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KRISLAI
Didingai pradėjome, 

garbingai užbaigsime!
Man patinka.
Marksizmas plus mėsa 

ir sviestas!
Tegu kraustosi—lavonai!
Ponas Dulles vėl išsišoko.

Rašo A. Bimba

jog jie ateis, 
dolerių 
geroku

Neabejoju, jog visi skaitėte 
vėliausią Laisvės administraci
jos pranešimą iš vajaus eigos. 
Jis labai džiugus.

Bet tikslas dar nepasiektas. 
Dar mums reikia poros pana
šių šūvių !

Ir neabejoju,
Dešimties tūkstančių 
*ĮJhdą sukelsime su 
kaupu. Pamatysite.

Dar visas mėnuo 
Vajų užbaigsime rugpjūčio vi
duryje.

Ir vajų užbaigsime ir pas
kutinį šūvį iššausime mes 
Brooklyno ir apylinkės laisvie- 
či ai.

Tai bus padaryta gražiu, 
draugišku parengimu rugpjū
čio 17 d. Taip yra nutarę 
dienraščio direktoriai.

pasiliko.

Dabartinės Tarybų Sąjun
gos partijos yadovybės kelia
mi obalsiai man patinka. Jie 
realūs, jie gyvenimiški.

Y, Juos labai praktiškai for
muluoja Chruščiovas, Jis, pa
vyzdžiui, sako: Dabartiniais 

paikais, dabartinėse mūsų są
lygose visais būdais turime 
kelti liaudies ekonominės 
būklės lygį.

Marksizmas - lėni nizmas 
plus mėsa ir sviestas — štai 
dienos šūkis!

Kitas šaunus šūkis! Dau
giau laisvės ir atsakomybės 
sąjunginėms r e spublikoms! 

» Tegu, pavyzdžiui, Lietuva 
paima ir veda visą savo pra
monę. Tegu taip pat daro ir 
kitos respublikos.

v Lietuvoje jau sudaryta eko
nominė taryba. Jos globon ir 
pilnon vadovybėn jau paves
ta keturi šimtai fabrikų bei 
įmonių.

/ Visa tai sveikintina. Sveikin- 
Una ir tai, kad naujoji vado
vybė iš savo pusės žada padė
ti visas pastangas priėjimui 
prie užbaigimo šaltojo karo.

Dar storiau pabrėžiamas 
obalsis koegzistencijos tarpe 
kapitalizmo ir socializmo'. s

Iš Graikijos atėjo keistas 
Britanijai reikalavimas. Grai
kai* reikalauja, kad britai pa
siimtų ir išsikraustytų 65 la
vonus kareivių, kurie krito 
Graikijoje, kariaudami Ant
rojo pasaulinio karo metu.

Nežinau, kaip tai galima 
suderinti su žmoniškumu, ne
leidžiant tiems lavonams am
žinai ilsėtis graikų žemėje.

Nesuprantama ir tai, kuo 
tie lavonai kalti už dabartinę 
Britanijos politiką Kipre ar 
kur kitur?

Kongrese r e a k c ionierių 
'■ frontas žada sukaneveikti ci

vilinių teisių bilių. Jie jį taip, 
apkarstys visokiais pataisy
mais, jog iš jo nieko nepasi
liks.

Diksikratams padeda reak
ciniai republikonai. šitiems 
elementams vadovauja Know- 
land ir Mundt.

Tuo tarpu iš žmonių pusės
4 madinio judėjimo už civilinių 

teisių bilių nesigirdi.

METAI 47-tiRichmond Hill 19, N. Y., Ketvirtadienis, liepos (July) 18,1957

Senatas 71 balsu prieš 18 nutarė spręsti 
civilinių teisių fstatymo planą, bet yra 
pavojus, kad nusileidimai rasistam i didės

Washingtonas. — Senatas 
71 balsu prieš 18 nutarė 
spręsti administracijos pa
tiektą civilinių teisių įsta
tymo planą — bilių. Tai 
skaitoma nemenku civilinių 
teisių laimėjimu, nes tai 
pirmas kartas 80 metų bė
gyje po rekonstrukcijos lai
kų, kad Senatas imtųsi 
svarstyti tokį įstatymą — 
paprastai pietiniai rasistai 
įstengdavo kiekvienu kartu 
nepabaigiamomis diskusi
jomis (filibusteriu) reikalą 
atidėti.

Šiuo kartu kai kurie pie-

o ir patys aršiausieji rasis
tai nesikarščiavo taip daug 
prieš svarstymą. Ir tai kaip 
tik tame, sako stebėtojai, 
glūdi pavojus, nes rasistai 
taip nesipriešina, nes jie tu
ri užtikrinimo, kad jiems 
bus daromi vis svarbesni 
nusileidimai/

Nus ileidim ai pavoj in gi
Administracijos patiekto 

.biliaus svarbiausieji punk
tai yra šie:

1. Sudaryti dvipartinę ci
vilinių teisių komisiją.

2. Sudaryti Teisingumo 
departmente specialų civi-

ralinio prokuroro asiten- 
tas.

3. Įgalioti gen. prokurorą 
imtis žingsnių prieš nusi
kaltimus civilinėms teisėtas, 
jeigu ir nėra individualinių 
nusiskundimų.

4. Įgalioti gen. prokurorą 
imtis žingsnių prieš tuos, 
kurie kliudo balsavimo 
teisėms.

Paskutinis punktas ypa
tingai nepatinka rasistams, 
nes tas reikštų, jog fede
ralinė valdžia galėtų imtis 
žingsnių prieš pietines ad
ministracijas, kurios kliudo

Michigano senatorius Mc
Namara sakė, kad nusileidi
mai rasistams, kuriuos ren
gia eilė senatorių iš Šiau
rės, yra pavojingi. Sena
toriai Mundt, Aiken ir ke
li kiti, kartu su nuosaikes
niais pietiečiais Russell, 
Gore ir Andersen, surengė 
kompromisinį planą. Tas 
planas, kuris atima nuo fe
deralinės valdžios galią 
teisti nusikaltėlius prieš 
integraciją ir balsavimo tei
ses, patinka pietiniams ra
sistams. McNamara sako, 
kad toks nusileidimas bū-

Vajus Prailgintas iki Rugp. 18 d.
$10,000 FONDO

“Gerb. Administracija: Čia rasite čekį veftės $10. Tai: 
dar nuo keleto gerų bayonniečių. Mes, fyayonnieciai, pa* , 
sirodėme neblogai prie sukėlimo $10,000 fondo. Viso ė- > > 
same surinkę ir pasiuntę $162. Su pagarba, Bayonnietis”*
Aukojo:

Bayonnės biznierius ...................................... $5.00
K. Radušienė ......................................................3.00
J. Jurkevičius....................................................... 2.00

PRIETELIŲ KLUBAS
K. Šinkūnas, W. Collingswood, N. J., (užismoka

iš anksto už 4 metus)..................................... $100.00
Laisvietis, Cleveland, Ohio............................. • •.. 25.00
S. ir A. Kazilioniai, Cleveland, Ohio...................... 25.00
Tai yra gražus pavyzdys d. K. Šinkūno. Jis užsimoka 

net už 4 metus duokles į Prietelių Klubą. Ne tik į klubą, 
bet ir apsirūpino ir prenumerata, užsimokėdamas net 
iki 1959 metų. Jo pavyzdį turėtų ir kiti, kurie išgali, 

‘pasekti.
tiniai rasistai arba jiems linių teisių skyrių, kuriam 
artimi balsavo su dauguma, vadovautų specialus gene-

Nuo kranto iki kranto—orlaiviu 
tik per 3 valandas ir 23 minutes
New Yorkas. — Sumuš

tas naujas rekordas — ma
rinų korpuso lakūnas ma
joras John H. Glenn Jr. re
aktyviniu (jet) orlaiviu 
perskrido visą Amerikos 
kontinentą, nuo Los Ange
les iki Floyd aerodromo 
Brooklyne, tik per tris va
landas ir 23 minutes. Jis 
skrido apie 726 mylias per 
valandą. Jis tokiu būdu 
perskrido kontinentą nuo 
Ramaus vandenyno kranto 
iki Atlanto kranto 23 minu
tėm greičiau, negu buvo 
ligšiolinis rekordas. Anas 
rekordas tapo sumuštas 
1955 metais.

Majoras Glenn betgi dar 
nepatenkintas. Jis norėjo

pralenkti garsą. Garsas ke
liauja ore 760 mylių per 
valandą greičiu. Kad ke
liauti greičiau, negu garsas, 
orlaivis turėtų perskristi 
kontinentą per tris valan
das. Jis taipgi norėjo pra
lenkti žemės sukimosi (ro
tacijos) greitį. Kad tą pa
daryti, jis privalėjo atlik
ti kelionę per dvi valandas 
ir 57 minutes.

Vienu metu, kai jis savo 
kelionės bėgyje buvo labai 
aukštai pakilęs, majoras 
Glenn skrido net 1,000 my
lių per Valandą greičiu, bet 
buvo pavojinga visą kelio
nę taip greitai skristi, sakė 
jis.

Bulgarijos komunistai pašalino
iš centro tris opozicionierius

rr"
Sofia. — Bulgarijos ko

munistai pašalino iš savo 
C. K. politinio biuro tris na
rius, kurių vienas yra vice
premjeras valdžioje. Jie y- 
ra Čankovas, Terpeševas ir 
Panovas. Visi trys yra kal
tinami anti-partinės opozi
cinės grupės sudaryme ir 
veikime prieš daugumą. 
Apkaltinimas prieš juos 
padarytas visai panašioje 
kalboje, kaip, apkaltinimas 
prieš- Molotovą, Malenkovą 
ir Kaganovičių Maskvoje.

(Užsienyje komentato
riai, betgi, sako, kad Čan
kovas, Terpeševas ir Pano
vas negali būti skaitomi se
no kurso, taip vadinamo 
stalinizmo, šalininkai, o 
kaip tik atvirkščiai — jie

stovėję artimiau Jugoslavi
jos komunistų ideologiniai 
ir pritarė Tito politikai).

Į pašalintųjų vietas da- 
rinkti Dimovas ir Stojano- 
vas. Taipgi padarytos ke
lios pakaitos ir pačiame 
Centro Komitete. Atleisti 
iš pareigų sekretoriai Stai- 
kovas ir Taskovas ir į jų 
vietą paskirti Dimitrovas 
ir Todorovas.-

negrams, dalyvauti balsavi- tų civilinių teisių įstatymo 
muose. “galas dar prieš pradžią”.

Gyvenimas Lietuvoje
Mūsų korespondento

Lietuviškas gintaras 
pasiųstas į Oklahomą

Klaipėda. — Lenkijoje 
įvykstančiai pirmai lietu
vių kultūros dekadai daug 
įdomių dovanų draugams 
iš gintaro pagamino Klai
pėdos “Dailės”’ kombinato 
meistrai. Čia ir .gintarinės 
sidabru papuoštos sagės, ir 
auskarai, unikaliniai dirbi
niai, pagražinti gintaru. Di
delė dovanų siunta jau iš
siųsta į Lenkiją.

Šiemet amerikiečių tau
ta pažymi 50-ąsias Oklaho- 
mos valstijos metines. Už
sakymas pagaminti dirbi
nius parpdai, skirtai šiam 
jubiliejui, buvo pavestas 
gintaro raižytojams Česlo
vui Martinkui, Feliksui 
Daukantui, Birutei Mikule- 
vičienei, Stasiui Sinušūi ir 
kitiems. Jis buvo atliktas 
labai meistriškai ir išsiųs
tas Visasąjunginiam eks
porto-importo susivieniji
mui “Raznoeksport”.

Lietuviškas gintaras su 
didelių pasisekimu buvo 
eksponuojamas tarptauti
nėse parodose. Pernai Klai

pėdoje pagaminti gintaro 
dirbiniai buvo eksponuoja
mi Leipcigo mugėje. Da
bar “Dailės” kombinato ko
lektyvas pradėjo gaminti 
eksponatus Pasaulinei pra
monės parodai, kuri šie
met įvyks Briuselyje.

