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KRISLAI
^“Parduotos vasaros.’’ 

Jas tuoj spausdinsime. 
Apie J. Baltušį.

. J. Kukaitis teberašo.
“Tėvynės balsas.”

Rašo R. Mizara

Neužilgo 'mes pradėsime 
Laisvėje spausdinti puikų, ne
seniai parašytą Lietuvos rašy
tojo Juozo Baltušio . romaną 
“PARDUOTOS VASAROS”.

Juozas. Baltušis — vienas 
žymiausiųjų Lietuvos rašyto
jų. Jis yra parašęs nemaža ap 
sakymų-novelių, parašė jis ir 
scenos veikalų. Nemaža ame
rikiečių lietuvių, matė jo dra

bnią “Gieda gaideliai”, kuri 
buvo statyta mūsų scenoje. 
Jungt. Valstijose. Toji pati 
drama plačiai buvo statyta 
Lietuvoje, taipgi ir Lenkijoje; 
ji išversta ir j kitas kalbas.

J. Baltušio kelias į literatū
rą buvo sunkus, painus kelias. 
Vargo vaikas, jis iš pat mažų 
dienų nešė sunkią gyvenimo 
naštą. Vėliau jis patapo zece- 
riu ir linotipininku Kaune.

Juozo Baltušio literatūri
niai kūriniai, po visokiais sla
pyvardžiais, jau buvo spaus
dinami dar prieš karą anti-fa- 
Šistinėje lietuviu spaudoje.

•

I Karo metu J. Baltušis, kartu 
sYi kitais rašytojais, buvo pa
sitraukęs i Tarybų Sąjungos 
gilumą. Bet jis kaip žymus li
teratas ir dramaturgas atsi
stojo j rašytojų gretas ' po 
Antrojo pasaulinio karo.

“Parduotos v a saros” — 
patsai žymiausias J. Baltušio 
romanas. Neseniai už šį vei
kalą rašytojui buvo suteikta 
pirmoji premija — 25,000 
rublių.

Apie “parduotų vasarų” tu
rinį čia nekalbėsiu — skaity
tojai patys matys, kai roma
ną skaitys. Tai meistriškai su
kurtas kūrinys; rašymo stilius 
nepaprastai lengvas, kalba 
plati ir daili.

Neužilgo gėrėsitės!
__ •

* Jonas iKaškaitis praneša, 
kad jis ir toliau teberašo 
“Memuarų seriją” eilėmis. Jis 
i%šo daugiausiai apie mūsų 
žmones, dalyvaujančius dar
bininkų judėjime — apie 
žmones, kuriuos gerai pažįs
ta, kuriuos žino, apie kuriuos 
verta parašyti. i

Dalį tų memuarų mes jau 
turime, o kai gausime visus, 
tai ir vėl paleisime per Lais
vę, tik, žinoma, truputį vė
liau.

‘ J. Kaškaitis, atsiminkime, 
nesnaudžia. Jis, užsidaręs 
kambary, rašo arba skaito.

Mes jo prašėme, kad nepa- 
‘įnirštų parašyti mums ir pro- 

mokslo bei kitomis temo
mis straipsnių. 

/ —•
Gavome iš Vilniaus “Tevy. 

nės Balso” num'. 22. Pasirodo, 
“Tėvynės balsas” eina vieton 
per kai kurį laiką ėjusio “Už 
sugrįžimą į tėvynę.”

Jame rašo daugiausia tie, 
kuriuos gyvenimo bangos bu
vo išblaškiusios iš gimtojo 
krašto, bet kurie ilgainiui grį
žo atgal į Lietuvą ir dabar 
ten gyvena.

Laikraštis iliustruotas ir ja- 
z me telpa įdomių raštų.

“Tėvynės balsas” bando 
skelti tėvynės meilės kibirkš- 

tiems, kurie nuo Lietuvos

Darbo unijų 
kovos lauke

• f »

Phillisburgh, Pa. — Tūks
tančiai Jngersoll Rand 
kompanijos plieno fabriko 
darbininkų išėjo streikan, 
protestudami prieš kompa
nijos nutarimą pašalinti iš 
darbo penkis darbininkus. 
Streikuojantieji darbinin
kai priklauso prie USWA, 
plieno darbininkų unijos. 
Anksčiau tas lokalas pri
klausė prie pažangiečių va
dovaujamos elektristų uni
jos UE.

USWA sako, kad strei
kas “neautorizuotas”.’

Washingtonas. — Anglia
kasių unijos (UMW) orga
nas “Mine Workers Jour
nal” vedamajame straipsny
je sako, kad mūsų val
džia ir Kongresas rodo ne
paprastą kvailumą ir nusi
kalsta prieš Amerikos žmo
nes, kai išleidžia didžiau
sias sumas viskam, bet tau
po, neišleidžia pakankamai 
mūsų šalies ateities žie
dams — vaikų mokykloms 
gerinti ir platinti.

Rooseveltiene 
išvyko Azijon

Eleanor Roosevelt
Maskva. — Eleanor Roo

sevelt, paviešėjusi kokią 
savaitę Maskvoje, išvyko 
Centralinėn Azijon, kur ji 
aplankys tenykštes tarybi
nes respublikas — Kazach
staną, Uzbekistaną ir kt. 
Ji ypatingai nori pamaty
ti Taškentą ir Samarkandą.

Prieš apleisdama Mas
kvą, Rooseveltiene matė
si su užsienio reikalų minis
tru Gromyko ir kalbėjosi 
su juom 'per kokią valan
dą. Ji paskui atsisakė pasa
koti laikraštininkams, ko
kius klausimus jie aptarė. 
Kartu su Rooseveltiene po. 
Tarybų Sąjungą keliauja 
jos sekretorė ir asmeniškas 
gydytojas, kuris taipgi yra 
jos vertėju, kadangi jis 
sklandžiai kalba rusiškai. 
j------------------------------------------------ ’

yra atšalę, kurie ją iSando pa
miršti, ir tiems, kurie savo 
mylimuoju pasirinko dolerį, 
arba tiems, kurie svetimose 
šalyse skęsta skurde.

Būtų gerai, jei “Tėvynes 
balsas” juo plačiau pasiskleis- 
tų visur, kur tik randasi lie
tuviškai skaitančiųjų!

Teisėjas ragina valdžią imtis žingsnių 
prieš Arkansas gubernatorių O. Faubusą

Gyvenimas 
Lietuvojer 1

Little Rock, Ark. — Fe
deralinis teisę j as R. N. 
Davis kriepėsi į generali
nį prokurorą Brownellį su 
raginimu, kad Teisingumo 
departmentas rastų būdus 
paveikti Arkanso guber
natorių Faubusą, priversti 
jį atitraukti nacionalinės 
gvardijos kareivius nuo- 
vietinės vidurinės mokyk
los ir leisti negrams vai
kams mokyklą lankytį.

Teisėjas Davis ragino 
genepalinį prokurorą ap
kaltinti ne tik gub. Faubu
są, bet ir generolą Clinge- 
rį, kuris vadovauja Arkan
so nacionalinei gvardijai 
ir pulkininką Johnsoną, 
kuris vadovauja jungi
niui, kurio kariai su nuo
gais durtuvais rankose 
neprileidžia negrų mokinių 
į mokyklą, kurią jie turi 
teisę, pagal teismo nuo
sprendį, lankyti.

Teroras priemiestyje
Tuo tarpu, kai Little 

Rock mieste negrai neįlei
džiami mokyklon, guber
natoriaus nutarimu ir ka
rių pagalba, priemiestyje 
North Little Rock rasisti

Padorius plantatorius
Little Rock, Ark. — Little 

Rock laikraščiuose pasiro
dęs skelbimas arba garsini
mas, kurį įdėjo atsiradęs 
vienas padorus plantato
rius, tūlas Davis Fitzbugh. 
Skelbimas rodo 15 metų 
negrės mergaitės fotogra
fiją, kaip balti teroristai 
ją apsupa iš visų pusių ir 
gąsdina. Ir garsinime sako
ma: “Jeigu gyvenate Ar- 
kanse, šis paveikslas turėtų 
sukelti jumyse gėdą.”.

Fitzbugh dar pareiškė 
spaudai: “Aš nesu jankis, 
atėjūnas arba 'komunistas 
—.esu tikras pietietis. Bet 
negaliu ramiai stebėti,, 
kaip terorizuojami vaikai”.

Kuala Lumpun — Pro- 
bri tiška Malajos valdžia 
sako, kad jos orlaiviai pa
skleidė apie du mlijonus 
lapelių virš džiunglių, kur 
veikia liaudies partizanai. 
Lapeliuose valdžia ragina 
tuos partizanus pasiduoti. 
Žadama juos nebausti.

Lapeliai rašyti malajie- 
čių ir kinų kalbose, nes 
kinai sudaro žymų partiza
nų nuošimtį.

Washingtonas. — Eilė į- 
takingų demokratų kreipė
si į eks-prezidentą Tru
man ą su raginimu, kad jis 
bandytų paveikti Arkanso 
gub. Faubusą, kad tas nu
sileistų federalined valdžiai. 
Trumanas ir Faubus yra 
asmeniški draugai.'

Detroitas. — Vidurvasarį 
Michigane buvo 216,000 
konmepnsaciją gaunančių 
bedarbių. Dabar jų yra be
veik 240,000. '

O

Rasistiniai chuliganai sumušė 
negru dvasininką, terorizuo j a 
mažus pradžios mokyklų vaikus

niai teroristai ir kai kurie 
balti mokiniai privertė 6 
negrus mokinius likti lau
ke, neiti į vietinę “grynai 
baltą” vidurinę mokyklą. 
Nors mokyklos direktorius 
įspėjo pakartotinai, kad 
baus' tuos baltus moki
nius, kurie pastos negrams 
kelią, būrys tų mokinių, 
vyresnių baltų chuliganų 
vadovaujami, užpuolė neg
rus ir privertė juos trauk
tis atgal. ’

Sumušė negrą kunigą
Birmingham, Ala. — Ra

sistai užpuolė ir sumušė 
negrų protestantų kunigu 
pastorių F. L. Shuttels- 
worthą, kai jis atvažiavo 
su savo dukrele prie vidu
rinės mokyklos, kurioje 
ji buvo užregistruota. Chu
liganai parbloškė senyvo 
amžiaus dvasininką ant 
gatvės grindinio ir jį su
prašė, o mergaitė taipgi ta
po sumušta. Shuttelsworth

Vakarų Vokietijos kunigai 
maišųsi i rinkimų reikalą, 
pasmerkė socialdemokratus
Bonna. — Praeitą savait

galį visose Vakarų Vokie
tijos katalikų bažnyčiose 
buvo skaityti taip vadina
mi ganytojiški laiškai nuo 
vyskupų. Tuose laiškuose 
aukštoji katalikų hierar
chija kreipiasi į tikinčius 
ir ragina juos balsuoti už 
krikščionis demokratus, 
tai yra, už Adenauerio par
tiją, kuri oficialiai vadina
si Krikščionių socialinė są
junga. ' Katalikiška herar- 
chija smerkia socialdemo
kratus, ragina nebalsuoti 
už juos.

Ganytojiškas • laiškas ra
šytas diplomatiniai, nemi
nint atvirai nei vienos, nei 
kitos partijos. Bet jokios 
abejonės negalėjo būti, ką 
vyskupai turėjo omenyje. 
Jie ragino tikinčiuosius 
balsuoti “už tuos, kurie ži

Gomulka atvyko Jugoslavijon; jį 
sostinėje sutiko Tito ir minios
Belgradas. — Čia atvyko 

Lenkijos lyderiai — PPR 
(komunistų) partijos sekre
torius Gomulka, premjeras 
Cyrankevičius, Ochabas ir 
kiti. Juos sutiko Tito, 
Rankovicas ir kiti aukšti 
Jugoslavijos ’ vadai. Kai jie 
važiavo automibiliais nuo 
aerodromo iki senųjų rūmų 
vidurmiestyje, kur apsisto
jo, jų laukė ilgos minios, 

dabar ligoninėje. Bet jis 
sako, kad grįš su savo duk
rele prie mokyklos. “Aš 
neišsigąsiu, jeigu jie ir ban
dytų mane užmušti*’, sakė 
jis. Pastorius Shuttles- 
worth yra NAACP veikė
jas, pasižymėjęs kovoje 
už integraciją.

