėti vo
kiečių karuomenei. 
re tik kad nebuvo 
Lietuvos reikalus, 
Lietuvos reikalų
Taip kalba Lietuvos istorija, 
taip kalba faktai. Religija, 
katalikybė Lietuvos gyvenime 
vaidino reakcinį vaidmenį. Tą 
patį^r pamatysime susipažinę 
su bet kurios kitos tautos is
torija.

Visuomenės vystymosi isto
rija yra gamybos vystymosi is 
torija, liaudies masių istorija. 
Visuomenės vystymasis yra 
dėsningas reiškinys, kurio pa
grindas ir kuriamoji jėga yra 
gamybos būdas. Kas ieško vi
suomenės vystymosi priežas
čių visuomenės idėjose ar. net 
religinėse pažiūrose, tas nu
klysta nuo teisingo visuome
nės vystymosi tjTimo kelio. 
Religija, būdama susirišusi su 
reakcine visuomenės klase ir 
jos valstybe, duodama iškreip
tą, neteisingą tikrovės atspin
dį, neišvengiamai tampa vi
suomenės vystymosi stabdžiu.-

Tokiu būdu, tiek mokslo, 
tiek ir visuomenės vystymesi 
religija atlieka neigiamą vaid
menį.

a

Šis tas iš šen ir ten

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Lietuvos TSR Knygų 
rūmuose

Per 1947-1955 metų lai
kotarpį Lietuvos TSR Kny
gų rūmai gavo apie milijo
ną įvairių spaudinių: kny
gų, periodinių leidinių, gra
fikos spausdinių ir kt. Kad 
g’alima būtų susiorientuoti 
toje didelėje spaudos masė
je, Knygų rūmai ruošia 
bibliografinius leid i n i u s. 
Nuo 1947 metų sistemingai 
leidžiamas “Knygų metraš
tis,” o nuo 1949 metų — 
“Žurnalų ir laikraščių 
straipsnių metraštis.” Be 
to, leidžiami vaizduojamojo 
meno, muzikinės literatū
ros ir recenzijų metraščiai.

Atskirame “Lituanikos 
metraštyje” suregistruota 
yra medžiaga apie Tarybų 
Lietuvą, išspausdinta są
junginėje b e i broliškųjų 
respublikų spaudoje.

Norėdami užpildyti tary
binėje lietuvių bibliografi
joje susidūrusią spragą — 
subibliografuoti lietuvišką • 
spaudą tų metų, kada met-* 
naščiai dar nebuvo Jeidžia- 
mi (nuo 1940 m. birželio t 
mėn. iki metraščių pašino-* 
dymo pradžios), Lietuvos 
TSR Knygų rūmai leidžia 
metinius bibliografinius lei
dinius — “Lietuvos TSR 
Įmygą” ir “Lietuvos TSR 
žurnalų ir laikraščių 
straipsniai.” ’Tarybinio lai
kotarpio lietuviškos knygos 
bibliografija jau pilnai Už
baigta. Šiuo metu Knygų 
r ūmai rengia suvestinę 
penkiolikos metų tarybinės 
lietuviškos knygos biblię- 
grafiją. ‘ Atskiru leidiniu 
išleisti 1944 -1948 metų 
4 ‘ Ž u r n a 1 ų ir laikraščių 
straipsniai.” ♦

•

Nuo ateinančių metų re
organizuodama bibliografių 
nių leidinių struktūra- Vie
toje leidžiamo metų ketvir
čiais “Knygų metraščio” ir 
mėnesinio “Žurnalų ir laik
raščių straipsnių metraš
čio” bus leidžiamas kar
tą į mėnesį suvestinis 
“Spaudos metraštis,” ku
riame bus registruojarųa 
visa respublikos spauda: 
knygos, muzikinė literatū- 

grafikos spaudiniaij 
recenzijos.

S. KurliandČikas

'9

ja, saugiausia vieta esanti 
automobiliu j e su metali
nėm lubom.

Jerry Simons, Davenport, 
Iowa, sulaukęs. 106 metų, e- 
sąs sveikas ir linksmas. 
Laike iškilmingo minėjimo 
šimto ir šešių metų metų 
gimtadienio sukaktuvių, su
sirinko nemažas būrelis gi
minių ir draugų. Jisai ger
damas stiklą vynuogių sun
kos tostą už merginos svei
katą, kurios jis niekados 
nebuvo matęs, pareiškė: 
Labai džiaugiuosiu, kad aš 

j esu vienišas, nevedęs. Jeigu 
i aš • būčiau turėjęs žmoną, 
tai užtikrinu jus, kad tokio 
ilgo amžiaus būčiau nesu
laukęs. Ir dar pridūrė: Ve
dybos gal būt neblogas da
lykas. Bet kas gali žinoti 
prieš apsivedimą, ar žmo
na bus gera ai’ bloga? Tad 
nusprendžiau vienišas gy
venti.

' J. Simmons per visą gy- 
■ i net venimą nerūkė ir negėrė 
šaltinis”, alkoholinių gėrimų ir mei- 

Kad lietuviams, lės neragavo.
kunigija ---------

ja ii' bendrai klerikalai sutiko 
priešiškai, prakeikimu griaus

imais. 1905—1907 m.m. revo-I 11 i <"i to. ---------j v • -i. c. i • i. t '

mok- j liiiciniy įvykių metu kunigij

stoti prieš mokslą'. Ji dabar 
net giriasi einanti su mokslu. 
Bet ji ir toliau lieka religija, 
kurios pagrindą sudaro anti- 
mokslinis pasaulio aiškinimas, 
tad ji su mokslu gali eiti tik 
tiek ir tik su tokiu, kiek ir ku
ris neprieštarauja religijai. 
Bet tai jau ne mokslas, o jo 
parodija. Tokį dabar bažny
čia siekia padaryti mokslą, 
kai mėgina sutaikyti jį su re
ligija ir tuo nustumti jį nuo jo 
pasiektu aukštumų į teologijos 
tarnaitės būklę. Nerasime nė 
vieno žymesnio mokslinio at
radimo, kurio bažnyčia ir šiuo

nėjo kartu su liaudimi 
sakyklų skelbė ganyto-1 
vyskupų laiškus, ku
bu vo smerkiami r-?vo

ginamas caras,

ne tik 
bet iš 
j iškils 
i iuose
liucionieriai, 
raginami katalikai pasitrauk
ti nuo revoliucijos ir išdavinė
ti liaudies ‘ kovotojus į “vy
riausybes rankas”, tai yra tie
siog i caro budelių rankas. 
Religininkai tada išvystė pla
čią antirevoliucinę

Kad praeityje 
daug žalos padarė 
tautai, turėjo pripažinti 
kunigų .laikraštis “; 
Jis rašė: 
kaip tautai, 'mūsų 
yra padariusi nemažą nuo
skaudą, to niekas z neužgįs..'. 
turime prisipažinti, kad ,kuni-

veiklą, 
bažnyčia 

lietuvių

metu nebūtų sutikusi be peilio gai ištautino nemažą Lietuvos 
užantyje arba bent «u nepasi
tikėjimu. Iki šiol bažnyčia 
keikia didįjį Darviną, kuriuo 
didžiuojasi viso pasaulio pa
žangioji žmonija.

Tiek mokslo vystymosi, tiek 
ir aplamai visuomenes vysty
mosi srityje religija gali pasi
girti vien savo reakciniu vaid
meniu. Visuomenei suskilus į 
antagonistines klases, religija 
pajungiama tarnauti išnaudo
tojams. Kovojant prieš feoda
lizmą, reikėjo kovoti ir prieš 
jo ištikimą tarnaitę — bažny- 

metui buržuazija u 
religijos pagalba

dalį, platindami per bažnyčią 
Ligi šiol 
d augiau- 

tokiu vie-

Pietinis žemynas. Ant- 
arktika,' didesnis už visą 
pietinę* Ameriką. Jo saus- 
žemis stovi 6,000 pėdų virš 
marių lygumos.

Paestum, Italijoje, ka
sant statybai skiepą, suras
ta astuoni moliniai puodai 
pilni medauš. Puodai buvo 
užkasti apie 8,000 m. 
dus ir puodai gerame 
vyje.