Lietuviški irklai
Kaunas. — “Starto” spor

tinių reikmenų fabrikas į 
Maskvą III tarptautinių 
jaunimo žaidynių daly
viams išsiuntė didelę spor
tinių irklų partiją. Čia iš
leidžiami akademiniai, ka- 
nojiniai ir baideriniai irklai 
pasižymi lengvumu, tvirtu
mu, gera apdaila. Jie gami
nami iš kareliškosios rezo
nansinės eglės. Lietuviškais 
irklais tarybiniai sportinin
kai iškovojo visą eilę per
galių tarptautinuose susiti
kimuose, o taip pat prizines 
vietas ir medalius XVI 0- 
limpinėse žaidynėse.

Irklų gamyba smarkiai 
plečiama. Neseniai čia pa
statytas naujas cechas. Kas
met bus išleidžiama dau
giau kaip 10,000 vien tik a- 
kademinių irklų.

AUKOS
Iš Baltimorės pikniko (P. Paserskis) ............... $100.00
LLD 45 kp. (per V. Smuidiną), St. Peters., Fla 50.00 
G. ir E., Miami, Fla............................... • •............ 20.00
Petras Butkevičius, St. Petersburg, Fla............ 15.0Q,

Adam Jasiulaitis, New York City.........................10.00
(Tąsa 4-tam pusi.)

Georgijus Žukovas kele naujus 
apkaltinimus prieš pašalintus. .. 

timai Socialistiniam 
liškumui” Tarybų Sajūftį'b* 
je suprantami visokie ne? 
pamatuoti kalinimai arba 
dar griežtesnės, bausmės,? 
kurių kartais susilaukdavo 1 
komunistai arba kiti.

Žukovas sakė, kad paša
lintieji vadai (priešinosi 
bausmėms tiems, kurie at
sakingi už tuos nusikalti
mus, nes jie patys perdaug 
į juos buvę įvelti. 1

- Maskva. — Tarybų Są.- 
jungoš spaudė perspausdi
no apgynos reikalų minist
ro Žukovo kalbą, kurią 
jis pasakė Leningrade. To
je kalboje Žukovas apkalti
no Malenkovą, Molotovą ir 
Kaganovičių, kad jie sten
gėsi neprileisti, jog tie, ku
rie Stalinui gyvata esant 
nusikalto socialistiniam le- 
gališkumui, dabar būtų nu
bausti.

Po išsireiškimu “nusikal-

Du Kinijos kabineto ministrai 
prisipažino veikę už liaudies 

valdžios nuvertimą sukilimais

Valstybės sekretorus Dul
les vėl įžeidė Afrikos žmones, 
kovojančius už savo tautinę 
laisvę. Aną dieną, per lie
pos ketvirtosios cleremonijas, 
jis liepė amerikiečiams nesi
kišti į Alžyro liaudies kovą 
prieš francūzus Imperialistus. 
Alžyriečiai) smarkiai užsirūs
tino.

Ponas Dulles neturi teisės 
visos Amerikos vardu šitaip 
įžeidinėti Afrikos kovojančius 
žmones. . , ■ ■

. J l * T • ' 1

Rio de Janeiro. — Brazi
lija per savo ambasadorius 
Buenos Airėse ir Caracase 
paskelbė, kad pasirengusi 
tarpininkauti Argentinos- 
Venezuelos ginčui. Kaip ži
nia, Argentina nutraukė 
diplomatinius santykius su 
Venezuela, nes pastaroji lei
džia Peronui, kuris ten gy
vena tremtyje, konspiruoti 
prieš dabartinę Argentinos 
valdžią.

Manila. — Daugiau negu 
1,000 asmenų žuvo didžiulė
je audfoje-taifune. Audra 
smarkiausiai palietė Luzo- 
no šiaurinę dalį.

Deli. —. Vietnamo prezi
dentas Ho Či-minhas pa
kviestas apsilankyti Indijo
je sekantį pavasarį.

Komunikatas pabrėžia:
Čekoslovakijos ir 
TSRS Vieningumas
Praga. — Chruščiovas ir 

Bulganinas reaktyvinių or
laiviu išskrido namo. Prieš 
išskrisdami jie pasirašė po 
bendrais su Čekoslovakijos 
valdžia ir Čekoslovakijos 
Komunistų partija komuni
katais. Valdiškame susitari
me pabrėžiamas ekonomi
nis • bendradarbiavimas — 
partijų pareiškime—ideolo
ginis sutikimas.

Partijų bendrame komųn- 
kate sakoma, kad Tarybų 
Sąjungos ir Čekoslovakijos, 
partijos sutinka pilnai vi
sais klausimais, kurie bu
vo iškelti pasitarimuose. A- 
bi partijos smerkia visokį 
frakcijizmą komunistinia

me judėjime. Čekoslovaki
jos K. P. pritaria Moloto
vo vadovaujamos grupės 
pašalinimui iš vadovybės.

Maskva.—Kuotaet Chruš
čiovas ir Bulganinas sugrį
žo Maskvon, Vnukovo ae
rodrome kartu su tarybi
niais vadais jų laukė ir 
Vietnamo prezidentas Ho 
Či-minhas. Ho paskui kar
tu. su jais radosi platformo
je Lužniki sporto arenoje, 
kur įvyjeo masinis mitin
gas. Tame mitinge Chruš
čiovas sakė, kad nėra abe
jonės, jog Čekoslovakijos 
žmonęs ištikimi socializmui. 
Bulganinas kalbėjo po jo, 
o paskui trumpą sveikini-

Pekinas. — Kinijos vai-1 ministerijai. Pastarasis sa« 
džios kabinetas susidaro ne vo jaunatvėje studijavo Ą- 
vien iš komunistų, bet ir iš | merikos universitetuose. £ 
kelių kitų partijų atstovų, 
kaip tai Demokratinės Ly
gos, Liaudies Partijos ir kt. 
Komunistai, betgi, sudaro 
ministrų . daugumą ir jie 
vadovauja svarbiausioms 
ministerijoms.

Paskutiniu laiku kitų par
tijų ministrai pradėjo daž
niau kritikuoti ! komunis
tus. Tokiai kritikai’ kotau- 
nistai nepriešingi. Mao Tse- 
tungas paskutinėje savo 
kalboje išsireiškė, kad tik 
su tokia kritika, tik su to
kiu minčių pasikeitimu, ga
li gyvuoti demokratija.

Bet dabar du ministrai, 
kurie priklauso prie Demo
kratinės Lygos, pripažino, 
kad jie ne tik kritikavo, bet 
ir suokalbiavo sukilimu nu
versti dabartinę komunistų 
vadovaujamą valdžią. Tie 
ministrai yra Čang Po-ču- 
nas, kuris vadovauja susi
siekimo ministerijai, ir Lo 
Lung-či, vadovaująs miškų

Pekino radijas sako, kad 
abu ministrai prisipažino 
darbavęsi už kapitalistinei 
sistemos sugrąžinimą.

Ar jie dar vadovauja mi
nisterijoms, ar jau pasalin
ti, Pekino radijas kol kaa Į 
nepranešė.

■ggr
Katmandu. — Nepale su

organizuota nauja valdžią. į 
Naujasis premjeras yna ' 
Dr. K. Sing. Jis skaitomas t 
kairiai liberaliniu žmogų- ? 
mi. »

Lidiče, III. r— Lidičės at
minimo paminklas, kunsį£$ 
čia per kelerius metus bil* | 
vo apleistas, ęlabar vėl SU-. 
tvarkytas — vėl dega “am- 
žinoji ugnis” ir t. t. .

mą rusų kalboje padarė Ho 
Či-minhas. Jis sutiktas au
dringais apĮodismentais.

z

Jungtinės Tautos. — Iz- . 
raelis sutiko, kad Jungtį 
nių Tautų stebėtojų pos
tai būtų atidaryti jo 
torijojė prie Sirijos sienoj 
Iki šiol izraeliečiai nesutiko 
tokius postus leisti steigti j 
savo teritorijoje.
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MOTERYS EGIPTO PARLAMENTE
ASSOCIATED PRESS praneša iš Kairo, kad į nau

jąjį Egipto parlamentą tapo išrinktos dvi moterys.
Ravia Attia — 34 metų amžiaus, ir Abiina Šoukri — 

40 metų, — ahdvi jiedvi didele balsų dauguma nugalėjo 
savo oponentus vyrus, kandidatuojančius deputatų vie
toms.

Tai kas nors naujo arabiškame pasaulyje! Atsimin
kime, jog tai pirmą kartą Egipto ir visų arabiškų kraš
tų istorijoje moterys įeina į parlamentą. Niekur ligi šiol 
moteris nėra buvusi taip pažeminta, paneigta, atstu-mta 
nuo visuomeninio gyvenimo, kaip arabiškose šalyse. 
Todėl išrinkimas šių dviejų moterų į Egipto parlamentą 
turės didžiulės reikšmės viso arabiško pasaulio moterims.

Šitie parlamento rinkimai Egipte buvo pirmi po to, 
kai buvo nuverstas karalius Faroukas. Tuomet buvęs 
parlamentas buvo paleistas ir Egiptas gyveno (nuo 1952 
metų iki šiol) be parlamento.

Iš viso į naująjį parlamentą išrinkta 348 deputatai.

ĮDOMUS BANDYMAS
TARYBŲ SĄJUNGOJE šiemet baigė vidurines mo

kyklas (gimnazijas) apie 1,300,000 moksleivių. Daugu
mas jų, aišku, yra pasiryžę stoti į aukštąsias mokyklas 
— į universitetus, politechnikos institutus, į kolegijas.

Tarybų Sąjungoje, mat, įstoti į aukštąją mokyklą 
baigusiajam gimnaziją nėra keblumų dėl pinigų; valsty
bė ten apmoka už mokslą, už butą ir už maistą. Visųpir- 
miausia iš kandidato į aukštąją mokyklą reikalaujama, 
kad jis būtų gabus ir norįs mokytis, kad jo kreditas 
būtų aukštas.

Bet, einant naujuoju vyriausybės ir partijos patvar
kymu, neužtenka ir gerų kreditų tam, kuris nori įstoti 
į aukštąją moyklą. Yra nuspręsta taip: moksleiviai, bai
gę vidurines mokyklas ir norį įstoti į aukštąsias mokyk
las, privalo pora metų padirbėti, o tik tuomet stoti į u- 
niversitetus.

Tik apie 10 procentų šiemet baigusiųjų vidurines 
mokyklas ir norinčiųjų įstoti į aukštąsias mokyklas, bus 
priimti. O 'kiti visi kandidatai turės eiti dirbti.

Dirbs jie visokius darbus: fabrikuose, angliakasyk- 
lose, kolūkiuose, valstybiniuose ūkiuose.

Kodėl taip daroma?
Todėl, atsako TS vyriausybės ir partijos pareigūnai, 

kad studentai, 17-18 metų amžiaus baigę vidurines mo
kyklas ir tuojau stoją į aukštąsias mokyklas, nepažįsta 
gyvenimo. Jie greit “suponėja”, jie neįvertina fizinio 
darbo — gi darbas yra visko pradžia ir-pabaiga. Jie, be 
rūpesčio, patapę “ponaičiais” bei “panelėmis”, pasiekę 
profesijas, nenori vykti į provincijas, į periferiją dirbti; 
visi daro visą, kad pasilikti miestuose.

Šis bandymas berods yra pirmas toks didelis bandy
mas. Neužilgo matysime, kokius jis duos vaisius.

Tenka priminti, kad gaunamieji iš Lietuvos jaunų 
žmonių, lankančių vidurines ir aukštąsias mokyklas 
laiškai jau ir dabar byloja: vasarą praleisiu kolūkyje, 
padėsiu kolūkiečiams derlių nuimti. Kiti — dviem ar 
trims mėnesiams vyksiu į rytus padėti tenaitiniams 
žmonėms derlių nuimti.

GRAŽUS UŽMOJIS, 
BET SU TRŪKUMAIS

Varšuvoje lenkų kalba 
išleista knyga apie Lietuvą, 
pavadinta “Lietuvių kultū
ros dienos, 1927 m.” Tai 
stambi knyga, išleista, beje, 
10,000 tiražu. Tikslas taip
gi geras: siekiamasi supa
žindinti lenkų visuomenę su 
lietuvių rašytojų kūriniais, 
su lietuviška muzika ir ki- 
tais svarbiais ir įdoomiais 
pasiekimais.

