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KRISLAI
♦Lietuvos spauda.
Kas jai dirba?
“Lit. ir menas.”
“Pergalė.”

Rašo R. Mizara

UOSTININKAI
Aną dieną aš biskeli minė

jau, kad Lietuvos spauda, kiek 
mes jos gauname (o gauname 
nereguliariai ir mažai), vis 
gyvėja, vis darosi populiares
nė.
\ Tačiau, mūsų akimis, būtų 
neteisinga sakyti, kad Lietu
voje jau viskas okei!

t Vilniaus “Tiesa”, kaip aną 
flieną minėjau, padarė žy
maus progreso savo turiniu ir 
technika.

Nebeatmenu, kam jos re
daktorius andai rašė laišką, 
kuriame sakė, kad jie nesitenr 
kina tuo, ką pasiekė, jie žy
giuos toliau ii- toliau.

. Ten pat “Tiesos” redakto
rius. kuriuo yra žymus laik
raštininkas ir veikėjas G. Zi
manas, rodosi, priminė, jog 
visi apmokamieji “Tiesos” 
bendradarbiai yra baigę V. 
Kapsuko vardo Vilniaus Uni
versitetą.

Tegu Laisvės skaitytojai ir 
bendradarbiai tik pagalvoja1 
■nei vienas iš Laisvės redakto
rių ir gal tik du ar. trys iš jos 
bendradarbių yra baigę uni
versitetus !

Kas būtų, jei mes būtume 
baigę aukštuosius mokslus!

Gromyko Šepilovo vietoje - 
Šepilovas Jos svarbią rolę

■ i 
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Baisi tragedij
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ą Missouri

10 REIKALAVIMŲ
Bus sudarytas trijų metą 
kontraktas, pakels algas

4

Bet tik dėl to, kad mes ne

Maskva. — Praeitą sa
vaitgalį Andriejus Gromy
ko perėmė užsienio reikalų 
ministeriją nuo Šep lovo. 
Gromyko, kaip žinia, yra 
profesinis diplomatas, ku
ris atstovavo Tarybų Są
jungą Jungtinėse Tautose, 
buvo Tarybų Sąjungos am
basadoriumi Amerikoje ir

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad Šepilovo pa
sitraukimas iš užsienio rei
kalų ministerijos vadovybės 
nereiškia, kad jis loš men
kesnę rolę. Šepilovas anks
čiau buvo “Pravdos” re
daktorius ir svarbus teore
tikas bei ideolog nio fronto 
veikėjas. Manoma, kad jis 
grįš prie kokio nors darbo 
ideologiniame fronte.

Gromyko atėjimas kabi
netan iššaukė užsienyje į-\ 
vairiausius komentarus a- 
pie pakaitas Tarybų Sąjun
gos užsiehio politikoje, bet 
Maskvoje esą užsieniečiai 
žurnalistai dabar sako, kad 
esminių pakaitų nebus.

Gromyko turi tik 47 me
tus amžiaus. Jis tapo TSRS 
ambasadoriumi Amerikoje 
turėdamas tik 34 metus.

Kitos paka'tos TSRS val
džioje, paskelbtos praeitą 
savaitgalį, yra:

Bielorusijos Komunistų 
partijos sekretorius N. Po- 
toličievas paskirtas TSRS 
vice-premjeru, o Leningra
do sritįes K. P. sekretorius 
Kozlovas pakeltas į partijos] 
prezidiumo alternatus.

Įtakingas redaktorius pasisakė 
už teisę keliauti j L. Kiniją

New Yorkas. — Civilinių 
Teisių sąjungos^ (Civil Li
berties Union) čia surengė

same baigę aukštųjų mokslų J specialia konferencija apie 
ar neturime teisės padaryti! «teisę įemtįs žinias”. Vie- 
pastabų kaip Vilniaus Tie- nag konferencj-jos dalyvių 
sai , taip ir kitiefns, ten ei- ,.... .____„sai 
nantiems laikraščiams bei 
žurnalams?

žinoma, turime!
« Mes būtume neteisingi sau 
ir skaitytojams, jei nepasaky
tume savo nuomonės apie tą 
Lietuvos spaudą, kurią nors ir 
nereguliariai gauname iš Lie
tuvos.

buvo James Russell Wig
gins, įtakingo Washington© 
laikraščio “Washington 
Post and Times-Herald”, 
redaktorius. Jis sakė, kad 
valdžia neturi jokios te'sės 
drausti amerikiečiams laik-

raštininkams važiuoti-Kini- 
jon. Valdžia, sakė jis, tuo 
draudumu *■ stbjo Amerikos 
žmonių kelyje ir neleidž a 
jiems semtis žinių ir iš sa
vo šaltinių apie'kitus kraš
tus.

Panašias nuomones iš

New Yorko valstijos Re
daktorių sąjungos p’rmi- 
ninkas ir “Utica Observer- 
Dispatch” redaktorius.

70 seneliu sudegė 
prieglaudos gaisre

kyti. Manoma, kad j)ent da- Associat on j(ILA), laimėjo 
lis svečių irgi žuvo, bet kol daugumą savo reikalavimų, 
kas dar nežinia, kiek. Kai, kitaip 

lavonai taip pilnai streiką.

New Yorkas. — Uosti- 
ninkų-krovikų unija, Inter
national Longschormens

Warrenton, Mo. 
praeitą, savaitgalį 
baisi nelaimė —

— Čiaj 
įvyko 

gaisras 
seneliu 

prieglaudoje ir virš 70 se
nelių mirė. 85 seneliai 'išsi
gelbėjo, bet liepsnos' taip 
staigiai apėmė seną prie
glaudos pastatą, kad liku
sių išgelbėti nebuvo galima. 
Gaisrininkai ir kiti 
aiškiai matyti viduj

galėjo 
pani

koje bėginėjančius senelius, 
bet dėl liepsnų negalima 
buvo prie jų prieiti.

Dabar pelenuose ir griu
vėsiuose jau surasta virš 
70 apdegusių lavonų, bet 
bijoma, kad gali atsirasti 
daugiau. Mat, tuo laiku, kai 
gaisras prasidėjo, prieglau
doje radosi ne tik įnamiai, 
bet ib svečiai, kurie ateina 
sekmadieniais juos aplan-

kurie 
sudeginti ir jie taip sumai
šyti su kitais degėsiais, jog 
sunku juos rasti.

Dalis prieglaudos įnamių 
buvo seneliai, kurie negalė
jo pasijudinti iš lo-vbs. Keli 
ugniagesiai ir šiaip drąsūs 
žmonės, kurie bandė sene
lius gelbėti, susižeidė. Susi
žeidė ir prieglaudbs savi
ninkė Mrs. O’Sullivan.
: Prieglaudos savininkai 
sako, kad pastatas ’ buvo 
saugus, kad jis buvo apšil
domas centraliniu šildymu. 
Kai kurie įnamiai turėjo 
arti 100 metu amžiaus. 
Warrenton yra mažas 1,600 
gyventojų miestelis.

sakant — laimėjo 
Laivų , savininkų 

sąjunga sutiko pasirašyti 
trijų metų kontraktą ir pa
kelti algas ant 32 centų va- 

| landai.
Pirmadienį buvo paskelb

ta, kad unijos nariai dar tu
ri patvirtinti sutartį, bet 
ILA vadovybė buvo tikra, 
kad eiliniai nariai sutiks ir 
greit bus grįžta darban. 
Vienok kai kuriuose uos
tuose, ypatingai Bostone, 
dar l eka tam tikrų nesusi- 
tarimo punktų, apie ku
riuos vedamos derybos.

Streikas prasidėjo praei-

tų metų gruodžio mėnesį ir 
tęsėsi 9 dienas, iki teismas 
po Taft-Hartley įstatymu 
streiką paskelbė nelegaliu. 
Tas įstatymas, kaip žinia, 
reikalauja 80 d enų “atšali
mo periodo”. Praeitą savai
tę tas periodas pasibaigė ir, 
po nepasisekusių derybų, 
uostininkai krovikai vėl iš
ėjo streikam

Apart algų pakėlimo, 
krovikai taipgi išsikovojo 
tam tikrus pagerinimus a- 
tostogų ir pensijų atžvilgiu.

Unijos prezidentas Brad- . 
ley ir adv. patarėjas Wald- 
manas sako, kad kontrak
tas yra unijos laimėjimas.

Streike dalyvavo apie 
45,000 uostininkų, apie pu
sė jų New Yorko uoste.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Bostone

i ! į L ' ' ' ' ’ i ■Derybos be pasekmią y

Izraelis užsispyręs 
nesitraukti iš Gazos

Kur tai skaičiau, jog net ir 
A. Sniečkus, Lietuvos Komu
nistų partijos pirmasis sekre
torius, yra pasakęs, kad buvo 
net ir buržuazinėje Lietuvoje 
tam tikrų dalykų, kuriuos Ta
rybų Lietuva galėtų pasekti.

* Gerai!. Tai kodėl, sakysi
me, “Tiesa”, 200 tūkstančių 
tiražo dienraštis, negalėtų 
pasekti kai kurių dalykų kal
bos populiarumo atžvilgiu? 

.Na, sakysime, net tokio buvu
siojo “Lietuvos Ūkininko” kal
bos atžvilgiu ?

Argi pagaliau yra reikalas, 
kad Tarybų Lietuvos spauda 
taikstytųsi tik prie studentu, 
ę ne prie jų tėvų?

Karalienė pabuvčiavo 
kunigaikštį Pilypą. . .

Setubalas, Portugolija. — 
Britanijos karalienė Elz
bieta atvyko čia, kad sutik
ti savo vyrą, kunigaikštį Pi
lypą, kuris per kokius tr's 
mėnesius plaukinėjo su lai
vynu. Kadangii jis tokiam il
gam Jaikui buvo išvykęs., tai 
Britanijoje paplito gandai, 
kad j e rengiasi skirtis, kad 
jis yra įsimylėjęs į kitą ir 
t. t. Lyg kad paneigti tuos 
gandus, karalienė viešai 
pabuvčiavo Pilypą, ko jie 
paprastai viešumoje neda
ro. . . .

Harry Trumanas pasakė 
pnosionistinę kalbą

Miami Beach, Fla. — Eks 
-prezidentas Harry Truma
nas čia kalbėjo Izraelio bo- 
nų vajaus bankete. Jis iš
rėžė smarkiai pro-sionisti- 
nę kalbą, kurioje sakė, kad 
Izraelis turi teisę nesi
traukti iš sričių, kurias už
kariavo, jeigu jam neduo
dama garantijų, kad egip
tiečiai neatakuos.
Trumanas taipgi paskelbė, 

kad jis nevyks Turki j ori ir 
Graikjon. Tos dvi šalys 
kvietė jį atsilankyti sąryšy
je su taip vadinamos Tru- 
mano doktrinos metinėmis.

Washingtonas. — Pasi
kalbėjimai tarp sekr. Dul- 
leso ir Izraelio ambasado
riaus Ebano pasibaigė be 
pasekmių. Ebanas perdavė 
Amerikos valdžiai savo val
džios memorandumą, ku
riame sakoma, kad Izraelis 
nepasirengęs trauktis iš Ga
zos srities ir teritorijos prie 
Akabos įlankos ir Tiranos 
sąsiaurio.

Dulles užtikrino Ebanui, 
kad Amerika remtų Jung
tinėse Tautose izraeliečių 
reikalavimus, kad jiems 
būtų duota garantija, jog 
galės laisvai plaukinėti A- 
kabos įlanka, taipgi, kad 
egiptiečiai nenaudos Gazos 
srities kaip bazę savo par-

zanų-fedajinų žygiams 
rieš Izraelį.
Bet Izrael o valdžia lai- 

kpsi nuomonės, kad tos ga
rantijos nepakankamos. Ji 
n b retų, 
jė 
ir

P

kad Jungt. Tautų 
gos, o ne egiptiečiai, už- 
itų tas teritorijas, o kad 
azos srityje po" "Jungt. 
tūtų globa pasiliktų izra- 
ietiška administrac ja.
Prezidentas Eisenhowe- 

ris1 pareiškė, kad Izraelis 
retu nusileisti; nes to rei- 
lauja viso pasaulio vie

šoji nuomonė. Bet j s nesa
kė', ar Amerika remtų Azi
joj-Afrikos bloko reikalavi- 
mi 
pr

ei

tu 
ks

pravesti sankcijas

Sukamo stoja už komunistų 
s įtraukimą į krašto valdžią

Kairas. — Egipto valdžia 
išreiškė savo pasitenkinimą 
Eisenhowerio reikalavimu 
izraeliečiams, kad jie pasi
trauktų iš užimtų sričių. 
Izraelyje, iš kitos pusės, 
viešpatauja nepasitenkini
mas. Izraelio valdžia įsakė 
savo ambasadoriui Ebanui 
tuojau grįžti namo ir ra
portuoti.