Me- 
sto-

ze-1952-ais m. didysis 
mės drebėjimas Kamčiako- 
je iškraipė visą žemės ru
tulio stuomenį /liemenį).

Ne visur saulė šviečia 
vienodai. Skaisčiausiai sau
lė šviečia aplink ekvatorių, 
negu kur kitur. . .

čia. Šiuo 
naudojasi 
kovai pros proletariato judėji
mą už socializmą.

Reakcinį bažnyčios vaid
menį labai įtikinamai parodo 
Lietuvos istorija. Krikščionybė 
atsirado Lietuvoje politiniais 
sumetimais prieš liaudies va
lią ir interesus. Kryžiuočiai 
nešdami Kristaus mokslą, 
griovė ir degino Lietuvos so
džius, žudė, varė i religiją 
gyventojus, pavergė ir nutau
tino senuosius p.rūsus.

. Lietuvos bajorija pasinau
dojo krikščionybe, kad dar la-

mūsų laikraščiuos 
šia buvo nu rod o m 
tų Vilniaus vyskupijoje. Buvo 
tenai eilė vyskupų, kurie visai 
neatsižvelgė į lietuvių reika
lus, kaipo tautos ir vare to
linus pradėtą lietuvių ištautį- 
nimo darbą’’ (1906 m. Nr. 21, 
.‘•27 psl.). Bet “šaltinis” neko- 
\o.jo už Lietuvos reikalus. Jis 
Visą savo tulžį liejo prieš so
cialistus ir revoliucinį judėji
mą, solidarizuodamasis ■ su 
idealais “Tėvynės sargo”, ku
ris filosofavo: “Jei dėl tėvy
nės reiktų atsižadėti Dievo, 
tai apleisk tėvynę, o mylėk 
Dievą” (1896 m. Nr. 3), nes 
“Yra turtas daug brangesnis 
už gimtąją kalbą: tai šventas 
tikėjimas” (1896 m. Nr. 10). 
Matome, kiek “Tėvynės Sar
gui” rūpėjo Lietuvos reikalai. 
Ta proga visai taikliai paste
bėjo V. Kudirka: “Kaip iš
drįsta naujasis laikraštis va
dinti save tėvynės sargu, iš- 
anksto paketinęs tą tėvynę 
apleist, pareikalavau , katali
kystei. Tegu vadinasi “Kataii-

Jeigu Indijoje būtų gali
ma sumažinti žmonių mir
tingumą, kaip kad J. A. 
Valstijose, tai Indijai už 
vieno 'šimtmečio reikėtų 
penkių žemių, tokių, ant 
kurios mes gyvename, kad 
apgyvendinti savo visus 
žmones.

Pagauta ir paženklinta 
žuvis abacore perplaukė 
Ramųjį vandenyną, 4,915

Kivi paukštis neturi 
sparnų nei uodegos. Deda 
kiaušinius, kiek jis pats 
sveria, ir prieglaudai išsi
kasa sau urvą žemėje, kaip 
barsukas.

Tiktai penki šimtai 
ma radiacijos spindulių už
muša žmogų. Bet reikia 
panaudoti net du milijonus 
gama spindulių užmušimui 
maisto bakterijų.

ga-

kurieNervuotus šunis, 
nepakenčia riksmų ir bilde
sių, galima apraminti su 
vaistais reserpine.

Išleidama 65,000 
vandenio, kol padaro 
toną plieno.

tonų 
vieną

Vyrai tarpe 21 ir 50 me
tų amžiaus, - maudydamiesi 
daug greičiau nudega nuo 
saulės, negu moterys.

JAV armijos pareigū
nai priimdinėdami jaunuo
lius į kariuomenę patėmi- 
jo, kad Texas valstijos esą 
aukščiausi vyrai,’ ir- turi 
geriausius dantis.

Po Texas, vai. vyrų aukš
čiu seka šios -valstijos: O- 
klahoma, Mississippi, Te- 
nnesee. Žemiausi yra Rho
de Island-, Connecticut, 

pasaulio Pennsylvania, New York,
istorijoje. Naktis tęsėsi nuo. Mass., New Hampshire ir 

2-ros iki 1.4-tos d. Newz Jersey, 
i _____

r--------------------- į

Jeigu nori dagyventi iki 
102 metų, tai gerk kasdieną 
po vieną butelį alaus. Daug 
dirk, ir daug ilsėkis. . .

Taip pasakė 102 
puke Joan Pilar 
Mass. / y

Ilgiausia naktis

ra, 
bei

N. Y. ISTORIJA IZRAELIUI 
te

N. Y. valstijos gub. Hari* 
manas padovanojo Izraeliui 
10 tomų New Yorko valstijos 
istorijos knygit. *

V

da policijos mechanikams 
apžiūrėti jų mašinų moto
rus, ar iš jų kur nors nesi
veržia nuodingos dujos 
(carbon monoxide), kurios 
dažnai apsvaigina auto vav 
ruotojus, ir nuo to įvyksta 
daug' nelaimių.

Apžiūrėjimas motoro ę- 
sas veltui. J

t

metų se- 
Belmont

Anglijoje protestantų 
vyskupas James Ušsbejį, 
skaitydamas senovišką ka
raliaus James bibliją, kuri 
buvo išleista 1650-54 m., su
rado parašyta, kad mūsų 
žemė buvo sutverta 4004 
m. pirm Kristaus gimimo.

Didžiausias meteoras nti- 
kritęs Pietinėje Afrikoje, 
kuris sveria 35 tonas. v

v

rius gerai išsilaikęs, todėl galės, labai daug pasitarnauti 
tiek lietuvių kalbos, tiek ir lietuvių literatūros istori
kams., tyrinėjantiems senuosius mūsų rašto paminklus, 
Į Odesos biblioteką tas egzempliorius patekęs, po 1869 
m. arba dar vėliau, nes ' prieš titulinį lapą yra- įrašas, kad 
knyga pirkta Berlyne 1869 metais už tuo metu gana 
stambią pinigų sumą". . . r 1

7;<s, Ar.sai 
gfl M W

rugsėjo
1752 m.

didesnis nuošimtis 
negu vyrų kenčiamoterų 

nuo visokių širdies susijau
dinimų ir rūpesčių.

Laike judros siVperkūni
4

JluMMlOlJj-jiįiJ- Jr.'-l i “ ■' Jib t'

Weshingtono valstijoje 
automobilių vairuotojai iš
važiavę kiek toliau iš mies
to sustoja šalia vieškelių 
valstijinese stotyse ir duo-

. '' 'AMoteriški hormonai — es-. 
trogenai, įleidžiami su špil
ka į gyslas arba naumenis, 
sustabdo kraujoplūdį iš no
sies ir iš kitur, darant e— 
pehacijas.

Surinko Pregnęsas

ai
ra

-■
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS Ypatingos žmonių bėdosSUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)

4 Bet Grigaliūnienė, nors ir labai buvo 
pasišovusi patriukšmauti prie pono 
Skrodskio palocių, atsiminusi balandžio, 
mėnesio rykštes, baimingai klausė:

—O saldotų paskui ar vėl nesišauks 
Skrodskis? '

—Nesišauks, tikrai nesišauks,—rami
no ją ir kitus nuogąstaujančius Balsių 
Petras.—Taip ir-ponas Survila tikrino. 
Skrodskis ir jo patarėjas elgiasi netei
singai. Jie nori mus įbauginti ir pakeis
ti žemę neva mums patiems sutinkant.* 
Jie gali bandyti, sako ponas Survila, su
daryt neteisingus dokumentus, popie
rius, teismą savo pusėn palenkti, bet 
valdžios pagalbos nesišauks. Valdžios 
šį kartą jie patys bijosi.

Nedaug atsirado tokių, kurie balsiai 
abejojo, ar nebūtų geriau pasiduoti pono 
valiai ir kraustytis į’ Užbalins. Ir pati 
Grigaliūnienė čia pat jau kurstė kaimy
nus eiti rytoj į dvarą ir Šaukti, kad že
mės neatiduosime. Taip manė beveik ir 
visi kaimo vytai.