Terorizuoja vaikučius
Nashville, Tenn. — čia 

įvyko vienas bjauriausių 
rasistų išstojimų. Rasisti
niai chuliganai apmėtė 
akmenimis ir lazdomis gru
pę negrių z motinų ir 'jų 6 
bei 7 metų vaikučius, ku
riuos jos vedėsi mokyk
lon. Mažieji laikai, nesu
prantą, kas dedasi, verkė 
iš baimės. Netoliese stovė
jusi policija nieko nedarė, 
bet ' vėliau suėmė dvi įsi
karščiavusias rasistes. Bet 
policija taipgi suėmė vieną 
negrę, kuri, įnirtusi ir iš
vesta iš kantrybės, fiziniai 
pasipriešino rasistams.

nomi pagal savo nusistatyk 
mus kaip krikščionys”, 
nebalsuoti “už tuos, kurie 
tradiciniai žinomi kaip re
ligijos priešai”. Aišku, 
kad jie omenyje turėjo 
krikdemus ir socialdemo
kratus.

I

Katalikai sudaro dau- ♦ 
gumą Rejno srityje ir Ba
varijoje, apie pusę gyven
tojų kitose Vakarų Vokie
tijos dalyse. Vakarų Vo
kietija tokiu būdu yra 
persveriamai katalikiška.

Socialdemokratų spauda 
pabrėžia, kad bažnyčios 
nosies kaišiojimas į rinki
mų reikalus yra ne nau
jas dalykas pokarinėje Va
karų Europoje. Klerikalai 
atvirai agituoja už savo 
partijas - Italijoje, Belgijo
je, Austrijoje ir t. t.

kurios sveikino svečius en
tuziastiškai.

Kadangi Gomulka yra 
kuklių palinkimų žmogus, 
tai sutikime buvo nedaug 
uniformų, ceremonijų ir 
parado, bet buy o daug 
draugiškumo. Visas Bel
gradas papuoštas Lenkijos 
vėliavomis/ Vietomis iška
binta ir kitų socialistinių 
kraštu, kaip tai TSRS, vė
liavų.

Faubus sedicionistas
Little Rock, Ark. — Little 

Rock burmistras (majoras) 
W.' Mann, kuris iš pat pra
džios pasmerkė rasistinį 
gubernatorių^ Faubusą, jį 
dkbar dar stipriau kriti
kavo. Mann pareiškė, kad 
Faubus yra sedicionistas, 
veikiąs už Pietų atplėšimą 
nuo Amerikos ir vedąs prie 
civilinio karo.

Kaip žinia, Mann panei
gė Faubuso teigimą, kad 
Little Rock mieste buvo 
riaušių pavojus ir todėl bu
vo reikalinga iššaukti mili
ciją. Pats gubernatorius, 
sako Mann, sudarė riau
šių atmosferą.

Plienininkai pasisako
Cleveland, Ohio. — Plieni- 

ninkų unijos (United Steel 
Workers of America) loka
las 1330, kuris turi 6,000 
narių, priėmę rezoliuciją, 
kurioje griežtai pasmerkė 
Arkanso gub. Faubusą. Re
zoliucija taipgi reikalauja 
iš AFL-CIO prezidento G. 
Meany išreikšti savo pasi
piktiną Arkanso guberna
toriui.

Tunisija atrems 
francūzų armiją

, Tunisas. — Nors pačioje 
Tunisijoje dar randasi apie 
10,000 francūzų kareivių, 
Tunisijos valdžia priima 
vis griežtesnį nusistatymą 
prieš francūzų agresingus 
žygius. Kaip žinia, naujos 
francūzų jėgos pakartoti-
nai perėjo Tunisijos terito- 
rijon iš Alžyro, užvedė ko
vas prieš ginkluotus nacio- 
listus ir tunisiečius karius. 
Prancūzai teigia, kad tai jie 
vejasi alžyriečius partiza
nus, kurie pereina sieną' 
Tunis j on.

Dabar Tunisijos valdžia 
paskelbė, kad statys griež
tą pasipriešinimą bet ko
kioms francūzų jėgoms, 
kurios bandys pereiti sie
ną. Tunisija taipgi reika
lauja iš francūzų ištraukti 
savo 10,000 'karių iš jos te
ritorijos. •

Maine balsuotojai nutarė keisti 
balsavimų datą j lapkričio men.
Portland^ Maine. — Nuo 

to laiko, kai Maine tapo 
valstija 1820 metais, joje 
rinkimai vyko rugsėjo mė
nesio antrą pirmadienį, tai 
yra apie du mėnesiai anks
čiau, negu likusioje\§alyję. 
Dėl to ir gimė posakis “As 
Maine goes, so goes the Na
tion”, kitaip sakant, kaip 
balsuoja Maine, taip bal
suoja visa šalis. Mat, 
Maine buvo skaitoma kaip 
ir barometru, iš anks.to pa
rodančiu, kaip balsuos vi
sa šalis.

Dabar tas barometras 
prarastas. Mat, Maine val

Mūsų korespondento

Jubiliejiniai spektakliai
Vilnius. — Respublikos 

teatrų kolektyvai su dide
liu kūrybiniu pakilimu ruo
šiasi 40-osioms Spalio revo
liucijos metinėms. Jubilie
jaus - dienomis žiūrovai 
pamatys kai kuriuos ori-' 
ginalius spektaklius, pasta
tytus pagal naujas lietuvių 
autorių pjeses. Taip pat 
bus parodytos jau žinomos 
tarybinių dramaturgų pje
sės.

Lietuvos valstybinis a? 
kademinis dramos teatras 
į savo šventinį repertuarą 
įtraukė J. Būtėno pjesę a- 
pie Julių Janonį “Parililap 
aš dangaus mėlynę”.' Čia 
bus parodyta ir A. Karne- 
čiuko “Eskadros žuvimas”. 
Lietuvos valstybinis aka
deminis operos ir baleto te
atras stato naują J. Juze
liūno operą “Sukilėliai”. Li
breto pagrindą sudaro V. 
Mykolaičio-Putino romano 
apie 1863 metų valstiečių 
sukilimą pirmieji skyriai.

Spektaklį “šarvuotas 
traukinys 16-69” pagal Iva
novo pjesę parodys Vil
niaus rusų dramos teatras. 
Kauniečiai pamatys savo 
muzikinės dramos teatro‘ 
spektaklį — V. Vyšnevskio 
“Pirmoji raitininkų”. Jau
nojo žiūrovo teatras insce
nizuos E. Mieželaičio “Bro
lišką poemą”. Klaipėdos 
teatras stato J. Chlivickio 
pjesę “Žmogus nori gyven - 
ti” apie revoliucinę komu
nistų kovą Smetonos reži
mo metais.

“Meilės kaina” — taip va
dinasi Šiaulių teatro stato
ma J. Avyžiaus pjesė iš 
kolūkinio gyvenimo. Kap
suko teatras nutarė pra
turtinti savo repertuarą 
spektakliu apie valstiečių 
judėjimą Suvalkijoje 1936 
metais ir pastatyti J. Čy- 
žiaus pjesę šia tema 
“Versmė”.

Deli. — Nehru pareiškė 
parlamente, kad Amerikos 
siunčiami ginklai Jorda
nui didina karo pavojų Ar
timuose Rytuose. • 

stija pravedė referendu
mą. Gyventojų buvo atsi
klausta, ar jie nori palai
kyti atskirą rinkimų da
tą, arba susilyginti su liku
sia šalimi. Pasirodė, kad 
dauguma gyventojų, kurie 
balsavo referendume (apie 
42,000 prieš 25,000) pasi
sakė už balsavimus lapkri
čio mėnesį.

Tokiu būdu rinkimai 
Maine valstijoje dabar bus 
tuo pačiu laiku, kaip visur 
kitur mūsų šalyje. Posakis 
“Kaip balsuoja Maine, taip 
balsuoja tauta”, su laiku 
bus pamirštas.

*

' »



LAISVE KOVA NESIBAIGS
/Pradėjęs savo pergales 

, Musolinio - žygiu į Romą, 
'tarptautinis fašizmas vis 
aukščiau kėlė galvą. Itali
joje, Portugalijoje, Vokieti
joje, Balkanuose, Pabaltijo 
valstybėse fašistinė dikta
tūra geležiniu batu baigė 
sutrypti paskutinius žmo
gaus ir piliečio laisvių liku
čius. Ištisos valstybės buvo 
paverstos kalėjimais ir kon
centracijos stovyklomis.

Pasigirdo beprotiškas šū- 
kiš:

—Vietoje sviesto — pat
rankos !

1936 m. vasario 16 d. 
rinkimuose’ į kortesus (par
lamentą) Ispanijos liaudis 

Kas iš to viso išeis, sunku pasakyti, bėt “Eisenhow- peigalę.
erio doktrina” nereiškia ramybės Viduriniuose Rytuose. ,.° 11JJkimų sudalyta Liau- 

Tuojau po to, kai buvo įkurtas Izraelis, arabiškos Fronto vyriausybe ru- u 1 7 (HnnrhiniCTG
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AR PAVYKS?
KAI ŠITIE ŽODŽIAI rašomi, amerkiniai lėktu

vai, oro milžinai, nusileidžia Jordane ir iškrauna gink
lus, atsiųstus pagal “Eisenhowerio doktriną”.

Greitu laiku, spėjama, Amerika įteiks Jordanui už 
$10,000,000 ginklų. Vėliau duos daugiau. ’

tautos pasisakė, kad jos tos valstybėlės niekad nepripa
žins, kad jos prieš ją kovos. Reikia pasakyti, jog kol kas 
jos to žodžio ir laikėsi.

Nuvertus Egipto karalių Farouką, arabiškuose 
kraštuose atsivertė lyg ir naujas lapas: atsigaivino ara
biškų tautų nacionalizmas, kuris buvo lyg koks-cemen
tas, jungiąs tas šalis prieš svetimus imperialistus ir 
prieš Izraelį. Egiptas patapo laisvesnis, gyvesnis, ypa
tinga} po to, kai iš' ten buvo išvyti anglui su savo ka
riuomene, kai Suezo kanalas perėjo Egipto žinion. Jor
danas atsipalaidojo nuo “anglų įtakos” ir pasiryžo eiti 
Egipto keliu; Sirija pasuko į tą patį, tik truputėlį aiš
kesnį kelią. Atrodė, jog dabar arabiškos tautos Arti
muosiuose ar Viduriniuose Rytuose iš tikrųjų apsivie- 
nys, palaikys bendrą frontą prieš užsieninius imperia
listus ir eis progreso keliu.

Blogiausia, kad arabiškos valstybės buvo negink
luotos; iš Vakarų jos negavo ginklų, kadangi impe
rialistai bijojo, kad tų ginkhy jos nepanaudotų prieš 
juos pačius, o imperialistai vis- tikėjosi gražiuoju, su 
Artimaisiais Rytais nesiskirti; jie tikėjosi ten grįžti.

Tuomet Egiptas, kaip didžiausia arabiška valsty
be Artimuose Rytuose, prašė pas socialistines valsty
bes, kad jos parduotų jai ginklų.

Egiptas gavo pirktis ginklų iš Čechoslovakijos ir 
iš Tarybų Sąjungos. Visa tai sukėlė Izraelyje ir “Va
karuose” nemaža triukšmo.

ČIA TENKA PRIMINTI Izraelio ir Britanijos ir 
Francūzijos klastingą rolę praėjusiais metais.

Izraelio agentai, zionistai ir kitokie, Jungtinėse 
Valstijose kėlė didžiausią triukšmą dėl to, kad Egiptas 
gauna pirktis ginklų iš socialistinių šalių.

Atsimename, pernai jie Amerikoje rėkte rėkė: te
gu duoda Amerika mums ginklų nuo Egipto’ apsiginti', 
kitaip Izraelis pražus. Propaganda buvo vedama labai 
atkakli, labai garsi — propaganda per spaudą ir radiją. 
Girdi, Izraelis neginkluotas, o Egiptas ginkluotas.