Clinton, Tenn. — Nema
žas skaičius baltu clintonie- 
čių, tarp jų vietinio laikraš
čio leidėjas Harace V. Wells 
ir pastorius Paul Turner 
pasisiūlė piniginiai ir ki
taip gelbėti tuos negrus, 
kurių namus išsprogdino 
rasistiniai chuliganai.

Washingtonas. — Demo
kratiniai senatoriai Mans
field ir Huhphrey sako, kad 
jid stengsis pravesti dar 
daugiau pakaitų taip vadi
namoje Eisenhowerio dok
trinoje. Jie nori, kad ji bū
tų labiau priklausoma nuo 
Jungtinių Tautų.

4 ChuliganaiO

užmušė negrę
Bostonas. — Keturi ra

sistiniai chuliganai įžeidi
nėjo negrą Edward Rose, • 
už tai, kad vaikščiojo su 
balta moterimi. Jie įžeid - 
nėjo ir tą moterį, vadinda
mi ją “baltu mėšlu”. Kuo
met Rose stojo ja ginti, 
chuliganai jį * pradėjo taip 
smarkiai mušti, iki galuti
nai užmušė.

Baltoji motris, Dolore 
Caria, buvo sus žiedavusi 
su Rose. Ji sako, kad nei ji, 
nei Rose nepažino užpuoli
ku, v

Bostono NAACP paskel
bė, kad dės visas pastangas, 
kad policija surastų kalti
ninkus ir kad jie būtų ati
tinkamai nubausti.

Nenoriu, kad savaitraščio 
“Literatūra ir menas’’ redak
torius Vacys Reimeris ant ma
nęs užpyktų. Tačiau aš jam 
pastabą vistiek padarysiu

Ar Jūsų, drauge Reimeri, 
laikraštis nėra per daug sun
kus?

Tai sakydamas neteigiu, 
kad “Lit. ir menas” nėra svar
bus rašytojų laikraštis. Bet 
klausimas manyje kyla tokis^ 
Kodėl rašytojų žurnalas “Per
galė” yra populiaresnis už 
“Lit. ir meną” ?

žukovas jau Maskvoje
Maskva. — Apgynos mi

nistras maršalas Žukovas 
jau sugrįžo Maskvon iš il
gos kelionės po Indiją, Bur- 
mą ir k’tus Azijos kraštus.

Belgradas. — Bendra ju- 
goslavų-vengrų komisija 
lanko pabėgėlių stovyklas, 
ragindama juos grįžti na
mo, Vengri jon. Stovyklos 
randasi Srborbrane ir Vok- 
vodinoje.

karalius
Maroko sultonas

Libijos

šios pastabos yra daromos 
be blogų tikslų. Gal būt.jos 
ir neteisingos, kadangi neži- 
naui visų Tarybų Lietuvos sąly-

gų. Jas čia sumečiau tik kaip 
skaitytojo, kuris mėgo ir te- 
bemėgsta skaityti Tarybų Lie
tuvos spaudą.

Trys arabišką kraštą 
vadovai pas F. Franco

Madridas. — Paskutiniu 
laiku pas , Franco lankėsi 
trys arabiški vadovai — 
Saudi-Arabi jos 
Saudas,
Ben-Jusefas ir 
premjeras Hal mas.

Ispanijos spauda sako, 
kad gerėja santykiai tarp 
Ispanijos ir arabiško pasau
lio, kad Ispanija ir arabiš
kas pasaulis' turi senus ry
šius, kurie pareina dar nuo 
tų laikų, Luomet maūrai- 
arabai valdė Ispan;ją.

musulmonais 
socialistais ir

bendradarbiauti visos, pa
žangios tautos jėgos.

Sukamo pageidauja, kad 
tokion 
bes 
mu

Jakarta. — Indonez još 
prezidentas Sukamo veda 
derybas su penkiomis vado
vaujančiomis krašto parti
jomis — nacionalistais, ko
munistais, 
(Masjumi),
musulmonais - ortodoksais. 
Sukamo nori įtikinti visas 
partijas, kad jos sudarytų 
bendrą nacionalinį frontą,, 
kad galėtų gyvuoti be nuo
latiniu krizių tautinės vie
nybės valdžia.

Sukamo sako, kad Indo
nezija dar turi toli eiti, kad 
visai pasiliuosuot iš buvu
sios kolonialės priespaud- 
dos, kad įsteigti industriją, 
apšviesti gyvenetojus ir 
modęrnizuotis, o tame gali

nacionalinės vieny- 
koalicijon įeitų ir ko- 

nistai.
įu . tokios nacionalinės 
licijos mintimi jau su-koa 

tinka nacionalistai, komu
nistai ir 
doksai. 
labi

musulmonai-orto - 
Bet Masjumi. kuri 

au konservatyvė, ir so
cialistai, dar nesutinka.

•Čia mirė 
as žymiausių pasaulio 

Josefas Hofma-

Los Angeles.
vier 
pianistų, 
nas.

Jis mirė sulaukęs 81 me 
tus amžiaus.

Kas nedirba mielas. . .
Maskva. — Darbo unijų 

organas “Trud” sako, kad 
Tarybų Sąjūngoje dar yra 
šiek tiek prostitucijos. Tas 
laikraštis ragina valdžią e- 
nergingiau prieš prostituci
ją kovoti.

“Trud” sako, kad nėra 
įstatymo, pagal kurį pros
titutės gal būti baudžia
mos, bet prieš, jas reikėtų 
pavartoti seną liaudies po
sakį “Kas nedirba, mielas 
vaike, tam ir duonos duot 
nereikia”.

Philadelphia. — Apie 500 
studentų susirinko, kad - 
klausytis diskusijų tarp pro
fesoriaus Wike ir “Daily 
Workerio” redaktdb’iaus J. 
Gates. Gates kalbėjo vy
riausiai apie praėjusią Ko
munistų partijos konvenci
ja-

Addis Ababa. — Ethio-. 
pijos valdžia sako, kad E- 
gipto radijas ir Egipto a- 
gentai kiršina musulmo
niškus Ethiopijos gyvento
jus prieš valdžią. Esą, egip
tiečiai nori, kad musulmo
niškos Ethiopijos dalys pri
sidėtų prie Somali jos, kuri 
savo ruožtu prisidėtų prie 
Egipto-Sudano sąjungos.

Londonas. — Mirė lordas 
Vansittartas, konservato
rius, kuris, betgi, savo laiš
ku kritikavo Chamberlaiųą

Atlanta. — Georgijos vals
tija uždraudė įtraukti neg
rus į beisbolės sporto ko
mandas.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta



I

■>

LAISVE
1JTTHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
President CLEMENT BREADY; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA /
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year __  $10.00
United States, per 6 months. $6 00
Queens Co............ $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

j Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

APIE LIETUVĄ
NEMAŽAI MŪSŲ skaitytojų, gavę iš Lietuvos laiš

kus, nuo giminių ar pažįstamų, tuojau siunča į Laisvę, 
kad mes išspausdintume. Tarytum tai būtų didelė nau
jiena. z |

Taip, kadaise, kai iš Lietuvos neateidavo laiškai, buvo 
naujiena laiškas, gautas iš ten. Mes jį mielai spausdino
me.

Šiandien, tačiau, ateina i Ameriką tūkstančiai laišku 
mūsų skaitytojams. Daugelis jų prisiunčia tuos laiškus 
mums, visiškai neatsiklausę laiškų rašytojų, ar jie no
rėtų; kad jų rašytas žodis savo gimtinėje, būtų išspaus
dintas laikrašty, kuris Lietuvą pasiekia, laikrašty, lei
džiamame Amerikoje.

Nedaug mes tų laiškų ir spausdiname. Mes gelbstime 
jų rašytojus, mes bandome padėti tiems, kurie tuos laiš
kus mums, siunčia. Juk nereikia be reikalo publikuoti kai 
kurias nesąmones, ką neretai laiškų rašytojai pasako.

O kad daug kvailybių kai kurie laiškų rašytojai pasa
ko, yra tikra tiesa. Pavyzdžiui, neseniai vienas žmogus 
prisiuntė savo giminaičio laišką iš Panevėžio. Laiško 
rašytojas — geras žmogus, jis tame mieste gyvena, jis, 
matyt, net geras ir tarybinis pilietis, nes giria savo gy
venimą.

Bet ką gi jis rašo apie Panevėžio praeitį? Karo metu, 
sako jis, hitlerininkai sušaudė 60,000 Panevėžio žydų.

Kas gi tuo tikės?
Mes to laiško Laisvėn nedėjome. Mes gerai žinome, kad 

žmogus geras, kad jis rašo daug iš savo gyvenimo paty
rimų, bet tuo pačiu kartu mes žinome, kad Panevėžys 
niekad tiek gyventojų neturėjo, dėl to hitlerininkai ne
galėjo sušaudyti net 60,000 žydų iš Panevėžio.

Frederick Douglass: kovotojas 
už vergijos panaikinimą

Douglass gimė vergų šei
moje 1817 metų vasario 
mėnesį, Talbot apskrityje, 
rytinio Marylando dalyje. 
Šių metų vasario mėnesį 
sukanka 140 metų nuo jo 
gimimo. Tėvo. jam visai 
neteko pažinti, nes, mato
mai, kaip vergas buvo nuo 
šeimos atskirtas kur į toli
mą darbą. Motiną jis irgi 
retai kada matydavo. Ji 
irgi dirbo verge plantacL 
joje už 12 mylių. Fridri- 
kutis augo pas senutę iki 7 
metų amžiaus. Kartą jo 
motina , atėjo pasimatyti ir 
atnešė didoką imbierinį py
ragą. Motinai esant su juo, 
jis užmigo ir ryte išbudęs 
rado motiną išėjusią, ir ne
atsimena, ar jis vėl kada 
motiną bematė. Jos vargai 
ir širdgėla priartino jai
mirtį.

Kada buvo 7 metų am
žiaus, jis tapo paimtas iš 
jo gimimo vietos į reziden
ciją kapitono Aron Antho
ny, kuris tarnavo mana- 
džeriu didelėj plantacijoj, 
priklausančio] E d w a rdui 
Lloydui. Čia jis patyrė dau
giau vergiško gyvenimo. 
Per 3 metus jį slėgė alkis. 
Jis varžydavosi su senu šu
niu “Nip,” kada tarnaitė 
ntižerdavo nuo staltiesės 
trupinius ir kaulus šunims 
ir katėms. Tokia padėtis, 
nors ir 9 metų vaikui, davė 
suprasti neteisingą, žmog
žudišką vergijos charakte-

taip nebuvo? Neužilgio 
jam pavyko surasti tuos at
sakymus “Baltiniorės Ame
ricano” skiltyse, kur buvo 
straipsnių vergijos panai
kinimo šalininkų.

Kuomet Douglass jau bu
vo 16 metų, mirė jo savi
ninkas kapitonas Anthony, 
kuris Douglassą buvo pa
skolinęs Auldui. Tai da
bar, po Anthonio mirties, 
Douglass potapo Auldo sa
vastimi. Bet Ąulduj nepa
tiko per didelis Douglasso 
padorumas ir todėl perdavė 
vaiką Edvardui Covey, pro
fesionaliniam negrų dva
sios palaužėjui. Nuo sausio 
iki rugpiūčio, 1834 metais, 
jaunas Douglass buvo pri
statytas prie sunkaus darbo, 
plakamas kas dieną ir al
ki namas, neduodant pakan
kamai valgyti. Po 6 mė
nesių tokio brutalaus kan
kinimo, jaunuoliui atėjo 
mintis atsikirsti. Mirtis jo

Abo 1 i š i o n i s t ųlankyti
(Draugija už panaikinimą 
vergijos) susirinkimus.

18J1 m. rugpiūčio 9 d. 
jis davė pirmą iš daugelio 
prakalbų už laisvę ver
gams .

Massachusetts Prieš-ver- 
s Draugijos agentas 

Douglassui patapti 
iu šios organizacijos 

Iš karto atsisa-

gi j inc

aktyv
kalbėtoju.
kė, bet paskiau jis sutiko

sižadėjo pašvęsti visą 
alką vergijos panaikį- 
. Kartu su A b b y 

, S. Fosteriu, Parke-

ir pa 
savo i 
nimu: 
Kelly, 
riu Pillsburiu ir pačiu Gar 
rison 
per
kur Douglass kalbėjo, pub
lika buvo skaitlinga ir ati
džiai klausėsi jo kalbos.