—Šį- kartą mes ne vieni, — kalbėjosi 
farp savęs. — Jaunasis ponas Survila 
imasi mus ginti. Jis eina mokslus Pe
terburge. Jis žino zokoną. Jis klausinė
ję apie Skrodskio inventoriaus knygas. 

*Q Dimšelė sykį pasakojo, kad kažkuria
me dvare ponams buvę riestai, kai pa
sirodė jų nteisybės ir savivaliavimai.

—Ir kunigas Mackevičius užtars, — 
drąsinosi kiti.—Ir jis nuolatos kartoja, 
kad kas ant kokios žemės sėdi—jo ir yra. 
Nė išperkamųjų nereikėsią mokėti.

Ne vienas vėl prisiminė pono Skrods
kio dukterį:

— Ir panelė neleis tėvui saldotų šauk
tis. Ji ir nuo “koto” Rudžio mus apgy
nė! Ir tijūnui ragus aplaužė!' Ir Pše- 
mickį pažabojo!

Taigi rytoj kas gyvas.—visi į dvarą!
XXXII

šeštadienį, vakariop, ponas Skrodskis 
įu Jurkeviciu sėdėjo verandoje, rūkė 
pypkes ir dar kartą žiūrinėjo dvaro lau
kų planus, kaip jie buvo sudaryti mati
ninko pagal judviejų nurodymus. Ponui 
Skrodskiui planai panko. Prijungus Ši
lėnų kaimo laukus, iš dvaro žemių bus 
galima lengvai išskirti plotą, tinkantį 
palivarkui ir jį paskirti Jadvygos daliai.

— Būtų dar geriau, — samprotavo 
dvarininkas, — jei iš Šilėnų kaimo jau 
dabar atimtume ir sodybas, o juos su 
trobesiais priverstume nusikelti. į Užba
lins. ;Wk £

Bet Jurkevičius įtikinėjo, kad sodybų 
dar nereikia judinti:

— Po metų — kitų jie patys išsikels, 
pamatę, kaip nepatogu, kai dirbamas 
laukas bus toli nuo sodybų. O mes už; 
sodybas pridėsime'žemės Užbaliuose ir 
pažadėsime miško lengvesnėmis sąlygo
mis.

Plane gražiai sutvarkyta ir kitų kai-1 
mų — Paliepių, Juodbalių ir Karkliškių 
žemė. .Čia kivirčų bus mažiau, nes vis
kas pasilieka vietoje. Bet jurikonsulto ir 
čia gudriai pasidarbuota. Kaimų žemės 
išdėstytos taip, kad vienur į jas įsibrau
na dvaro laukai, kitur jos į dvaro lau
kus. Ir su keliais bei privažiavimais chlo- 
pams būsią keblu. O už visa tai dvaras 
ir toliau turės nemaža pigių atodirbinių 
dienu, c- . \

Ponas Skrodskis su pasitenkinimu 
žiūri į planus ir klauso, kaip ką aiškina 
Jurkevičius. Visa tai gražu, bet ar mu
zikai duosis taip akivaizdžiai apgauna
mi?

— Jie gi tučtuojau apsižiūrės, į ką ve
da tokis išplanavimas, ir atsisakys pasi
rašyti išperkamuosius raštus, — prie
kaištauja dvrininkas.

Juristas, gudriai prisimerkęs, nusišyp
so:
~ Nebijokit, maloningas pone. Gerie

ji ir blogieji šio išplanavimo atžvilgiai 
paaiškės tik begyvenant. Natūroje ne 
viskas taip greitai krinta į akis, kaip čia 
ant popieriaus ir kai aš jums parodau 

• tai, kas* anaiptol ne kiekvienam iš sykio 
. suprantama. Svarbu, kad mes pirmiau

sia apsidirbtume su Šilėnais. Dėl to tu
rime elgtis atsargiai ir taktiškai. Bet 
kurgi dingo tie Šilėnų maištininkai?

i Ponas Jurkevičius jau ne pirmą kar
tą žvalgėsi po verandos stiklus, bet žmo
nių nematė nei kieme, nei kelyje. Diena

pasitaikė ne iš gražiųjų. Nelijo, bet dan
gus buvo apsiniaukęs, pūtė stiprokas 
vakarų vėjas, ošė medžiai, o alyvos krū
mas ties, verandos kampu brūžino stiklą.

Ponas Skrodskis pradėjo nerimauti ir 
nervintis. Stoti akis akin su kaimiečiais 
jam niekados nebuvo malonu, o ką bekal
bėti dabar, kai ir pats reikalas toks 
drastiškas, ir rezultatai dar ne visai tik
ri. Ar nebūtų geriau jam visiškai nesiro
džius? Tegul derybas veda Jurkevičius 
su Pšemickiu, o jis tik sutartis pasira
šys. Taip‘apsisprendęs, jis kiek aprimo ir 
belaukdamas užsirūkė naują pypkę.

Pagaliai ant kelio, nuo Šilėnų, pasiro
dė žmonių būrys.

— Eina, — tarė juristas. — Bet ko
dėl jų tiek daug?

Iš tiesų, ėjo ne keliolika gaspadorių, 
bet, kelios dešimtys žmonių — vyrų ir 
moterų. Verandoje užsidariusių ponų 
nesiekė joks garsas, ir atrodė, kad ke
liu traukia tylių žmonių būrys.,Bet įsi
žiūrėjęs, kiekvienas pastebėtų, kad ten 
eina susikaupę ir pasiryžę žmonės. Ėjo 
jie neskubiu, bet tvirtu žingsniu, pasi
davę į priekį. Daugelis turėjo rankose 
lazdas, kiti, matyt, ginčydamiesi, mos
tagavo rankomis. Vėjas plevėsavo jų 
atsegiotų triniyčių skvernus, moterų si
jonus ir skarų kampus. Kai kurie buvo 
be kepurių, papurusiomis galvomis, 
sutaršytais plaukais.

Išgirdęs Jurkevičiaus nusistebėjimo 
žodžius, priėjo prie stiklo ir ponas 
Skrodskis. Iš tiesų, ta vėjo suplakta mi
nia darė nejaukų įspūdį ir klusnaus, tai
kaus žodžio iš jos sunku buvo laukti. 
Ponas Skrodskis, kaip ir daugelis žiau
rių žmonių, širdies gilumoje buvo prie
taringas. ir bailus. Ne, ginčytis su tais 
žmonėmis jis neis! Tad, stengdamasis 
būti abejingas, kreipėsi į juriskonsultą:

— Štai jie pagaliau ir atėjo. . . Na, ką 
gi, ponas Jurkevičiau, prašau susižinoti 
su ponu Pšemickiu ir ten pat nuo gonkų 
išaiškinkite tiems žmonėms, mūsų pa
siūlymus.

Juristas nustebęs pažiūrėjo į dvari
ninką:

— Kaip tai, maloningasis pone? Tokiu 
svarbiu reikalu kalbėtis be jūsų? Jie 
manęs ir klausyti nenorės. Tik jūsų o- 
rumas ir autoritetas gali juos sulaikyti 
nuo kokių išsišokimų. Žinoma, aš neat
sisakau tą reikalą išaiškinti, nušviest, įti
kinti juos, pasiremdamas juridiniais 
argumentais, bet jūs turite pradėti. Jū
sų buvimas tęn yra būtinai, būtinai 
reikalingas.
Ponas Skrodskis negalėjo nepripažinti, 

kad Jurkevičius teisus. Tad sutramdęs 
savy bailumo priepuolį, krito į kitą 
kraštutinumą — desperatišką pasiryži
mą nieko nepaisant laužti bet kokį pa
sipriešinimą. Ką pagaliau? Bijoti muži-' 
kų? Nesulaukimas!

Atėjo prievaizdas su vaitu ir prane
šė, kad Šilėnų žmonės jau kieme ir 
laukia pono.