Lenkijoje, sakoma, ligi 
šiol apie Lietuvą maža buvo 
rašyta, tarytum Lietuva 
būtų kur tai tūkstančių my
lių nuo Lenkijos, tarytum 
Lenkija nebūtų turėjusi la
bai glaudžių per ilgus me
tus su Lietuva valstybinių 
ir .kultūrinių ryšių.

Deja, ši knyga iššaukė iš 
Lietuvos kultūrininkų kri
tikos žodį. Knygą Vilniaus 
“Tiesoje” kritikuoja tokie 
žymūs Lietuvos kultūros 
ramsčiai, kaip K. Korsakas, 
V. Mackevičius, J. Žiugžda.

Kas knygoje gera?
Kritikai pažymi, jog kny

ga vertinga, jos išleidimas 
— svarbus žingsnis. Štai 
kaip jie pasako knygos ap- 
imtį-turinį:

“Leidinyje įdėta keletas 
lietuvių liaudies dainų su 
gaidomis, duota dviejų mū
sų šokiu — “Malūnėlio” ir 
“Gaidžio” — aprašymas su 
atitinkamomis schemomis 
bei piešiniais. B-e to, leidi
nyje išspausdintas J. Baltu
šio pjesės “Gieda gaideliai” 
vertimas (atliktas A. Lau- 
Gniadovskos), kad juo ga
lėtų ^pasinaudoti vaidini
mams teatrai bei scenos 
mėgėjai. Ši pjesė, kaip* ži
noma, susilaukė Lenkijoje 
didelio pasisekimo.

“Leidinyje duota nemaža stebėti daugelio 
vietos ir literatūrinei me
džiagai. Jo .pradžioje ran-’nių poveikį, 
dame šešias lietuvių liau-1

suranda joje nemaža trūku
mų, stambių trūkumų.

Knygai įvadą parašė A. 
Lau-Gniadovska. Pažiurę- 
k i me, kokias klaidas pas ją 
suranda lietuviai kritikai. 
Skaitome:

“Autorė, užsimojusi kelių 
puslapių apimtyje duoti lie
tuvių tautos kultūros isto
rinę apybraižą nuo seniau
sių laikų iki dabarties die
nų, suprantama, susidūrė 
su sunkiu faktu ir vardu v 

atrankos uždaviniu. Taigi, 
netektų priekaištauti auto
rei dėl dėstymo kohspektiš- 
kumo ar visos eilės pralei
dimų bei nepaminėjimų ir 
pan., jeigu jos straipsnis, 
nepaisant glaustumo, pasi
žymėtų preciziškumu, ob- 
jektyviškumu. Deja, to dau
geliu atvejų straipsniui 
kaip tik ir trūksta. Kone 
kiekviename jo puslapyje 
randame po keletą netikslu
mų bei faktinių klaidų, ir 
kai kurios jų ne tik iškrai
po padėtį, bet taip pat paro
do ir nepagarbią pažiūrą į 
lietuviu literatūra iš viso. 
Štai, pavyzdžiui, keletas 
ryškesniųjų.

“Straipsnyje, kalbant 
apie lietuvių liaudies dainų 
vertimus į lenkų kalbą, nu
rodoma, kad Lenkijoje 1844 
m. buvęs išleistas L. Juce
vičiaus rinkinys. Kaip ži
noma, šis rinkinys buvo iš
leistas Vilniuje. Vargu ar 
galima sutikti su straipsnio 
autorės teiginiu, kad M. 
Čiurlionio tapyba, esą, “tu
rėjo daug bendra su pran
cūzų impresionizmu,” kaip 
ir su tokiais jos tvirtini
mais, kad A. Strazdas “daž-- 
nai vadinamas lietuvišku 
Vijonu” ir kad “V. Putino- 
Mykolaičio, P. Cvirkos ir S. 
Nėries kūryboje galima pa

geri ausiu 
kuri-

(Pabaiga)
Ulina Jelmokienė neišlai

kė. Štai ji pašoko ir pasi
leido bėgti. Paskui ją ir jos 
duktė Marytė. Trinktelėjo 
šūviai, parkrito pašauta 
Jelmokienė. Čia pat par
puolė ir Marytė — bet, dar 
sveika. Priėjęs sargybinis 
paspardė kojomis negyvą, 
kraujuose paplūdusią moti
ną ir pagalvojęs, kad abi 
negyvos, pasitraukė į šalį. 
Bet priėjęs kitas ėmė var
tyti lavonus. Marytė pilnu 
siaubo žvilgsniu pažvelgė į 
fašistą. Hitlerininkas ją 
atitempė į moterų grupę. 
Tuo metu iš rato išbėgo 
Uždaviny te ir ėmė rodyti 
dokumentus, kad ji esanti 
iš Daržininku kaimo. Žudi
kas jai atsakė šūviu — ji 
krito..

Pagaliau pradėjo skirsty
ti moteris į būrius ir vary
ti į kitą kaimo galą, kur 
dar nebuvo deginamų kluo
nų. Suliepsnojo šiaudiniai 
kluonų ir pirkių stogai, vėl 
ėmė degti gyvi žmonės...

Štai, Vilkišienė pro langą 
laukan išmetė dvejų metų 
sūnelį. Iva Uždavinienė— 
savo Stasiuką. Pribėgo hit
lerininkas, pagriebė vaiku
čius ir užmetė ant gyvo 
liepsnojančio laužo...

Kaimo ganyklose ganė 
bandą du piemenukai. Iš-

Taip ir reikėtų padaryti, 
girdę kilusį triukšmą, jie 
atsivarė arčiau kaimo gy
vulius. Fašistai juos paga
vo ir abu gyvus įmetė į 
į ugnį.

Laukus skardeno degina
mų žmonių klyksmas ir ai
manos. Šimtas devyniolika 
gyvų žmonių ugnyje! De
šimtys jų mirė šūvių pa
kirsti, dešimtys sunkiausio
se kančiose, uždusdami ait
riuose dūmuose. Fašistai 
ėjo nuo namo prie namo, 
šūvių papliūpomis padegi
nėjo kaimą, norėdami nu
slėpti savo žiauriausią nu
sikaltimą, į degančius na
mus 
nūs.

vilko užmuštųjų lavo-

prancūzų literatūros n
Nesuprantama,

"LOAN SHARK” UŽMUŠTAS
APIE 25 METŲ amžiaus vyras, Edward J. Pola- 

kowskis, mokėsi dramos mokykloje, norėjo jis būti ak
torius, Deja, šiandien Amerikoje gauti aktoriaus dar
bą nėra lengva: daug, daug aktorių, net patyrusių akto
rių, mindžioja šaligatvius, yra bedarbiai.

Polakowskis gavo darbą viename New Yorko apart- 
montnamyje keltuvo vairuotoju. Jis buvo prasiskolinęs. 
Pasirodo, kad didmiestyje veikia tam tikri sutvėrimai, 
kurie skolina pinigus tokiems, kaip Polakowskis, ir už 
paskolą ima nesvietiškai didelius• polūkius. Paskolins jis 
taU šimtą dolerių, tuomet tu jam nebegali išsimokėti 
procentų! Tokie sutvėrimai vadinami “loan sharks” 
{skolintojai — ryklės). Jie iš to tik. ir gyvena.
JgC Tokiuo “loan sharkiu” šiuo atsitikimu buvo tūlas 
James F. Malio y.

Matydamas, kad negalės skolintojui iš savo uždarbio 
atmokėti skolų su procentais, Polakowskis pasikvietė jį 
į savo butą, nušovė (sako, netikėtai)) sudėjo jo palaikus 
į baksą ir, nuvežęs į Railway Express Agency, liepė siųs
ti įKaliforniją nurodytu fiktyviu adresu, -— siųsti kaip 
nekaltą siuntą.

Įstaigos tarnautojai neužilgo pajuto, jog tame bak- 
& yra kas nors negera. O kai buvo atidarytas, atrastas 
Malloy lavonas su trimis revolverio kulkomis. ’

Neužilgo policijai pavyko susekti užmušėją ir šian- 
flQft jis yra suimtas.

Šis tragiškas įvykid — vienas iš daugelio, kuriuos 
liteistriškai nupiešė žymusis rašytojas Theodore Drei- 
sėris savo romane 11 Amerikos trag'edija0.

kodėl 
dies dainas, kurių keturios i lietuvių rašytojų išvykimą 
išverstos dar XIXa. vidury-,į Tarybų Sąjungos gilumą 
je Igno Kraševskio. Toliau į ji kritikuoja kaip ju emi- 
eiha pluoštas lietuvių poe- graciją. A..Lau-Gniadovs- 
zijos vertimų — iš K. Do- ka turėtų žinoti, kad lietu- 
nelaičio, K. Binkio, Butkų,v;ų tarybiniai rašytojai 
Juzės, V. Mykolaičio-Pu-'° To™]™ An
tino, S. Nėries, T. Tilvyčio, 
P. Vaičiūno ir A. Venclovos 
kūrybos. Mūsų apsakymo 
žanras rinkinyje teatsto- 
vaujamas Žemaitės “Švento 
Jurgio aukų” ir P. Cvirkos 
“Lakštingalos” vertimais, 
atliktais taip pat A. Lau- 
Gniadoyskos.

“Įdomus leidinio skyrius, 
kuriame pateikiami lenkų 
poetų kūriniai liettuviškąja 
tematika. To skyriaus pra
tarmėje teisingai pabrėžia
ma, kad lietuviškoji tema
tika yra plačiai pasireišku
si žymiausių lenkų rašytojų 
kūryboje. Skyrius pradeda
mas didžiojo Ad. Mickevi
čiaus ‘lietuviškąja balande’ 
‘Trys Budriai,’ toliau duo
dami J. čečoto, J. Putra- 
mento, T. Buinickio> Č. Mi
lošo, K. Ilkovięiuvnos eilė
raščiai apie Lietuvą, Nemu
ną, Vilnių. Šie lenkų poe
tų kūriniai akivaizdžiai at
skleidžia ilgaamžius lietu
vių ir lenkų tautos istori
nius bei kultūrinius ryšius, 
Ugdo draugystės jausmus.

“Šitoks yra kalbamojo lei
dinio turinys, kuris rodo, 
kad leidinyje pateikta ne
maža vertingos medžiagos, 
reprezentuojančios lietuvių 
tautos kultūrą, meną ir li
teratūrą, parodančios lenkų 
ir lietuvių kultūrinius ry
šius.”

' Ko knygai jrūksta?
Nurodę, kas yra knygoje 

gera, kritikai — Korsakas, 
Mackėvičius ir Žiugžda

gėdiją. Neapsakomas liū
desys prislėgė širdis. Gais
ravietėse gulėjo tik suang
lėjusių kaulų krūvelės. ‘Ne
daugelis atpažino savuosius 
iš kur-ne-kur išlikusio vie
no ar kito daiktelio.

LAIDOTUVĖS
Leisdami palaidoti kan

kinius, hitleri n i n k a i už
draudė didesnes apeigas, 
procesijas. Pateikiame vo- “ 
kiečių išduoto leidimo ver
timą :
“Karinis dalinys L 47398 «i). 
Lg Pa Karaliaučius.
Čia, 1944. 6. 11. <‘ .

LIUDIJIMAS |

Pagal kovos Stabo telefoninį nu- 1 
rodymą. Valkininkų klebonui, krtris J 
gali paliudyti savo asmenybę ma- 1 
no ypatingu pažymėjimu, pavesta 
palaidoti Pirčiupio numirėlius. Bu
vo nurodyta, kad tai turi būti at
likta visiška tyla, dalyvaujant ma
žam žmonų skaičiui.

Karinis dalinys.
Lauko pašto numeris L 47893.
Vyresnysis leitenantas ir dalinio 

vadas."

Tai dokumentas, rodan
tis, kaip žudikai norėjo nu
slėpti nuo žmonių akių savo 
šiurpų nusikaltimą.

Bet tai jiems nepavyko. 
Laidotuvėse birželio 12 d., 
nežiūrint griežčiausio už-*, 
draudimo, dalyvavo minioj 
žmonių iš plačiausių apy
linkių. •

Laidotuvių vieta, kur bu- 
vo sudegintas kluonas su 
vyrais, apsupo hitleriniai 
galvažudžiai su paruoštais 
šauti automatais. Baimin
damiesi apdegusių medžių 
girgždėjimo, sudegintų la
vonų šešėliuose matydami 
neišvengiamą pražūtį, jie 
persekiojo kiekvieną žmo
nių judesį, kreipė ginklus į 
sielvartu ir kerštu verdan
čią minią.