1843 metais Naujosios 
Anglijos Prieš-yer g i j i n ė 
Draugija pasirinko Doug
lassą už kalbėtoją atlanky- 

______ _  ____  ( ti 100 prieš-vergijinių kori- 
nebaugino. O kada tam yonci jų, prade jus nuo New 
prbg'a pasitaikė, puolė suri
kus smūgis ant 
dvasios palaužė j o.”

Douglassui einant į mę- 
tus, jo apdairumas, pasiry
žimas mokytis ir ieškoji
mas kelio pabėgimui į lais
vę vis didėjo. Jis nuolatos 
mokėsi ir mokė kitus ver
gus. Kartą turėjo suorga
nizavęs slaptą mokyklą iš 
40 asmenų. Jis ėjo į baltų 
žmonių bažnyčias, tik jam

sudarė maršrutą 
isą valstiją. Visur,

“negrų
p s h irę iki Indiapos 
os. $įa jam teko ar-

H a m 
valstij 
čiau ^usipapintr su kitai 
veikli 
čiais 
dėjime; labiausiai jam bil- 
vo svarbu pasimatyti su 
Williamu Wellsu Braunų 
ir Henriu Highlandu Gar- 
netu, kurie taipgi buvo pąp 
bėgėlif 
pats., 
obalsit

is negrais, veikiau 
rieš-vergi jiniame j ii

Kuomet Douglass buvo 
jau 10 metų amžiaus, ka- 

' pitonas Anthony pasiuntė 
j jį pas savo giminaitį Hugh

METINIAME LAISVIEČIŲ suvažiavime vienas (ge
riau tart: viena) suvažiavimo dalyvių pasakė daug maž 
taip: “įdomu, kad kai kurie iš Lietuvos laiškų rašytojai p^uld i Baltimorę Per°7 

......  , 1 1. J metus jįg v.^. tarnavo; 
laiškus. 1 avyz- ]<ar^0 prie st u bos darbų

veidmainiauja: Žinodami, kas kokio nusistatymo, Jie|
bando taikyti tokiems žmonėms savo 1
džiui, aš gaunu laiškų iš Lietuvos, ir nuo to paties as- . --
mens gauna kitas žmogus laiškų. Kadangi laiško rašyto- ąuic|0 §
jas žino mano politinį nusistatymą, tai jis man rašo vie
naip, o anam žmogui — kitaip. . .”

Mūsų nuomone, teisingai pasakyta. Taip yra. Nejaugi 
' mes, pagaliau, norėtume, kad Lietuvoje nebūtų dvivei

džių? Nejaugi mes būtume tokie kvaili, kad tikėtume 
kiekvienam, kuris Tarybų Lietuv\įeL.gyvtnimą tik giria, 
o nepasako, kad ten dar esama ir trūkumų?

šaukė. Jis gavo iš prezi
dento Lincolno leidimą re
krutuoti 54-ą ir 55-ą regi- 
mentus. Jis taipgi ėmėsi 
rekrutuoti po 100 kareivių 
į negili regimentus. Abu 
savo sūnus — Charlesą ir 
Lewisą - 
šiai, ir 
mylių, rekrutuodamas savo konferencijų su Fredricku 
rasės žmones į armiją ir 
laivyną karui už vergijos 
panaikinimą. Jis ėjo į Bal
tąjį Namą prašyti Lincol-

įrašė pirmi au- 
važinėjo šimtus

ną, kad jo rasės kareiviai 
būtų traktuojami visur ly
giai su baltais. 1864 me- • 
tų liepos 14 d. Kongresas * 
išleido įstatymą, įsakantį 
mokėti spalvuotiems karei- « 
viams lygiai, kaip ir bal-4 
tiems. Begyje Civilinio Ka
ro Lincolnas turėjo daug

Douglassu.
Frederick Douglass mirė 

1895 metais, sulaukęs 78 
metų. J. N. S,

Bed a vejama del gaminių 
perviršians

Paskutiniu laiku rūpes
tingai kalbama apie gami
nių perviršį. O antras, poli
tiniai protaujančių žmonių 
pokalbis, tai Wallstrycio 
šęrų smukimas. Radio ko
mentatoriai ir komercinė 
spauda ramina, kad serų 
smukimas esąs tik laikinas 
dalykas, už savaitės-kitos, 
jie sako, markėtas vėl ateis 
į normalias vėžes. Bet iš
rodo, kad tie raminimai yra 
panašūs į skaudančio dan
ties užkalbėjimą.

New Yorko dienraščio 
Post ekonominiais reikalais 
kolunmistė Sylvia Porter 
rašo:

“Privatiniai užkandžiau
jant, išgirdau iš nacionali
niai žinomo biznio žmogaus 
apipasakojimą šiurpaus su- 
klimpimo ir vyriausia prie
žastis jo pesimizmo esanti 
ta, kad mes esame užsiver
tę gaminiais. . .”

Kalbama, kad trūksta 
kostumerių išpirkimui vis
ko, kiek pagamina.

Toliau kolumnistė Por
ter rašo:

“Mūsų dirbtuvės ir fabri
kai prigamina 'stebuklingus 
kiekius gaminių, verste 
verčia juos kąs sekundė, j 
Metai į metus mes išleidžia
me savo algų Čekius ir pra
siskoliname iki paskutinės 
galimybės • rekordiniam pir
kimui daiktų. Mūsų namai 
(prikrauti ir gražiai užkimš
ti daiktais, kurių mes no
rime, o mums jų nereikia”.

Padavusi šiek tiek statis
tikų apie kiek ko šeimos 
turi, ji rašo:

“Tik šitas keletas statis
tikų pasako, kodėl vis dau
giau ir daugiau biznierių 
rūpinasi užsikimšimu ga
minių ir mažėjimu kostu
merių”.

Čia atvirai kalbama, kad 
rinkos persipildo gaminiais, 
žmonės jau subridę pergi- 
liai į skolas ir pirkimo pa
jėga mažėja. Garsinimų pa
veikti žmonės, ant išmokes- 
čių prisipirkę reikalingų ir 
nereikalingų daiktų, moka-’ 
si skolas dantis sukandę ir 
jau negali pirkti daugiau.

Sakoma, yra nupuolęs au
tomobilių, šaldytuvų, radio, 
televizijų, pečių, namų bal
dų, rūbų ir kitokių smulk
menų pirkimas. Kad nupuo
lė pirkimas, aišku, nupuls ir (

biznio plaęiau.
Tokios, didelės šalies kaip< 

Kinija mes negalime igno
ruoti. Kinija yra didelė per- 
kančioji pajėga ir su Kinija 
mes turime daryti biznį.

Dėl Vidurinių Rytų, daug 
išmintingiau padarytume, 
jei bandytume susitarti su 
Sovietų Sąjunga ir vieton 
ten siuntimo ginklų ir ka
reivių, turėtume parduoti 
arabų šalims reikalinga^ 
jiems mašinas, maistą if 
kitką, reikalingą žmonių 
gyvenimui. Tuo būdu galė-^ 
tume išvengti namie krizės*’

Bazių ieškojimas, gink
lų siuntinėjimas kitom ša
lim, apsunkina žmones tak
sais ir tas prisideda prie 
krizės plėtimosi. Kapita
listai prezidento neklausys, 
o darbininkų algų pakėli
mo reikalavimas priklauso 
nuo kapitalistų. Kai jie ke
lia kainas ant visko, aišku, 
kad darbininkas, nuo bado 
gindamasis, turi reikalauti 
algos pakėlimo.

Pasiliuosavus nuo kali
nių intrigų, būtų galima 
žmonėms taksus sumažinti, 
tada jau ir pati valdžia prie 
sidėtų prie kainų kilimo slo
pinimo, tada jau būtų pag
rindas valdžiai atsišauki
mui į kapitalą ir darbą že
minimui kainų, slopinimui 
infliacjjos. Tokiu taikos bū
du krizės pavojus būtų pa
žabotas ir niekam nė plau
kai, nei ausys 
tu”.

i vergai, kaip ir jiš 
Douglasso įprastu 

. buvo: “Kur nėra 
ten
tą obalsį aiškindavo, 
latos važinėdamas su 

ka. Jam kartą pasitaikė prakabomis, Douglass pa- 
proga nueiti į Pažangių1 stebėjo kad publika, besi- 
^rponių Draugijos susirin-; kiaušy lama jo gražios angy 
kiirią, kuriame jis susitiko J1! kalbos ir matydama Jo 
laisvą negrę Anną Murray,1 tobulą 
ir [tas padidino jo pasiryži-; abejoti 
mąi patapti laisvu, ir jis nors ' 
nusprendė apsivesti kaip Douglass nusisprendė at- 

kaip pond spausdinti faktus apie sa- 
i vo vergišką gyvenimą 

.! įvardindamas buvusius są- 
! vo pon 
ir vietas

nepatiko, kad negrai turėjo 
sėdėti skirtinguose suoluo- i1’ Rs 
se. Jis tai skaitė nežmonįš- - -

nėra. ,progYeso^

Nuo I

proga kad publika, besi-

metus jis čia tarnavo: iš 
h o 

vėliau prie įvairių darbų 
šipjarde. Uoliai no-

I rėdamąs išmokti skaityti ir 
rašyti, Douglass maldavo 
savo ponią, kad jį pamoky
tų. Ponia Ąuld pradėjo 
vaiką mokyti skaityti, ir į 
visai trumpą laiką Doug
las išmoko trumpus . žo
džius sudėstyti. Bet kada 
ponįa Auld pasididžiuoda
ma pasisakė savo vyrui, 
kad vaikas greit progre
suoja mokymesi, tai Hugh 
Auld, Douglassui esant 
kartų, uždraudė savo žmo
nai daugiau vaiką mokytį, 
sakydamas, kad “mokslas 
sugadina kiekvieną nige- 
rį.” zšie pono žodžiai giliai 
įstrigo į jauno Douglasso 
mintis ir patarnavo jo nu
sistatymui daugiau moky
tis; tai davė jam suprasti, 
kad mokslas yra kelias iš 
vergijos į laisvę.

Įvairiais savo sugabumo 
būdais Douglass tęsė lavi
nimąsi tolyn. Gatvę pasi
darė savo mokyklą: prisi
taikydamas prie baltų vai
kų, prašė, kad jį pamoky
tų. Valy dairias žmonėms 
batus, užsidirbo 50 centų 
n u S i p i r k imųi elemento
riaus, kurį nešiojosi užan
tyje ir, gavęs maziaūsią 
progą, mokėsi. K u o m e t 
Douglass buvo jau 11 me-' 
tų, tapo pasiųstas į jo pono 
Auld šipjardį dirbti. Kai 
tik jo darbas sulėtėdavo, 
imdavo mokytis rašyti, ko
pijuodamas užrašus nuo 
laivų. Lentų tvoros buvo

. jo rašomosios lentos.
Dar 

Douglas 
atsakymo: Kodėl 
vergas? K odei ųekurie 
žmonės yra vergai,' o .kiti 
ponai ir valdonai? Ir ar' 
buvo kada laikai, kuomet 

« 1 • ■ i

a psiė j imą, prade j o 
ar jis; yra kada 

buvęs Į vergu. Todėl

žmogus, o ne
nuosavybė.

PABĖGO I LAISVĘ
1838 m. ■ rugpiūčio 2 d.,

po atsargaus pasiruošimo,J abejoja,

j

uSj gyvenimo datas 
kad Tie, kuije 

galėtų persitikrin- 
Douglass, gavęs nuo negro Ti jo prakalbų (teisingumu.

“nesiraity-
Pranis Papilietis ___________ _ *

i

į 
I

AR LIETUVOJE esama trūkumų? Kada kalbame apie 
trūkumus, turėkime galvoje tokius trūkumus, kuriuos 
mes, Amerikoje, jau pamiršome, bet kurie Lietuvoje te
bėra gyvi: geri keliai, automobiliai, televizoriai, šiluma, 
kurią miestuose gauname kiekvienas, namuose dušas, — 
žodžiu, visi patogumai. i . ,

Tenka manyti, kad visi Lietuvos žmonės viso to 
dar neturi! (Mes čia kalbame daugiausia apie Lietuvos 
valstietiją, o ne apie Lietuvos miestų gyventojus.) O 
net ir miestų gyventojai gyvena kol kas (daugumoje) 
susikimšę, nes yra stoka butų.

Kodėl viso to stoka?
Pirmiausia stoka yra dėl to, kad ten buvo karas, kuris 

sunaikino miestus ir miestelius. Žmonės dar vis nepajė
gia kaip reikia viską atstatyti.