Bet štai, nelauktai, netikėtai, ’“neginkluotas” Iz
raelis užpuolė Egiptą, pradėjo karą prieš tą “labai 
ginkluotą” šalį. Tuojau po to pradėjo prieš Egiptą ka
rą ir Francūzija ir Britanija. Pasirodo, kad visų trijų 
buvo iš anksto susitarta sunaikinti Egiptą! Tik Jung
tinių Tautų protestai, tik socialistinių šalių pareiški
mas, kad jei britai; francūzai ir izraelitai nenutrauks 
mūšių, tai socialistiniai kraštai siųs savanorius Ėigp- 
tui apginti, sulaikė agresorius. Pasirodo, kad Izraelis 
buvo ginkluotas iki ausų.

O šiandien zionistai Amerikai' skelbia, kad Izrae
lis dar galingesnis, negu buvo prieš - metus laiko!

Girdi, Sirija galinti užpulti savo kaimynus

SIRIJOS VALDŽIA žino, kad Izraelis • ginkluotas; 
kad jis bet kurią dieną, gali užpulti Siriją taip, kaip 
užpuolė Egiptą.Sirija žino, kad Izraelis yra Vakarų 
imperialistų bazė Artimuose Rytuose. Todėl Sirija pra
šė socialistinių šalių, kad jos parduotų jai. ginklų ap
sigynimui, jei Izraelis ją užpultų.

Tarybų Sąjunga pąrdavė (mes nežinome, už kiek) 
Sirijai ginklų ir tai sukėlė naują skandalą Vakaruose. 
Girdi, Sirija galinti užpulti savo kaimynus —> Izraelį, 
Turkiją, Lebanoną, todėl reikią, pagal Eisenhowerio 
doktriną, ginkluoti tuos kaimynus. . .

Ką ginkluoti ?
Izraelis jau seniai apginkluotas. Jis tvirtas. Todėl 

reikia ginkluoti Jordaną, kur viešpatauja1 “Vakarams 
palankūs” elementai; reikią ginkluoti Turkiją, taipgi 

• Lebanoną. O kai jie bus ginkluoti, tuomet1 galės “susi- 
... kalbėti” su Sirija bei Egiptu!

- Ką visa tai rodo?
Tai rodo, kad Vakarų iihperialištai ne juokais pasi

ryžo, suskaldyti arabiškų valstybių vienybę, supjudyti 
jas vieną prieš kitą; daryti visokias provokacijas, kad 
būtų sunaikinta ta valstybė, kuri prašo paramos iš 

. socialistinių šalių!
Ar jiems tai pavyks atlikti,' sunku pasakyti. Pini

gų jie ten mėto milijonais, ginklų- taipgi nesigaili. Ši 
imperialistų politika bando arabiškų tautų bloką. su
skaldyti, įtraukiant į savo logerį Jordaną, Lebanoną, 
fraką kartu su Izraeliu^ kuris, beje, jau seniai yra' im
perialistų bloke.

l!š to, aišku, Izraelis galės pasinaudoti. Galės ga- 
balą žemės gauti iš vienos ar kitos arabiškos valsty
bes. Bet pačioms arabiškoms valstybėms visa tai neža
idė nieko gero J

’ Blogiausia, kad tai, kas šiandien imperialistų at-

pinosi gyvybiniais darbo 
žmonių reikalais — pakėlė 
darbininkų atlyg i n i m ą, 
valstiečiams nemokamai iš
dalino milijonus hektarų 
žemės, anksčiau priklausiu
sios stambiems magnatams 
ir vienu’alyhams, sudarė są
lygas liaudžiai šviestis ir 
kultūrėti.

Kovodama už darbo žmo
nių laisvę ir laimę, Ispani
jos Komunistų partija išau
go į didelę politinę jėgą, 
įgijo milžinišką autoritetą 
darbo žmonių masėse.

Nuo Viduržemio jūros 
vartų nublokštas fašizmas 
ne juokais išsigando ir ėmė 
ruošti smūgį prieš jauną Is
panijos Respubliką.
, Tarptautinė reakcija savo 
juodžiausias viltis sudėjo į 
Ispanijos fašistinius gene
rolus,- vadovaujamus Fran
ko, Sanchureno ir Molos, 
kurie kruopščiai paruošė ir 

11936 m. liepos 17-18 dieno
mis pradėjo sukilimą prieš 
teisėtą Ispanijos liaudies 
valdžią. Užsienio imperia
listams parsidavę fašisti
niai ispanų generolai gerai 
žinojo, kad jiems niekuo
met nepavyks patraukti sa
vo pusėn nei darbininkų, 
nei valstiečių, nei darbo in
teligentijos, kurie savo lais
vę gins iki paskutinio krau
jo lašo. Todėl fašistiniai su
kilėliai italu ir vokiečiu 
lėktūvais pargabeno iš Af
rikos į Ispaniją 10 tūkstan
čių’ marokiečių ir 12 tūks
tančių svėtimšalių legiono 
kareivių ir puolė liaudį, tik 
pradėjusią kurti laisvą gy
venimą. Taip prasidėjo Is
panijos pilietinis karas, 
trukęs daugiau kaip pustre
čių metų,-, kuriame Ispanių 
jos liaudis, padėdama inter
nacionalinių brigadų kovo
tojų, savanoriškai suplau
kusių iš viso pasaulio, paro
de neregėto narsumo ir did
vyriškumo pavyzdžius.

Apie šias, sunkias ir pasi
aukojančias kovas, kurios 
stebino ir įkvėpė viso pa
saulio doruosius žmones, 
neseniai išėjusioje knygoje 
“Už Ispanijos laisvę” pasa
koja šešiolika lietuvių sava
norių, 1936-1939 metais iš
vykusių į Ispaniją ir su 
ginklu rankoje kovojusių 
prieš fašizmą..

Knygą nuo pradžios1 iki 
galo skaitai su nemažėjan
čiu dėmesiu1, neš kiekvienas 
jos puslapis alsuoja betar
piška rūsčia anų dienų tik
rove. Versdamas puslapį 
po puslapio, atrodb, pajunti 
svajingą tolimos Pirėnų ša
lies gamtą su nokstančiais 
apelsinų sodais ir vynuogy
nais,- su snieguotomis aukš
tų kalnų kepurėmis, su 
siauručiais vingiuotais kal

nynų ir prarajų takeliais; 
rodos, susibroliauji su pa
prastais ispanų liaudies 
žmonėmis — svetin gaiš, 
nuoširdžiais, niekuomet ne
prarandančiais pietietiško 
linksmumo; imi dar tvir
čiau tikėti, kad laisvės ko
va, kurią 1939 m. užgniau
žo tarptautinė reakcija, ne
pasibaigė ir nepasibaigs tol, 
kol daug kentėjusi ispanų 
liaūdis nutrenks nuo savo 
sprando engėjus ir atsi
kvėps laisvai, visa krūtine. 1 

Fašistų užpulti Ispanijos . 
darbininkai ir valstiečiai, ' 
Ispanijos Komunistų parti
jos pašaukti, paskubomis 
organizavosi į darbininkų 
milicijos būrius ir per 10 
dienų likvidavo sukilimo ži
dinius Madride, Barselono
je, visoje Katalonijoje. Su 
milžiniška jeg’a1 per visą ša
lį nuskambėjo šūkis, virtęs 
viso pasaulio antifašistų šū
kiu:

—-“No pasaran!” “Jie 
nepraeis!”

Lietuvių rašytojas A. Ja- 
sutis-Julmis, savanoriu ko
vojęs ir didvyrio mirtim 
kritęs už Ispanijos Respub
likos laisvę,- tais metais ra
šė:

“Kai įėjome į pirmą is
panų kaimiečio lūšną, su
pratome, kodėl taip atkak
liai grumiasi ispanų liau
dis. Toje lūšnoje ant uolos 
skardžio buvo maža duonos, 
per mažus langelius mūro 
sienoje—maža šviesos. Ant 
didžiuliais akmenimis grįs
tų grindų tarp įvairių iš
svaidytų daiktii šliaužioja 
Vaikai. Toje lūšnoje daug 
skurdo ir įniršio; Bet į šią 
lūšną Respublika’įnešė savo 
šviesą ir savo šilumą: ant 
stalo guli nauji laikraščiai, 
ant siehų plakatai. Netru
kus iš kalnų1 ■ su šautuvu 
grįžo kalnietis, jis dabar tu
ri nuosavą žemę, kurią jis; 
pats ir jo tėvas ant tų skar
džių supylė ir dirbo, bet ku
ri anksčiau jiems nepri
klausė.”

Pirmieji Ispąnijos liau
dies laimėjimai buvo lyg to
limas pavasarinės perkūni
jos dundėjimas, pranašau
jąs išsivadavimą visienjs 
pavergtiems žemės rutulio 
žmonėms. Tačiau Hitleris 
ir Musolinis pasiskubino 
gelbėti savo ispaniškuosius 
fašistinius pusbrolius. Jie 
atvirai siuntė Franko .gene
rolams ne tik* lėktuvus ir 
tankus, bet taip pat perme
tė kovai prieš Ispanijos 
liaudį geriausius savo ka
riuomenės dalinius. Tuo 
tarpu Anglijos konservato
riai ir ,Prancūzijos socialis
tai, prisidengdami “nesiki
šimo politikos” vardu, stro
piai saugojo, kad Respubli
ka iš niekur negalėtų gauti 
paramos nei ginklais, nei 
maistu, nei medikamentais, 
kad ji liktų vieniša ir be
jėgė pasipriešinti iki dantų 
ginkluotoms vdkiečiū ir ita- 
liį divizijoms.

Pilietinis karas Ispanijoje iš 
pat pirmų dienų virto grobuo
nišku imperial i s t i n i u karu 
prieš Ispanijos Respu b 1 i k o s 
laisvę ir nepriklausomybę. Ita
lų ir vokiečių fašistines divizi
jos, Afrikos maurų pulkai ir 
svetimšalių1 legijonai griovė, 
niokojo ir teriojo laisvos Ispa
nijos miestus ir kaimus,1 ma
siškai žudė taikius žmones — 
seneliu^, motelis ir kūdikius. 
Ne viename knygos puslapyje 
Tand’ahie šiurpius vaizdūs, ku
riuos vėliau; antrojo imperia1-

■ (Pabaigą 3-me pusi.) 
................ — / 

liekama, gali uždegti karą Artimuosiuose Rytuose, ku
lis galėtų prasiplėšti po visą pasaulį1.

Štai, ko mes bijomės ir ko bijosi visa taiką mylin- 
’čio j i žmonija. • • '

1917 m. kovo mėn. 25 d. 
Petrograde, Puti lova gamyk
los salėje vyko lietuvių darbi
ninkų mitingas. Jį organiza
vo Petrogrado bolševikų par
tijos Lietuvių rajono komite
tas. Salė bvo pilnutėlė žmo
nių. Kalbėjo J. Janorrs, J. 
Opanškis. I tribūną pakilo 
jaunutė energinga mergiųa.

“Esu laiminga, kad pri
klausau bolševikų partijai1”, 
— girdėjosi aiškiai ištarti 
merginos žodžiai. Baigdama 
kalbėti, ji padeklamavo Jano
nio' eilėraštį “Pūslėtosios ran
kos, veidai prakaituoti...“ ir, 
plojimų lydima, nulipo nuo 
tribūnos.
. “Mūsų Domutė”, vadindavo 
,ią Putil’ovo gamykloje d;rbę 
Letuviai, darbininkės skalbė
jos. Darbininkų dukra, ponų 
vaiku auklėtoja ir siuvėja' Do- 
micėlė-Elena Tautkaitė 1917 
m. Petrograde lietuvių tarpe 
buvo' dažnas svečias. ’ Ją su 
pundu literatūros galima bu
vo pamatyti geležinkelio sto
tyje, tabako fabrike, siuvyk
loje, lietuvių moksleivių ben
drabutyje. Jauna mergina su
rišo savo likimą su partija ir 
1916 pradėjo nelegalų darbą. 
Draugų buvo daug — J. Ja-, 
nonis, K. Rimša, M. Pelėdžiū- 
te-Norvydienė ir kt. Kiekvie
name žingsnyje partiniams 
darbuotojams grėsė pavojus, 
bet jie buvo pasiryžę kovoti 
iki pergalės. 1916 m. pabai
goje prasidėjo areštai. Areš
tuotiesiems J. Janoniui ir jo 
draugui reikėjo materialinės 
paramos. O kur gžtuti pinigui? 
Domicėlė pasišovė organizuo
ti darbininkų spektakb’us. 
Vėi'kaTi’ukūfc “Geg’Užės Pirmo
ji”, “Lėkė kaip sakalas, nutū
pė kaip vabalas”, “Paskuti
nioji banga” parinko greitai, 
artistų irgi buvor bėt su sale 
tai pavargdavo Domutė! Ne 
taip jau lengva buvo tdls lai
kais išrūpinti salę darbininkų 
vakarams. Už vakaYo 
surinktus 
draugams 
siuntiniai, drabužiai.