— Kodėl taip vėlai? — sušuko staiga 
supykęs dvarininkas. — Buvo sakyta po 
pietų, o dabar jau vakaras artėja! 1

Vaitas virpančiu balsu ėmė teisintis, 
kad tikrai jis įsakęs chlopams stoti tuoj 
po pietų.

— O kodėl jų tiek daug? Aš sakiau tik 
gaspadorius sušaukti.

— Tikrai taip, aš šaukiau tik gaspa
dorius, maloningasai pone.

— Išvaikyti! Šunimis užpiudyti! Kitą
syk tegu ateina! — rėkė niršdamas dva
rininkas.

Čia prievaizdas pasisakė girdėjęs, kad 
ir kituose dvaruose mužikai, šaukiami 
tartis, eina visas kaimas su bobomis ir 
net su vaikais. Toks jau, matyt, smalsu
mas visus apėmęs. Ponas Jurkevičius 
mandagiai, bet tvirtai ėmė įrodinėti, 
kad atidėlioti šio reikalo negalima, kad 
atidėliojimas mužikus tik padrąsintų 
priešintis, atsirastų visokių kurstytojų 
ir patarėjų, žodžiu, pradėjus, reikia 
šiandien viskas baigti. Išvengti triukš
mui geriausiai būsią, jei vaitas su po
nu Pšemickiu tik gaspadorius atves čia, 
prie verandos, o visi kiti tegu lieka kie
me už tvoros.

Ponui Skrodskiui šis sumanymas pa
tiko.

— Gerai. Šaukite čion gaspadorius, 
o visi kiti tegu lieka už tvoros!

(Bus daugiau) »
, , . Z T

Besikalbdėdamas su žmo
nėmis, išgirsti labai apgai
lėtinų dalykų. Dar caro lai-! 
kais, vykdami iš Lietuvos | 
į Ameriką, daugelis pasi
duodavo jaunesnio am
žiaus. Priežastis buvo tokia: 
visi jauni ir sveiki vyrai 
verstinai buvo imami į ca
ro armiją, tai 20 ar 21 me
tų amžiaus vyrams į užsienį 
išvykti buvo draudžiama. 
O jei, slaptai bandant per 
rubežių pereiti sargybinė 
policija pagaudavo, tai jau 
sunku būdavo išsiaiškinti 
sienos peržengimo priežas
tį. Valdžia skaitydavo ban
dymu pabėgti nuo tarnybos 
armijoje. Pagavę apie 20 
ar 21 mėtų vyrus bandant 
išsprukti į užsienį jau ne
paleisdavo, grūsdavo į ar
miją.

Aišku, kad dauguma iš 
Lietuvos emigravo į Ame
riką kaip tik prieš pašauki
mą į militarinę tarnybą, 20 
ar 21 metų amžiaus. Veng
davo bėdos, jei valdžia su
gautų bandant pereiti ru
bežių, kad negrūstų tiesiai 
į armiją, atsargai pasiduo
davo 18 metų amžiaus. Taip 
visu keliu, i Amerika ir ei
davo 18 metų amžiaus. At
vykę į Ameriką, nieko blo
go nemanydami, visur dirb
tuvėse, į bankus dėdami pi
nigus, apsivesdami ir imda
miesi J. V. pilietybes popiet 
rius paduodavo sąvo am
žių dvejais ar trejais me
tais jaunesnį.

Bet dabar, kada Ameri
koje organizuotas darbinin
kų judėjimas iškovojo se
natvės pensiją, tai pasi- 
jauninę žmonės negali gau
ti pensijų pagal tikrą savo 
amižių. Pas i jauninimas tam 
pakenkia. Pasak patarles: 
“Bėgdami nuo vilko, užbė
go ant meškos”.
Jungtinių Valstijų valdžia 

tuo reikalu padeda žmo
nėms ištaisyti amžiaus 
klausimu padarytas klai
das. Pats vyriausias am
žiaus įrodymui dokumen
tas yra metrikai. Bet lie
tuviams ' metrikų gavimas

So. Boston* Mass.
7

Įspūdžiai iš Laisves 
še ii ninku su važi avimo
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Gyvenimas —tai teatras 
be pertraukos. Čia žmogus 
šoki, dainuoji; čia raitais!- 
vaitoji skausmuose, iš ku
rių nesimato vilties išsiru
tuliuoti. Pavyzdžiui, mes, 
southbostoniečiai, ruošėmės 
prie šausio 20-osios pokylio, 
kurio tikslas buvo — pa
remti savo dienraštį Lais-
vę. Mes pakvietėm apylin
kės draugus ir jie nepatin
gėjo atsilankyti. ’

Pokylyje mes turėjom iš 
Laisvės redakcijos Antaną 
Bimbą, kuris pasakė įdo
mią kalbą. Kaip 'keista, šį 
sykį Antanas nebėdavojo 
apie dienraščio sunkumus, 
ir iš karto susibarė nuomo
nė, kad jis atvažiavo ne su
stiprinti dienraštį, o tik 
pasidalinti su mumis pa
sauliniais įspūdžiais. ■ Ta
čiau, mūs draugai suprato 
jo misiją, ir ar žinote, kad 
mes parėmėm dienraštį su 
apie trimis šimtais dolerių! 
Pokylis baigėsi entuziastiš
kai, visiems bedainuojant 
ir pakilusiu ūpu, kad šie
met southbostoniečiai turės 
gerą atstovybę Laisvės šė- 
rininkų suvažiavime.

Sausio 2,5 d. važiuoju pas 
draugą Matulevičių, su juo 
važiuosime pas Juozą Šukį, 
kad galutinai susitarus dėl 
kelionės į suvažiavimą.' Ko
kia ironija, kai sužinojau, 
jog Šūkis • išvažiavo ten, 

iš Lietuvos* yra labai sun
kus dalykas, o gal ir visai 
negalimas. Priežasčių tam 
yra labai daug. Vyriausia 
priežastis tai yra smetoni
niai valdininkai, kurie vis 
riogso Washingtone ir ar
do santykius tarp Amerikos 
ir Lietuvos. O’ kitos prie
žastys, tai karo metu Lie
tuvoje, daugelyje vietų, yra 
sunaikinti dokumentai. 
Juos sunaikino kanuolės ir 
bombos, o vejami iš Lietu v. 
vokiečiai taipgi viską ar
dė, degino, sulyg savo nusi
statymo, kacĮ nepalikti ak
mens ant akmens neap vers
to. Taigi dėl čia suminėtų 
priežasčių metrikų gavi
mas iš Lietuvos yra neįma
nomas.

Kiti būdai atitaisymui 
pasijauninto amžiaus, klai

kių gali būti šie: Jei pri- 
j klausėte į pašalpines drau- 
' gijas ir ten esate padavę 
teisingą amižų, gaukite iš 
draugijos paliudijimą. 
Jei dedami į banką pi
nigus, esate pasidavę tikrą 
amžių, gaukite iš banko 
paliudijimą. Kur gavote, čia 
įvažiavę,- pirmuosius dar
bus ir jei padavėte tikrą am
žių; gaukite iš darbdavio 
paliudijimą. Kai kuriuose 
miestuose gyventojai ir 
nuosavybių neturėdami mo
ka taksus: Jei esate mokė
ję tokius, taksus ii: esate pa
sidavę tikrą amžių, gauki
te paliudijimą. Turėdami 
tokių paliudijimų vieną ar
ba keletą, jūs nueikite į 
vietinį Social Security sky
rių, įteikite jiems tuos pa
liudijimus ir paaiškinkite 
priežastis dėl pajauninto 
amžiaus.’ Su tokiais paliudi
jimais Social Security įstai
gos skaitosi.. o

Tie Žmonės, kurie pajau
nintu amžiumi pasidavė vi
sur, darbe, organizacijose, 

i bankuose ir išsiimdami pi
lietybės , popierius, tai jie 
neturi būdo kitaip tą klaidą 
atitaisyti, kaip tik gavimu 
metrikų.

Pranis Papilietis

iš kur jau niekad nebegrįš. 
Jo mirtis mane taip pri
trenkė, jog sekančią naktį 
negalėjau nei užmigti; jis 
ne tik kad buvo idėjos 
draugas, bet aš pas jį iš
dirbau septynerius metus, 
ir vienas kitam nesam pa
sakę blogo žodžio. Pasiges 
jo ne tik idėjos draugai, 
bet ir plati Bostono apylin
kė.