Sudegintu kaimu tarp de
gėsių iš lėto slenka žmones,** 
ant lentgalių nešdami savo 
giminių palaikus. Niekada^ 
dar Pirčiupis nebuvo matęs 
tokios gedulingos, tokios 
širdį veriančios laidotuvių 
procesijos. Tyliai šiurena 
žingsniai, bet tyloje lyg 
girdėti kiekvienas širdies 
siunčiamas prakeiksmas žu
dikams, pasiryžimas atker
šyti okupantams, atiduoti 
visas savo jėgas pergalei 
prieš fašizmą taip, kaip iki 
paskutinio atodūsio jas ati
davė pirčiupiečiai, drauge 
kovoję, drauge žuvę kovoje 
ir dabar drauge laidojami 
broliškuose kapuose.
JŲ SĄŽINĖ IR RANKOS į 

—KRUVINOS
Lietuvių tautos išgamos, 

negalėjo nutylėti šio įvykio,’ 
kuris sukėlė plačiųjų Lietu
vos sluoksnių neapykantą 
žmogžudžiams. Bet jie no
rėjo nusiplauti rankas ir 
todėl siekė nušviesti šį nu
sikaltimą taip, esą, kaimą 
ir jo gyventojus degino tik 
vokiečiai. Tačiau teisybes 
nepaslėpsi. Prie Pirčiupio 
sunaikinimo pridėjo savo 
kruvinas rankas ir patys 
buržuaziniai nacionalistai. 
Šioje egzekucijoje, kaip jie \ 
buvo priversti pripažinti 
viename iš savo pranešimų, f 
uoliai dalyvavo lietuvių tau-

(Pabaiga 3-me pusi.)

PO KAIMO 
SUDEGINIMO

Atlikę savo judošišką dar
bą, hitlerininkai išvyko. 
Sargyboje likę vokiečių ka
reiviai niekam neleido arti 
prieiti prie sudegintų na
mų. Bet atsitiktinai gyvi 
išlikę pirčiupiečiai, žūt- būt, 
norėdami sužinoti, kas nuti
ko jų artimiesiems, nepai
sydami okupantų sargybos, 
slapta prasiveržė į Pirčiupį. 
Jų tarpe buvo Petras Vilki- 
šius ir Antanina Marcinko- 
nienė.

“Kai tik sužinojau, kad 
Pirčiupyje įvyko didi nelai
mė, — pasakoja A. M arei n- 
konienė, — aš pirmadienio 
rytą dar su tamsa buvau 
ten. Pribėgau prie sudegu
sių namų ir ką pamačiau, 
tai prisiminus plaukai ant 
galvos stojasi.

Ant g r e n d y m o guli 
kniūpščias mano švogeris 
Antanas Saulėnas, toliau 
susirietę apdegę Jei mokų 
Juras, Jonas Uždavinys... 
Einu pro sudegusias, ieš
kau savųjų.

Ten, kur buvo mano se
sers Michalinos pirkia, tik 
krosnis ir kaminas bestovį. 
O krosnyje... ji pati... Ma
tyt, nuo ugnies gelbėjosi... 
Asloje guli Marija Uždavi- 
nienė, du kūdikius po savi
mi prisiglaudusi. O pirkios 
rūsyje ant bulvių susitrau- 
k u s i Michalinos dukrelė. 
Mergaitė laiko glėbyje ap
sikabinusi šešių mėnesių 
broliuką... Apdegę, apang- 
lėję visi, vargiai atpažinti 
tegalima.

Matau — ateina hitleri
ninkai prie pirkios — ten 
visa krūva sudegusių žmo
nių gulėjo — šliūkšt kibirą 
benzino ant jų ir uždegė.”

Hitlerininkai benzinu py
lė ir degino lavonus keletą 
dienų, kol teliko pelenai.

Devynias dienas gulėjo 
nepalaidoti nukankintų pir- 
čiupiečių palaikai. Fašistai 
bijojo, kad liaudis nešužino- 
tų tiesos apie Pirčiupį ir, 
degindami lavonus, naikin
dami žudynių pėds akus, 
stengėsi nuslėpti savo kru
viną darbą.

Tik dešimtą dieną, kaimy
ninių apylinkių gyvento
jams išsirūpinus leidimą 
palaidoti giminių palaikus, 
žmonės savo gyvomis 
mis pamatė visą kaimo

‘Puodžiūnkiemį’ — straips
nio autorė aptaria kaip 
‘apysaką įdomią, tačiau 
silpnesnę, negu kiti šio ra
šytojo kūriniai.’
/ “Šitoks A. Lau-Gniadovs- 
kos subjektyvumas bei fak
tų iškraipymas pasireiškia 
ir ten, kur ji savo straips
nyje trumpai užsimena apie 
pokario meto lietuvių meną. 
Štai ką ji juodu ant balto 
rašo apie skulptorių J. Mi
kėną: ‘Įžymus skulptorius 
J. Mikėnas po to, kai 1948 
m. sukūrė vieną statulą, iš 
tikrųjų liovėsi kūręs ir be
užsiimą dekoratyvine kera
mika.’ Negana to, kad A. 
Lau-Gniadovska čia, matyt, 
suplakė du mūsų plastinio 
meno atstovus — skulpto
rių Juozą Mikėną su jo 
broliu, keramikos specialis
tu Jonu Mikėnu, — bet ji 
dar padarė ir niekuo nepa
grįstą aliuziją į tai, kad 
tartum paskutiniuoju metu 
skulptorius J. Mikėnas bū
tų neturėjęs sąlygų našiam 
kūrybiniam darbui. Tuo 
tarpu, kaip žinoma, J. Mi
kėnas ir po 1948 m. sukūrė 
visą eilę įžymių kūrinių — 
M. Melnikaitės paminklą ir 
kt.

/ “Pateiktieji pavyzdžiai, 
tikimės, pakankamai aiš
kiai parodo tuos stambius 
trūkumus bei iškraipymus, 
kurių taip gausu A. Lau- 
Gniadovskos straips n y j e . 
Užtat jis daugeliu atžvil
gių klaidina lenkų skaityto
ją, sumenkina Tarybų Lie
tuvos kultūros ir literatūros 
vaizdą ir negali todėl nesu
kelti mums aštraus kartė
lio.”

Ragina taisyti
Pridėti galima dar ir tai, 

kad į knygą lietuvių poetų 
kūriniai įdėti seni, beveik 
“atgyvenę savo dienas.”

Kritikai netiesiogiai siū
lo, kad šį knyga būtų patai
syta,. papildyta, kad ji at
spindėtų tai, kas Tarybų 
Lietuvoje yra tikra, gera, 
svarbaus ir įdomaus.

Ar knygos redaktoriai ir 
leidykla sutiks tai padaryti, 
dabar sunku pasakyti. Gal 
po įvykusios lenkų kultūros 
dekados Lietuvoje, o lietu
vių — kultūros dekados de-

niekada nebuvo Tarybų Są
jungoje -emigrantai!
- “Tėvynės karo metu lie
tuvių literatūrai A. Lau- 
Gniadovska savo straipsny
je tepaskyrė vos keturias 
eilutes. Atvirai kalbant, ji 
tos literatūros beveik ne
randa.

“Prisidengdama tariama 
kova su asmenybės kultu, 
Lau-Gniadovska rašo, jog 
tik kai kurie pokario meto 
kūriniai ‘išsiskiria iš dide
lės daugybės menkaverčių 
darbų.’ Tuo būdu Lau- 
Gniadovska iš esmės su
menkino visą šiuolaikinę 
lietuvių literatūrą. Ji, at
rodo, prie ‘menkaverčių kū
rinių’ priskyrė A. Venclo
voj V. Valsiūnienė's, V. 
Mozūriūno poeziją, T. Til
vyčio ‘Usnynę’ ir jo eilė- 
r a š č i u s , E. Mieželaičio 
“Broliškąją poemą,” J. Do
vydaičio ir M. Slucko bele
tristiką, B. Dauguviečio ir 
A. Griciaus pjeses, nes nei 
apie šiuos mūsų rašytojus 
apskritai, nei apie atskirus 
jų kūrinius, kaip ir apie 
daugelį kitų reikšmingų 
lietuvių tarybinės litera
tūros faktui straipsnyje, ne
randame nė žodžio. Net ir 
apie tuos kelis pokarinės 
ftiūsų literatūros veikalus, 
kuriuos A. Ųau-Gniadovska 
rado galima paminėti savo 
straipsnyje, ji duoda tokius 
sprendimus, kurie neatitin
ka Objektyvios tiesos. v
tai, viena mymiausių mūsų kados Lenkijoje bus. į visa 
tarybihės literatūros veika- tai atsižvelgta ir klaidos iš- 
lų — A. Viėrmolid Fomaųą taisytos.’ •

An-

aki- 
tra-

2 pusi. Laisvę (Liberty) KėtVirtad., liepb's (J Uty) 1Š». 1957
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SENAS VINCAS

^REALAUS GYVENIMO KELIU

P"’“keliu abidvi rankas aukštyn. Jūsų 
šąrvai ne mano kardui perkertami”.•

“Aš tatai matau ir labai džiaugiuosi, 
kad pas jus jau pradeda blaivėtis savis- 
.tovaus protovimo padange ir iš jūs ga
li išsirituliuoti visai kitoniškos pasaulė
žvalgos žmogus. Tokiu būdu man prisi
eina susigrąžinti atgal ir tą papūgą, ku
rią aš jums buvau padovanojęs”.

Čia abudu vyrai gardžiai nusijuokė, 
pasisveikino, o šeimininkas vėl pradėjo: 
“Jūs sakote, kad Sovietai šaudo žmones 
net masiškai. Bet kodėl jūs nepasižiūrite 
vėl į veidrodį ir nepamato te patys savęs? 
Ar Amerikos tvarkdariai bei kareiviai 
nešaudo streikierių? Ar Kalifornijos ge
neralinis streikas nebuvo žiauriąusiu bū
du triuškinamas? Argi negirdėjote, kaip 
ten žmonės buvo mušami, šaudomi ir 
kalinami? Argi nežinote, kad streikie
rių mitingai buvo brutališkiausiu būdu 
ardomi, unijų raštinės daužomos, rakan
dai laužomi ir deginami?? Ar nežinote, 
kad Tht mas J. Moohey jau aštuoniolikti 
metai, kaip sėdi Kalifornijos kalėjime vi
sai nekaltas, tik dėl to, kad jis geras u- 
nijų organizatorius?

Ar Detroite į Fordo darbininkus nebu
vo šaudoma ir ar nebuvo nušautų ir pa
šautų? Ant galo pagalios, ar pats prezi
dentas Hooveris nepaliepė jūreiviams 
šaudyti į karo veteranus pačiame Wash
ingtone tik už tai, kad jie reikalavo sa
vo algų iš didžiojo karo metu?

Dabar pasakykite man, kad kur nors 
ir kada nors Sovietų Sąjungoje buvo 
šaudoma į streikierius? Jei ten šaudoma, 
tai ne į darbo žmones, bet į kriminalis
tus, kyšių ėmėjus, grafetrius, kokių A- 
merikoje pilni valdiškų įstaigų plyšiai 
ir dokumentu stalčiai”.

“Pilnai .sutinku, kad ir pas mus čia 
blogai, ten negerai. Čia lopai, ten byra. 
Bet mes turime daleisti, kad ir patys 
darbininkai nėra jau tokie nekalti avi
nėliai. Yra ir tokių, kuriems kuo dau
giau už darbą mokėsi, tuo daugiau jie 
reikalaus ir tiems reikalavimams nebus 
galo. O jeigu toks nenuorama, tvarką 
darant ir tampa užmuštas! tai mano su
pratimu, nėra jau toks baisus nusidėji
mas”.

“Nenuoramas, sakai? Bet ar ilgai pats 
būtum ramus, kai tave taip apiplėštų, 
kaip farmerius kad apiplėšia, ir ar il
gai kentėtum, jei, kasdien sunkiai dirb
damas dirbtuvėje, negalėtum nei save, 
nei šeimyną žmoniškai užlaikyti — visi 
badautumėte? Ar jau jūs matėte, kad 
kas iš išdykumo streikuotų ir statytų sa
vo gyvastį į pavojų?