1917 m.
Lietuvių rajono komiteto In
struktoriumi. Pradėjus eiti 
“Tiesai”, Domicėlę dažnai' 
galima buvo sutikti Nevskio 
prospekte, platinančią , litera
tūrą. Partinėse gegužinėse 
Lachtoje Domicėlė pasirody
davo pirmoji, nešina “Tiesės” 
pundu.

Kartą sutikusi draugą D. 
Budiną, ji jam pąsakė: “Už 
Narvos vartų kairieji eserai 
rengia mitingą. Jie ten mūs 
šmeiš. Drožkime!” Eiti biivu 
tolokai, ir kadangi abu Gė
liautojai su ,savim neturėjo ne 
kapeikos, tėko žygiuoji pės
čiom. Buvo po lietaus,, slidu, 
ir Domutės batukai visai su- j .plyšo. Mergina ilgai negalvo
jo — nusiavė batus ir pasilei
do basa. Pagaliau draugai pa
siekė mitingo vietą. Jų pasi
rodymas mitinge, 1 bė abejo, 
nepatiko eserams, bet leisti 
kalbėti bolševikų partijos na
riams jie buVo priversti. Bol- 
šėVikai saVo šaliniiikų surado 
nemažai

Prasidėjo skalbyklą darbi
ninkių streikas prieš Kerens
kio valdžią. Jį org'anizavo 
bolševikai. Domicėlei’ atiteko 
sunkus darbas — dieną- ir 
naktį ji bėgiodavo po skal
byklas, po susįfinkimū's ir po 
skalbėją būtus, pavargusi’, ai-* 
kana. Atbėgo kartą ji į “Tie
sos redakciją ir sako :“Af ne
turit, draugužiai, kė ūžkąS- 
ti?” O po to pradėjo sakyti 
savo bėdas: “Reikia vyrų pa
galbos; nes piketuose stovėti 
skalbėjos negal?’. Tuojaū į’ 
žvalgybą buvo pasiųsti keli 
vyriškiai.

“Tiesės” redakciją ir rajo
no komitetas tuo metu sūn-
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MOTERŲ KAMPELIS
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Dornieelė-Eiena Tautkaitė-
KapsukiCiie

(1893 — 1937)
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Pyčių pajus

vokelis beskonės želatinos 
šaukštelis cornstarch (ku- < 

kurūzinio • krakmolo)
Į4 šaukštelio druskos 

Šaukštai cukraus 
puodukai pieno . 
kiaušiniai, tryniai atskirai 
puodukas sukapotų pyčių

1 .šaukštelis almond extract 
i/2 šaukštelio vanilla extract •

< 9 colių pločio apvali blėta 
plaktos grietinės.
Sumaišyti želatiną, krakmo

lą, druską, 3 šaukštus cuk
raus viršutiniame dviaukšti- 
niame puode. Įmaišyti pieną, 
ir virti virš verdančio van
dens, nuolat maišant, iki su-V 
tirštės. Uždengti, virti 10 mi
nučių. Suplakti kiaušinių try
nius; dalimis Įmaišyti į pieno J 
mišinį; nuolat maišant dar 
pavirti 3 minutes. Atšaldyti 
iki biskį sutlrštės. Dadėti py- 
čes. Kietai suplakti kiaušinių 
baltymus. Laipsniškai įplakti 
likusį cukrų. Lengvai, lyg vy- 
riojant, įmaišyti į želatinos 
mišinį. Įmaišyti ekstraktą. Su
pilti į pajams lukštu išklotą 
blėta.

Apdabinti kietai suplakta 
grietine, arba galima apsieiti 
ir be jos.

biai vertėsi su pinigais. Trū
ko lėšų užmokėti už privatų 
butą, kuriame buvo redakci
jos būstine. Dėmutė ir čia bu
vo pirmęji pagalbininkė. Per 
kiekvieną mitingą, vakarą, 
gegužinių metu ji rinkdavo 
aukas “Tičsos” laikraščiui 
laikyti.

Sugrįžęs iš Amerikos, 
Mickevičius - Kapsukas
džiai įvertino Domicėlės dar
bą. Jis mokė ją, kaip rašyti, 
apie ką rašyti į “Tiesą”. Pasi
rodo pirmieji jos’ straipsne
liai, pasirašyti “Vafnoę” sla
pyvardžiu. Vėliau ji pasiraši
nėjo Elena, Boba, Labanaus
kiene.

“Pirmutinė moterų darbi
ninkių konferencija”, — va
dinosi žinutė, išspausdinta 
1917 m. “Tiesos” 30 Nr. Per
skaitai ją, ir susidarai vaizdą 
apie to .meto moterų darbinin
kių nuotaikas; pažiūras į re
voliucinį judėjimą. Elena rašo 
aiškiai. Pabaigoje padaro iš
vadą, kad “moterims darbi
ninkėms su buržuazijos mote
rimis nėra

Artėj ant
jai, nuo ryto iki vakaro Domi- 
cėlė būdavo darbininkų rajo- 

dienomls 
dmons- 
darbi-

bendro kelio...”
Spalio revoliuci

nuošė. Revoliucijos 
ji aktyviai dalyvavo 
(racijose, mitinguose, 
ninku susirinkimuose.

1918 metų rudenį iMxuiv Mil. ♦

metu 
pinigus kalėjusiems 

buvo siunčiami

.1918 metų rudenį partija 
Doihicelę atsiuntė į Vilnių ne
legaliam ‘ darbui, čia ji dirbo 
LKP Vilniaus miesto koinite- 
te. Darbo buVo daug. Reikė
jo susirišti Su darbininkais, 
žinoti jų nuotaikas, organi- 
izuoti juos. - Iš Varnų gatvės 
’(čia buvo darbovietė!) Domi
cėlė beveik neišeidavo. Jai 
buvo patikėtas darbas jau
nuolių tarpe. Domicėlė juos 
sušikviėsddvo, išda'lihda’vo li- 
lefatūrą, kūri naktį būdavo 
jau išplatiiita1.’ Kovų draugė 
M. Pelėdžiūtė - Norvydienč 
Ddhiičėlę prisiriiėria! apsikro
vusią kiiygomis. Atvažiuoja, 
būdavo,- iŠ/ fa j Prių Atstovai, o 
Domicėlė juos aprū^hia spau
da’.

Kartu sū V? Mickėvičibihi- 
K apštrk u, K. Ririisa’, Z. An ga
ri ečiu nėnūilstaihai' dirbo’ t). 
TaUtkaitė. ,

Su' nffii'pė draugu 1'9T9: mė- 
taiš 'Doihičėlė būvd' pasiųsta 
partinio' darb'6’ supiginimui t

Iš čia!, užplūdus 
jf pėfšikėi'ė į 

kur tęsė nelegalią 
* • I * .

Negrai kareiviai negali 
atgabenti čia volaietės >
Washing tonas. — 2-oji 

tankų dvizija, kuri iki šiojU* 
tarnavd Vokietijoje, atga-2 
benama į Texas. Kita divi
zija vyks Vokietijon jos 
vietoje. Minimoje divizijo
je yra daug negrų karių 
ir nemenkas jų skaičius Vo
kietijoje vedė vokietaites.

Jiems dabar pranešta, 
kad jie negali su savimi at
sivežti žmonas, nes Texase 
nelegališka negrui gyventi 
•su balta žmona. Armija siū
lo tiems kareiviams būti 
perkelti į kitas divizijas.' >

NAACP prieš tai. pro
testuoja ir sako, kad armijaL 
neturi reikalo lenktis Texa-< 
so rasistų spaudimui.

Washingtonas.' — Gerai 
informuoti šaltiniai jau 
sako, kad sekr. Dulles 
planuoja įleisti Kinijos 
laikraštininkus Amerikon. 1

Printed Pattern
BRIDAL 
DOLL 
WARDROBE

Ukmėrg'ę'. 
baltiesiems 
Katiną, ] 
įartinę veiklą. 1919 metų pa
baigoje Domicėlė buVo iš
kviesta į Smolenską, į Lietu
vės ir Baltarusijos Komunistų 
partijos CK būstinę. Vėliau 
persikėlė į Maskvą. čia dirbo 
siuvimo fabrike, buvo fabriko 
darbininkų draudimo kasos 
pirminihku. Be tO/ ji padėda
vo Komunistų partijai orga
nizuoti lietuvių darbininkų 
vakarus, loterijas, o gauti pi
nigai buVo siunčiami į Lietu
vą — politihi'd’ihS kaliniams, 
pažangiajai ' litėratūrAi remti'.

Prieš mirtį ji dirbo Mask
voje — ledų gamykloje parti
nės organizacijos sekretoriu
mi.

*; , Kaip energingą ir drąsų 
.phrtiiiį' daVbuofojį ją prisime
na kovos draūgai'. šėimoj'e ji 
imvo mylima motina ir žmo
na1. Jos vyras V. MickeVičius- 
Kapsttkaš labai dažnai sirgu
liuodavo. todėl Domicėlei' 
daug teko rūpintis jo- sveika- 
ita ir trijų vaikučių auklėji
mu. •

, Visą savo gyvenimą Domi- 
cėlė-Elena * Tautkaitė dirbo 
partijai, liaudžiai. Jos nuei
tas kelias — bendras kelias 
tų-, kurie kovojo už liaudies 
laimę.

J. ŠINKŪNAITE

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis)' 
ir pažymėjimu formos 
nlimerio ir dydžio siųski- • 
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PRĖGRESAS '

PO OBELE KUPROTA KOVA NESIBAIGS
Tųsa

priėjęs prie kampo ir ati- 
plačių lentų, parodė ilgų 
kuriuomi, reikalui esant,

Vadas, dar 
dengęs pora 
tamsų tunelį, 
galima išlysti laukan tolokai nuo slėp
tuvės. . . Vadas, viską Daivai aprodęs, 
dar pridėjo:

— Viskas, kų mes čionai turime, pa
imta nuo vokiečių po didesnių mūšių 
su rusais.

Daiva, viską apžiūrėjusi savo' smal
siomis akimis, domėdamasi tos lindynės 
“architektūra”, galvojo: Ak, kaip viskas 
taip sumaniai ir stropiai padaryta!

Saulė jau aukštokai buvo pakilusi ir 
^paukščiai nurimo, nebečiulbėjo. Du vy
rai, sėdėdami, skuto bulves ir mėtė di
deliu variniu katilan. Daiva užklausė:

— Kur gaunat maisto?
— Nuo valstiečių, smulkių ūkininkų, 

— atsakė virėjas. — Jie mums užjau
čia, kad ir patys nedavalgę, bet mums 
maisto suranda ir naktimis atveža. O 
jau tų zuikių, tai pilnas miškas. Mat, 
tie gyvulėliai įbauginti nuo karo šūvių 
trenksmų, visi susispietė miškuose.

Albinas, paėmęs Daivos ranką, sakė:
— Gana tų klausinėjimų. Turėsi daug 

laiko pasikalbėti. Tu visą naktį nemie
gojusi atrodai kaip skenduolė! Eikim 
primigti.

Jie, pasitiesę antklodę po aukšta eg
le, užmigo. Ir miegojo iki pavakarės. 
Atsikėlę po gero poilsio, abudu linksmi, 
tuoj nuėję pakalniukėn, apsiprausė šal
tų šaltinio vandeniu ir, sugrįžę, pavalgė 
sūrio, ir užsigėrę ramunių arbatos, a- 
budu nuėjo į slėptuvę. Albinas, pastatęs 
kulkosvaidį prie tunelio, mokė) Daivą 
kaip ginklus vartoti.

Po ilgokų pamokų, jie išlipę laukan, 
kalbėjosi su būrio vyrais. Kiekvienas 
iš jų pasakojo apie savo įvykusius nuo
tykius kautynėse su banditais ir tėvy
nės užpuolikais. Jie kalbėjosi iki vėlyvo 
vakaro. Miškas buvo ramus. Tik kai 
kada pelėda sukvarksėjo pereklės viš
tos balsu.