Nepaisant tokios širdgė
los,- mudu su Matulevičium 
pasiruošėm kelionei.

Mūsų kelionė buvo niūri, 
o prie to prisidėjo ir pū- 
guotas oras. Pasiekus Kul
tūrini Centra, atradome 
namo gaspadorių Brazaus
ką, Sasnienę ir Penkauską 
su Blažioniu, Gaspadorius 
pagamino mums pusryčius, 
kurie susidėjo iš kiaušinių 
ir lašinių. Baigiant val
gyti, pradėjo rinktis dele
gatai, ir netrukus išsikėlė- 
me mitingų salėm

Pirmutinė sesija nebuvo 
jauki, nes paprastai joje 
atliekamas formališkumas, 
o antra, daugx delegatų pa
vėluoja, tad ir šis suvažia
vimas nebuvo išimtis. Už
baigus įvairių komisijų 
rinkimą, nutarėm eiti pie
tų., .

Antra sesija'. Kai z pra
dėjo plaukti sveikinimai, 
tai su jais ir ūpas pakilo. 
Ypatingai, nežiūrint, kad 
reakcija puola mūsų įstai
gas" visu pašėlimu, kad 

mirtis skina vieną po kito, 
kas labai apsunkina admi
nistraciją finansiniai, o re
dakciją literatiniai, tačiau, 
Bukniui išdavus praėjusių 
metų raportą, pasirodė, kad 
mes Jzirime galingą spėką. 
Viskas, ko reikia, tai dau
giau suglausti savo spėkas. 
Tie, kurie galime rašyti, 
rašykime dažniau, o kurie 
to negalime, pasistengkime 
padirbėti tai, ką galime, ir 
vieną kitą dolerį šiemet 
daugiau paaukokime, tai ir 
atpildysime mirusių drau
gų paliktą spragą. Taip 
darydami mes pagerbsime 
mirusius, kurie be jokios 
atvangos1 nesitraukė «iš ko
vos lauko iki Užmigo mir
ties miegu.

Gyviausias konferencijos 
punktas buvo, tai kuomet 
R. Mizara išdavė redakci
jos raportą. Patsai rapor
tas buvo labai trumpas, 
bet taip sukoncentruotas, 
jog palietė visus įstaigos 
departments. Aš buvau 
tos nuomonės, jog tokiam 
raportui diskusijos visai 
nereikalingos. Vienok bu
vo kitaip. Pirmininkas vi
sai nesilaikė temos, leisda
mas delegatams kalbėti, 
kas ką norėjo, ir tūlį nu
sikėlė net į Sibirą. Bet gal 
tai ir gerai —niekas ne
galės sakyti, jog jis neturė
jo progos redakciją pamo
kyti.

Užbaigus antrąją suva
žiavimo sesiją, pakilusiu 
ūpu sugūžėjome į banketo 
salę; Čia skaniai pavalgėme 
ir linksmai dainavome iki 
vėlumos.

Abelnai, esu patenkintas, 
kad dalyvavau suvažiavi
me. Ateity būtų gerai, kad 
kuo daugiausia iš kolonijų 
draugų tokiuose suvažiavi
muose dalyvautų. Jie pa
matytų, kaip jdraugai, su
sispietę aplink savo įstaigą, 

[ nuoširdžiai ir sunkiai dir- 
jba. Aš tikiu, jog jie par- 
i važiavę į savo miestą ne- 
bumbėtų, o mestųsi į darbą 
ir kitus ragintų tai daryti.

Stebint newyorkiecius ir 
savo kolonijos draugų dar
buotę, atsistoja prieš tave 
keistas vaizdas: idėja ir 
siekis tas pats, bet siekėjai
suskilę į kelioliką liogęrių— 
draugai ir “draugai.”

Visiems, su kuriai teko 
draugiškai kalbėtis, o ypa
tingai Rudaminos ir Lazdi
jų ir Seinų dzūkams, dide
lis ačiū! Tačiau Večkiui ir 
Jonui Grybui neužtenka 
ačiū, mes jiems pasilikome 
skolingi. Jaunutis

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

Vilnies
KALENDORIUS

1957 Metų
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingaš turėti 
kiekvienam savo namuose. Kokiu tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in- 
formacijinių dalykij yra labai naudingų raštų 
įvairiais klausimais.

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

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Gaunamas 
Laisvės knygyne. Užsisakantiems per paštą kai
na 80c. Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis vertės po 10c. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį.

' Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hifl 19, NY.

Skaitytojų Balsai
Naujienos iš Dzūkijos mišką 

rsr r ■"'* ■■
Gavau iš Dzūkijos laišką, 

rašyta 1956 metų gruodžio .29 
d. Rašo tžrip:

“Dovanok man, kad neatsa
kiau į jūsų laiškus, kurių ga
vau du, ir už Naujų Metų 
sveikinimus. Labai' dėkoju. 
Laikraštį Laisvę gaunu jau 
kuris laikas ir nekantriai jo 
laukiu. Juo labai domisi ir 
mūsų kolūkiečiai, kurie kiek
vieną vakarą susirenka ir 
prašo paskaityti iš Laisvės.

Rašytojas Mizara su savo 
veikalais pažįstamas ir esu jo* 
knygas skaitęs, ir ne tik aš,‘ 
o ir daugelis Musteikos gyven
tojų. Jo brolis yra Marcinko
nių vykdomojo komiteto pir
mininkas ir labai gerai mano 
pažįstamas.

Darbai mūsų kolūkyje bai
gėsi ir ruošiamės pavasariui. 
Javus jau iškūlėme ir dabar 
vežame mineralines trąšas iš 
geležinkelio stoties, kurių ga
vome 100 tonų. Jomis tręšime 
laukus ir pievas. Be to, kasa
me durpes 'ir kompostuojame 
su mėšlu ir pelenais.

šiemet, kaip jau rašiau, pas 
mus buvo didelis derlius grybų 
ir uogų. Baravykus vežėme 
net į Maskvą ir Leningradą, 
kur labai brangiai moka: už 
vieną kilogramą džiovintų ba
ravykų gauname iki 140 rub
lių ir daugiau, ta'ip kad mus- 
teikiečiai šiemet pinigų stoka 
nesiskundžia.

Buvau nuvykęs ir aš Mask
von, apžiūrėjau jos įdomybes: 
Kremlių,' Metropoliteną, žemės 
ūkio parodą, keletą muziejų ir 
kitas įdomybes.

žiema pas mus kol kas nela
bai šalta, sniego dar nedaug, 
bet prisnigo anksti — spalio 
mėnesio pabaigoj, tai tas pats 
sniegas ir tebestovi. Kartais 
šaltis siekia iki 17 laipsnių,bet 
ir vėl atslūgsta.“

Tai taip rašo Lietuvos dzū
kai. J. Gaidis

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

. MEDŲ
1 Naturalis ir tikras medus 

bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ii* žolynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 

,atbudavojimui žmogaus kū
no

o Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir cit* 
rino (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skau
dėjimo ir šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prįsiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už t/$ 
galiono, $4.70 už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap- . 
simoka. Rašykite :

J. W. Thomson
R. F. D. 1, RT. 32,
N. Franklin, Conn.



Miami, Fla.
iKelni dienu įvykiai

Moteris buvo užpulta vokie
čio imigranto, katras tiktai 
penkeri metai kaip šioje šalyj.

Mrs. Sarah Gleiekstone, dir
banti telefono kompanijai, bu
vo pasilikusi viena ketvirtame 
aukšte apie 8 vai. vakaro, už
baigimui savo darbo. Nuėju
sią i moterų kambarį, ją grie
bė vyriškis, kuris buvo ten įė
jęs anksčiau ir pasislėpęs 
laukė jos įeinančios. Jai pra
dėjus gintis, užpuoliką mušti 
ir šaukti pagalbos, išgirdo po
ra vyrų, kurie dirbo žemesnia
me aukšte. Atbėgę, jie užpuo
liką suėmė. Tai buvo Irving 
Wurtz, 25 metų.- Policijos 
nuovadoj krečiant ipas jį at
rastas paslėptas peilis. Pasisa
kė esąs naciškų pažiūrų ir 
policijai saliutavo naciškai. 
Dabar gaus laiko šaltojoje bis- 
kį atvėsti.