Atsiminkime: Jungtinėse Valstijose nebuvo sudaužy
tas (karo metu) nei vienas namas, o tačiau dar ir čia yra 
didelė stoka gyvenamųjų namų! Tai ko galime tikėtis iš 
Lietuvos, kuri buvo sugriauta, tūkstančiai kaimų, niies- 

., telių ir miestų sunaikinti.
Kitas dalykas, ir taip labai svarbus, į kurį turėtų at

kreipti dėmesį kiekvienas: Lietuvos valstietija gyvena 
naują gyvenimą, žemės ūkis sukolektyvintas, žemę jie 
dirba bendrai. Atrodo labai gerai. Taip lengva pasakyti. 
Bet nėra viskas gerai žemės ūkyje. Yra nemaža žmonių, 
kurie prie naujo gyvenimo nepripranta, neprigyja. Ir, pa
sakysime atvirai, sunku priprasti prie naujo, kolektyvi
nio gyvenimo. Daug lengviau apie tai kalbėti, rašyti, 
net veikalus kurti, negu priprasti, negu gyventi.

Pastarasis dalykas, mūsų nuomone, yra pats svarbiau
sias. Bet ar tai reiškia, kad dėl nepasitenkinimo kai ku
rių valstiečių, kolektyvinis žemės apdirbimas yra blogas 
dalykas, kad niekad.jis neprigysiąs Lietuvoje ar kur 
kitur?

Ne, tai nereiškia, kad jis negeras. Tai nereiškia, kad jo 
Lietuvos liaudis nepriims. Jį priima. Jį. priims, tačiau 
ne visi ir ne tuojau. Yra žmonių, kurie dar vis tikisi, 
kad ateis laikas, kada jie galėsią savo žemės plotus atsi
imti, pasamdyti durnius, kurie jiems žemę, dirbs, ir darys 
iŠ to, amerikoniškai sakant, biznį, žinoma, tai nie
kad mūsų amžiuje neateis. Klysta, kurję mano kad Lie
tuvoje socializmas negalimas.

Mes čia tai parašėme tik dėl to, kad manome, jog mū
sų skaitytojai yra užtenkamai apsišvietę; jie supras, jog • 
ne kiekvienas iš Lietuvos gautas laiškas, net jei jis “gi-1 būtų atspausdintas mūšų<:'

jaunas būdamas 
ieškoti 
aš esu

jūrininko dokumentus, pa
bėgo iš vergijos — iš BaL 
timorės į Philadelphiją. Ki
tą dieną jiš jau buvo New 
Yorko mieste.

Čia jis sužinojo, kad New 
Yorkas vergams pabėgė
liams nėra saugesnė vieta 
už Baltimorę, nes vergų 
savininkai yra clešimtųnis 
tūkstančių siūlų susirišę 
su i N e w York u. Todėl 
Douglass būVo supažindin
tas su Davidu Rugglesu, 
kuisis buvo; veikiančiuoju 
rektoriumi New Y o V k o 
Pabėgėlių Apsaugos Komi
teto. Jis palaikė Douglassą 
keletą dienų, iki atvažiavo 
Anna Murray, ir juodu ap
sivedė ir išvažiavo į Bed- 
ford, Mass. Rugglesas ma
nė, kad Douglass ten pada
rys gerą pagyvenimą prie 
laivų kitavusio, nes jis ta
me amate buvo gerai išsila- 
vinęą. Bet pasirodė, kad 
balti dąrbininkai negrų ne
prileidžia prie to darbo. 
Todėl jam prisiėjo dirbti 
prie įvairių sunkių darbų 
už vieną dolerį į dieną. Čia 
irgi D o u g 1 a s s dienopiis 
dirbo, o vakarais mokėsi. 
Neužilgio jis gavo darbą 
ipętodistų bažnyčioje už pa
mokslininką. Jo pamokslai 
paraki jonams labai patiko, 
ir jie sakydavo: .“Jis gali 
gerai, kalbėti, jo pamokslų 
visi klausosi.”

VYKSTA Į EUROPĄ j 
Douglass nusisprendė iš-'

. į užsienį. Bostoniš- 
ndraugai, kovoto j ai 
gijos panaikinimą, 
am $250 kelionei, ir 

rugpjūčio mėnesį
w į Angliją. Euro-

važiuot 
kiai sa

• už vei 
sukėlė ■ 
1845 m. 
jis išvyč 
poje Douglass išbuvo apie 
2 metu 
rengiau
lijoj, Škotijoj ir Airijoj. Jo 
prakalbi tema—-vergija ir 
jos pan likinimas. i Douglasš 
buvo labai patenkintas Eu
ropos žmonių __
link jo. J
gai, pabaigoje 1846 metų, 
sukėlė $ 
vergijos 
mentus 
nors jis 
lykams ’
į Ameriką grįžęs jis galėjo 
veikti be baimės.

Jiš dalyvavo pirmoje mo-

Literatūros Draugijos

I i

s. Jam ten buvo 
os prakalbos Ang-

atsinešimu
Jo Anglijos drau-

750 ir išpirko jį iš 
ir išpirkimo doku- 

įteikė jam į rankas,, 
ir buvo tokiems da- 
priešingįs. Bet į|

terų sufragisčių konvenci
joje, įvykusioje 1848 metų1 

ir 20 dd. Jis pa-' 
zabeth Cądy Stan- 
iuciją už moterims

INIAME KARE

Neužilgo Douglass užsi-įi- „ .1... . .' ’ . _ <<T ’1. _____ J.____ ,>prenumerąvo “Liberator,” 
didelį prieš-vergijinį žųr-

Bayonne, N. J. *
Ar viskas Jūsų 
kuopoje gerai ?

Laisvės 28 numery, t. y. va
sario 8 dįenos laidoje Krisluo
se drg. A. Bimba klausia Lie
tuvių
narių: Ar viskas jūsų kuopoj? 
gerai? Klausimas labai rim
tas ir man rodos, kad kiekvie
nas L.L.D. kuopos narys, ypa
tingai finansų sekretoriai, tu* - 
lėtų tuojau tu d susirūpint, su
tvarkyt savo kuopos reikalus 
ir centrui duot tinkamą atsa
kymą.

Bayonnės L.L.D. .212 kum
pos finansų sekr. jau informa
vo centrą, kad 212-os kuopos 
nariai visi pilnai užsimokėjo 
už šiuos 1957 metus ir jų mo
kestys pasiųstos i centrą dar 
sausio mėnesį. Už tai L.L.D. 
212 kuopos nariai verti pagy
rimo. Tai labai geras dalykas

i

s

gaminimas minėtų daiktų. kuopai ii- visai draugi
škas tada seka - “šiurpus Jau ?*?"J™108- kad klekvie- 
! , . ,, i c i nas L.L.D. kuopos narys len®-sukhmpimas , —pasak Syl- v . . , v. T,,vai tą galėtų padaryt.

Jeigu kuris nors sekretorius • 
nesirūpina paragint narius, 
kad užsimokėtų laiku savo 
duokles, tai nariai turėtų pa- 
lagint sekretorių. O mokestys 
turėtų būt užmokėtos pradžio
je metų. •

Laukt iki pabaigos metų ne- 
užsimokėjus, žinant, kad vis- 
tiek reikės užsimok et, labai 
blogas paprotys.

Jeigu mes,,I^.L.D. nariai,n£- w 
rim 'j laiką gaut šviesą, jeig|i '

vijos Porter. Jei prekių 
negalima bus parduoti, tai 
įr gaminti jų nebus galįpia. 
0 jei gaminimas slūgs, pa
kreiks nedarbas. Iš kur be
darbiai galės mokėtis sko
las, negaudami ' algų? Jei; 
taip dalykai eis,; tai kur ga-l 
Ii būti, perspektyvos, kad 
WaĮlstryčio markėtas page- J

rėmė E) 
ton rezo[ 
lygias balsavimo tįeises.

GELBĖJO LINCOLNU1 
CIVIL
Kuomet pirmi šūviai bu

vo paleisti prie Fort Sum
ter balandžio mėųęsį, 1861 
metais, 
tjikru energijos dinamų. O 
kada pre. 
išleido v 
paskelbinjią 1862 iii. rugsė 
jo menes

Douglass patapo

zidentas Lincolnas
2Fgų išlaisvinimo

rėš ir Šerai pakils?
2 — Bėdavojama etc

Tąja vaga einant, 
dabar einama, neišvengia-; jr pasiektų nesuyėluųtąi, 
įriiai subrisime į krizę. Vien, įaj jr nies turim žiūrėt, 
,tik ant ginklų gaminimo mūsų mokestys Lfel Lūv4 
Taikos metu gerlaikio neiš- mokėtos pradžioje metų., 
ląikysime. Reikia ieškoti! Proletaras \
't;- . r į n.i r, ’, j., ffll«. . ,|, . . 1 B ■ 1.1J w Įįi.R į .(jį

kaip; nies nąrim, kad knyga išeitų
■ ' • • i j —« . • «'- - U

. . , -------- kM. /
gaminimo ( mūsų mokestys irgi būtų už-’

J /xAf. t
, Douglašs. paskel- 
gą atsišaukimą į 
stoti į Federalinę 

<fSpalvuQti vyrai, 
inklo,'” - Douglass

nalą. Tąipgi jis pradėjo bė ugnir 
pegrus 
Armiją, 
prie j g
V-i •’ •''■N’' k

ria” dabartinę, socialistinę, [santvarką, yrą vertas, kad

■j

Ji * 1

.U •' ‘ ■ ■ \ J '

.? rj’. Z-

•4
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

Darbininkų Sveikata' /

4.
* (Tąsa) ,

f —Be to, — pasakojosi Petras,—aš tu
riu Lydiškėse vieną labai gerą draugą, 
toki Vincą Adomėli. Tas tai man dau
giausia padėjo. Jis ir dėdę visokiais 
aplnkiniais keliais paveikė, kad man 
karčiaminę perleistų. Ir kaimynus išju
dino man patalkinti.

Daug dar pasakojo Petras namiš
kiams, kaip jis ten pas dėdę susitvarkė 
ii* kaip pradės naują gyvenimą su Kat
ryte.
„Tačiau reikėjo susitarti su Keduliais 

dėl vestuvių: kaip jos iškelti, ką kviesti;, 
kuo vaišinti. Tad vieną popietę Petras 
.<\u tėvais išsiruošė pas Kedulius. Katry
tė su mama triūsėsi pirkioje ir, pamatę 
svečius, puolėsi juos priimti, bet tėvas, 
smalinęs pypkę prie krosnies, taip ir pa
siliko besėdįs, paniuręs ir piktas.

—Tai ką, kaimyne, vis dar neatlyž
ti? — prakalbino jį senis Balsys, arčiau 
prislinkęs, kai tuo tarpu moterys ir Pet
ras pradėjo šneką nuo darbų ir šių metų 
derliaus.

Kedulis, paleidęs kelis dūmus, trum
pai suniurnėjo', nepaleisdamas iš dantų 
pypkės:

—O kam aš čia reikalingas? Be mai
nęs piršliavotės, be manęs'susitarėte, be 
manęs ir vestuves kelkit.

’ Veltui Balsys stengėsi palenkti būsi
mą sūnaus uošvį mesti tuos piktumus. 
Kedulis į jokias kalbas nesileido, sėdėjo

niu varstė (lukteri ir būsima žentą. Kat- 
ryte su motina degė gėda dėl tokio tėvo 
Užsispyrimo.

Pagaliau Petras neiškentė. Neva 
kreipdamasis į Katrytę, aiškiu balsu jįs 
prabilo tokiais tėvui skirtais žodžiais:

—Vai, Katryte, matau, kad aš esu 
nemielas tavo tėveliui. Kuo aš jį užrūs
tinau, ką aš jam blogą padariau, kad jis

- nenori tavęs išleisti už manęs? Teisybė, 
aš neturiu nei valakų, nei jaučių, nei' 
žirgų, nei kaimenių, bet aš turiu stip
rias rankas, ir bado tu su manim nekęsi. 
Aš turiu tavo meilę, o tu mano, ir nie
kas mudviejų neperskirs. Ar taip aš 
kalbu, Katryte?

—Taip, Petreli! — sušuko Katrytė ir 
puolė verkdama motinai į glėbį.—Bet ąr 
laimingi mudu būsime be tėvelių palai
minimo?