Rytojaus dieną, Daiva, pasiėmusi iš 
žįlvičių pintą kašiką, su Albinu išėjo pa
grybauti. Už poros valandų jie sugrįžo 
su pilnutėliu kašiku.

Paskiau j^pietvakarių, ūždamas juo
das debesis su žaibais užtemdė saulę. Vė

jas draskė medžių lapus. Trankėsi per
kūnas! Vanduo ūžė miško pakalnėmis, 
kaip sriaunūs upeliai! Vadas, pakėlęs 
slėptuvės dangstį ir dirstelėjęs, tarė:

— Tokio lietaus aš nebeatmenu . .
Bet slėptuvėje vandens nei lašas ne

pasirodė.
Kad miške gyvenimą padarius links

mesnį, malonesnį, Albinas, išsitraukęs iš 
kišenės armonikėlį, priglaudęs prie lū
pų, užtraukė smagias polkutes ir dai
neles. Jam pritarė visas būrys. Jau bu
vo vėlyva naktis. Lauke žvalgas, stovė
damas ant sargybos, patraukė tris kar
tus vielą, paslėptą tarp medžių šakų. 
Slėptuvėje suskambėjo mažytis varpelis. 
‘'Trivoga!” Visi staigiai pakilo, ginklus 
į rankas ir laukan.
z r- Kame dalykas? -‘- pusbalsiai klau
sia vadas žvalgo.

Atsako:
— Ot, tik dabar girdėjau šūvių garsą 

ir žmonių riksmą rytiniame šone miš
ko.

Palikę mąžą sargybą, visi šuoliais 
nubėgo per mišką. Neilgai trukus, vėl 
pasigirdo automatų tratėjimas!

Nebetoli nuo viensėdžių ūkininkų par
tizanai pasitiko ant kelio banditų i veži
mą su lobiu, atimtu iš ūkininkų.

Partizanai liepė banditams sustoti,'

bet jie sukerta botagu arklius ir atsako 
šūviais, sužeizdami vienų partizanų į 
rankų. Daiva pirmutinė paleido savo 
automatų darban, nukaudama mirti
nai du banditus. Vienam pavyko nak
ties tamsoje pąsprukti, o ketvirtų, leng
vai sužeistų, paėmė į nelaisvę ir atidavė 
vyriausybės pareigūnams. Vieno ūki
ninko jaunametis Sūnus buvo banditų 
sunkiai sužeistas už pasipriešinimų. 
Vostik sugrįžus į slėptuvę, būrio vadas 
atsisakė nuo vadovybės. Jis patarė jo 
vietoje išrinkti Daivą už vadoVę. Visi, 
pakėlę rankas, sušuko:

— Valio, mūsų herojė!
Po vakarykščio audringo lietaus, sau

lė vėl maloniai kaitino. Daiva, aptvarš- 
čiusi sužeistojo rankų, nuėjo su Albinu 
tolyn miškan pasirinkti gydomųjų žo
lių ir šaknių. Jinai gerai pažino višas 
žoles, turinčias gydomųsias savybes. 
Ir mokėjo padaryti vaistus nuo viso
kių ligų. Beeinant, Albinas, nulaužęs 
jaunos pušies metūgę ir, uostydamas, 
klausė:

— Daivuk, ar ir šita turi kokių gydo
mąją vertę?

— Taip, Albinuk! Tik ne dabar.
DaiVa, nors dar nediplomuota vaisti

ninkė, tačiau sugabiai traukė syvus iš 
vaistžolių ir pilstė į buteliukus. Jinai 
ne tik pasekmingai gydydavo savo dirb
tais vaistais būrio narius, bet ir pa
siųsdavo vaistų artimiems kaimiečiams 
per slaptus pasiuntinius.

Greitai bėgo laikas. Artinosi ruduo. 
Tačiau kaimų laukuose dar kai kur. 
žvangėdavo dalgiai. Retkarčiais vėly- 

miškį

nies . e-

vais vakarais atskrisdavo į 
naktigonininkų dainų aidai.

Jau blėso dienos šviesa. Juodi šešė
liai dengė žemę. Ant eiklaus juodbė-- 
rio šuoliais atjojo siauru miško keliu
ku tolokai nuo slėptuvės antrojo parti
zanų būrio žvalgas. Jis, nei nuo arklio 
nenusėdęs, trumpai apibūdino reikalų.

— Draugai, mums reikalinga greita 
pagalba. Mūsų žvalgyba sužinojo, kad 
lenkai puls šių naktį dviejuose fron
tuose — Merkinę ir Kapčiomiėstį. Šiame 
rajone visur telegrafo ir telefono vielos 
nukirstos. Kitokio susisiekimo neturim, 
kaip tik arkliais^ Merkinėje draugai tu
ri užtenkamai spėkų atmušti priešo 
puolimus. Bet Kapčiamiestyje
sam silpnučiai. Skubėkit, draugai, į pa
galbų. Du vežimai pakinkyti gerais 
arkliais jau laukia jūsų pamiškėje. Ne
ims ilgai. Už pusantros valandos ir ten!

Raitelis nujojo. Daiva užkomandavo 
pasiimti ginklus ir eiti j nurodytų vie
tų. Privažiavus arti Kapčiamiesčio, 
juos pasitiko kito partizanų būrio va
das. Jis sakė, kad lenkai per praėjusias 
dvi dienas ruošiasi atakai ir kaip bitės 
spiečiasi! „ Tarpe paprastų partizanų 
maišosi jr armijos uniformuotų karių.

Vadas nuvedė Daivos kuopą į jam 
žinomas pozicijas ir prašė užimti stra
tegiškas vietas nedideliame pušinėlyje.

Daiva su Albinu, šalia pušyno aikšte
lės, už aukšto akmens pasistatė kulko
svaidį ir abudu atsisėdo. Kiti išsirikiavę 
toliauf užėmė savo pozicijas. Kai mies
telio ir apylinkės gyventojai ramiai 
miegojo ir pušys, vėjaliui pučiant, ošė, 
priešo prodžekforius nušvietė pušynė
lį. Netrukus pasipylė kulkų lietus! 
Nuo pušų storos žievės, kulkų atskel- 

. tos, skraidė ore. Kelios kulkos, atšokę 
nu'o akmehs prie Daivos, nuzvimbė į Šą
li. Albinas numetė aikštelėje rakietų; ir 
jie visi narnate besiartinančius prie jų 
prisiįėhkusiu’s' priešus.

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.t
’ ..^ŠIRDINGA PADĖKA ■ 

/ ■

z Kada 19 dienų birželio, 
šių metų, staigus širdies 
smūgis mane parbloškė ir 
paguldė ligėninėn, tai jau 
nekokių turėjau viltį maišy
tis tarpe gerųjų draugų ir 
draugių. Betgi šiuokart gil
tine dar atitraukė savo šal- 
fus nagus ir aš, nugalėjęs 
tąjį smūgį, vėl pradėjau 
Eomautis šiuo taip painiu, 

t įdomiu pasauliu. Nors 
gal Už tai tenka būti dėkin- 

' ^m šių dienų medicinai. ir 
ubiam gydytojo ir ambu- 
ušo gelbėjimui, kad dar 
du mindžioti žolę ant šios

ižemeles.
Vienok didžiausią1 padr

ikos žodį turiu tarti gęrie- 
siems draugams ir drau
gėms, kurie taip rūpinosi ir 
visaip man gelbėjo, ir dar 
gelbsti. O tas man'labai 
daug pridavė energij’ps ir 
padrąsinimo nugalėti ? tą 
baisią ligą, todėl aš čia ir 
reiškiu labai labai širdingą 
padėką tiems visiems drau
gams ir draugėms, kurie 
taip labai manim rūpinosi 
!ir visaip padėjo, pagelbėjo. 
Taipgi ir visiems tiems 
[prietėliams, kurie ne ‘ tik 
mane lankė ligoninėj; bet ir 
[prisiuntė daug kortų ir laiš
kų iš arti ir toli su širdin
gais nlan linkėjimais. Taip-

Sjau turiu labai- širdingai 
[padėkoti ir - tiems di;auL 
■gams ir draugėms, kurie 
(Susidėję nupirko man ir do
vanų. Dabar mano tik di- 

[ džiausiąs trūškimas; kad1 
sišk'ai pasveikčiau ir kaip 
nors ir kada nors galėčiau 
atsilyginti visiems už taip 
visų gerų širdį. Tačiau' su- 
rųinėti čia visų vardus gal 
būtų jau ne taip svarbu, , 
kad užimti laikrašty vietų, 
ir tikiu, kad visi tie gerieji 
draugai ir draugės už tai’ 
ant manęs nepyks;; jei aš vi
siems vienu žodžių dar kar
tų pasakysiu: labai didelis; 
ir širdingas ačiū iš gilumos* 
mano širdies !

Ir hors- jau; bū# tuoj trys

ifį %, A* v'

pri- 
nai-

(Tąsa iš 2-ro .pusi.) 
listinio karo ir hitlerinės oku
pacijos metu, saVo akimis ma
tėme mūsų Tėvynėje.

“—Vos tik . . . įeini į šias 
kapines, pamatai keturis, maž
daug po 50 metrų ilgio užvers
tus žemėmis griovius . . . Tai 
taip pat Įtapai. Čia guli žemė
mis užversti apie 500 vyrų, mo
terų1'ir vaikų,” — rašo Ispani
jos liaudies kovų dalyvis And
rius Bulota apie Ueisko miesto 
(kapines, kuriose fašistai iš 
keršto sušaudė pusę tūkstančio 
niekuo nekaltų žmonių.

“Pasinaudodami rūku, iš Ma- 
jorkos salos atskrido keturi fa
šistų lėktuvai ir numetė savo 
mirties naštas į dar nesuspėju
sią nubusti Barseloną,” — pa
sakoja A. Bulota ir su pasibai
sėjimu sušunka:

—žiaurios, beprasmės žmog
žudystės!

Iš tikrųjų, pati fašizmo 
gimtis neatskiriama nuo 
kinimo, žudymų, plėšimų!

Ispanijos laisvės kovotojų 
prisiminimų knyga, atskleisda
ma senesnius, primirštus arba 
mažiau žinomus faktus, skati
na budriau sekti visokias fa
šizmo užmačias. Tačiau di
džiausią knygos vertę sudaro 
tai, kad joje parodytos jėgos 
ir jų šaltiniai, kurios gali ir 
privalo sulaikyti kruvinąjį fa
šizmą, kur tik jis bepakiltų.

‘ —Už jūsų ir mūsų laisvę!— 
su tokiu šūkiu pėiikiasdešimt 
dviejų pasaulio tautų pasiunti
niai Internacionalinėse briga
dose kovėsi Ispanijos laukuose 
prieš siautėjantį fašizmą, čia 
buvo darbininkai ir valstiečiai, 
studentai ir profesoriai, gydy
tojai ir rašytojai. Čia buvo 
čekai ir olandai, kanadiečiai ir 
Skandinavijos sūnūs, čia nar
siai kovėsi /Vokietijos ir Itali
jos antifašistai. Tose brigado
se kovojo daugiau kaip 50 lie
tuvių, atvykusių” iš Lietuvos, 
JAV, Pietų Amerikos ir Ka
nados. Nemaža jų čia paauko
jo savo gyvybes.

“Mes žengiame. Trečias iš 
mūsų einąs už čeko, — olan
das. Prieš kelias savaites, at
menu, kai ropojome per akme
ninių kalnų gūbrį,' šis olandas 
vos vos kvėpavo
astma. Bet mintis jį atnešė iš 
Olandijos lygumų, perkėlė per 
kalnus, antrus, 
iš Bohemijos 
per Vokietiją, 
Alpes, vedžiojo 
vieškeliais, iki 
j on.