Netekusi dukrelės, moteris 
nusižudė Miami Beach

Mrs. Reba Furr atvažiavo iš 
Ph i 1 ad e I ph i j os a ts i v e ž d am a
savo dukrelę Elaine, 12 metų. 
Mergaitė sirgo alergija (aller- 

^gy). Motina manė, kad čionai 
šiltam ore pabuvus, jūrose pa
simaudžius, gal mergaitė pa
sveiks. Bet išėjo kaip tik atbu
lai. Vietoj pagerėti, mergai
tės sveikata pablogėjo, dau
giau apsirgo, naktį atrado 
mergaitę mirusią, jos kūnelis 
jau atšalęs. Tas motiną labai 
sujaudino. Ji viešbuty, kur 
buvo apsistojusi, prisileido vo
nią vandens, ten pati prisigir- 
dė. Ant rytojaus tarnaitė atė
jusi kambarius valyti atrado 
du lavonus.

Sausio mėnesį veik visą čia 
oras buvo gana gražus, saulu
te , gerai pašildė. Turistai 
džiaugėsi, kad oras geras. Kas 
norėjo, galėjo ir jurų vande
nyje. pasimaudyti. Tiktai nak
čia kaip kada vėjas atpučia 
dūmų iš Everglades, nes ten 
pelkyno augalai dega''jau ge
rokas laikas ir negalima ug
niagesiams. prieiti ugnį užge- 
syti, tai taip ir leidžia išdegti. 
Kai didelis lietus užeina, tai 
apgesina, bet dabartiniu lai
ku lietaus nedaug, ne toks di
delis, kad ten ugnį užgesytų..

Saulute

(Tąsa iš pirmo pusi.)

mėjimo. Norėjo karą tęsti dar 
didesne energija. Siekė nauja 
karo taktika supliekti suvie
nytas jėgas talkininkų — 
Amerikos, Britanijos, Prancū
zijos ir Tarybų Sąjungos!

Tai toks yra Speidelis. Tai 
tokį sutvėrimą bando mūsų 
klerikalai ir menševikai pada
lyti didvyriu!

Kugelis pagal
Vilniaus receptą j

' ■ - ■ •
Kalbėjausi su vyrais; kurie 

gamins-keps šeštadienio vaka
rienei kugelį. Tai būsiąs nau
jausios ir vėliausios mados 
kugelis. Jie, mat. skaitė mote
li! žurnalą iš Lietuvos ir ten 
surado kugeliui receptą. Sako, 
jog pagal tą vilnišką receptą 
ir bus patiektas kugelis minė
toje vakarienėje.

Tai bus didelė naujiena vi
soms mūsų moterims. Todėl 
jos visos prašomos dalyvauti 
mūsų vakarienėje šio šeštadie
nio vakarą, vasario 9 d., Li
berty Auditorijoje. Nepalikite 

i savo vyrų namie. Tegul ir jie 
! atėję prisivalgys iki soties ku- 
i gelio pagal receptą iš Vil- 
! niaus, Lietuvos sostinės!

Rep.

LDS 1 kp. Banketas
Jei norite tikrai linksmai 

1 praleisti laiką, tai vasario 16 
j d. būkite Liberty Auditorijo
je, 110-06 Atlantic Avė., 

’ Richmond Hill., N. Y. Čia bus 
■šaunus banketas, kurį rengia 
i L. D. S. pirma kuopa. Nepa
prastai žema kaina, tik $2.50 
asmeniui. . ’

Vakarienė bus duodama 6 
P.M., nesivėinkite ir ateikite 
nevalgę, nes čia bus daug ir 
gerų valgių.

Tarp Lietuvių

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED MALE

Kadaise Wisconsin valstija 
buvo garsi savo pažangumu. 
Per daugelį metų jai vadova
vo LaFollettų šeima. Pirma tė
vas Robert LaFollette, o pas
kui net du sūnūs: Phil ir Bob.

Tai buvo, savo laiku, ypač 
tėvas LaFolltte, kovingi vyrai. 
Tėvas išsilaikė pažangiečiu iki 
mirties. Abudu sūnūs irgi ta
po žymiai^ politikieriais, bet 
ar pavargo ar paklydo, o Wis- 
eonsinas nudardėjo į McCar
thy klikos rankas!

Tai tokia istorija.

Su dideliu .liūdesiu skaitau 
korespondenciją iš Norwood, 
Mass. Te.n mirė ir tapo palai
dotas prieš keletą dienų labai 
brangus ir labai žymus veikė
jas' Juozas Galgauskas. Tai 
buvo gilaus įsitikinimo, malo- 

' naus būdo ir visų mylimas ir 
gerbiamas veikėjas. Skaudus, 
didelis nuostolis visam pažan
giajam judėjimui!

1 kp. narys

Brooklyn© kliaučiai 
bėdavoja

Rūbų gamintojai skundžia
si, kad vyriški siūtai eina iš 
mados. Darbininkai vyrai, ne
tik darbo dienom, bet ir šven
tadieniais vilkėja džiaketus. 
Pastaraisiais keletu metų siū
tų pareikalavimas eina žemyn.

Brooklyn© .lietuvių rūbų siu-! 
vimo kontraktorių dirbtuvės 
silpnai dirba. Vėlai prasideda 
sezonas ir ateitis neatrodo 
skaisti. Tik tūlos dirbtuvės 
dirba kiek geriau, kurios siu
va kareiviams, policijai, gais
rininkams ir kitiems unifor
mas.

Prašo finansinės
Lenkijai pagalbos

Lenkų Polonia Klubas atsi
kreipė į Kongresą su prašy
mu, kad Jungtinės Valstijos 
suteiktų Lenkijai finansinę 
pagalbą.

Praėjusį spalio mėnesį 
rrez. Eisenhoweris buvo pa- 
(iąręs pareiškimą, kad Jungti
nės valstijos yra pasiruošusios 
Lenkijai pagelbėti. Bet dabai 
jau nieko nebekalba, nepai
sant ir to, kad Lenkijos val
džia, rinkimus laimėjusi, da
bar rūpinasi gauti užsienio 
pagalbos.

Polonia Klubas todėl ir pri
mena, kad prezidento žadėta 
pagalba nebūtų greit pamirš
ta.

Aidiečiai, .nenusileiskite!
Jau kelintu kartu gamta 

baugino aidiečius. Ji vis pa
taiko užsukti savo aršiausias 
jėgas siautėti penktadienių 
vakarais kaip tik tuo laiku, 
kai aidinčiam laikas eiti į. pa
mokas. Prisilaikydami teatri
ninkų obalsio “The show must 
go on!” aidiečiai vis perbris
davo sniegus. Kažkaip šiltai 
nuteikdavo aidinčių at k ak k la
mas nenusilenktį sunkumams, 
nepaaukoti dainos gamtos už
gaidoms, nors tai nėra jau 
taip lengva.

Tačiau vasario 1-os vakarą 
sniegas (o gal daugiau radi
jas bauginimais) daugelį ai
dinčių nugalėjo. Atvažiuoti 
buvo galima, bet daugelis to
liau nuo centrinių važiuotos li
nijų gyvenančiųjų galvojo ne 
tai, ar bus galima atvažiuoti, 
bet, ar bus galima sugrįžti? 
Tiesa, atvyko drąsioji moky
toja Mildred Stensler, kuriai 
daugeriopai toliau už tolinu
sia gyvenantį aidintį, susirin
ko grupė aidinčių, tačiau per- 
mažai, kad galėtų Aidas turė
ti pilnutinai naudingą pamo
ką, tad jos nevykdė.