Pakol darbininkai dirba už pusdykį ir 
krauna kapitalistams milijonus. — jie ge
ri piliečiai. Pakol farmerys, gavęs 18 
centų už 670 svarų kiaulių — tyli, o ant
ras, dar likęs 2 doleriais skolingas rin
kai, nieko nesako — jie geri piliečiai. Bet 
kaip tik tie “geri piliečiai” pradeda prieš 
tai protestuoti, streikuoti, tuoj palieka 
didžiausiais triukšmadariais, nenuora
momis, maištininkais ir raudonaisais 
velniais”.

“Jūs ir vėl išlošėte. Bet aš taip jaučiuo
si pavargęs ir norėčiau kiek pasilsėti”.

“Aš irgi taip manau. Nors rytoj ir 
sekmadienis, bet vistiek jau laikas baig
ti diskusijas ir eiti ant poilsio”.

Šeimininkas nusikabino, nuo sienos 
mažiukę lemputę ir uždegęs ją, užvedė, 
Edį ant antro aukšto, įvedė į kambarėlį 
ir parodęs lovą, pridėjo: “Štai lova, 
krisk ir. miegok, kaip namie. Labąnakt”.

“Labąnakt ir jums. Atleiskite, jei kuo 
jus užgavau.”

Kambaręlis buvo nedidukas, bet šva
riai užlaikomas. Jame buvo du senoviški 
krėslai, staliuko išvaizdos šėputė ir se
noviška, aukštais galais, švariai išklota 
lova. Panašią lovą, kadaise jis buvo ma
tęs ir Jurgio Vašingtoho tėviškėje, arti 
Fred’ericksburgo, Virginijoj valstijoje.

(Bus daugiau) i

su-

f, (Tąsa)

“Jeigu tu, kolegijos velniūkšti, nebū
tum vienpusis, pažiūrėtum ir į antrąją 
medalio pusę, nenusigrįžtum ir nuo So
vietams prielankios spaudos, esu tikras, 
kad visai kitokį supratimą apie tą šalį 

į turėtumei”.
“Žinau. Komunistų spaudai, tik kanar- 

kos pieno ten trūksta. Tai melas!>r
“Jūs, kaipo moksleivis, turėtumėte ži

noti nors tiek, kad jokia kraštutinybe, 
absoliutizmu bei vėju paremtais fak
tais rimti žmonės nesivadovauja. Naujai 
besikuriančią, visai ant naujų pamatų, 
Spvietų tvarką be saiko smerkti ar be 
saiko girti tai karštakašių darbas.. Juk 
yra užtenkamai ir bešališkai į tos ša
lies kūrybą žiūrinčios spaudos. Kodėl iš 

’ten nepasisemti sau sąvokos ir gauti vi
sai kitonišką supratimą?”

“Jūs galite skaityti kas tik jums pa
tinka, bet jūs negalite užginčyti, kad ten 
nėra bado, betvarkės, anarchijos ir kad 
ten nešaudo žmonių masiškai!”

“Pusė bėdos su tuo žmogum, kuris 
žino, jog jis nieko nežino ir tik kartoja 
tą, ką jį išmokė ar pripasakojo, lyginai 
kaip ta kelis žodžius išmokusi papūga. 
Argi jūs nebūtumėte palaikę mane be
pročiu, jeigu aš tave būčiau pasmerkęs 
ir išjuokęs, kai tu, tik prieš dvi valandas, 
buvai visai nuogas ir alkanas, kaip na- 
nmmetekęs šunelis?”

’’Juoktis iš žmogaus nelaimės tik vari- 
jotaš tegali, suprantama”.

“Labai man smagu, kad aš jus priver
čiau pasižiūrėti į veidrodį ir jūs persi
tikrinote, kad vienas iš tų varijotų e- 
sate”.

“Kaip tai?”
“Visai paprastai. Kaip jūs šiandien 

buvote likęs nuogas ir alkanas, lygiai 
tokioje padėtyje, po karų ir revoliucijos, 
buvo atsidūrusi ir Rusija. Ar tvarka kal
ta, kad išsisėmė aruodai, kad neužderėjo 
derlius, kad karams ginklus dirbant, jsu- ’ 
griuvo mašinerija, žemdirbystės padar
gai, kad viskas suiro ir į taip trumpą 
laiką visko negalima sutvarkyti?

“Žiūrėk man tiesiai į akis, Edi, ir pa
sakyk man sąžiniškai, kur yra betvarkė, 
anarchija ir žmonių marinimas badu ar 
Rusijoje, kai ten visko dar tebetrūksta, 
ar čion, Amerikoje,t kai visko yra per
daug, o milijonai žmonių*badauja?”

“Jūs statote man klausimą?”
“Suprantama. Kur, jūsų supratimu, 

randasi betvarke bei anarchija, ar pas 
Sovietus, kad žmonės badauja neturėda
mi, ar pas mus, kur visko yra pertek
lius, o milijonai žmonių badauja?”

“Pavelykite susisukti cigaretą”.
“Kodėl ne?”
Ir juodu pradėjo sukti po cigaretą. Bet 

vaikinui tas darbas, -bent šiuo sykiu, 
baisiai nesisekė: jo pirštai virpėjo, taba
kas barstėsi, popieris nesivyniojo, kaip 
reikiant. Šeimininkas šypsodamasis žiū
rėjo į vaikiną, kaip kiekvienas disku- • 
s^ntas. kad žiūri į už save silpnesnį opo
nentą. Kada Edis, susisukęs nevykusiai 
susuktą cigaretą užsidegė, nusišypsojo ir

, ŠIURPI TRAGEDIJA 
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

išdavikai-gestapininkai.
£$'<5 Hitlerinis parsidavėlis 
YĖišiškių saugumo viršinin- 

, Ųjcas Ulbinas anaiptol nebu
vo eilinis įvykio stebėtojas 
-U- jis asmeniškai vadovavo 

i operacijai! Apie tai 
koja ir likę gyvi pirčiu- 

ečiai. ' <_

‘.Kartu su U Ibi n u už Pir- 
pio tragediją atsako jo 

rtihii'aūsieji pagalbininkai 
* kraugeriai gestapininkai 
nas Rudinskas, Albinas 

inkevičius, buvęs Eišiškių 
Alicijos viršininkas Lasys, 
aubą šio rajono gyvento

mis kėlė Romualdas Sko- 
įpbogatas ir jo vadovauja- 

.as 40 banditų lauko bau- 1... ' A ' . ' 

džiamasis būrys, kuris plėš
davo kaimus, terorizuodavo 
ir žudydavo tarybinius žmo
nes.

Valkihinkų gyven tojai 
niekuomet' nepamirš fašisti
nės policijos siautėjimo, ne
pamirš kruvinojo budelio 
policijos viršininko Bro
niaus Barausko. Tai jis su
šaudė 21 niekuo nekaltą 
valkininkietį, ne be jo ži
nios 1944 metti gegužes 
naktį ' supleškėjo 22 Valki
ninkų miestelio namai. To
kie, kaip Ulbinas, Rudins- 
kas, Skorobogatas, Lasys, 
Barauskas ir į juos panašūs 
išgamos, padėjo okupan
tams žvėriškai susidoroti ir 
su pirčiupiečiais.

Praėjo trylika mėtų. Li

kę gyvi pirčiupiečiai, sugrį-' 
žę partizanai vėl -paėmė į 
Vankas arklą, užarė bombų 
ir miniį išraustus laukus, iš 
pelenų prikėlė girti tą j į kai
mą. Tačiau nei metai, nei 
dešimtmečiai negali užgy
dyti žaizdų krūtinėje. Ir 
kasmet birželio mėnesį prie 
broliškųjų- kapų susirenka 
daugelio apylinkių kolūkie
čiai pagerbti kovoje žuvu
sių fašizmo aukų.-Kartu su 
pirčiupiečiais visa lietuvių 
tauta, minėdama fašizmo 
kukąs, tvirtai pareiškia:

—Daugiau niekas nebede
gins mūsų sodžių, pekart- 
kins mūsų žmoniiį! Liaudis 
budi, ir niekuomet fašizmas 
nebesiauteš! ’ . , .

S* Bisį^ickas, 
- M. Vismantas. . Y ...

San Francisco, Cal
pačiame 
gausiai

už $170,000 veik 
miesto centre. Ją 
remdavo laivakrovių unija, 
laivų patarnautojų unija ir 
keletas kitų pažangių uni
jų. Turėjo milžinišką kny
gyną desetkų tūkstančių 
dolerių vertės, taipgi rašti
nes, įvairių reikmenų, sve
taines ir scenos reikmenų. 
Visa tai gązdino reakciją, 
nes tą mokyklą lankė šim
tai mokinių per ištisą sa
vaitę ir per apskritus me
tus.

Po San Francisco laiva
krovių didžiojo streiko pra
sidėjo didelės atakos prieš 
mokyklą ir biaurus perse
kiojimas tų unijų ir orga
nizacijų, kurios tą mokyklą 
rėmė. Dauguma unijos lo
kalų liovėsi mokyklą rėmę. 
Įplaukoms sumažėjus, mo- 

ŠIRDINGA PADĖKA ’
Pabaigoj lapkričio men., 

1956 m., aš patekau auto
mobilio nelaimėje, ir per 
virš pusę metų teko kentė
ti daug skausmų ir nema
lonumų nuo sulaužytos lan
kos, ir visa buvau labai su
trenkta, bet pasidėkojant 
geram medikališkam aptar
navimui ir gerų draugų ir 
draugių atjautimui, ku
rie mane labai suramino, 
kad kartais net skausmų ir 
n u o b o dūmo nejausdavau. 
Taipgi gavau daug laiškų 
ir atviručių su linkėjimais 
geros sveikatos man. Todėl 
to viso nuoširdaus atjauti
mo niekados nepamiršiu, iri 
už tai esu labai dėkinga 
LDS kuopos nariams ir 
lankytojams, už laiškus, at
virutes ir visų širdingą at
jautimą. Taipgi esu labai jkykla pradėjo finansiškai 
dėkinga LDS Centrui už svyruoti ir buvo priversta 
greitą ir gana gausią ligos 
pašalpą. Aš priguliu ir 
prie SLA organizacijos, bet 
ten prigulėdama ant aukš
tesnio laipsnio gavau daug 
mažesnę ligos pašalpą, ne
gu iš LDS už daug -mažes
nį mokestį.

Dar sykį visiems širdin
gas ačiū, ir aš jus steng
siuosi atjausti, kaip jūs 
mane at jautė t.

Kastancija Šillcaitiene 
374 Judson St. 
San Francisco, Cal.

KITI LIGONIAI
Liepos 7 d. teko nuva

žiuoti į Oaklandą, aplan
kėm sergantį draugą Ma- 
kutiną; radom ligonį be 
sąmonės, begalėjo kalbėti 
ir nė vieno mūs iš lankyto
jų nepažino. Tą draugą 
kankina sunki liga.

SAN FRANCISCO 
LIGONIAI i

Draugai Sutkai buvo 
trenkti važiuojant automo
biliu, bet jau susveiko.

Drg. Ig. Kamarauskas 
taipgi tuo sykiu važiavo ir 
buvo labai sutrenktas, nuo 
ko ir dabar randasi U. of C. 
ligoninėj. Aplankė daug 
gydytojų ir porą ligoninių, 
bet dar vis neatranda, kaip 
prašalinti ligos priežastį.

San Leandro Balčiūnienė 
taipgi randasi dar po dak
taro priežiūra.

Linkiu, kad visi ligonidi 
gerai susveiktų ir galėtų 
džiaugtis puikia Kaliforni
jos gamta.
Reakcija užsmaugė 
darbininkų mokyklą

Sah Francisco mieste bu
vo plačiai paskilbusi darbi
ninkų mokykla—-California 
Labor School. Ta mokykla 
gyvavo virš 16 metų. Pra
eityje buvo įsigijus namą

namą parduoti ir keltis į 
mažesne vietą.

Prieš kelerius metus mo
kykla buvo įsikūrus antra
me ir trečiame aukšte Da
vidson gatvėje; turėjo sve
tainę, didelį knygyną ir 
raštinę. Pamokos ėjo be 
paliovos kas vakarą ir šeš
tadieniais. Sekmadieniais 
rengė paskaitas, koncertus, 
ir tt.