—Tėvai, ar tu širdies neturi?—užsi- . 
puolė motina.—Ar tu dievo nebijai, jei 
ketini išleisti vaiką be tėviško palaimi
nimo? ! Ar tu ir apie sniertį užmiršai, tu 
beširdi? •

Kedulis sunkiai atsiduso ir pasisuko į ■ 
sėdėjusius ant suolo.
* —Palaiminsiu, — tarė kimiu balsu.-r- 
Prieš šliūbą palaiminsiu. Kunigas taip 
sakė ....

Jis "išsitraukė skiltuvą, titnagą, pin
ties skiautelę ir ėmė skiltis ugnies už
gesusiai pypkei. Kaitriai sužaiž.aravp 
kibirkštys pirkios prietemoje. Pintis 
ėmė smilkti. Senis pūstelėjo kelis kar
tus ir, papsėdamas, nagu prispaudė ją 
prie tabako.

-—Žinokitės!—suniurnėjo. — Kaip pa-, 
siklosit, taip išsimiegosit.

Nelinksmi išėjo Balsiai iš Kedulių 
kiemo. Buvo aišku, kad Katrytės tėvaš 

w laikosi savo, o dukteriai leidžia eiti už 
Petro tik kunigo Mackevičiaus ir pane
lės Skrodskytės spiriamas. Gera ir tai, 
kad nesipriešina. Bent nebus tos gėdos 
ir žmonių šnekų, kad Kedulytė ištekėjo 
be*tėvo palaiminimo.

. «. Dabar reikėjo skubiai rūpintis vestut 
vių ruoša. Ištekliai maži, teko daug ko 
atsisakyti, bet kas reikia, tai reikia. 
Vestuvės ne tik jaunųjų ir jų tėvų, bet 
Ir visų giminių, visų kaimynų, viso kai* 
mo reikalas. Kiekvienas prie jų prisij 
dės, kuo išgalėdamas. Derlius šįmet ne 
toks jau blogas, priaugo žąsų, paršų ir 
avelių — bus kas pasikepti ir išsivirti] 
Sunkiausia ruošos našta gulė ant Bal
sių. Kedulis laikosi atžagariai, tik mo-

, tina ir vaikai, tolydžio vaidydatniesi su ‘ 
tėvu, gamina salyklą alui, šį bei tą ver
dą ir kepa. Tačiau, kad nereiktų kaisti; 
prieš žmones, šelpia Kedulienę kuo iš* 
galėdamos ir Balsių moterys. Rūpinosi! 
tuo ir abidvi svočios: Grigaliūnienė —■ 
Katrytės ir Jankauskienė—Petro.

Katrytė iš pradžių buvo maniusi ne
kelti mefgvakario ir vestuves pradėti tik 

♦antradienį nuo šliūbo bažnyčioje. Bet 
pirmadienį iš pat ryto atkurnėjo pas 
Kedulius Stašio Marcė, Jankauskų Ką*

zio ir Grigaliūnų Justo lydima. Marcė 
nešė didelį, gražiai iš šiaudelių) suvars
tytą, margais popieriukais ir 
papuoštą sietyną, Kazys kelis 
ir kiaušinių lukštų padarytus p 
kųs, o Justas—pataisūnų, bruk 
parčių ir kitokių Rudenio žalum| 

,bį'. Mat, reikėjo išpuošti Kedųlių pir
kia: juk šiandien Katrytės mergavaka- 
ris! Niekas neklalisė jos noro 
kimo. Katryte išteka ir išeina kažkur 
už septynių mylių, tai kaip ji gali išeiti, 
neatsisveikinus su savo jaunų dienų 
draugais! Atsilankyti4 į mergvi 
kvietimo nereikia!

Tad Marcė segė savo sietyną 
bu ties stalu, Justas pataisūnai 
džiojo duris, langus, bruknes ii 
čius kaišiojo į sienų plyšius ir 
kur jam atrodė būsią gražiau, puošniau. 
O Jankauskų Kazys pakabiu 
paukščiukus ant siūlų taip, kad 
turn gyvi sukinėjosi ir plaukė palubėje.

I

Apie pavakarę pradėjo rinktis jauni
mas ne tik iš Šilėnų, bet ir iš kjitų kai
mų. Kalvis Dundulis atsinešė 
ir atsivedė dar du pagalbininkus—Sur
viliškio kriaučiuką Rankelę taip pat su 
smuiku ir gizelį Jonį su būgneliu. To
kios kapelijos retai kada būta 
kaime!
suktinį, tai kas gyvas leidosi poromis ne 
tik pirkioje, bet ir kiemelyje. >

Vestuvių laikas p a s i ta i k ė labai 
tinkamas. Užstojo ramios, šiltos bobų 
vasaros dienos su tyliais saulėlydžiais, 
skambiomis sutemomis, 
žvaigždėtomis naktimis, 
vakąrio šokiai, dainos 
klegesys toli aidėjo ligi 

Miela buvo Katrytei,
mo susirinko palydėti jos mergautines 
dienas, bet kartu ir liūdna atsisveikinti 
su jaunyste, su draugėmis, su b 
seserimis, su gerąja motinėle ir'.
tėveliu . . . Čia jį- juokėsi, sukdamosi 
jaunimo ratelyje, čia ašaras rijc 
mindama, kad paskutinį kartą j žaidžia 
ir dainuoja gimtines kiemely.

Vėlai išsiskirstė jaunimas iš Ka 
mergvakario.. Rytojaus dieną j 
prisišoks ir prisidainuos ligi vali

Tuo tarpu Balsius ištiko maloni 
mena. Vakare, saulei leidžiantis 
mą įsuko didelis porinis vežimas/ 
me sėdėjo du vyriškiai. Petras,! 
sis pašiūrėje, nustebęs ir nudžiugęs pa
žino savo pusbrolį Jurgį ir Venckų Ado
mėlį. Atvažiavo į jojo vestuves! Taip, 
jis kvietė dėdę ir dėdienę, ir Jurgį ir 
Elzytę, kvietė ir Adomą, bet nesitikėjo 
ką nors iš jųjų sulaukti. Toks 
Ir štai sulaukė!

Jis iššoko iš pašiūrės ir tekinau 
go prie vežimo.

—Jurgis, Adomas!—sušuko, spausda
mas jiems ranką.—Na, tai ir padarėte 
mums džiąugsmo! O dėdė su dėdiene?— 
kiauše iš mandagumo.

Jurgis, lipdamas iš vežimo, teisino 
tėvus: Į

—Pabijojo kelionės. Kur jau 
seniams! T......... >

tinkamas. Užstojo ramios,

ičkomis

ar suti-

karį nė

prie lu- 
s apva- 
papar- 
visur,

o savo
jie tar-

smuiką

Šilėnų 
sudrožė

tamsio™ 
Katrytės 
ir 
vėlyvos į 
kad tiek

merg-
jaunį|i balsų 

ak ties.
jauni-

/eikinti 
roliais-
rusciu.

, atsi-

itrytės 
ie dar 
ai!
staig- 
į kie- 

kuria- 
trūsę-

pribė-

. Kur jau jiems 
Ir mudviem štai su A domu 

sąnariai sustingo. Tyčia atvažiavome iš 
vakaro, kad, numigę, ryt pasišoki bū
tume smagesni.

Vežimą įvarė į pašiūrę, Vincas s 
kučiu pastatys arklius, o Petras vedėsi

u Mi

's jausyečius į vidų, nes tėvai ir seseąy 
laukė gonkelėse. I J

Ilgai tą vakarą švietė žiburys Jpalsių 
seklytėlėje. Kaime jau pasklido; 
kad i vestuves atvažiavo x Petro gji

zima, 
minės 

su pirą arklių ir dideliu vežimu—tur 
būt, Katrytės kraičiui vežti, kdip ten 
inrasta nas tuos karališkius. Vargšė 

skry-
įprasta pas tuos karališkius. V 
Katrytė! Nesunki bus jos kraitinė 
nia, negausūs drobių rietimai. r 
gaus tiek stuomenų, rankšluosčių ir 
juostų broliams, giminėms ir palydo
vams apdovanoti?

Rytojaus dieną nuo pat ryto sub 
visas Šilėnų kaimas. Visi sekė, kž 
rė$i Balsių įr Kedūlių kiemuose.' 
nieji tuoj važiuos į šliūbą. Reik: 
pamatyti. I

ruzdo
,s da-
Jau-
a tai

pamatyti. Suaugusieji stoviniuoja* kie
mų vartuose, vaikai, kaip triūsią!, bū
riais zuja nuo Balsių prie Kedulių ir vėl 
atagl, nešiodami naujienas:

—Jau Kedulių Jobas' traukia rą 
daržinės! .'»•.!

—Katrė į klėtį nubėgo.
—O tėvas kad piktas! Girdėja], 

aprėkė Joną?
/ (Paugiau bus) , •

•>.

us iš

3 puri. Laisve (Liberty) Antrad.,
’ r \, 

vasario (Feb.) 19, 1957

MITYBINIŲTRūKUMŲ 
PSICHONEUROZĖSI ‘

Kai mitybiniai trūkumai 
dar nespėjo pagadinti taip 
jau labbi nervų ir smegenų, 

šiaip nusilpninobet tiku šiaip nusilpnino 
bendrąs sveikatą, visą orga
nizmą, .tai vitaminų gausa 
dar geresnių duoda rezulta
tų.

Daugybė chroniškų, ilgų 
ligų, taipo pat nemažai o- 
peracinių nuotykių ir gim
dymų labai išsemia žmo
gaus organizmą —- vis dėl 
tų pačių mitybinių trūku
mų. Tokie ligoniai ilgą lai
ką menkai tegauna valgyt, 
pabūva ir visai be valgymo, 
o gydytojas gal Į gyslas 
(venas) leidžia tik gliukozo

Dr. J. J. Karkiančius, M.

pradeda va 
būti dalykai, 
haiiucinaci.
klajojimai, 
svaičiojimą 
jusimai.

parankjiausio maisto, ir pa
sėka esti ta, kad organiz
mas ilgokai negauna pačių 
esminių, :
maisto dėsnių. Negauna pa
kankamai tų svarbiųjų au
dinių statėjų ir atsteigėjų 
proto’inų, taipgi daugiario- 
pų vitaminų ir mineralų, , jų 
tarpę geležies, geležinės 
druskos, taip reikalingos 
raudoniesiems kraujo skri
tulėliams, kad jie sugebėtų 
išnešioti po kūno audinius 
gavingąjį deguonį (oxyge- 
ną).

Tokiose aplinkybėse li
goniams taip išsisemia nėr- \ ...'ii ■ _ - . -

identis kokie ne
pasireiškia

!OS,
kliedėjimai, 

i, jausminiai su- 
Visų svarbiausia 

pagalba tokiais atsitikimais 
yra vitaminų, vitaminų ir 
dar vitaminų gausa, greta 
tiksliai pritaikomo maisto.

Tarpe r 
žiu dažniai 
visokie nėr 
neurozai, su dar nelabai žy
miomis ps 
šomis. Tatai 
neurastenija 
syndrome). 
bė . šitpkių r 
to dėl stokos vitaminu 
pač tiamino 
ar kito vitamino stoka iš
šaukia laba: 
tomus. Abic 
mai pasižyr 
tumais, kai:

šia ir pasimaišo 
vų išsėmimai —

ichozės priemai- 
priimta vadinti 

(neurasthenic 
Didžiulė daugy- 
uotykių išsivys-

ir nlacim). To

nepavaduojamųi maš, nemiegas

vai ir smegenys, kad jiems 1 tas.

panašius simp- 
jų rūšių trūku-' 
ii tokiais ligūs- 
) galvos ,$kaus-;

zeikti, abejingu- 
nuolątinis 

aūsmas,rnbrs ir 
arbo esant, ne- 

e- 
sąjudžių ąudre- 
.s užsispyrimas, 
,is, suniūrimas,

ir noro ka 
mas visa kįim 
nuovargio ; 
dykam, be c 
sisekimas b|)t ką veikti, 
mocijų bei ; 
lės, i atkaklu 
užsiskleidim 
surūgimas, (laįlė kokio blo
go ateityje, 
timas. . .

Čia gydynjiaš aiškus: gau
sa tiamino, 
rai vitaminu

blogas, prijau-

niacino, bend-
ir geras mais-

IŠ BRAZILIJOS
LIETUVIŠKŲ ŠNIPŲ 

VEIKLA BRAZILIJOJE
San Paulo.-—Didžiausiame . ( ;v 

Brazilijos industrijų cen-1 uztareiu, 
tre, San Paulyje, veikia ic -5 
nųjų ir nauju Įu “dipukų” j - i-- 

t’jJ Į paprasto, 
' saugumo orą 
sidėjo tyrinėjimai, klausi
nėjimai, ko 
Trinskis lani 
j e, ko jam 
jis ieškojo, i j 
Sunku buvo 
minės padėt 
ko ieškoma, 
m a rasti.