Tą vakarą visas Richmond 
Hill buvo numatytai, neapsa
komai gražus. Kadangi snigo 
be vėjo, kožnas medis, kiek
viena jo šakelė, kas žolynas 
ar krūrrfokšnis turėjo savo 
nuostabius kontūrus. Išėję na
mo anksti, turėdami' gražaus 
laiko, tūli aidiečiai sakėsi nuė
ję net į Woodhaven pešti, be
sigrožėdami papuoštu miestu 
užmiršę traukinius ir busus. 
Pastarieji ant šalutinių kelių 
šiek tiek vėlavosi; traukiniai 
kursavo normaliai.

Manau, kad radijušams ne
pavyks kitąsyk aidinčius iš
gąsdinti.

Kandidatė į čempionus
Geri žmonės pasakojo, kąri 

labai daug žmonių užsisako 
pakvietimus i Mikolo ir Mar-’ 
celės Jakščių 45 metų vedybi
nės sukakties banketą, kuris 
įvyks kovo 10 d., Auditorijoj. 
Per vieną tiktai Ireną Leva- 
nienę užsisakyta apie 50 vie
tų. Tuos užsakymus ji gavusi 
besisukinėdama tarp savo, 
draugių ir pažįstamų Laisvės 
bankete.

New Yorko spaudoje
I karstinis laikraštis “Daily 

Mirror” labai įsikarščiavęs 
reikalauja, kad Jungtinės 
Tautos svarstytų ne tik sank-, 
ei jų klausiusią prieš Izraelį, 
bet ir prieš Tarybų Sąjungą. 
Esą, Tarybų Sąjunga kalta 
1 ai p įsiveržėlė Vengri jon. Tas 
laikraštis nepamini, kad Jung
tinės Tautos niekad nepas
merkė oficialiai Tarybų Sąjun
gos kaip agresorės, nors pa
smerkė taip vadinamą inter
vencija. Iš Tarybų Sąjungos 
Jungtinės Tautos nereikalavo 
trauktis iš Vengrijos, o tai 
svarbus s k i r t u m as.

Bet “Mirror” tuom i dar ne
pasitenkina i r r e i kalauja 
sankcijų taipgi prieš Indiją. 
Indija, esą, nusižengia taip 
smarkiai, nes nesutinka leisti 
pravesti Kašmire referendu- 
m ą.

“Times” vedamajame 
straipsnyje rašo apie šios sa
vaitės pabaigoje įvyksiančią 
Komunistų partijos konvenci
ją. “Times” iš vienos pusės la
bai dažnai kartoja, kad Ame
rikos komunistų partija ne
svarbi, kad ji nelošia jokios 
rolės, iš kitos pusės labai daug 
apie ją rašo, šiame vedamaja
me straipsnyje apie K.P. kon
venciją “Times” bando išaiš
kinti,- kodėl tiek daug rašo 
apie partiją, kuri, esanti “be- 
reikšminga”. Esą, Amerikos 
komunistų partijos suvažiavi
mas. svarbus ne tuom, ką jis 
pats z nutaria, bet tuom, kaip 
Amerikos komunistų padėtis 
“panaši į kitų stipresnių, Va
karų komunistų partijų”....

“Daily Worker” kritikuoja 
tris pažangiečius, kurie pasi
traukė iš komunistinio judėji
mo — rašytoją Howardą Fas- 
tą, žurnalistą J. Starobiną ir 
unijistą - teoretiką Steubeną. 
“Daily Worked” sako, kad 
yra įsitikinęs, jog tie trys lie
ka ištikimi socializmui, bet jie 
daro klaidą manydami, kad 
geriau gali kovoti už komu
nistinio judėjimo ribų, negu 
jame.

Tas laikraštis apgailestauja 
faktą, kad Fastas davė inter
viu “Times” bendradarbiui, 
tuo tarpu, kai jis galėjo savo 
nuomones paskelbti kairiojoje 
spaudoje.

Naujai Atidarytas Biznis 
. FRANK MIRANDE 

% 
Upholsterer

' Dekorubtojas visokių rūšių
Baidų Taisytojas 

Bažnyčios /darbas mano specialybe. 
Sekcijiniai' Parlor setai, visokie 
krėslai ant užsakymų. Aptraukia
ma muslinu pirm uždėjimo viršų.

55-40 69th Place
M as pet h, L. I., TWenlng 9-0460

(28-31)

Sumažėjo mieste 
automobilių

Su pabaiga sausio mėnesio 
praretėjo 'ant gatvių paritina
mos auto mašinos. Mat su pa
baiga sausio išsibaigė auto 
plates, o imant naujas plates 
reikia įrodyti, kad turi reika
lingą apdraudą. New Yorko 
mieste, kai kuriose miesto da
lyse, apdrauda labai brangi, 
siekia iki dviejų šimtų ir aukš
čiau į metus.

Daugelis senų mašinų savi
ninkų dėl tos priežasties par
duoda automobilius. Pašaliais 
miesto seniau bučiavo kimšti- 
nai priparkintą karų, įėjus 
gąlion” apdraudos įstatymui, 
ant gatvių parkin imas prare
tėjo.

Jakščiai, ilgamečiai ir ma
lonūs šio didmiesčio gyvento
jai, turi daug draugų ir pažin
čių. —Tai dėlto viena diena 
susitikau tiek pageidaujančių 
kvietimą gauti, sako kandida
tė į kvietimų skleidimo čem- 
pijones.

Įdomu, ar kas ją sukirs?
Pagerbimą rengia dvi šei

mos draugės (M. Kalvaitis ir 
K. Petrick), tačiau dalyvauti 
galės visi, kurie turės iš anks
to kvietimus. Jų turi daugelis 
klubiečių, su kuriomis Jakš
tienė per ilgus metus dažnai 
susiduria banketų šeiminin- 
kystėse ir kituose darbuose.

Ž. R.

Keleiviai sudegė arba 
buvo dūmu užtroškinti

Tyrinėjimai parodė, kad 
20 keleivių, kurie žuvo aną
dien prie pat LaGuardios ae
rodromo, neuižsimušė orlaiviui 
nukritus. Menama, kad jie su
degė kilusiose liepsnose arba 
užtroško dūmuose. Tyrinėji
mas dar vis veriamas, kad nu
statyti priežastį, kodėl įvyko 
ta tragiška nelaimė. Yra nuo
monių, kad orlaivis buvo per
daug prikrautas ir buvo nusi
dėjimas leisti jam pakilti, kai 
dar snigo ir matymas buvo la
bai ribotas.

Vienas sužeistas keleivis, 
James Kazakis iš Manchester, 
N. II.,' kuris randasi vienoje 
vietinėje ligoninėje, per ad
vokatus ja.ui padavė skundą, 
reikalaudamas iš orlaivių 
kompanijos kompensacijos. 
Jis reikalauja pusės milijono 
dolerių. • •

Negrų diskriminacija 
N. Y. darbuose

Dešimts negrų dokų darbi- 
n inkų skundėsi valstijinei 
prieš - diskriminacinei komi
sijai. Jie nurodė, kad New 
Yorke negrai dokų darbiniu- 
kąi diskriminuojami darbe, 
darbdaviai atsisako juos sam
dyti vyriausia tik todėl, kad 
jie negrai.

Tokių nusiskundimų yra ir 
daugiau iš kitų vietų. Tai pa
rodo, kad’ ir čia darbuose dis
kriminacija palaikoma.

KOVOJA PRIEŠ ŽEMAI 
SKRAIDYMĄ

Nassau ir Queens pavietų 
pilietinių organizacijų atstos 
vai veda kovą, kad ir iki aukš
čiausio teismo, prieš peržemai 
orlaivių skridimą per tirštai 

/apgyventas vietas, kas sudaro 
žmonėms neramumo ii' pavo-i 
jaus.

PRANEŠIMAS
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 13 d., 7:30 vakare, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill.