“Na, o kas gi čia mus suve
dė iš viso pasaulio?” — klau
sia rašytojas A. Jasutiš-Julmi.s 
[ir čia pat atsako:
į “Mintis. Noras kovoti 
Respubliką ir progresą, 
jkultūrą, prieš fašizmą, uz
singumą prieš grobuonis ir įsi- 
IveržėliuS.” 
i . ' '
i 'šis didelis tikslas suvedė vi
sų pasaulio tautų žmones į Is
panijos kovų laukus, sulydė į 
brolišką kovinį vienetą anks
čiau viens kito nepažinusius ir 
dažnai net negalinčius susikal- 
'beti žmones. Skaitydami savo 
tautiečių prisiminimus, mes 
didžiuojamės, kad ir mūsų. ma-

,žos lietuvių tautos sūnūs daly
vavo garbingoje kovoje prieš 
jungtines tarptautinio fašizmo 
užmačias. Nelygiose grumtynė
se drauge (su ispanų darbinin
kais ir valstiečiais, daugiau 
kaip dvejus su puse metus jie 
gynė Ispanijos Respubliką nuo 
įsiveržėlių fašistinių grobikų ir 
parodė visam pasauliui, kad 
tarptautinis darbo žmonių soli
darumas yra neįveikiama jėga.

Tačiau multimilijonieriai, ku
rie nieko neišmoko nei iš “Is
panijos įvykių,” nei iš Didžio
jo Tėvynės karo, nenori to pri
pažinti. Jie tebegalvoja taip 
pat, kaip kadaise galvojo Hit
leris ir Musolinis, kad tautų 
valią galima sunaikinti geleži
niu kumščiu. Dėl to jiė'šiam 
dien vėl lipdo karinius “tri
kampius” ir blokus, iš visų pa
lėpių traukia persenusius hit
lerinius generolus - žmogžu
džius, ginkluoja atominėmis ir 
vandenilinėmis bombomis re
vanšistinį vokiečių budensverą.

Jie nenori suprasti, kad 
'šiandieniniame pasaulyje jėgų 
santykis iš pagrindų pasikeitė. 
Apie Tarybų Sąjungą, pasitin
kančią savo gyvavimo ketu
riasdešimtmetį, susibūrė jau 
trečdalis visos žmonijos. Tarp
tautinis darbo žmohių solida
rumas taip išaugo ir sustiprėjo, 
kad yra pajėgus duoti triuški
nantį atkirtį naujajam fašiz
mui, kuriame žemės kampelyje 

‘jis bepasirodytų.
Todėl šiandien su nauja, dar 

[didesnė jėga po visą žemės ru
tulį skamba Ispanijos patriotų 
šūkis:

—No pasaran!
—Fašizmas nepraeis!

R. LulcinslcasI

Jaunųjų literatų 
vakaras

- jį kankino

tręČius... čeką 
miątis pervedė 
per Šveicarijos 
svetimos šalies 
atvedė Ispani-

uz 
už 

teį-

(mėnesiai nuo mano susirgi
mo, ir nors jau jaučiuosi 
[pusėtinai sutvirtėjęs, bet 
dar toli gražu nuo pilno pa!- 
sveikinio; daT ims apie tris 

‘mėnesius, iki gerai susveik- 
siu, jei susveiksiu, — taip 
gydytojas mane ramina.

, Išgulėjęs ligoninėj šešias 
savaites,- dabar gydausi ša
rvam1 bute, p r i g ė 1 b s t i1 nt 
geriems draugams i'E drau
gėms. ,Tad dar kartą sakau 
jyisiems tiems prięteliams: 
dabai širdingai ačiū už jūsų 
:gerą širdį ■ ir rūpinimąsi 
manim!

Rajoninės bibliotekos inicia
tyva Varėnoje buvo suruoš
tas jaunųjų literatų vakaras, 
skirtas tarybinės Dzūkijos iš
laisvinimo iš fašistinės okupa
cijos tryliktosioms metinėms 
pažymėti.
. Vakarą įžanginiu žodžiu 
atidarė Rajoninės bibliotekos 
vedėjas A. Kancleris. Jis pa
žymėjo, kad Dzūkų žemės sū
nūs pokario metais pasiekė 
didelių laimėjimų ekonomiko
je, kultūroje, švietime. Iš se
nosios Dzūkijos rašytojų kar
tos literatūrinę estafetę> perė
mė jaunieji literatai, šalia 
■plačiai žinomų jaunųjų Dzū
kijos poetų — Antano Jony
no, Vinco Giedros, Broniaus 
Mackevičiaus ir kitų — pla
čiai reiškiasi spaudoje Romas 
'Sadauskas, Domas Jankaus-. 
įkas, Martynas Vainilaitis, 
[Stasys, čižas ir kt. Savo kūry
boje jie vaizduoja tarybinių 
[žmonių gyvenimą, jų jaus
imus ir pergyvenimus, norus 
[ii troškimus.
į Klausytojai susidomėję iš- 
jklaušė jaunųjų literatų eilė
raščius. Buvęs tarybinės armi
jos karys D’. Jankauskas va- 
Įkaro dalyviams perskaitė ei- 
ilėraštį “šalmuotiems bro-' 
liams”, J. Volungevičius — 

(“Baladę apie karį”. Jaunieji 
(literatai St. Ka^žakauskas, 
;A. Marcelytė, J. Gelusevičiuš 
perskaitė pluoštą naujų lyri
nių savo, kūrybos eilėraščių. 
Linksmą satyrikę pasakėčią 
“Adresato beieškant” per 
skaitė jaunas literatai Stasys 
čižas.

Be1 Varėnos literatų,- vaka
ro dalyvavo taip pat atstovai 
iš kaimyninių rajonų. Pritari- 
iho susilaukė Daugų rajono 
literato J., Laurinavičiaus ir 
eišišikietes E. Strunkevičiūtes 
kūriniai. Poetas Anzelmas 
Matutis iš Alytaus, negalėda
mas atvykti; atsiuntė nuošir
dų laišką ir Į puikų savo eilė
raštį ‘'Dainava”, kurį per
skaitė- moksleivė A. Ikasa.Iav- 
te. ‘

y/ j r - ■ •'

k Klevinskas

dė augantį jaunųjų literatų 
meistriškumų, s u g e bėjįnią 
meniniais vaizdais nutapyt! 
tarybinių žmonių buitį, iš
reikšti jų kilniausias mintis.

Domas Tentelis,
Varėnos vidurinės mokyklos 

mokytojas

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadieni, rugsėjo (Sept.) 13 d., 
pradžia 7:30 vakare, 1150 N. 4th St.

Nariai malonėkite būti laiku, nes 
turime keletą svarbių reikalų ap
tarimui. Valdyba. (176-177)

Gastrolems — į rajonus
Vilnius. — Rugpjūčio 26 

d. LTSR Valstybinio Aka
deminio Dramos teatro ko
lektyvas išvyko gastrolių į 
rajonus. Žiūrovams bus 
parodyta A. Liobytės ir K. 
Kymantaitės 4 veiksmų 
drama “Paskenduolė”, pa
rašyta pagal to paties pa
vadinimo A. Vienuolio-Žu- 
kausko veikalų. Šį spektak
lį žiūrėjo ukmergiečiai ir 
kiti darbo žmonės. .

Gastrolės truks visų sa
vaitę. Teatras aplankys Kė
dainius, Raseinius, Kelmę, 
Tauragę ir Pagėgius.

kuris buvo Ame- 
jau grįžo namo.

vyriausias lakū-

Maskva. — Tarybinis jet- 
orlaivis, 
riko j e, 
Orlaivio
nas Bagajevas sako, kad A-
meriko's kariniai orlaiviai 
.sekiojo jo orlaivį ore, kad 
kuo daugiau sužinoti apie 
jį. Bet jet orlaivis juos 
dažnai paliko toli ūžpaka- 
Tyje, sako jis.

Londonas. — Britanijos 
užsienio reikalų ministras 
.grįžęs iš Jugoslavijos sa
ko, kad Jugoslavija nėra 
tarybinis satelitas.

/ Havana. — Kubos val
džia pripažino, kad turėjo, 
vartoti nėt jet-orlaivius 
prieš sukilėlius Cienfuegos 
srityje. Dabar ten jau ra
mu, sako valdžia, bet «ar 
taip tikrai yra, nežinia, 
nes valdžios komunikatai 
dažnai neatidengia tiesos.

BROCKTON, MASS.

Piknikas. Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St., Keswick Rd. Ren
gia Lietuvių Tautiško Namo Kny
gynas. Įvyks rugsėjo 15 d., 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, naminių 
valgių, įvairių gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Įžangos nebus. Linksmai praleisime 
laiką. Reng. Kom. ir Geo. Shimai- 
tis. (175-177)

BROCKTON, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio piknikas jvyks Lietuvių Taut. 
Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugsėjo 29 d. Ka- 
dan'gi mūsų piknikas tapo sulytas, 
tai dabar mes rengiame kitą pik
niką, su visokiais namie gamintais 
valgiais, karštais blynais, {vairiais 
gėrimais. Bus ir gera muzika. Pra
šome jsitėmyti dieną ir dalyvauti 
piknike. Rengėjos. (174-175)
J.__ ________________________________________:--------

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

r
LAIKAS PLANUOTI 
Kaip visuomet, taip ir šiemet
Laisvės Vajus Gavimui 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
bus vedamas ir jvyks tuo pačiuI 
laiku, kaip' anksčiau. Prasidės ,[ 
su 1-ma diena spalių mėnesio ir 
tęsis iki naujų metų—per tris j 
mėnesius. . ! I

Dabar jau laikas galvoti, planuo- / 
ti, kaip pradėti vajų ir • kaip jį f • 
tinkamai išvesti, kaip gauti kuo' 
daugiausiai nauų skaitytojų. - Į1

[ Aišku, turėsime pramogas ir da- ;
i bar jau laikas samdytis svotai- J 
[ nes, organizuoti programas va- [ 
i jaus vakarams. Pasirūpinkime i 
[ parengimus sutraukti kuo dau-'i 
giausiai žmonių.

Prašome kolonijų veikėjus duoti 
vajui iniciatyvos. Vajininkai, tu
rintieji daug gerų patyrimų iš 
savo darbuotės vajuose, pasidalin
kite jais su kitais.

Laisvės, Administracija
Gi

Worcester, Mass. ■
•

Rugsėjo nn
Septembęr L L

Laisvės Paramai
PIKNIKAS

Rudeninis dienraščio Laisvės paramai piknikas yra 
rėngiamas taip, kad jis kaipo puikiausias pasilinks
minimas pasiliks mūsų atmintyje per ištisus metus. 
Ir štai kodėl:

ŠAUNIĄ DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS

Ona DirvelieneJonas Sabaliauskais

į AIDO CHORAS, VAD. JONUI DIRVELIUI
’ ONA DIRVELIENĖ IR JONAS SABALIAUSKAS 

Dainuos duetus ir solus

Akompanistė Helen Smith (Janulytė)

OLYMPIA PARK, PRIE WORCESTER, MASS. _________ _____ w_______

Apart puikios programos, pasivaišinimams piknike 
bus visko kuo geriausio. Kviečiame visus iš arti'ir 

■ toli į mūsų malonų pasilinksminimų apšvietos reika-
Rengėjai

Am

t

Literatūrinis vakaras ha‘fd-
/ ’ ■

3 pus|. (Liberty) Trėčiax£, rugsėjo (Sept.) 11, 1957



Montreal, Canada
Visko po biskį

Draugai suruošė priešvedy- 
binę partiją Vytautui Gurk
liui, kuris neužilgo rengiasi 
apsivesti su autoritetingų tė
vų dukraite Jeane Džiaugvte.

Montrealiečiai, saugokitės 
amerikoniškų falšyvų 20 do
lerinių, kurių paskutiniu lai
ku pasirodė Montreale. Sako, 
labai sunku pažinti.

Ver- 
tėvu

Dešimties metu vaikas 
dune žaizdamas su 
“Cow-boys” persišovė pats sa
ve su 25 kalibro revolveriu ir 
i.u vestas į Verdun General li
gonine sveiksta.

Nenuostabu, kad tiek daug 
plėšikų priviso. Juk jau de
šimts metų vaikai mokinami 
to amato.

> vos 
buvo 

1.800. 
2170

Raudonasis Kryžius prane
ša, kad sumažėjo kraujo au
kotojai. Pereitą savaitę 
1,300 pančių kraujo 
gauta, o reikalinga 
Ofisas dėl aukotojų: 
Dorchester St. West.