Keli mūsų 
apklausi hėti, 

, tuoti. Buvo pranešta, kad 
drg. Trinskis ten buvęs nu
važiavęs vau 
nę ity’opaganc 
mas špionu 
vięšcįs santv'c 
O jis buvo s 
ir draugiška 

Matote, 4 
teisybę ii; n i 
S.an ;Paulo Ii 
naciai, daba: 
pažangių žn 
kaip apuokas
sos- Jie nieko nesušnipinė-

ele-Bet prieštarybinis 
mentas, apsimetęs S a n 
Paulo, reakcionierių šelpėjų

progreso ir kultūros dramo
je. Iš liaudies pasireiškia 
nuoširdūs jausmai, tvirtai 
ir ištvermingai pasireiškia 
prįeš naujo karo kurstyto
jus, suglaudžia neišardo
mas gretas už taiką, už ra
mų ir progresyvų darbą, 
už progresą pasaulyje. Tos 
jėgos negali sulaikyti jokie 
aršūs kapitalizmo bei kolo
nializmo rėmėjai. Lm.

(ts “Darbo”)

j PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Liet. Moterų Klubo susirinkimas 
vasario 18 d., 157 Hungerford St., 
7:30 v. v. Bandykim visos dalyvau
ti susirinkime. Praeito susirinkimo 
išrinkta komisija praneš apie pa
rengimą.

Moterų Klubo parengimas. Įvyks 
kovo 10 d. Bus nepaprastas ban
ketas su įvairia programa, taipgi 
skanių valgių. Užkvietimas tik 
$1.50. Dalyvaukime visi pas mote
ris, jos visuomet suruošia gerus 
pokĮi ius. L. Ž. (33-34)

sųpi’ąto kitaip j
J. Trirskio atsilanky-i

n mą. Jis ,sus
fašistų Įšįiipų lizdai. Jie pa-; 
taikau ją, kaip įmanydami,1 
reakciniams sluoksniams ir 
persėkiąja kiekvieną pažan- 
gų lietuvi, Pažangesnės 
kultūrinės veiklos' nesu
pranta. {. Viską, ką tik pa
mėginsi daryti, kombinuoti, 
veikti, Jiėtuvių daugiau su
sirinks jie, jau ąptarią, 
kad tai yra subversyvųs 
darbas. Pagal šnipų-fašis- 
tų sąvoką, gali laisvai veik
ti tiktai tas, kuris paprašo, 
eks-konįulo A Polišaičio ' av 
kitų šnipų vadų, pasislėpu
sių po “Žinių” ir po “Mū
sų Lietuvos” leidėjų j bei 
drukorių skraiste, išduo
tais “ištikimybės” pažymė
jimais. Jie nesupranta lie- 
tuviškoš veiklos, kuri nepa
dabinta ■ svastikos ženklil

Neseniai ' iš Montevi.de- 
jaus apsilankė Š. Paulyje 
“D” platintojas ir rėmėjas 
drg- J. Trinskis. Jis atva
žiavo v savo giminių aplan-

DeL SENO VINCO 
EIRĖRAščIŲ KNYGOS

Visas Seno Vinco ęilčrąą? 
čių knygos Laisvės spaus
tuvės darbas jau atliktas, 
Knyga ir viršeliai atiduota 
sulankstymo ir apdarymo 
įstaigai (bookbindery). , 
Bus apdaryta už poros sa
vaičių, 
knygą iš bookbinderės, 
tuojau siuntinėsime prenu
meratoriams.

Kai tik gausime \

Laisvės Administracija

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

INDUSTRIAI. TRUST CO. 
1518 Wanut St. FE. 5-9212

Kensington Avenue & 
Huntingdon St.

Broad St. & Nedro Ave. 
1944 N. Front. St.

136-138 W. Girard Ave. 
3173 Richmond St. 
(Philadelphia, Pa.)

(33-39)

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ į
I. I^Aturalis ir tikras medus 

b'itelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mi- 
neralių druskų ir vitaminų, 
ka$ yra būtinai reikalinga 
atpudavojimui žmogaus kū 
npi

j Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.

I Medus, šiltas vanduo ir cit
rinio (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skau-

BOOKKEEPING
Machine operator. 5 day week. 
Salary commensurate with ability ~ 
and experience. Bemington Rand 
experienced. Center city location ih 
an air conditioned office. Perma
nent. Pleasant associates. Em
ployee benefits. Call LO. 8-7220 
9:30 A. M. (35-37)

Clerk-Typists. Rec. high school 
grads. We have perm, position 
with a natl. org. Pleasant work
ing cond., paid vacation, free hos
pitalization. We are located with
in one block of Broad & Olney. 
Call Mr. Kilty, LI. 8-8208. Write 
Box M - 7, . 711 Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. (34t4Q) '
----------------------------------------------- -...

Operatorės. Tuoj rekalįngos. 
Dienom ar naktim. Patyrusios prie 
vienos ar dviejų adatų. Turiąie , 
ant ilgo laiko valdžios kontraktus. 
Nuolatinis darbas su visom apdrau- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pas: I. poster Sports
wear, Kensington Ave. & Ontario. 
St. GA. 5-1020. (31-3?)

HELP WANTED MALE ”

T-l J į diehnio ir šalčio,ske ko nors ne- .. , ... . ... v- . i I uojau parsitraukite tikro bupranešė vi ('tos
’anams, ir pra-

dėl, girdi, tas 
cesi San Pauly-

• tam panašiai.
išaiškinti gi- 

į, kuomet kito 
kito ko mano-

tautiečiai buvo 
keli areštuo- 

pranešta, kad

yti komunisti- 
:lą, buvo laiko- 
ir pavojingu 

i’kos elementu- 
įvečias, ramus 
s svečias.
Darbas’’ rašo 
sko neboja. O 
etuviški fašist- 

::* šnipai, bijo 
ponių, logikos, 

saulės švie*

kyli, ©augiau '20 metų, ja, tiktai tri
1. _______ „ 1. _ _____ 1 . - ... tllTTIII ZYYTTTm'VA 1nebuvo matęs ir, vieną kar

tą- gyvehime norėjo pama
tyti San Paulo-niiestą. Ne
turėjo žmogus jokių įsipar
eigojimų, neatstovavo jo
kios grupės socialinės ! ar 
politinės- Bet atVažiavo ir 
jam patiko lietuviai, visi 
draugiški, lietuviškai kal
ba, jis rądosi kaip savo šei
moje. Jis pasiūlė, kad 
draugai; panaudotų jo suti
kimo progą irj parinktų 
aukų “Darbui,” kaip Uru
gvajuje yra priprasta kiek
vienoje draugiškoje sueigo
je neužmiršti, joį yra vi
suomeninė veikla ir laik
raštis “Darbas.” j Jis taip 
pasielgė ir San Paulyje, 
nieko blogo nemanydamas 
pasielgė,' kaip pridera kiek
vienam doram ir!progresy
viam liętuyiui, kuriam rū
pi, kad pažangus • laikraštis 
“Darbas” gyvuotu ir ręgų- 
liąriai išeitų., •!
2A

ikdo ramu lie-
tuvių gyvenimą. Jei suma
nytų; jie tri 
tu, kad tik 
Samas” dar 
ką susimylčt 
progresyvus
savo neišvengiama, kaip di
delės upės, vaga, ir jokie 
provokatoriai 
paukščio pi r 
besidabintų 
progresyvaus 
progreso nes

Už progresą, žmonių lais
vę, už tai 
prieš išnaudojimą žmogaus

z. Sovietų ir

linkai' susiries- 
jiems “dėdė 

vieną doleriu- 
ų. Tuo tarpu 

darbas seka

kaip ir kokio 
jie 

trukdytų
mksnomis
ir

darbo eigą, 
įlaikys.

<ą pasaulyje

žmogumi, u 
visų kitų valstybių drau
gingą sugy 
dien j a u 
giau kaip 
žmonių. Progresyvių žmo
nių logika s

venimą, šian- 
susidaro dau- 
pusė pasaulio

dista,! minties
ir logikos niekas ųžgniauž 
ti negali. I 
taiką mylinti

čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą, arba $2.50 už pJ 
galiono, $4.70 'už galioną.

Už persiuntimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite :

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

iaudis, rami, 
liaudis lošia 

savo .lemiami rolę 1 pasaulio

i

fnnjąŽnJiuiiiiii n į i(i ummunmiim o umniTnnuinnninri ih in n rrm

Personnel Inspector. Trainees, 
veterans. Imm. openings with a 
National Concern seeking full time 
insurance & personnel inspector 
trainees. Must have a car. Mar
ried men pref., but will ąccept 
single dependable men. Knowledge 
of typing to work in Delaware Co. 
8280 starting sal., plus mileage and 
bonus. Exc. opp. for ambitious mqi 
for adv. Call Mr. Cope, Jr. Kings- 
wood 8-9100. (33-35)

AUTOMOBILE SALESMEN. Im
mediate opening. For New and 
used cars. Exp., if not, we will 
train you. Earn while you learn. 
Classes every day to fit yojur. 
schedule. Highest pay in Pnila. 
Factory trained instructor. Steady 
yeai’ round employment for those 
who qualify and excellent opportu
nity to make top earnings if you 
are ambitious and willing. Apply 
in pevson to: V. E. DOON AN, 
TRIO MOTORS, 6101 Lancaster 
Ave., OR. 8-6300. A Ford training 
center. (30-3J3)

Pa si n a udokite 
Grožine literatūra

! | Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Sueipažmkite su jo gy-< 
vėhimu, mokslu ir literatūrine kūryba.
DABAR TIK 75c.

256 puslapių,

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jąudinančiaį ap
rašyta poezijoje. ( Naudingas ir puikus pasiskaitymąs. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

j puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00,

C kilnos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ‘ 
ir įvairios* kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas .Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų r
13,6 puslapių, kaina tik $1.00 ;

Pavasario Godos
l

Stasio Jjtsilionio gražiausių ęilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
11Q-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N/ Y
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Cleveland, Ohio
Pažmonių kalendorius

Keičiasi laikai, kartu keičia
si ir papročiai. Savo laiku 
rengdavome Įvairius vaidini
mus, koncertus, kartais ir ' ope
retes. Mūsų progresyvė publi
ka šimtais užpildydavo svetai
nes, o dabar, sumažėjus mūsų 
vaidinimo jėgoms, o kartu 
ii mūsų publikai, tenkinamos 
surengtomis šeštadienių vaka
rais vakarienėmis, km* susiėję 
bendrai pasi valgome, pa 
kame ir linksmai vakarą 
leidžiame. t

Pati goriausioji pusė šių 
karionių yra tame, kad 
rengiamos ne dėlei pelno. 
Jų kaina dažniausia esti
asmeniui. Nereikia specialisto 
išskaitliuoti, kiek jūs sutaupy
tumėte tokias vakarienes pasi
gamindami namie. Esu tikras, 
kad mažai arba nieko.

Štai mūsų vakarienių kalen
dorius ir jos visos įvyks LDS 
Klubo Svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave., 6 vai. vak.

Vasario 23 d. rengia ILD 
190 kuopa.

Kovo 9 d. rengia L. D. Pa- 
šelpinė Draugija.

Kovo 23 d. rengia bendrai 
visos draugijos.

Balandžio 13 d. rengia 
4-oji Apskritis.

Balandžio 27 d. rengia 
22 kuopa.

Gegužės 11 d. rengia 
55 kuopa.

Visa mūsų publika kviečia
ma atsilankyti j visas čion mi
nėtas pramogas arba bent Į tų 
draugija, kurių esate nariais.

Kiek matoma, šią žiemą vi
sos mūsų pramogos lankomos 
skaitlingai ip atsilankiusieji 
jomis pasitenkinę. Aišku, d i-* 
džiausią tų pramogų surengi
mo našta tenka mūsų drau
gėms moterims. Jos pasimai- 
nydamos tai atlieka ir jokiais 
sunkumais nesiskundžia, ne
žiūrint,. kad jos visos jau die-j gos, rinkiniai. Pavyzdžiui, 
ra kita kaip šešioliktuosius I prieš kurį laika bibliotekos 
metus prabėgusios, bet papra- j iniciatvva buvo suruoštas 
sius .talkos, jos jiieku.omet ne- y. Laįio uj naują kranty’

J” knygos aptarimas, kuriame 
buvo nušviestas autoriaus 
gyvenimo ir kūrybos kelias, 

j išnagrinėtas romano - turi
nys, pasidalinta mintimis 
apie romano pagrindinius

va
jos 
nes 
$1

LDS

LLD

LDS

Pittsburgh, Pa.
Povilas Dargis dar vis per 

savo radiją garsina tūlą burti
ninką, kuri Dargis vadina vie
nu geriausių žinovų burtinin
kų vadų. Kuomet šitas burti
ninkas pažiūri i delną, tai vi
suomet atspėja (nuburia) lai
mingą ateiti. Bet tas burtinin-

ji bus: laiminga, ar nelaimiu- 
ga ? O jis nuburia kitų ateit i, 
ir visuomet laimingą. Bot jis 
niekuomet nenūburia praei
ties, nes praeiti įmonės žino, 
tai .jis negali meluoti. O atei
ties niekas nežino, tai gali me
luoti, kiek tiktai nori.