Nariai malonėkit atsilankyti.
Valdyba (28-29)

Laikraščiai dar vis 
nepristatyti daug kur
Trečiadienį Newspaper and 

Mail Deliverers unijos atsto
vai vėl susitiko su kompanijų 
savininkais ir d arė josi. Strei
kas, kuris prasidėjo praeitą 
savaitgalį, žymiai sulaikė laik
raščių pristatymą. Iš rytmeti
nių laikraščių “News” ir 
“Mirror” buvo pristatomi į 
daugiausia miesto dalių, nes 
tie du laikraščiai turi savo 
(rokus, bet daug sunkiau buvo 
gauti “Times” ir “Tribune”. 
Tie laikraščiai buvo pristato
mi tiki į centrines Manhattano 
dalis. Kur juos galima buvo 
gauti kitur, tai kur patys 
stendų savininkai juos parsi
vežė.

Iš popietinių 1 a i k raščių 
“Journal-American” mažiau
siai nukentėjo, nes turi dau
giausia savo trokų.

N. Y. darbo unijose
v

Transporto darbininkų uni
jos 252, lokalas pasirašė su' 
Bee ir Rockville Center auto
busų linijomis dvejų metų su
tartį, kuri pakelia po 10 c. į 
valandą algą, o po vienų metų 
pakels dai; 6 c. į valandą. 

' * ♦ #
Kepurių ir skribėlių darbi

ninkų unija reikalauja garan
tuotos metinės algos — ma
žiausia 20 savaičių į metus, 
kad paleisti iš darbo galėtų 
gauti bedarbių apdraudą.. . .

* * *
Amalgam ei tų bu cerių uni

jos Binghamtono lokalas ko
voja, kad jis būtų pripažintas 
darbavietėse, taipgi darbinin
kams algos pakeltos. Jis orga
nizuoja ir čeverykų darbinin
kus. ;

Piliečių komitetas tariasi su 
National Maritime unijos at
stovais traukiamųjų Jaivukų 
darbininkų streiko klausimu, 
šis streikas nukirto 70 procen
tų New York u i kuro pristaty
mą.

Mokytojos užmušėjas 
atsakys gyvastimi

Edward Eckwerth, 29 metų 
amžiaus Yonkers gyventojas, 
turės atsakyti savo gyvastimi 
už jaunos mokytojos Rose
mary Spezzo užmušimą. Eck
werthas buvo vedęs • ir vaikų! 
tėVas, bet turėjo slaptą ro
mansą sui 24 metų mokytoja, 
kuri dėstė katalikų parapiji
nėje mokykloje. Praeitą vasa
rą jis su ja susitiko prie Mt. 
Hope kapinių užmiestyje. (Ji 
paskui rasta toje vietoje už- 
mušlta, o Eckwerthas po ke
lių savaičių suimtas PortlaiV 
de, kur jis buvo pabėgęs.

Eckwerthas aiškino, kad jis 
tą dieną susitiko su Rosemary 
ir jie meilinosi, po ko ji staiga 
mirė. Nei iš šio nei iš to jis pa
ėmė akmenį ir suskaldė jau 
mirusios merginos kaukuolę. 
Beit prisaikdintieji teisėjai 
jam nepatikėjo. Manoma, kad 
jis ją užmušė, kai jinai jo 
primygtinai prašė, kad jis di- 
vorsuotų savo' žmoną ir vestų 
ja.

Supykęs nebekandidatuos
N. Y. miesto tarybos narys, 

Staten Islando demokratas 
James Murphy pareiškė, kad 
jis sekamuose rudeniniuos rin
kimuose nekandidatuosiąs to
dėl, kad jį tūli laikraščiai 
“nepamatuotai atakavę”.

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 kajną. Ateikite ir pa
matykite, kiek galėsite sutaupyti ant naujo 1957 Dodge.

•k

NAMU DARBININKfi—VIRftJA 
į r

Gero būdo, šeima iš 3
Jei su vaiku 10 metų ar daugiau— 
priimtina. Privatinė įstaiga, $140 
mėnesiui. HO. 8-4811.

(28-30)

VIRftJA 
NAMU DARBININKE

3 mokyklos vaikai 
$50. Atskirtas kambarsy 

Gerą vieta
RYE 7-0836. Šaukite po 4 P. M.

(28-30)

NAMU DARBININKfc
Guolis vietoje, daktaro namų ofisas.

Puiki atmosfera, vieta.
šaukite VI. 6-4428

(28-30)

Namų darbinlnkė-Virėja, tinkama, 
inteligentiška. Linksmus 9 rūmų 
namai. Atskiras kambarys ir tele
vizija, 3 vaikai, 3, 5 ir 8 metų. Abu 
tėvai prie biznio. Turį, būti tin
kama pilnam namų aptarnavimui. 
$60 iki $65 savaitei? šaukite sek
madienį po 11 A. M. RO. 3-0282J.

(28-30)

PIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH
155 Grove St Atdara vakarais. — JWhite plains 9-8787

OPERATORES 
ATSIŪLfcTOJOS

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

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

(23-29)

Namų Tvarkėja-Virėja. Suaugusi, 
šeima iš 3-jų. Jeigu turite dukterį 
apie 10 m. ar viršaus, priimsime. 
Privatiški namai. $140 j menesį. 
Hollis 8-4811. \

(27-29)

RINKĖJOS
Lengvas darbas, naujoj moderniš

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

MRS. WEISMAN.

Atvyks japonė, kurios 
vyras mirė nuo H-bom.

■ ’ I » •
I • »

Į .New Yorką greitu laiku 
atvyks Suzu Kubojama, japo
nė, kurios Vyras yra pirmas 
nuo hidrogenipės bombos žu
vęs žmogus. Jis buvo žvejys., 
kuris mirė po to, kai amerikie
čių H-bombos sprogimo už
nuodytos' dulkės apdengė jo 
laivą Pacifike Bikini srityje

. .^rš? Kubojątma. atvyksta 
'šion šalin, kad galėtų asmeniš
kai pattiėkff. ^Jungtinėms Tau
toms prašymą, kad būtų už
drausti visi atominių ir hidro
geninių bombų sprogdinėji- 
mai.

Ji turėjo sunkenybių bandy
dama gauti pasportą, bet da
bar jam tikra, kad ji bus šion 
šalin įleista.

SAUGOTIS FALŠYVŲ 
DVIDEŠIMKIŲ

Fe d era lis Rezervo distrik- 
tas perspėjo N. Y. bankus ir 
visus žmones, kad čia šiuo 
metu bandoma paskleisti fal- 
šyvų popierinių dvidešimkių 
kurios labai panašios tikroms 
dvidešimkėms.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Juozas Garlauskas, paieškau 

savo brolio Vinco Garlausko. Tu
riu svarbų reikalą. Jis iš Kauno, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad dabar 
gyveną 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. — II.

^MATTHEW A.H 
buyus ii

:: (buyauskas) ■;

:; laidotuvių ::
DIREKTORIUS

• ne-

i: 426 Lafayette St. :•
•;. Newark 5, N. J. ;:
’ MArket 2-5172
' J • •

BRAIŽYTOJAI. Mes turime vie- 4 
tos braižytojui žemiau 30 m. am
žiaus, kuris turi patyrimo prie me- * 
chaniškų 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, jeigu 
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
(26-28).

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

TALLEY MOTORS 
100 VV. 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.

.(22-28)

Wood Furniture Workers. 2 Fin-< 
ishersj 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.

BUSINESS OPPORTUNITIES

DELIKATESSEN-GROSERNft 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. 
Bargenas. Mr. Roble. Market 2- 
9327. (25-28)
___ _______________________________♦

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

(24-30)

Gesolino 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. t. 
Baldwin 8-9805. (22-2§)

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

(21-27)

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.
(23-291

MISC. ADS
—— --------------------------------------- -»

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

Jamaica 8-6582 i
92-17 180th St., Jamaica, L. L

(25-28)

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

Šaltis kamuoja majorą

Majoras Wagneris jau ke
linta diena ilsisi savo namuos 
se, nes šaltis dar vis jo nepa
leidžia.

Katalikų mokytojai mitingui

Katalikų mokyklų mokyto- 
jai turės 30-ąjį metinį susirin
kimą Manhattan Centre. 
noma, kad jame dalyvaus— 
apie 4,000 mokytojų.

4 pusi, Laisvft (Liberty) Penktad., vasario (Feb.) 8, 1957