Rugp. 25 d. po pietų poli
cija, atvažiavus 720 Victoria 
Ave. gazolino stotyj, rado be 
sąmonės gulintį ant grindų 
patarnautoją. Kuomet atgai
vino, tai paaiškėjo, kad ma
žas vyrukas paprašęs “spark 
plug”, o kuomet padavęs jam, 
tai kirto galvon ir 
atsimena. Bet kai

- register}, pasirodė 
(•as, o turėjo būti 

i — •—

tiek jis te
pa žiūrėj o }

esąs tii.V
$275.

m.
va-

Ugniagesys F. Defoi, 21 
amžiaus, 4 vaikų tėvas, 
žinodamas gaisro gesinti pra
rado lygsvarą, puolė gatvėn 
ir užsimušė. Paskui paaiškė
jo, kad gaisro visai nebuvo. 
Kaž kas iššaukė gaisrininkus 
ant juoko. To pasėka liko J 
r ašlaičiai.

Baisi tragedija Kvebeke 
įvyko rugp.' 28 d. R. Masse, 
42 metų amžiaus detektyvas, 
parėjęs iš tarnybos išsivadino 
vaikus į prieplauką pažiūrėti 
laivo. Tai buvo 12, 10 ir 4 
metų amžiaus vaškai. Jis su
metė juos i vandeni ir prigir
dė. /

Sargas matęs/ kaip mergai
tė suriko “papa, don’t do 
that”, bandė bėgti verkdama, 
bet nelaiminga parpuolė. Tuo
met tėvas pagriebęs ją įmetė 
į vandenį ir pats įpuolė.

Sako, jis sirgo nervų liga.
Atsimenu’ aš, kaip Lietuvo

je kunigas per regulekcijas 
sakė, kad ką dievas nori nu
bausti, tam atima protą pir
ma. Gerai, gal-tą detektyvą 
dievas ir baudė, bet kam jam 
leido tuos vaikus tokius jau
nus žudyti? Juk jię dar nega
lėjo niekuo jam prasikalsti. 
Jei aš būčiau popiežius, tai 
siųsčiau griežtą protestą die
vuliui.

Rugp. 24 ir 25 dd. auto ne
laimėse žuvo tik šeši žmonės 
Montrelo mieste.- Vietinė 
spauda apsidžiaugė, kad la
bai mažai nelaimių tą savait
galį Įvyko. z

Montrealo miesto valdybos 
pirmininkas Dės Marrais rei
kalauja iš policijos viršininko 
Langiais, kad duotų teisingus 
vardus ir adresus, o ne slapy- 
vardes visų areštuotų.

Kaip atrodo, Drapeau nori 
išnaikinti “Blain pig” ir tuom 
priversti senbernius ženytis. 
Laimė senbernių, kad Duple- 
sis yra senbernis. Gal juos už
tars.

Buvo susirgęs G. Kukenis. 
Ligoniui teko visą savaitę iš
gulėti lovoj.

• Montrealietis

REIKALAVIMAI
IŠrenduojama kambario. Ga

ru šildomi, šiltas vanduo. • Pagei- 
. . daujama be vaikų. Prašome kreip

tis rytais iki 1 vai. dieną. 406 So 
3rd St., Brooklyn, N. Y. ' .

(175-176)

NewY(>rk(>^/Z<W2lnl(ii
LIETUVIŲ TARPE

Palaidojus Stasį Brusoką

šeštadienio ryte nemažai 
palydovų susirinko į šalinsko 
šermeninę. Visi nuliūdusiais 
veidais laukė paskutinio atsi
sveikinimo su savo mylimuoju 
draugu Stasių Brusoku.

’Pagaliau laidotuvių direkto
rius šalinskas pakvietė paly
dovais ateiti prie Stasio kars
to atsisveikinti. Artimieji, gi
minės, draugai tai padare.

Atvykus į Cypress kapiny
ną, visiems susirinkus prie 
gražiai papuoštos* duobės, 
karstą įleidžiant į amžino at
ilsio vieta, Antanas Bimba 
pasakė įspūdingą apie Stasio 
gyvenimą 
Po to visi

ir veikimą kalbą, 
dalyviai buvo už-' 

vieną. Ridgewoodc
kur Stasio šeimavalgyklą, 

davė palydovams skanius pie
tus.

Taip ir atsisveikinome su 
savo mylimuoju Stasių Bruso- 
ku. ,

Stankevičiai išvyksta 
Kalifornijon

Pirmadienio rytą Laisvės 
įstaigą aplankė Petras Stan
kevičius, Laisvės skaitytojas 
ii- rėmėjas. Pasisakė, kad jis 
lugsėjo 13 d. išvyksta į Los 
Angeles, Calif., ir ten apsigy
vens pas savo sūnų.

Važiuoja automobiliu. Kar
tu važiuoja ir jo duktė Onu
te su savo draugu. Ji taipgi 
nori apsižiūrėti, jeigu patiks, 
tai ten ir apsigyvens.

Stankevičiaus žmona, kol 
kas,' pasiliko Čia savo namą 
prižiūrėti, bet vėliau ir ji 
važiuos į Kaliforniją.

Dabar jie gyvena: 68 Bran 
Dr., Huntington, N. Y.

Išvykdamas Petras Stanke
vičius paliko Laisvei dova
ną $5.00.

Visj ruoškimės piknikui

Jau žinote, kad’ šį sekma
dienį Kasmočiaus sode, Great 
Neck, N. Y., Aido Choras ren
gia pikniką. Pradžia 1 vai po 
pietų.

JBrooklyniečius veš į pikni
ką didžiulis busas. Jis išeis 
nuo Lituanica skvero 12 vai., 
o nuo Liberty Auditorijos 
12:30. Prašomi įsigyti tikietus 
is anksto. Kaina $1.50.

Tikimasi svečių iš plačios 
apylinkės. Girdėjau, bus sve
čių ir iš Conn, valstijos.

Pasamdytas geras šokams 
orkestras. Aid iečiai suslmo-
kino gražių dainų, kurias ga
lėsime 
skanių 
mų.

Tad 
vauti.

Bus 
gėri-

piknike išgirsti, 
valgių ir visokių

dalyvis! ruoškimės

APGAVINGAI SKOLINOSI 
IŠ BANKŲ PINIGUS

Brooklynietės Bea Rosen
blum ir Susan Barr, pasidavę 
skirtingus vardus, lengvai 
gaudavo iŠ bankų paskolų po 
$1,000. Jos tai pakartojo po 
keletą kartų\ ir vis laimingai 
gaudavo paskolų, kurių visai 
nemanė kada nors grąžinti. 
Bet vieną dieną buvo susek
tos ir abi areštuotos.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OC**tMJ*

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

RICHMOND HILL, N. Y.
MIRUS

Stasiui Brusokui
v

ilgamečiam LDS 13 kuopos prezidentui, žymiam 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo veikėjui, ' 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, , 

sūnui, dukteriai ir kitiems šeimos 
nariams bei giminėms.

, LDS 13 KUOPA

New Yorke vyksta 400 miestų ir 
miestelių majorų suvažiavimas
Pirmadienį New Yorke pra

sidėjo 400 miestų ir miestelių 
majoru suvažiavimas. Suva
žiavime šalia majorų dalyvau
ja ir 300 kitų aukštų munici
palinių pareigūnų. Suvažiavi
mas vyksta Waldorf-Astoria 
viešbutyje.

Amerikos miestų majorai 
kasmet laiko tokį suvažiavi
mą ir jis kasmet vyksta skir
tingoje vietovėje. Suvažiavi
mų tikslas yra tartis munici
paliniais klausimais, pasida
linti patyrimu ir t.t.

Po miestą pasidairius
Gaisrai sandėliuose

sa- 
šoši

Per paskutines kelias 
vaitos New Yorke įvyko 
dideli gaisrai medžio-lėnlų 
sandėliuose — lumber yards. 
Paskutinis gaisras, įvykęs 
Melrose kompanijoje, 611 St. 
Anne St., buvo toks didelis, 
kad uždegė aplinkinius ra
mus ir paliko daug benamių.

Gaisrų departmentas dar 
negali nutarti, kame priežas
tis. Yra nuomonių, kad koks 
nors padegėjas, mėgstąs ma
tyti didelių liepsnų gaisrus 
(lentos, mat, puikiai dega),' 
padeginėja sandėlius. Kita 
nuomonė yra, kad gaisrai yra 
pasekmė sandėlių . savininkų 
apsileidimo, kad ten rūkoma, 
yra daug atmatų ir 1.1.

Pradėjo mokslo metus

Pirmadienį jau atsidarė 
sos viešos New Yorko mokyk
los — pradžios, vidurinės ir 
aukštosios. Tarp atsidariusių 
mokyklų randasi 11 naujų. 
Bet tai menkas žingsnis pir
myn, nes buvo numatyta, kad 
atsidarys 15 naujų. Keturios, 
betgi, nebuvo laiku baigtos, 
ii' abejotina, ar jos bus baig
tos prieš sekantį pavasarį.

Karmen ant ledo

vi-

Madison Square Gar dene, 
kur per visą vasarą vyko Gra
li amo mitingai - pamaldos, 
dabar vykdoma naujas daly
kas — icecapades, turtinga 
ledu' čiuožinėjimo programa, 
apimanti šokius ant ledo, vai
dinimus, gimnastiką ir t.c. 
Kiekvienais metais icecapades 
atvyksta New Yorkan, bet 
šiais metais, sakoma, progra
ma nepaprastai turtinga, api
manti net ilgą ištrauką iš 
operos “Karmen” — vis ant 
ledo.

' Jaunuolis nusišovė dėl 
nepasisekimo gyvenime

20 metų jaunuolis Donald 
Oberman mylėdavo d a u g 
skaityti, bet mokyklos lanky
ti nemėgo. Jis pandė visokius 
darbus, bet ir ten neturėjo 
pasisekimo. Gyveno pavyzdin
gai — nerūkė, negėrė ir neiš
dykavo, bet Eoks gyvenimas 
jam taip įsikarto, kad vieną 
dieną užsidaręs į kambarį pa
leido šūvį į galvą ir taip bai
gė savo gyvenimą.

VAIKUTIS IŠKRITO PRO 
LANGĄ IR UŽSIMUŠ? z

Tuo metu, kai motina rub.- 
šė vaikučiui valgį, trejų me
tų L. Palmiotti iškrito pro

Suvažiavimą pasveikino vi- 
ce-prezidentas Nixonas, Pir
mai sesijai pirmininkavo Bos
tono majoras Hynes. Pasveiki
nimo kalbą pasakė ir New 
Yorko majoras Wagneris, ku
ris pats yra Amerikos miestų 
majorų konferencijų organi
zacijos vice-pirmininkas.

Taipgi kalbėjo AFL-CIO 
prezidentas George Meany.

Trečiadienį, sakoma, suva
žiavimas išrinks Wagneri pir
mininku vietoje bostoniečio 
Hyneso.

Pas dukterį besimaudydamas 
mirė

• Morgan Scanlon apsilankė 
pas savo mylimą dukterį, kuri 
turtingai gyvena ir savo mau
dymosi baseiną (prūdą) turi. 
Tėvas nuėjo pasimaudyti ir 
po tūlo laiko rado jį negyvą 
plūde plūduriuojant.

Rodydamas savo šautuvą 
nušovė sūnų

John Hunter norėjo paro
dyti savo šautuvą pas jį apsi
lankiusiam sūnui Victorui. 
Netikėtai šautuvas išsišovė ir 
ant vietos sūnus buvo užmuš
tas. Tėvas paimtas tyrinėji
mui.

Bandė nušokti nuo tilto 
ir prisigirdyti

Orinių jėgų veteranas Wm.
Connaughton .bandė 
George .Washington 
šokti Hudsono upėn 
girdyti. Per tris 
bandė jį atkalbėti 
kunigai ir kiti 
sutiko nebesižudyti. 
niu laiku jis sirginėju.

n u o 
tilto nu- 
ir prisi- 

valandas 
policistai,

Pagaliau jis 
Paskuti-

Suvažinėta neregė mokytoja

Collins, N. Y., gyventoja 
Nellie Burke, sekmadieninės 
mokyklos mokytoja, eidama 
iŠ namų pateko, ant geležihke- 
lio ir prabėgantis traukinis ją 
ant 
nuo

buvovietos užmušė. Ji 
pat gimimo neregė.

TELEVIZIJOJE
Šią savaitę televizijoje 

(chanel 9) kaip 7:30 galima 
matyti Orson Welles produk
ciją “The Magnificent Am
bersons.’’ v

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y. 