Tad ir čia reakcija nesi
liovė tą mokyklą persekio
jus, bet nieko negalėjo pa
daryti. Pagaliau surado 
būdą: primetė, kad ta mo
kykla, rengdama pramogas, 
nemokėjo įeigos taksų už 
1954 metus. Nors buvo 
aiškiai įrodyta, kad mokyk
la visados turėjo deficito ir 
kad mokyklos niekur taksų 
nemoka, bet tai negelbėjo, 
reakcionieriai be jokios pa
sargos uždėjo spyną ant du
rų ir už kelių dienų atsi
vedė savo pirkėjus ir ok- 
šianierius, ir dviejų rašti
nių reikmenis — apie 100 
stiprių kėdžių, tris deskas, 
keliai rašomas mašinėles i,r 
tūkstančius knygų j— par
davė tik už $530. Dabar, 
rodos, yra uždėta drausmė, 
kad savininkas nerenduotų 
svetainės nei kitų kambarių 
jokiai panašiai įstaigai. Tas 
rodo, kad reakcionieriams 
pavyko išardyti darbinin
kų mokyklą, kuri gyvavo 
per 16 metų ir davė darbo 
žmonėms milžinišką naudą. 
Dabar darbininkai žiūri su 
didele neapykanta į makar- 
tizmo vaisius, o reakcionie
riai trina ra n k a s iš 
džiaugsmo, kad jiems pa
vyko savo tikslą pasiekti.

$

IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS
Pavasarį ir vasaros pra

džioj jau turėjome tris pa
rengimus, ir visi gerai pa-

Dabartines
Lietuviui Kalbos

Išleido
Valstybine Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla 

Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
„ žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos.

Ar jis randasi jūsų namuose? Jbj he, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami * 
ąclresuokite sekamai:

Laisvė
110-12 Atlantic Avė., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su užsisakymu prašotae prisiųsti ir pinigus.

Q3QE30E=
fe

vyko. Paskutini ame paren
gime—išvažiavime pas lie
tuvius prie Santa Cruz — 
turėjome labai smagų pa- 
Žmonį; suvažiavo diktas 
skaičius lietuvių ir dalyva
vo keletas kitataučių pietų 
laiku. O a k 1 a n d o ir San, 
Francisco kuopa sukėlė ge
rą sumą laikraščiams ir 
platina Vilnies pikniko ti- 
kietus. Alvinas

o

Paieškai! brolio Stepono Račkaus
ko. Jis seniau gyvendavo Boston, 
Mass., bet dabar nežinau kur jis 
randasi. Kas žinote apie jį, arba 
lai pats atsiliepia, būsiu labai dė
kinga. Mano adresas: Zofija RaČ- 
kauskaitč-Tijūnaitienė, Tytuvėnų ra
jonas, Šiluvos miestelis, Šiaulėnų 
g-vė, Nr. 1, Lithuania, USSR.
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BEER-WINE-LIQUOR-LICENSES

has been issued to the undersigned

e con- 
kstoria.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
*365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 107-50 Van Wyck blvd., Jamaica. 
KLAUS MEYER.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre 
sumption at 29-16 Crescent st., 
LAZZARO LEONE and NICHOLAS LEONE 
dba Leone's Delicatessen.

NOTICE Is hereby given thar rTcense 4A- 
10362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 159-22 Hillside ave., Jamaica. 
ANDREW WARREN Jr. dba Warren's Table 
Luxuries.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 222-68 Braddock ave., Queens 
Village. SEYMOUR NAROFF.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise Con
sumption at 854 Onderdonk ave., Ridge
wood. FLORA HABERZETTL as Executrix of 
the Est. of Karl Haberzettl.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10436 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law Tor off premise con
sumption at 114-44 Rockaway blvd., Oxone 
Park. ROLAND SCHNAPP dba Paul's Deli
catessen.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
8736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 105-11 Metropolitan ave., Forest 
Hills. ARTHUR PETERSEN.

NOTICE is hereby given. that license '4A- 
9949 has been iseued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 115-70 Francis Lewis blvd., St. 
Albans. ERNEST and MARGARET HINSCH.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 208-07 Jamaica ave., Queens 
Village. HARRY WINER.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
6566 has been issued do the undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 45-13 28 ave., Long Island City. 
HENRY and ELFRIEDE Von ANCKEN.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
7263 has been Issued to the undersigned 
to sell bee) at retail under the .Alcbhollc 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 40-0$ 28 ave., Steinway. MARTIN 
CORDES.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
6274 has been issued to tfi® undersigned 
to sell beer at refill under the Alcoholic 
Beverage Control Law for .off premise con
sumption at 47-12 30 ave., Steinway. HER
MAN LEMKE.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 71-02 67 place, Glendale. AU- "" 
GUST F. HEINZE.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
4660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law Tor off premise con
sumption at 25-44 Broadway, Astoria. WIL
LIAM PLUSCHAU.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
7017 has been issued to. the undersigned 
to sell beer -at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Liw for off premise con
sumption at 32-33 Steinway st., Steinway. 
GEORGE HAHS.

NOTICE Ts hereby given that license 4A- 
5560 has been issued to the undersigned 
to sell beer At retail under the Alcoholic 
Bavferage Control Law for off premise con
sumption at 48-18 .Metropolitan ave., Forest 
Hills. HERMAN CORDES

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9630 has been Issued to the undersigned 
to sėlį beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 23-50 31 ave., Long Island City. 
JOHANN ZABRANSKY.

NOTICE is hereby given That license 4A- 
9828 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off z premise; con
sumption at 75-53 Metropolitan ave., Middle 
Village. KARL JESCHANITZ

NOTICE is hereby glvėn that license 4A- 
4672 has been issued to the undersigned 
to sėti beėr at refail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 111-04 142 st., Jamaica. MARY 
CALIGIURI.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
1906 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Akohblic 

. beverage Control Law for off premise con
sumption af, 212-32 91 avi., Queans Village. 
DELICATESSEN STORE F. H. MEYER, Inc.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9717 has been issued to the undersigned 
|o sell beer at retail under thi Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 247;74 Jartialca . bvė., Bellerose. 
MARTIN and BERNĄ MĘXTORF.

NOTICE Is hereby given that Ijcense 4A- 
'6070 has bben issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption it 9$-3i 212 st., Qub'ehs Village. 
HUGO kOTTER.

„ NOTICE Is hereby given that license 4A- 
7323 has been Issued to the undersigned 
to sell beer bt Afall Under the 'Akohblic 

. imlse con-
13-07 Jamaica avė., 0ubėhs 
SCHLAKE.

Coverage Control L«w. for off pramik 
lumptlon at 

. Village. JOH

v

PRANEŠIMAI
\

CLEVfcLANb, OHIO

LLD 22-ra kuopa turės pusme
tinį susirinkimą liepos (July) 26 d., 
penktadienio vakare, 7:30, LDS 
klūbo svetainėje 9305 St. Clair Ave.

Gerbiami kuopos mariai esate 
kviečiami į tą susirinkimu. Ku
riems laikas ir aplinkybes leidžia, 
dalyvaukite tame susirinkime, nes 
po susirinkimo turėsime pasivai-ši- 
nimbą.

Taipgi bus išdubtas raportas iš 
apskrities ir kuopų bendro pikniko, 

tas yra nariam reikalinga žinoti.
Kuopos komitetas (137-138)

LOS ANGELES, CĄLIF.

Išvažiavimas ir Pietūs
Jvyks sekmadienį, liepos £1 d., 

Arroyo Seco Parke, No. 60. Pietūs 
duodami 1 vai. dieną, Užkvlečiame 
visus būti laiku ir linksmai pra
leisti laiką. Mūsų gaspadiriės yra, 
pasirengusios sutaisyti gerus pietūs. 
Kviečia LDS 35 kuopos rengimo ko
misija. (137-138)

olic

NOTICE h hereby given thet license 4A- 
6196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undbr the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 217-13 Jamhlcė ave., Queens Vil
lage. B7RNHARD SEEKAMP.

NOTICE 1s hereby given that license 4A- 
7897 has been Issued to the undersigned , 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off {premise con
sumption at 94-08 80 st., Oxone Park. RUDOLF 
HELMKE.

NOTICE is hereby glvkn that license 4A- 
6390 has bben Issued to the undersigned > 
to sell beer at retail under the Atconi 
Beverage Control Law for off premise, con
sumption at 63-36 Woodhaven blvd., Rego 
Park. OTTO HAUSER.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
10082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undtr the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- 
sumiptidn af 53-10 Myrtle ave., Ridgewood. 
HENRY KRAMER.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9385 has been, Issuetl to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Lew for off pretblse con
sumption af 218-77 Hempstead 6ve., Queens 
Village. MICHAEL ANGELICOlA.

NOTICE is hereby glveh thit liebnsb 4A- 
3943 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Lbw for off premlsb Con
sumption at 96-25 95 ave., Otone Park. 
AUGUST KRATZER.

NOTICE is hereby given that license 4Xj 
9940 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retell under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise, con
sumption at 195-47 Jahialca avi., HoMle. 
RUDOLF GRUENWEDEL.

NOTICE Is hereby given fhat license. 4A- 
2862 has bebn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off prėmlsi Con- 
sumpion a 63-12 Woodhaven blvd., Elmhurst. 
RUDOLF SCHLIMMEYER.

Notice is hereby given that llcbnsb number 
C-640 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise ęots- 
iumį>H6n at 79-03/09 Metropolitan ave.j Mid
dle Village. CHARLES N. BRAYMAN and 
MACK BRADMAN dba Forbes Bros.

Notice Is hereby given that license number 
C-390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 130-85 Farmers blvd-, Springfield 
Gardens GREAT AMERICAN BEER A SODA 
CORP.

NOTICE is hereby given the license 4A‘- 
9844 has been issued to the undersigned 
to sell Beer at retail under ,the Alcoholic 
Beverage Control Law off pretnise consump
tion fat M3-Ū2 III Ave.. Jamaica. Extx. of 
Est. of Philip and Bertha TUhlt hl in
dividual.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
7156 hbs been issued to th eundhrsigned 
to sell BVr at retail under, fh* Alcoholic 
Beverage Control Law f6r Off premise "cob
sumption at 145-18 111 ave., Jamaica. CHAR
LES PARIETTI

NOTICE Is hereby given that license 4A- <
10643 haf been issued to the undersigned < 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for pff premise con
sumption at 121-61 Farmers Blvd., St. Albent. 
CHARLES SAVERINO.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9370 has bėėn issued to the Underiigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise exh
sumption at 211-71 Jamaica Ave., Queens 
Village. KATHE GRABE Extx. of Est. of Willy 
Grabe.

Notice is hereby given .that ll^n^^)X- 
6590 has been issued to the undersigned 
to sell Beer et retail lindet the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 43-12 30 Ave., Woodside. WAL
TER GESELL dba Walter's Dbllcatėsibn.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10750 has been Issued to the undeoglned 
to sėli Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- , 
sumption at 28-20 Crescent St., Long Istehd 
City. HENRY KRANTZ.

NOTICE Is hereby given that Hcgnje 4A- 
10640. has been Issued to the undersigned 
to sell Beer at retail undpr the Alcoholic 
Beverage Control Law Tor Off premise con- ' v 
sumption at 201-14 Hillside Ave., Hollis. 
LESTER TWIGG.

Notice Is hkreby given that license 4k- * *? 
10513 has been issued to the underslaned s, 
to sell Beer at retail undir tne Alcoholic 
Beverage Qontrol Law for off premlse_con- 
sumptlon at 24-12 149 St., WMteston'e. YrfO- „ 
MAS MORAN.