P. Darais garsina: “Pane
lės, merginos, moterys, nueiki
te ir patirsite savo laimingą 
ateitį”. P. Dargis vyrų n e agi
tuoja, tiktai merginas ir moto-

Susipratę ir apsišvietę dar
bininkai žino, kad pasauly jo
kių burtų nebuvo ir nėra. Ne
jaugi P. Dargis to nežino?.

SLA Eilinis Narys

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
388 SKAITYTOJAI

- .OBELIAI, — Jau treti 
‘‘Sartu” kolūkio bibliotekos 
vedėja dažnai skaito pa
skaitas, organizuoja garsi
nį laikraščių bei žurnalų 
skaitymą, pasikalbėjimus 
su skaitytojais. Kruopštaus 
ir sąžiningo jos darbo dėka 
biblioteka turi 388 nuolati
nius skaitytojus, kurių di
desne Puse sudaro kolūkie
čiai. Daugeliui jų biblio
tekos vedėja knygas atneša 
i namus.

Biblioteka dažnai ruošia 
skaitytojų konferenc i j a s, 
kuriose aptariamos žymių
jų rašytojų bei poetų kny-

sius talkos, .
sako —■. pasiieškok jaunesnės.

Be virš minėtu vakarienių 
šeštadieniais, dar turėsime 
dvejus pietus sekmadieniais, j 
Tai bus apskričių konferenci
jos;

Bal. 7 dieną LLD 15-os Aps. 
konferencija.

Geg; 5 dieną LDS 1-os Aps. 
konferencija.

Į konf. kviečiami ne tik iš
rinktieji delegatai,' bet ir tų 
draugijų nariai, kuriems tik 
laikas pavelija. Konf užbaigus 
bus pateikti pietūs visiems da
lyviams, kur besisvečiuodami 
praleisime visą sekmadienio 
popieti.

Prie bibliotekos suorga
nizuotas dramos ratelis iš
vystė intensyvią veiklą.

ttQM acaooaMMM ■HDEKSS3H 1 ' ■■
tx*1* nt
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J. Žebrys

Plymouth. Pa.
LDS ir LLD kuopų susirin

kimai įvyko 12 d. vasario. 
Abiejų buvo tikrai pasekmin
gi. Narių atsilankė apsčiai, 
susirinkimai ėjo sklandžiai 
organizacijų reikalai svarsty i 
rimtai. Pagal valdybų prane
šimus, viskas tvarkoj.

Džiugu pranešti, jog mūsų 
LLD 97 , kuopa gražiai auga 
narių skaičiumi, nes šiame su
sirinkime įsirašė 4 nauji na-

TARP LIETUVIŲ
Pereito ketvirtadienio vaka
rėli kasi moterys vien 

kitos, tarp savęs kalbasi, 
do, ką’nors planuoja. Su; 
ko jų bent pustuzinis.

Klausiu,rf kokiu reikali 
čia Visos .susirinko, argi nega-j 
lito reporteriui išduoti

re i a po 
atro- 
sirini

U JOS

savo

tybęj
i ge-

Senatoriaus Ives’o stovis
daros anti-darbininkiškas

Buvo laikai, kuomet repub- 
1 ikon iškas senatorius 
stovaująs mhsų valstiją New 
Yorką, buvo skaitomąs 
labiausiai Ii bėrai i šklų 
Jis buvo skaitomas įr
niu vienu metu. Bet jo stovis 
niekad nebuvo pastovus, o štąi 
dabar jis išėjo su siūlymu, ku1- 
ris tiesiog jį!pastato Į griež- 

šką stol-

Ives, al

tarp 
Senatę. 

protini j i-

Įstatymo įga- 
“nadionalinę 
tik pasirodo 

i o streiko pa-

Teatruose

i Na ir išdavė visą slap 
Jos čia' susirinko išdirbi 
riausį planą draugų Yai 
vedybinio gyvenimo sukakčiai 
atžymėti. Kiek girdėjau 
tarėsi - ginčinosi ' ir pag. 
viską smulkmeniškai apt;

Skirstės namo visai pi 
kintos. Viena jų man tik

i primine, kad Yakšči 
bus šaunios, svečiai 
riai pavalgydinti.

Plačiau apie tai, 
josi pačios parašys.

Jau visiems žinoma, ka
Ji šaunioji pramoga Įvyks kovo
10 d., Liberty Auditor! 

.Richmond Hill.
Pa k v i et i m u s d a u go 1 i s 

Jiems jau užtikrinta viot 
tie, kurie norėtų daly vau 
dar pakvietimu ‘neturi, ga 
gauti pas moteris klubiet 
pas Liberty Auditorijos gr 
dorių.

, .) ov
aliau
arė.
aten-
tiek 

ai vės

pecialiai pa-
komisija tu-

bus

zinoma,

I to-

turi.
L O- 
ti ir;
Ii jų’

spa-

su- 
te- 

-usi-

ras-

* *
Pereito trečiadienio va 

turėjo Įvykti LLD 185 kp 
sirinkimas. Nedaug narių 
susirinko, tai ir formalio 
rinkimo nebuvo. Tik pas 
bėjome ir išsiskirstėme.

Tiesa, tą vakarą buvo p
tas oras. Bet visgi galėjo dau
giau susirinkti ir organizaci
nius reikalus aptarti.

Tad nepamirškite sekamo 
susirinkimo, kuris įvyks kovo 
13 d. vakarą, Liberty Auc ito- 
rijoje.

Reporteris

tai anti

ee)-

IVcs pasiūlė, kad Tž.ft-Hartį- 
]ey anti-unijinis Įstatymas bū
tų padarytas griežtesniu. Esą, 
todėl, kad tas įstatymas 
stengė išvengti uostininkų
streiko, ji reikia padarytį 
griežtesniu. Kitaip j sakant; 
Įves norėtų, kad istatyįmas bū
tų toks,’kad jis galėtų pilnai 
užgniaužti bįle kokį Streiką. !

‘atšalDabartinis 80 dienų 
dymo periodas” Ives’iįi nepa 
Rankamas. Jis norėtų,

prezidentas būtų 
liotas paskelbti 
būtinybę”, kai 
kokio nors didel
vo.jus, tai yra, streiko geležin
keliuose, kasyklose, plieno 
pramonėje, uostuose ir t.t.j 60 
diemr periodas turėtų! praeiti 
ir per tą laiką s
skirta įprezidento
retų bandyti suvesti abi puses 
ii* išvengti streik 
nepasisektų, 
turėtų šaukti spe 
so posėdį ii- per 
kas vis vien dar 
sidėti....

Ives’o siūlyn 
Taft-Hartley 
kaip tik priešin 
demoktatų ir kai 
linių republikonų 
daryti pakaitas 
švelninti,

o. Jeigu tas 
tai preži^lentas

cialų Kongre- 
ta laika strei- 
negalėtų pra-

l •
ai griežtinti 

įstatymą yra 
gi liberalinių 

i kurių libera- 
siūlymams 

įstatyme, j f 
padariyti menkiau 

anti-unijiniu, lab au bešališku.

Baronet teatras Manhatta- 
ne atidarė ką jie vadina “di- 
džių francūziškų filmų festi
valį”. Bus rodoma apie tuzi
nas senų Francūzijoje gamin
tų filmų, kurie jau nuėjo j 
kinematografijos istoriją kaip 
klasikai. •

Dabai* rodomas filmas “Ke
pėjo žmona ’ (“The Baker’s 
Wife”), kuriame vyriausią ro
lę vaidina komikas Rainiu. 
Vėliau (datos bus praneštos 
atskirai!) bus rodyti tokie fil
mai kaip “Port of Shadows”, 
“The Well Diggers Daugh
ter”, “C rand Illusion’ , “Beau
ty and the Beast”, “Gariiival 
in Flanders ’ ir kiti.

♦ ♦ ♦

teatras Manhattane 
mediją “Full of Life”, 
oje rolėje komike .Tu-

MASINISTAS, Linos klasės. Pa
tyręs. Milling Machine ir Turret '• 
Lathe Operatoriai. Nėra skirtumo 
amžiuje.

BOXART MACH. CO. *
1620 Decatur St., Ridgewood

(35-38)

IMc Maker. 1st class. Patyręs 
prie visokio štampavimo. Įrankių 
išdirbimo rūmas. ' Puikios sąlygos. 
Atostogos. 10 švenčių. Pilnos uni
jos apdraudos. TUDOR METAL 
PROD. CORP., 176 Johnson St., 
B’klyn. (34-36)

Kalvis. Užbaigėjas. Patyręs prie 
komercijinii) troky.

A. PRAEGER & SON
896 Johnson Ave., Brooklyn, N

i (34-37)

fr

kad B.

Nei gerinimo mokyki 
aukštesnių algų mole

iiLnei
tojam

ir apie 
is New

uz pa-

Jie

Astor 
rodo ko 
Vyriaus 
d y Holliday. 

♦ ♦ ♦
Loew’s State teatras dar ro

do svarbų anti-rasistinį filmą 
“Edge e-f the City”. Tai filmas 
apie New Yorko uostininkų 
gyvenimą. Kai kurie kritikai 
jau numato, kad tai bus ge
riausias i 1957 metų filmas.

Tool and Die Makers. Patyrę 
prie .pirmaeilio štampavimo. Aukš
tos algos geriems darbininkams. 
Kreipkitės asmeniškai.
TOOL AND STAMPING
Kinkei St., Westbury, L.

LAKA
CO., 62 
I.

(34-36)

PRIE STALO 
DARBININKAI 

RINKĖJAI

Prie Mills ir Maišymo Mąširių
148 Classon Avė., B’klyn.

(33-35!

150,000 SĖDYNIŲ 
AUDITORIJA

SPRINGER

Su patyrimu. Nuolatinis darbas. *
CAPPA UPHOLSTERY 

87-15 115th St.. Richmond Hill.

< (33-35)N. Y. majoras Wagneris už- 
gyrė sjumanytojų planą staty
ti Bronxe ar Queens 150,000 
sėdynių auditoriją, kuri kai
nuosiantį 57 milijonus dolerių, 
užimsiąrti. iki 400 akrų že- 

Finansuosią privatiniai

apgailėtiną padėtį mokyklose.
Mokytojų dele 

ganizavo jų unij 
PTA, Tėvų ir Mokytoju aso- 
siacija. Tėvų dc 
riai nurodė legist 
sijai, kad New Yorke dauge
lyje mokyklų mokytojai savo 
kaštais turi pirk 
dalykus, kaip kr 
rašalą ir kitas b 
miestas neskiria 
fpndų.

Mokytojai reikalavo, jkad jų 
minimalinė algh 
į metus.

gacijas su or 
os, c tėvų —

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
SUAUGUSI, PATYRUSI . f

paliudijimu, su karu. 3 metųlegacijos na- 
atūros komi-

Su 
mergaitė ir •kūdikis. Biznierių pora, 
6 dienos, geras mokestis, atskiras 
kambarys. Gražūs L. I. namai. GE.