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465
V f

Labiausiai patikima firma siuntimui l)aketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSUĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir^pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su prjėmėjo parašu. Mūsų, 
firma atdara kasdien, . įskaitant sekmądienius, nūo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKIETUS MAN'HATTANE 
/ ,78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1540
» • i

sparną,

ilgą laišką 
kuriame 

savo poziciją. 1 Bet 
pasitraukimą dar 

rašė New York o

New Yorko spaudoje
Iš kairiečių “Daily Wor- 

ker’io” redakcijos pasitrau
kė Joseph Clark, to laikraščių 
užsienio žinių redaktorius, 
kuris per keleris metus buvo ir 
to laikraščio^ korespondentu 
Maskvoje. Jis taipgi, sakoma, 
pasitraukė iš Komunistų, par
tijos eilių.

Clark iš visų “Daily Wor
ker” redakcijos narių aštriau
siai (kritikavo taip vadinamą 
“fosterinį” partijos 
kurį Clark vadino “stalinisti- 
niu”. Dabar Clark priėjo iš
vados, kad nėra prasmės likti 
komunistn — jis* ieškosiąš ke
lių kitur kovoti už socializmą.

Clark parašė
“Daily Workeriui’', 
išaiškino 
apie jo 
anksčiau 
“Times”.

“Times” bendradarbis H. 
Schwartz sako, • jog Fosteris 
viešai patvirtinęs, kad • Clark 
pasiitraukė. Kuomet tas “Ti
mes” bendradarjris telefoni
niai susisiekęs su Clarku, ir 
norėjo išgirsti jo nuomonę, 
Clark tik atsakęs, kad jis ap
gailestauja, kad Fosteris nesi
laikė susitarimo. Esą, buvo 
susitarta su “Daily Worker” 
redakciją, kad tas laikraštis 
pirmas paskelbs apie savo re
dakcijos nario Clarko pasi
traukimą.

10 metų nuo Fiorello
H. LaGuardios mirties

Šio mėnesio 20 dieną su
kaks 10 metų, kai mirė pa
žangiai liberalinis buvęs New 
Yorko miesto majoras Fiorol- 
lio H. LaGuardia. Ta proga 
bus atidengtas paminklas, ku
ris statomas LaGuardia Hou
ses projekte. Bus ir kitokių 
paminėjimų.

LaGuardia, kurio pirmas 
vardas itališkai reiškia “Ma- 

buvo 
“The

žoji Gėlė” (Fiorello) 
plačiai žinomas kaip
Little Flower”. Jis , vienu me
tu buvo republikonas, paskui 
nepriklausomas. Jis taipgi bu
vo ALP narys.

N. Y. UNIJOSE
“Daily Workerio” kolum- 

nistas George Morris duos 
lekciją trečiadienį, rugsėjo 
11,, Jugoslavų name, 405 W. 
41 St., New, Yorke... Pradžia 
G :30 vai. vakare.

Lekcijos tema labai svarbi: 
unijos ir raketierinis pavojus. 
Įžanga 49 centai.

Koncertai
Liaudiškas d a i n i ninkas 

Pete Seeger dainuos penkta
dienį, rugsėjo 13, Chateau 
Gardens, Houston ir Second 
Ave.

Taipgi bus ir daugiau gerų 
dainininkų -muzikų. Tūli ką 
tik gi’įžę' iš (Maskvos jaunimo 
festivalio šiame koncerte da
lyvaus.

Apie 4,000 lokių 
prie pat mūs...
New Yorko valstijoje, vy

riausiai Adirondacks kalnuo
se, tik valanda kita automobi
liu nuo New Yorko miesto, 
gyvena . tarp 3,000 ir 4,000 
juodųjų meškų;. Tai bene žy
miausią meškų koncentracija 
šioje šalyje. Daugiau meškų 
randasi ■ šiaurės Amerikos 
kontinente tik kai kuriose ne
apgyventose Kanados šiauri
nėse srityse. Bet daugelis New 
Yorko gyventojų visai nežino, 
kad miškuotose kalvose, ku
rias jie pravažiuoja pakelyje 
į Albany ir kitus punktus, vie
tomis knibždėte knibžda meš
kų.

Praeitais metais girininkai 
ji biologai pradėjo registruo
ti meškas. Tas daroma tokiu 
būdu: ' pastatomi; tam tikri 
narvai, kurių viduje iškabina
ma kepto bekono, kurio kva
pas labai pritraukia meškas. 
Kuomet lokys patenka vidun 
ir negali išeiti lyg Iš spąsto, 
biologai imasi darbo. Visų 
pirma jie mešką užmigdo ete
riu, tai yra, tomis pačiomis 
dujomis, kurios duodamos li
goniui prieš operaciją.

Kai lokys užmiega, jis sve- 
r i a m a š, tyrinėjamas, 
fotografuojamas ir numeris 
atspausdinamas jo ausyje. 
Paskui jis paleidžiamas miš
ko gilumom Girininkai ir bio
logai tikisi su laiku užrekor- 
duoti visas meškas, kad žino
ti jų tikslų skaičių.

Beje, girininkams kai kada 
prisieina įspėti stovyklauto
jus, keliautojus ir gamtos my
lėtojus, kad meškų reikia sau
gotis. Yra žmonių, sako giri
ninkai,' kurie randasi po įspū
džiu, kad lokys labai taikin
gas ^žvėris ir pamačius jį miš
ke galima drąsai prisiartinti. 
Tie žmonės, sako girininkai, 
dažniausiai labai ir labai ap
sirinka...

New Yorkas. — Ameri
koje lankosi buvyęs Belgi
jos karalius Leopoldas, ku
ris nacinės okupacijos me
tu bendradarbiavo su na
ciais.

, REAL ESTATE

In beautiful Scarsdale. Ranches, 
colonials, split levels. Nauji namai, 
7 rūmai, 2 vonios. Dideli lotai. Ge
ros mokyklos. $35,000 ir aukščiau. 
1‘racella. Senas namų budavotojas. 
Matykite stubą po adresu 580 Fort 
Hill Rd. WH. 6-5711.

(173-179)

ELMONT, L. I.
Stebėtinas Barganaa

3 miegrūmių bungalow ant ploto 
40 x 100, dalinai ištaisytas skiepas, 
didelis garadžius, cyclone užtvaros, 
venetion blinds, red cedar covered 
shingles, naujas.' Iš lauko jojimas i 
skiepą. Ekstra šalimai lotas 40x100. 
$4,000. FL. 2-2480. (175-177).

BOATS

Owens. 26 foot 1951 cabin cruiser. 
10 foot, 11 inch beam, sleeps 4, 
roomy cabin, used very little. Pri
vate owrier sacrificing at $3,500. 
Many years of pleasure here for 
you. BR. 5-5687. , \

(173-179)

Verity Sklff-28 footer. ' Equipped 
with Chrysler Crown Engine 
(1952). Sleeps 4, toilet, galley, can 
be inspected in Freeport, L. I., this 
week. Private party sacrificing at 
$1,800. HAnover 2-7300, Ext. 463. 
Evenings ULster 2-0723. BTclyn. -

(172-176)

MISC. ADS

Steam Cleaners. Cleans bldgs., 
floors, equipment, sludge, oil, grease 
deposits. Portable, new 1957 mo
dels. $449, delivered. A few slight
ly used demonstrators, new guar
antee. $349. Free demonstration. 
No obligation. METRO SALES, 
4308 New York Ave., Union City, 
N. J. Union 5-5442.

(174-180)

Buldozers. 2-TD-18 caterp. 2 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels. 
1 Irit. dump, 2 cement trucks. 4(4- 
& 5V2 yards; 1 P&H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sėlį.

LA. 5-0218. L. I. '
(170-176)1

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" Crawler and new 
3/4 .yard Buctous Erie Clam Shell 
Bucket. A-l condition. Sacrifice. 
FAIrbanks 4-1849. Bronx, N. Y.

(172-78)

help wanted male

WASHING MAŠINŲ APTARNA
VIMUI VYRAI. Taipgi indų mazgo- 
gotojai, eiliuotojai, džiovintojo!, pa
tyrę. Gera proga. Vakacijos Ir 
kitokios pašalpos. Can Mar Elec- 
tronic Co., 166 Gleri St., Glen Cove, s 
L. L, N. Y. GL. 4-2218.

(175-181)

DIE MAKERS — Eraser & Rule 
Bender dėl plieninių Clicker Dies. 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos, 
apmokamos šventės. Turi suprasti 
angliškai. National Steel Rule Die 
Co., 9 East 61st St., N. Y. C.
CH. 3-3680. (176-180)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, Eastwood, N. J.

(176-187)
'•f-----.------------- -------------------------i

REIKALINGI MECHANIKAI
Turi būti Ą-l, 

galinti dirbti prie motorų.
COMBINED CHELSEA MOTOR *
Van Tam St. ir 48 Ave., L. I. C.

Tel. ST. 4-n870 .
(176-179)

HELP WANTED—FEMALE

Lakrodlnlnkas. Geros rūšies laik
rodžiai. Gera proga, maloni apylin
kė. 5 dienos, 9 v. r., iki 5:30 v. v. 
Matykite Mr. Messer. OMEGA 
WATCH CO., 655 Madison Ave., 
J 4th fl., New York City.

(174-176)

Linotipininkas.
raščio. Nuolat. 
Geras viršlaikis 
Vakarais.
dell St.

Priruošimas laik- 
Mokame viršaus. (> 
tinkamam vyruy.

II. P. JOHNSON, 42 Be-
Freeport 9-3843.

(174-170^

NAMŲ DARBININKE

Pilnam Laikui
Guolis vietoje, geri namaii. patyri

mas nereikalingas. Linksma aplin
ka. Šaukite: GE. 5-2520.

(175-177)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Baras - Likeriai. Privažiavimas. 
Kepintas valgis. Specialistai visokių 

į marių valgių. Pirmos rūšies Cock
tail rūmas. Skersai puikaus parko. 
Maudymasis ir plaukimas. Ant vieš
kelio. Roxy R. Santoro. GI.2-1090.

‘ ' 1 • (173-17^)

GAS STATION 
Naujai Atidarytas-

11,000 galionų 1-mą mėnęsj; re\. 
da $150 į mėnesį, laisvas 15 metų ly- 
sas. 2,000 pridedant security $900. 
Geras dėl mechaniko, kuris gali da
ryti pataisymus.

Saukite: DI. 6-2180
(175-176)

4 FORD TROKAI 1956, 20 pėdų.
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pardavė- 
jąs. Bus demonstruojama numato
mam pirkėjui, nuolaida ant visų 4 
trokų, Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. 1.

EV. 1-3721
(175-182)

MODERN LUNCHEONETTE
Air conditioned, Brooklyn. Viso jei
gu virš $50,000, 7 metams lysas, 6 
dienas j savaitę, geras 2 pusini
nkam. Arti 3 mokyklų ir biznio 
trakto. Prieinamas išmokėjimas,^ 
873 Franklin Ave., Brooklyn. y- 

/ (176-178)

MODERN STATIONERY, FOUN
TAIN. Greeting cards, žaislai, 
sundries. Visi rakandai nauji. įsteig
ta prieš 30 metų, arti 2 mokyklų ir 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. FL. 9-9825. (176-182).

LUNCHEANETTE, BROOKLYN 
Viso įeigų $1,000 į 5^ dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu- 
rsininkų. Dirbtuvės, komercinė vieta. 
6% metų lysas. Renda $100 į mė
nesį. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M. 
—Manny. (176-182))
---------------------- -------------------------- .

STATIONERY-LUNCHEONETTE
Modeminis. Viso įeigų $57,000 į me
tus. Renda $100. Ilgų metų lysas.' ) 
Air conditioned. Lower Westchest Af r> 
—Mount Vernon. Šaukite tarp 9^ 
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-996. ' \ 1

(176-182X*

TRUCKS

Brockway, Wooden Tank Truck. 
Only (33,000 True Milaege) equipped 
with pump, new tires, new air 
brakes. In A-l mechanical condi
tion. Can be used for gas, milk, vin
egar, etc. $700 full price. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. Market 8-4478.

(170-176)

Chevrolet 1954, 1 tono Pick Up 
truck A-l stovyje, pilnai Įrengtas, 
privatus savininkas, demonstruoja
mas tik perkantiems. Nepaprastas 
pirkinys už $525.00. Pamatykite 
persitikrinimui. S A. 7-3527, States / 
Island, N. Y. *

(176?18

4 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., rugsėjo (Sept.) llr 19*