Notice ,is hereby given that licenee numbi’r 
C-3 has been issued to the Undersigned to 
sell Beer at wholesale ,under thg-IAlcohollc 
Bevetage Control Law for off precise con
sumption at .HZtOI Springfield Queen* 
Village. PASQUXlE LOVACIO dba Quhebt 
Village Beer ahd Beverage Co. • ,'4

NOTICE is hetiby given thbt llcinsi 
10879 has been Issued to the undesigned 
to sell Beer ht retail ond»Y th* Alcoholic '•“» 
Beverage Control Law for off premise con
sumption , at 205-15 Jamiięe 'iyb4. < 
JOSEPH P. CAIN A MICHAEL O. ^AlN 

s'

NOTICE is hereby given |hat Ifchnsh 4A- 
10906 hi's oėkn Issued to the uhderstgnid v 
to sell Beer at refill under the jMcofcoHe * v“ 
Beverage Control LAW for off premfie * 
sutnption af 13941 B9 Jve,.’ Jama tel. HENRY 
M. VOSS A HENRY J. VOSS ' , . Jn

NOTICE Is hereby given that liceMe 4A- ",w
2^61 has been issued to the undersigned 
to selj Beer af retell . under the,. Alcoholic 
Bevethge Control Laiv fdr off proMfse cXn-' 
sumption at 213-17 Jamaica aye‘, Queens 
Village. ABE GOLDMAN tfbi tfuiėfle Hod 
Centre. t

m
, Notice Is heraby glvan fhif lĮcėnib nom^br 
4D-3BŠ3 has been issued to the undersigned 
to sett bher 4t retail Ih li rellXtfkant 
the Alcoholic Beverage Control Low fbr M 
premise consumption at 2)247 
Queens Village. BELLAltE RECREATION 
CENTER, Inc.

3 pus!. Laisve (Liberty) Ketvirlad



Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo 
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

Ta Gavrilovich, Brooklyn, N. Y. • • .....................10.00
P. Grabauskas, Brooklyn, N. Y........................ 10.00
Adomas Vinickis, Great Neck, N. Y.................   IOjOO
Jaunutis, Boston, Mass................................••.... 10.00
Oakvillės Onutė................ *.................................. • • 10.00
J. Stanis, Baltimore, Md................................••.... 10.00
P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio..................••.... 5.00
Ona Navickienė, St. Petersburg, Fla............... • •.. 5.00
Peter’Solow, Grand Rapids, Mich............................. 5.00
V. Šibeikienė, Brooklyn, N. Y............................... • 5.00
K. Karpavičienė, Brooklyn, N. Y.............................. 5.00
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y............... • • .............. 5.00
J. Benaitis, Flushing, L. I...................................... 5.00
A. J...................................• ......................................... 5.00
Adelė ir Frank Zavis, Bethlehem, Pa........................5.00
M. ir F. Simon, Brooklyn, N. Y...............................5.00
M. Vaitonaitė, Waterbury, Conn. • •....................... 5.00
Klementina Jankeliūnas, Waterbury, Conn........ .  5.00
Vera ir Valis Bankai, Brooklyn, N. Y.............  5.00
Caroline Remeitis, Berlin, Conn................................5.00
Juliu Juozas, Shelter Island, N. Y. .......................... 5.00
KI. Doveika, Humber Summit, Canada................... 4.00
Juozas Matonis, No. Bellingham, Mass. .. ................4.00
Meškėnai, Brooklyn, N. Y.......................................... 3.00
P. K., Brooklyn, N. Y.......... • •............................... 3.00
Senas Mainerys, Waterbury, Conn...........................3.00
M. Ražanskienė, Toms River, N. J...........................3.00
A. Bubelis, Port Arthur, Canada.................. ••.... 3.00
Alekas Waitkevicius. Norfolk, Mass......................... 3.00
Magdalena Waitkeviciene, Norfolk, Mass..............3.00
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y............................2.00
J. L., Douglaston, L. 1.................................................2.00
S. S. . . ................••..................... x.......................... 2.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y........................ 2.00
Konst. Karlonienė, Maspeth, N. Y...........................2.00
Ch. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y.......... • • ...............2.00-
M. Sloksnaitienė, Brooklyn, N. Y............................. 2.00
Gus ir Stella Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y. ...... 2.00 
F. Lugauskaitė, Brooklyn, N. Y................. • •........... 2.00
A. Zaikauskas, Jersey City, N. J.............................. 2.00
F. ir A. černiavičiai, Maspeth, N. Y......................... 2.00
F. Tumens, Port Arthur, Canada .. • •...................2.00
Po $1: William Skodis, Richmond Hill, N. Y.; A. Y.,

Woodhaven, N. Y. ; W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.; 
Teresė, Port Washington, L. L; G. U.; Julia, Jamestown, 
L. L; A. Gudauskas, Springfield, Ill. Smulkių 6c.

Iš anksčiau gauta $8,729.94. Dabar įplaukė $550.06.
Viso gauta $9,280.00. Dar reikia $720.00.

Gražiai mažinasi balansas. Būtų grąžu, kad su rugpjū
čio 17-tos dienos rezultatais, vajų galėtume baigti su 
kaupu.

Ačiuojame viršminėtiems už pasidarbavimą'ir tiems, 
kurie apdovanojo savo dienraštį, prisidėdami prie fondo.

Laisvės Administracija

CHICAGO, ILL
<H?AISI AUDRA 

NUSIAUBĖ CHICAGĄ
Liepos 12 d. vakare ir 

naktį Chicagoje siautė bai
sus lietus, perkūnija ir vė
jas. Prilijo tiek daug, kad 
užtvino gatvės, rūsiai, or
laivių stotis. Sustojo veikę 
apie 10,000 telefonų. Pri
daryta už milijonus dolerių 
nuostolių.

Orlaivių stotyse apsemti 
rūsiai ir net takai, taip kad 
žmonės vieni braidžiojo po 
stoties patalpas, kiti sulipė 
ant kėdžių, suolų ir stalų 
bandė gelbėtis nuo sušlapi- 
mo.

Elektra ir telefonai ne
veikė, jokios pagalbos prisi
šaukti nebuvo galima. Iš 
vakaro, kurie orlaiviai nu
sileido, o vėliau jau nei vie
nas negalėjo lėkti.1 ’ ! •'

Sakoma, kad tai toks pir
mas baisus lietus siautė 
Chicagoje, imant nuo 1885 
m. Per pusę paros prilijo 
6.11 colio, o 1885 m. 24 va
landų laikotarpyje lietaus 
iškrito 6.19 colio.

Susisiekimas buvo supa
ralyžiuotas, patiltės užtvi- 
nę; medžių daug išversta 
ar aplaužyta; -elektros ir te
lefono vielų daug nutrauk
ta. Biznieriai šaukia, kad 
daug prekių sugadinta ap
semtuose rūsiuose, jau ne
kalbant apie abelnus gy
ventojų nuostolius.

Gyvasčių nedaug praras
ta. Kol kas raporte sako
ma, kad tik 1 užmuštas ir 
50 sužeistų.

Perkūno buvo uždgeti ke
li pastatai. Viską trumpai 
suglaudus, Chicaga labai ir 

labai daug nukentėjo nuo 
tos baisios audros.

Sakoma, kad ims nema
ža laiko, iki viskas bus su
tvarkyta ir gyvenimas grįš 
į normalias vėžes. - P.

Montello, Mass.
Netekome Jono Kukaičio

Pastaruoju laiku1 mirtis la
bai pažeidė pažangų lietuvių 
judėjimą, o ypatingai Montel
lo koloniją. Liepos trečią die
ną mirtis pakirto Jono Kukai
čio gyvybę. Tai smūgis netik 
Montello pažangiam judėji
mui, bet skaudžiai atsilieps ir 
į tarptautinį veikimą. Tiesa, 
Jonas nebuvo kalbėtojas-rašy- 
tojas, bet buvo uolus veikėjas. 
Mažai konferencijų, kaip vie
tinių, taip ir tarptautinių, atsi
buvo. kuriose ne d a 1 y- 
vavo Jonas; dar reikia pridė
ti, kad jis buvo vienas iš uo
liausių Laisvės patrijotų.

‘ ’ f I

• Kaipov, žmogus, Jonas buyo 
lėto būdo ir mylėjo kuo tik 
galėdamas kitiems padėti, žo
džiu sakant, mylėjo savo arti
mą. Bet, užvis labiausią mylė
jo gražų gyvenimą. Jonui la
bai tinka Indijoj užsilikęs mi
tologijoj posakis. Kartą prie 
kelio senukas sodina obelį, b 
praeidamas jaunuolis užklau
sė :

— Kągi'tu, veiki čia, seneli?
-r- Obelį sodinu.
— Aš esu tikras, kad tu ne

valgysi obuolių nup šios obe
lies.

— Senelis nusikvatojo, pa
lingavo galvą ir tarė:

—- Jeigu niekas būtų, neso
dinę obelių, tai) aš šiandien jų 
obuolių nevalgyčiau.

Jonas sodino tą pasaulio 
jauną( obęlį, laistė įą, ravėjo 
ir matė jau-pražydusią,- bet

NwYorto^AfeZlnlot
LIETUVIU TARPE

Pereitą sekmadienį, . liepos 
14 d., LLD 2-osios Apskrities 
piknike, Great Necke, buvo 
proga susitikti su geru dien
raščio Laisvės rėmėju Pranu 
Zavis iš Bethlehem, Pa. Jis 
dalyvavo piknike su savo šei
ma, žmona Adele, dukra (irgi 
Adelė), ir anūkais. Jis atvyko 
New Yorkah praleisti tūlą lai
ką su duktere Adele ir jos 
Šeima, kurie -gyvena Queens 
Village, L. I. Jo žmona, pasilie
ka ilgesniam laikui pas duk
terį. Beje, jo žmona po tėvais 
yra Petkevičiūtė. Zavis’ai pa
rėmė dienraštį Laisvę su pen
kine. ’

Taipgi kalbėjausi su jau
nuoju Vincu K ari on u ir jo tė
vu V. Kartonu, maspethie- 
čiu. Jaunojo Vinco žmona ir 
dukrytė Debbie dalyvavo pik
nike. Debbie, mažiukė, labai 
myli šokti. Kai tik orkestras 
užgros, tai ji viena šoka, o 
paskiau pribėgo prie tėvelio ir 
pareiškė, kad —berniukai ne
nori su manim šokti. (.Iranpa 
Kartonas džiaugiasi ž i ū- 
i ėdamas į anūkę, kad tokia 
graži ir gyva. Gailą, kad su 
jais negalėjo dalyvauti Kons
tancija Karlonienė, 
Debbie močiutė, 
arthritis ir jau 
kai ji nebegali 
Ji sėdi krėsle 
tik taip gali apvažinėti 
kambarius. Ją prižiūrėjo 
dieną duktė Julia.

mažytės
Ją kankina 

keletas metų, 
nė vaikščioti, 
(su ratais) ir 

po 
tą

Po miestą pasidairius
Praradom pirmenybę

Gyventojų skaičiavimas 
cenzus parodė, kad New Yor
kas dabar turi apie 30,000 ma
žiau 
apie 
taip 
kas, 
Siu

žmonių, negu manyta — 
septynius milijonus. Ir 

vienu brūkšniu New Yor- 
kuris save skaitė didžiau*- 
miestu pasaulyje, arba

bent antru (po> Londono), da
bar atsirado trečioje vietoje. 
Malt, nepaprastai greitai pas
kutiniu laiku padidėjo Tokyo 
gyventojų skaičius, ir dabar, 
k hi p atrodo, Tokyo yra pir
mas savo dydžiu (gyventojų 
skaičium) miestas pasaulyje, 
Londonas antras, New Yorkas 
— trečias. '

Apvalome lūšnynus?

Miesto parkų ir statybos 
komisijonierius Robert Moses 
sako, kad joks miestas mūsų 
šalyje taip greit neapvalo sa
vo lūšnynų-laužynų, kaip New 
Yorkas. Atrodo gerai. Bet 
Moses prideda kitą pastabą: 
joks kitas Amerikos miestas 
neturi tiek daug lūšnynų ir 
jokiame kitame mieste lūšny
nai taip greit neauga. Kitaip 
sakant mes greitai apvalome 
lūšnynus, statome naujus 
apartmeRtinius namus, bet 
lūšnynai dideliu greičiu auga, 
tai yra, ištisos apylinkės laips
niškai ^virsta lūšnynais.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

obuolius paliko kitiems — 
naujai gentkartei! 'Jis mirė, 
bet paliko ravėtoją Agotą la? 
baį sutvarkytame namelyje ir 
puošniausiame gėlyne, kuris 
neturi Montelloje sau lygaus. 
Pasiges jo šeima, pasiges mūs 
visas judėjimas!