2-1085. (35-37)

Apie 2,00 piokytoj’ų 
KOO tėvų buvo išvykę 
Yorko į valstijos sostinę Alba
ny, kad ten pasisakyti 
gerinimus mokyklose ir aukš
tesnes algas ^mokytojams, 
sugrįžo po Įspūdžiu, jęg nėra 
\ ilties, kad , legislatin’ 
metais pravestų tokius 
mus. h

Pasirodo, kad ne tik 
likonai, kurie! legislatūroje tu
ri daugumą, bet ir demokra
tai perdaug!'nesisielolja mo
kyklų! ir mokytojų padėtimi, 
nors gubernatorius Harrima- 
nas savo raporte kalbėjo apie

•a šiais 
gei’ini-

repub-
.i net, tokius 
?idą, popierį, 
ūtinybes, nes 
pakankamai

mes.
žmonės. į

800 NETENKA DARBO

U žsi d Ariu s d e p art m e nti nei
Namm-Loesėr krautuvei apie 
800 ten dirbusiųjų dabar 
tenka darbo.

ne-

VIRĖJA—ABELNAS NAMŲ DAL
BAS. Namai už miesto. 1 valandą 
nuo New Yorko. 
40 m. 
nesi.
ki(e pirmadieni ar antradieni. EL* 
5-6522. (33-35)

Amžiaus apie 30- 
Guolis vietoje. $225 į mė- 
Su paliudijimais. Skambini

Skylėti Įstatymai
a ’ ' ’ ' < C • ‘ i * 4

Su šių metų sausio pirma 
diena į0jo gallon įstatymas 

kad 
savi- 

turi turėti aįdraudą

New Yorko spaudoje
“Times” lieja krokodilįnes 

ašaras dėl Kinijos vaikučiu Ii-! 
kimo. Kame reikalas? Ogi, iš’ 
Pekino atėjo žinia, kad Kini-' 
jojo bus racijonuojami vijikų 
drabužiai...

“Times” verkšlena vedama
jame straipsnyje:

“Dar gerai, kad tas Įst 
m as 
Gal mažiukai Kinijos 
čiai jau šiltai apvilkti ą. 
paltukuose... Mes turime 
ties, kad taip yra.... ”

“Times” daroz išvadas, 
tokia raci.jonavimo metodą 
tikra tragedija. Esą, tai neįsi
vaizduotinas dalykas mūsų) ša
lyje, kad vaikučių drabužiai 
būtų racijonuoti. Bet “Times” 
redaktoriai patogiai pražiūVi 
faktą, kad tik koks dešimtme
tis atgal dauguma Kinijos vai
kučių, ypatingai kalnuose, i ne
lankė jokių mokyklų, njekad 
neturėjo mediciniškos priežiū
ros, vilkėjo skarmalus.

Dabar vis vaikai lankę mo
kyklas, visi turi medicinišką 
priežiūrą, visi , vilki apygeįnus 
drabužius — ir tai gal dpl to, 
kad išdalinti lygiai visiems, 
d rąbu ž i ai rac i j on u o j am i.

3ŪtU $5,000
NAMŲ DARBININKE j

Suaugusi, patikima. Guolis vie
toje. Maža šeima. Geros sąlygos.

NEW ROCHELLE 6-4855.
Susirinkimas,

LLD 1 KUOPOS NARIAMS

LLD 1 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 22-ą dieną, 
-7:30 vakaro, Auditorijos pa
talpoj. Svarbu visiems daly
vauti. Dar svarbiau visiem na
riams pasimcfkčti mokestys 
Daug kitų kuopų jau yra pil
nutinai pasimokė jusios. Mūsų 
kuopa, nešiojanti garbingą 
Pirmosios vardą, neturėtų at
silikti, Valdyba prašome visų 
nariu talkos, i i

Brooklyn© moterims
vakare, vas.

New Yorko valstijoje, 
kiekvienas automobilio 
ninkas ;
ant savų automobilio dėl apsau
gos žmonių atsitikime nelaimės 
—susižęidimo arba padarymo, 
medžiaginių nuostolių. šiais 
metais kurie ėmėsi auto plates, 
turėjo parodyti tam tikrą for
mą iš atodraudos kompanijos; 
kad jo karas apdraustas.

Kada pareikalauji iš kompa
nijos apdraudos savo automo
biliui, kompanija išrašo policy 
ir tą forįmą, kurią reikia įteik
ti valdžiai, ir prisiunčia auto 
savininkui. Tada auto savinin
kas įteikia tą formą valdžiai, 
gauna pįates ir už 
bilos nemoka. Kai 
draudęs kompanijai 
ka, tai kompanija 
policy, ir automobilis pasilieka 
neapdraustas.

Apskaičiuojama, kad per tą 
įstatymo skylę šiemet išlindo 
jau 9,00Q žulikų. Mat, valdžia 
nereikalauja įrodymo, kad bi- 
la už apdraudą yra užmokėta. 
Čia ir lyra to įstatymo skylė, 
per kuriį lenda visoki žulikai.

' Ketvirtadienio
21 d., Ktiltūriniaihe Name,, at
sibus Moterų Klubo narių sų i 
.sirinkimas, kuriame reikės ga
lutinai pasitarti (lėlei Ateinan
čio parengimo.

NarėA yTa prašomos skait
lingai susirinkime

(33-35)

BUSINESS OPPORTUNITIES

aty- 
atėjo žiemos pabaigoje, 

vaiku-
avo 
vil-

VALGYKLA, Nuo 7 v. ryto iki 
5. v. v. 5 dienos. Labai bružįji 
apylinkė Long Is. City. Prieinamai 
Maži rankpinigiai. Skambinkite nuo 
pirm, iki penkt.

dalyvauti.
Valdyba

“PIRMŪNO” 
RACIONALIZATORIAI
Kaunas.—Žinomas “Pir

mūno” fabriko racionaiiža- 
torius Jonas Sereičikas ir 
buvęs Šiaulių dviračių fa
briko darbininkas Anta
nas Velička susipažino ne
seniai. Bendras darbas 
juos suartino. Abu racio
nalizatoriai neseniai sukon
stravo kranų šlifavimo 
stakles. Gaminant ge
riamo vandens bakus ir 
dujines viryklas, kranų 
pareikalavimas fabrike žy
miai padidėjo. Tuo tarpu 

i šlifavimas rankiniu būdu 
vyko nesparčiai, reikėjo 

ir jėgų, 
kraną, 

darbininkas sugaišdavo 15- 
20 minučių. J. Sereičiko 
ir A. Veličkos sukonstruo
tomis staklėmis per 15-20 
minučių nušlifuojami net 
7 kranai. Keičiant staklė
se lizdus galima nušlifuoti 
įvairaus dydžio kranus. 
Šios staklės atlieka 7 darbi
ninkų darbą.

Racionalizatoriai, be to, 
dar sukūrė naujas formas 
kranams-lieti, i Jų teigiamy
bė ta, kad kranų atliejamų 
su reikalingomis angomis, 
nereikia papildomai a p - 
dirbti ir jie yra žymiai ge-

... .. ... . , ivyw) nesparčiai,na., >r p.lna. užmokėjo.duo-| f)į darbį rank - 
les uz siuos metun. Taigi dabar A1./.to ,bus viso 18 naru,, kurie užs - ^llf,U.od.“ vlemĮ ,

pasi-narių gavime 
J. Liufackas ir 
kad, j-'u randas, su- 

na-
veltui.

mokėjo duokles už šiuos 
metus.

Naujų 
darbavo: 
Pasirodo,
sirūpinimo gavimu naujų 
rių, darbas nebūna 
Taigi patartina visoms LLD 
kuopoms susirūpinti gavimu 
jiro daugiau naujų narių į šią 
mūsų 'garbingą organizaciją, 
nes būtinai turime užpildyti 
mirusiųjų vietas!

LDS 60 kuopa paaukojo $5 
Vilnies bazarui. Ir gal pavyks 
gauti kiek ant blankos. Taip 
pat nutarta pasiųsti delegatus 
į LMS suvažiavimą berfestiva-

Buvo svarstyta apie pavasa
rinius ir vasarinius parengi
mus. Paskirta komisija, kuri 
darbuosis parengimų reikaluo
se.

ęad 
yra

Long Islando “Newsday” 
praeitos savaitės pabaigoje at
spausdino! interviu su E. Wal
ker Jr., Raudonojo Kryžiaus 
pareigūnu. Tas pareigūnas rū
pinasi vengrais bėgliais. I

Ir štai ką jis pasakoja:
Didelė dalis bėglių yra la

bai nusivylę. Jie labai rtuste- 
binti, kai]i sunku čia gauti tin
kamus darbus, kaip n
jais nesirūpina, kaip nėr0. kur 
kreiptis, kaip galima čia. d..- 
tingiausioje pasaulio

iekas

tur- 
šMyje, 

mirti badu, jeigu lieki vĮenas. 
j^alker sako, kad didelė da

lis pabėgėlių tiesiog sukrėsti 
vietinių sąlygų.

• Sekr.

Liguista moteris užsimušė
i • ' I i

Coney Island gyventoja 
•Mrs. Gertrude) Davis nušoko 
nuo 4 aukštų į namo stogo ir 
ant vietos užsimušė. Ji sirgo 
"cukrine liga, i

Vilnies

resni UŽ paprastu būdu at- Nubaudė 13 burlesko vaidylų
lietus kranus.

Z. Pavilonis
Newarko teismas uždėjo 

pabaudą 13-kai burlesko vai- 
dylų, viso $1,900 ir buiįlesko 
teatrą uždarė. Tai padalė to- 
/ĮSI Vari iin orą vyt/

PRANEŠIMAS
BROCKTON, 

J Vakarienė, koncertas 
rengia LiuoSybės Ch 
tadienj, vasario (Feb.) 23 d., Lie 
tuvių Tautiško Na 
salėje. ,Įėjimas iš 6 
Št., kampas Vine S 
vai. vakare.

Kviečiame vietiniui 
kės atsilankyti į šį 
Site visi patenkinti, 
o vakarienė bus ne

MASS, 
ir šokiai, 

aras, jVyks šeš-

mo viršutinėje 
68 North Main 

•;. Pradžia 7-ą

s ir iš apylin- 
parengimą, Dū- 
Įžanga tik $2, 
paprastai . gera. 

Rengimo Komisija (35-39)

apdraudą' 
bilos ap- 

neužsimo- 
panaikina

EX. 2-9584. •

(33-38)

GROSERNR-DELIKATESSEN

Toli nuo marketų. Geras biznis. 
Karštos kavos ir valgio (sandwich
es) išsinešimai.
218 E. 5th St. 4-5652. N.Y.C.

(33-35)

Elmont, L. I. Parsiduoda Bar & 
Grill, puikus pirkinys iš privataus 
savininko. Ideališkas partneriams, 
šeimai arba individualui. Žema ren- 
da, geras lysas. Įsisteigkite čia, 
puikūs čia žmonės. >

PR. 5-3862 — Elmont, L. I. r
(32-38)

KALENDORIUS
1957 Mėtį

\ • 1 ■ , . ‘I ' .Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas turėti' '• 
kiekvienam savo namuose. Kokių tik informa
cijų jums reiktų jame rasite. Apart įvairių in- 
formacijįnių dalykų yra labai naudingų raštų

NAUJA KOLEGIJA

Valstijinis universitetas nu
tarė pastatyti Bronxe naują 
kolegiją. Tik laukia apšvietos 
tarybos; užgynimo.

I I

įvairiais klausimais. MATTHEW A

žaislų Krautuvė, Gera vieta Ja
maica. $80,000 metinė jeiga. Idea
liška partneriams ar korporacijai. 
Labai puiki proga, geras biznis. 
Parduodu iš priežasties nesutikynų. 
Privatiški savininkai. RE. 9-4922.

(31-381'

NETEKO DARBO DĖL 
BROLIO LENKIJOJ

i Į
KiĮyga is 128 Puslapių, Kaim 75 c
Rūpestingai prirengė L.1 Jonikas

' - ■ ) d l1

' / . i L •Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite. Ga
Laisves knygyne. Užsisakantiems per pa

imamas 
šta kai- 

na 80c. Mokestį galite prisiųsti -U. S. pas{o 
‘ * kymaiisstampomis vertės po 10c. Kartų su užsa 

prašome prisiųstį ir mokestį.

G- Laisves ; " -' L Į,
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill Ii1, N. Y.

■ k ..., ■ J < ..r V ... ■ ? •
m.. i, "-r

> I '

Daugiau įvairių parengi- <ig], kad jie peržengę morali
mų Laisves naudai. nį įstatymą.

t1 .Rįi'1?;;1; ■«?ww>»»- ,7 Aįjtįfcii

bUyus
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

East Hempstead gyvento
jas Sit. Roszkowskis, Čia gimęs 
amerikietis, buvo atstatytas iš 
orlaivių statybos įmonės tik 
todėl, kad jo brolis randasi 
Lenkijoje, už “geležinės karo
tinos”.

Atydai visų mūsų lietuviškų 
pažįstamų! x

RAPPAPORTS REST., INC. 
98—2nd Ave., N.Y.C. GR. 7-9338'

Tai žymi pieno ir daržovių’ 
maisto valgykla per daugelį me
tų. Tūkstančiai patenkintų kos- 
tumerių. žemos kainos. Veltui* 
kambariai susirinkimams. Patar
naujame visokiems pokillams.

4 puti. Laisvft (Liberty) Antrad
r* I . - ' . *

(31-37)
t ■’

vasario (Feb.) 19, 1957

&
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