Neseniai tilpo mano straips
nis reikale Literatūros Drau
gijos finansų, ir ten buvo su
minėta, kad vietoj įnirusiems 
pirkti gėles, geriau tuos pinin
gus ^sunaudoti spaudai. Jonas 
mane už tai pasveikino. Nors 
ąunku* atsisveikinti su tradici
jomis, bet aš tai darau. Vie
toj gėlių vainiko, aš siunčiu 
$10,00 ir lai šie aukščiau pa
sakyti žodžiai būna Jono Vai
nikas.

Jhuhittis

Po savaites Carnegie salėje bus 
didelis mitingas, kuriame kalbės 
Flvnn ir kiti komunisto vadovai

Po savaitės, sekantį trečia
dienį, liepos 24 dieną, Carne
gie salėje įvyks didelis ir įdo
mus mitingas. Jame kalbės vi
sa eilė komunistų lyderių, ko
votojų už darbininkų reikalus 
ir taiką, kurie neseniai išėjo 
iš kalėjimo, jų, tarpe Eliza
beth " Gurley Flynn, Robert 
Thompson, Pettis Perry, rašy
tojas V. J. Jerome, Arnold 
Johnson, Alexander Bittel- 
man. Taipgi kalbės Trachten
berg, George Blake Charney, 
William Norman ir kiti.

Mitingą rengia Savyginos 
komitetas — Joint Self-Defen
se Committee. Mitingo tikslas 
yra duoti progą pažangiems 
New Yorko darbo žmonėms 
pasveikint komunistų lyderius

Pilietinis karas, kuris šimtas 
mėty atgal virė tarp N. Yorko 

dviejų skirtinga policijų...
Lygiai šimtas metų atgal, 

1857-ų metų liepos mėnesį, 
New Yorke virė savotiškas 
pilietinis karas ' tarp dviejų 
skirtingų policijos, jėgų, ku
rios kiekviena save skaitė tei
sėta. Tais metais republiko- 
nai, kurie kontroliavo valsti
jos seimelį ir gubernatorių, 
mieste įsteigė savo policiją, 
atsakingą gubernatoriui, o de
mokratai, kurie valdė miestą, 
(šalies prezidentu buvo demo
kratas Buchanan), turėjo savo 
municipalinę policiją, atsa
kingą miesto majorui.

Gubernatoriaus policija bu
vo žinoma kaip “metropoliti- 
nė”, o majoro kaip “munici
palinė”. A|)i pusi turėjo po 
1,000 ginkluoti] vyrų, einančių 
tas pačias pareigas, patruliuo
jančių tas pačias gatves, .kar
tais griebiančių 'nuo viens kito 
suimtus nusikaltėlius.

Kivirčai tarp abiejų polici
jos jėgų taip dauginosi, kad 
teismas, sprendė, kuri yra le- 
gališka. Aukščiausias teismas 
nutarė, kad “metropolinė” po
licija turi galią New Yorke, 
bet majoras Wood atsisakė 
savo policiją paleisti

Tada metropolinės polici- 
jis viršininkas pasiuntė savo 
policijos būrį, kad suimti mu
nicipalinės policijos viršinin
ką, bet jų jau laukė munici
palinės policijos būriai ir prie 
miesto rotušės (City i Hali) 
įvyko tikras susirėmimas, lie
josi kraujas ir buvo sužeistų.

Gubernatorius tada įsakė 
suimti patį majorą Wooda, 
bet tą buvo lengviau1 pasaky
ti, negu padaryti. Pagaliau į 
pagalbą gubernatoriuj atėjo 
septintas pėstininkų pulkas, 
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su Elizabeth Gurley Flynn 
priešakyje, kurie sėdėjo ilgus 
metus kalėjime, taipgi išgirsti 
iš tų komunistų vadų jų nuo
mones apie paskutinius pasau
lio įvykius.

Mitingas taipgi siekia mo
bilizuoti kovą už galutiną 
Thompsono išlaisvinimą. Kaip 
žinia, Thompsonas dabar rau
dąsi laisvėje po $30,000 kau
cija. Jis yra karo veteranas, 
laimėjęs mūšiuose prieš japo
niškus imperialistus , sidabro 
žvaigždę už drąsą. Kalėjime 
fašistinis pabėgėlis iš Rytų Eu
ropos jį rimtai sužeidė ir jis il
gai gulėjo kalėjiminėje ligoni
nėje, kur jam buvo padarytos 
kelios kiaušo operacijos.

Yor-kuris sudarė įgulą: New 
ke ir išvaikė municipalinę po
liciją, suėmė Woodą, bet jis 
paskui tapo paleistas ir vėl 
ėjo pareigas...

Bet, kuomet 
policija pradėjo 
stotis, ji rado, 

metropolinė 
užimti visas 
kad Wood o 

įsakymu municipalinė policija
visus dokumentus sudegino. 
Kriminalistams per keleris 
metus New Yorke buvo tikras 
rojus, nes policijoje vyravo 
suįrutė ir netvarka.

Bet sekančiais metais. 1858, 
Aukščiausias teismas pakeitė 
nuosprendį ir paskelbė, .kad 
gubernatorius neturi teisės 
valdyti New Yorko policiją. 
Vėl prasidėjo ginčai ir kivir
čai ir ėmė net 13 metų iki mu
nicipalinė policija, tai yra, 
paties miesto tvarkoma, kaip 
yra ir dabar, perėmė visas 
pareigas ir “metropolinė 
licija pagaliau išnyko...

po-

Kaltinamas unijos suktybėse

Saul Goldberg patrauktas 
atsakomybėn už iš kompani
jos paėmimą $10,400 kyšių ir 
parodymą kompanijai, kaip 
nedamokėti unijai $40,000 į 
labdarybės fondą. Jis buvo 
vyriausias unijos akauntantas, 
dabar buvo priverstas iš 
vietos pasitraukti.

tos

24 sužeisti traukiniams 
susidūrus

Grand Central stotyje susi
dūrus trim traukiniam 24 ke
leiviai buvo sužeisti, daugelis 
buvo smarkiai sukrėsti ir apie 
20,000 keleivių suvėlavo - net 
po keturias valandas. Tai at- 

Positiko pirmadienio 5 vai. 
pietų.

J

“Lavonas čemodane”- 
didžioji sensacija

New Yorko didžiausia kri
minaline sensacija dabar yra 
“lavonas čemodane” — apie 
ką spaudos puslapiuose pilna. 
Tas lavonas buvo rastas di
deliame čemodane, kuris per 
American Railway Express 
buvo siunčiamas tūlam fikty
viškam (n e c gz istu o.į a n č i am) 
asmeniui viename Los Ange
les viešbutyje.

Kad čemodane randasi la
vonas, Railway Express’e su
rasta, nes čemodanas atidary
tas, kai iš jo pradėjo dvokti. 
Ten rastas lavonas vidutinio' 
amžiaus vyro, kuris buvo nu
šautas. žaizdos buvo atsargiai 
užklijuotos bandažais, kad 
kraujas nesisunktų. /

Riailwhy Express tuojau sa
kė, kad čemodaną pristatė du 
vyrai. Jie praleido apie pus
valandį ten, laukiant čemoda
no svėrimo, kvito ir 1.1. Iš vi
so aišku, kad jie nežinojo, kas 
čemodane, kad žudikas ar žu
dikai juos tik pasamdė, 
čemodaną pristatyti.

Nužudytasis pasirodė 
James Molloy, turįs du 
vieną New Yorke, kitą Phila- 
delphijoje. Philadelphijoje jis 
buvo žinomas kaip namų da
žytojas, čia gan turtingas spe- 
kuliuotojas ir arklių lenktynių 
lankytojas.

Policija jau suradusi ir žu
diką, kuris prisipažinęs. Jis 
yra 23 metų amžiaus Edw'ard 
J. Polakowski, eleveiterio- 
keltuvo operatorius, buvęs 
dramos mokyklos studentas. 
Pasirodė, kad jis buvo vienas 
tų dviejų vyrų, kurie pristatė 
čemodaną į Railway Express 
agentūrą. Antrasis buvo jo 
draugas, kuris nežinojo, kas 
čemodane, —jis jam sakęs, 
kac] čemodanas toks sunkus, 
nes pilnas knygų.

Manoma, kad Polakowski 
nužudė Malloy, nes Malloy, 
profesinis pinigų skolintojas, 
buvo paskolinęs tam tikrą su
mą Polakowskiui ir iš jo spau
dė perdidelius nuošimčius ai; 
kaip tai panašiai.

Policija susekė Polakowski, 
pagal pirktą čemodaną, šautu
vą ir kitokius daiktinius įrody
mus.

kad

esąs 
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RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 4 kambariai, garu 

apšildomi, visi moderniniai Įrengi
mai, žema renda, puikiausias trau
kiniais susisiekimas. Prašome kreip
ti^: Anthony Diržulaitis, 525 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
EVergreen 6-4839. (137-138)

U++4+m«4++444+++44*44+f
PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iŠ 880 puslapių 

Kaina tik $1.50'

Laisvė
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Pruseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iŠ 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

4 pu»l. Laisve (Liberty) Ke t virt ad., liepos (July) 18* 1957

HELP WANTEP mX£E*
■ I.. ______ , I

£

(12) PRIE UOSTO D ATLYDĖS (1^)’

Su patyrimu prie uosto darbo! 
$2,15 j valandą. 40 valandų savaitl^ 
Pirmadienį - Penktadienį. Amžiaus; 
iki 45. Darbas tiktai per liepos 
ir rugpiūčio mėnesius. Kreipkitės | 
pas: J. PATTERSON, Supervisor of ■ 
Bridges & Building. Room 5, N.Y. J 
Central Railroad, Weehawken Pas
senger Sta., Weehawken, N. J.

(131-137) t

MECHANIKAS
Gesolino Stotis 
Rosedale, L. I.

Patyręs. Paliudijimai.
Alga atvira.
LA. 5-9295.

ft

(137-139

HELP WANTED—FEMALE

SLAUGES 
TIKTAI REGISTRUOTOS

Visiems liftams 
Nuolatinis Darbas. 

Geros Darbo Sąlygos. 
Kreipkitės Asmeniškai

ART CENTRE 
HOSPITAL 

5435 Woodward Ave. 
Detroit, Mich.
TEmple 2-2600 

Ext. 31

Mechanikai.
Geros 
tis.

Tool ir Dicmakerą. 
darbo sąlygos. Gera mokos- 
Silsitanmas vietoje.
JETA METALS, INC. 

957 Saw' MUI River Rd. 
Yonkers, N. ,Y.

Tel. YOnkers 9-4400. Mr. II. Alge.
(136-142)

BU8ENE88 OPPORTUNITIES,^

Restaurantas. Staten Island, N. 
Y. Gerai įsteigtas biznis, oru vė
dinama. Įeigos $35,000. Visi įtai
symai. Augkite su Staten Island. 
Privatiškas savininkas. Nesveikavi- 
mas verčia parduoti už prieinamą 
kairią, geras lease. SA. 7-0588 iki 
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v. v.

(137-143)

Restaurantas pardavimui. Hemp
stead, L. I. įskaitoma fontanas. 
Puikus biznis dalininkams, porai ar 
vienaffk Gera vieta. Augkite su 
Nassau. Parduodame su nuostoliu, 
privatiškas savininkas. Geras lease, 
/.ema renda. IVanhoe 6-8943. ,

(136-140)

Mašį>eth - Queens Combination- 
Luncheonette, Stationary and 
Greeting card store. Business sec
tion. Ideal for family, partners, 
individuals, etc. Sickness forces 
sale. Maspeth is growing. Grow 
with it. Reasonable. HA. 9-8576.

(133-139)

Garage and Repair Shop for sale. 
Established 27 yrs. Long lease. Suf
folk is growing. Grow with it. Well 
established, where good will has 
been built up. Appointment by 
phone only. IIAmilton 7-1318.

(133-139)

TRUCKS

Chevrolet 1955. 1 ton pick up.
Heavy duty springs and tires Extra 
body capacity. Only 17,000 miles, 
like new in condition and appear
ance. Reasonable. Will demon
strate. ST. 4-4374. L. I. C.

(135 141)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*tMJ**W*

:: 426 Lafayette St
G c i Newark 5, N. J. > ,

MArket 2-5172-

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Paraše R. Mizara

A <

Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti-“ 

\kėtą jo pralobimą, pagaliau J 
'grjžimą J Lietuvą, ten įsivėli
mą i klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi. " ,

Knyga iŠ 870 puslapių 
Kaina $1.00

Laistė
>

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y. L
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