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. KRISLAI
v Busimosios pramogos.

Pagerbsime V. ir
V. Bunkus.

Turėsime prakalbas.
Reikia nepamiršti 

balsuoti.
Rašo R. Mizara

Didžiojo New Yorko pažan
gioji visuomenė turėtų pasižy
mėti savo kalendoriuje tris 
svarbias pramogas, kurios 
i vyks neužilgo viena po kitos 
Lietuvių Kultūriname Centre 
Richmond Hill, N. Y.

Spalio 27 d., kaip jau ži
nia, bus spalvingas banketas 
plačai žinomiems veikėjams— 

^Valiui ir Verai Bitnkams — 
pagerbti.

Abudu jiedu yra užsitarna- 
pagarbos, nes abudu jau 

per metų eilę dalyvauja vi
su o m c n i n i u ose veiksmuose.

Valys Bunkus, be kitų par
eigų, šiuo metu yra LDS 
Centro valdybos narys.

Vera Bunkienė — ilgametė 
aidietė ir saviveiklininkė-vai- 
dintoja. Daugelyje dramų ir 
komedijų ji jau gražiai pasi
rodė. ir žada toje srityje 
veikti ateityje, kiek tik jėgos 
leis.

Abudu Bunkus pažinau dar 
tuomet, kai jiedu gyveno ir 
j/eikė Montrealyje, Kanadoje. 
Be to, kad jiedu veiklūs.visuo
meniniuose darbuose, abudu 
yra malonūs, draugiški žmo- 

. r ėš. Dėl to, ot, ir turime juodu 
pagerbti, dalyvaujant pokyly- 

. je, kuris įvyks sekamą sekma
dienį !

Pas mus jau seniai buvo 
prakalbos. Kodėl jos buvo se
niai, aš nežinau. Bet užtenka 
priminti tai, kad lapkričio 
men. 2 d. Kultūriniame Cent
re įvyks prakalbos — labai 
svarbios

Susidėjo daug įdomių ir 
svarbių klausimų, kuriuos bū
tinai reikia palukštenti. Be 
kitko, bus čia aiškinti ALDLD 
Veikalai — bus aiškinta tai, 

y kaip tai atsitiko, kad ši orga
nizacija kadaise buvo įdėta 
“į juodąjį sąrašą”, o vėliau, 

.^Justicijos ministerio nuospren
džiu, iš ten buvo ištraukta.!

•
Na, o lapkričio 17 dieną 

mūsų dienraštis 'ruošia savo 
metinį koncertą — tai kita 
kultūrinė šventė, kurios netu
ri apleisti nei vienas laisvietis, 
gyvenąs didmiestyje arba 

/ apylinkėje. 
r •

Tenka priminti dar ir tai, 
kad lapkričio 5 dieną New 
Yorko piliečiai dalyvaus bal
savimuose : rinks miesto ma- 

\Jorą, rinks miesto tarybos na- 
jpius, rinks kitus žymius parei- 
J/gūnus.
Y Be kitko, į miesto, tarybą 

kandidatuoja žymioji Eliza
beth Gurley Flynn. Tiesa, ta
me distrikte, kur ji kandida
tuoja, gyvena lietuvių ne
daug, tačiau, kurie ten gyve
na, turėtų būtinai tai žinoti.

Balsuoti turi kiekvienas, 
kuris tik yra užsiregistravęs, 
nežiūrint, kuriame miesto ra
jone jis gyvena. Kai asmuo 
balsuoja, su juo geriau skai
tomasi. •

Būti piliečiu ir nebalsuoti 
rinkimų metu yra gėda!

_____ •

Gyvename labai svarbų 
momentą. Neramumai vyksta 

, Artimuosiuose Rytuose.

X

Valdžios ka n d id a tas Ortiz
laimėjęs Guatemaloje: eina 
peštynes reakcijos viduje

Guatemala. — Skelbiama, 
kad valdžios kandidatas M. 
0. Passarelli laimėjo prezi
dentinius rinkimus. Jis at
stovauja dešiniąsias reak
cines grupes, kurios valdo 
šalį. Jis gavęs 198,931 bai
sa. Kraštutiniai dešinus 
kandidatas gen. Fuentes 
gavęs 128,323 balsus. Krik
ščionių demokratų kandi
datas Quinonez gavęs tik 
26,452 balsus.

Dabar eina peštynės tų 
trijų reakcinių grupių tar
pusavyje. Gen. Fuentes, 
kuris atviras fašistas ir 
skaito dabartinę valdžią 
“ištižusią ir nepakankamai 
energinga bei nepakanka
mai griežta”, sako, kad fak- 
tinai jis laimėjo rinkimus, 
bet valdžia rinkimų rezul

Togliatti klausia, ką veikia toks 
labai didelis tarnautojų skaičius 
Amerikos ambasadoje Italijoje
Roma. —< Komunistų va

das Palmiro Togliatti, ku
ris yra parlamento narys, 
pareikalavo iš užsienio rei
kalų ministro Pellos, kad 
jis paaiškintų, ką veikia 
toks didžiulis personalas 
Amerikos pasiuntinybėje. 
Togliatti sakė, kad užsienio 
reikalų ministerija turėtų 
pareikalauti iš Amerikos 
ambasados smulkmeniško 
paaiškinimo, kokios yra 
visų tarnautojų funkcijos. 
Ir tie aiškinimai turėtų bū
ti perduoti parlamentui, 
sakė jis. • '

Amerikos ambasada Ro
moje turi net 80 narių, ku
rie turi diplomatų paspor- 
tus. Be to, pasiuntinybė tu
ri apie 400 tarnautojų, ku
rie yra visokie technikai,

Washingtonas. — Sena
torius Mansfield sako, kad 
jeigu valdžia nepadeda A- 
merikos mokslui pakanka
mai, kad iššauti dirbtiną 
žemės palydovą, moksli
ninkai patys turėtų perim
ti projekto vadovavimą.

Tarybinis dirbtinis žemės 
palydovas (sputnikas), skrie
damas aplink žemę, išjudino 
visą pasaulį.

Daugelis pasaulio galvojan
čių žmonių žemės palydovo 
žygiu nepaprastai džiaugiasi. 
Bet yra ir tokių, kuriuos sput
nikas įvarė desperacljon. At
rodo, jie nežino, ką bedaryti.

Aną dieną buvusi Amerikos 
ambasadorė Italijoje, Clare 
Boothe-Luce, rašydama re- 
publikonų dienrašty ‘Tlerald- 
Tribune” sakė: du smūgiai 
šiandien kerta Amerikai: Ta
rybinis žemės palydovas ir 
Little ROck.

Man rodosi, dėl žemės pa
lydovo galime būti ramūs, ta
čiau Little Rock tai iš tikrųjų 
kirto moralį Amerikai smūgį! 

tatus suklastavo. KrKčio- 
nys demokratai teigia, kad 
ir jų balsai nedaskaičiuoti. 
Ši partija atstovauja tik 
dalį katalikų klerikalų — 
kiti katalikų dvasiškiai eina 
su režimu, dar treti prita
ria Fuenteso grupei.

Sakoma, kad valdžia var
tojo visokiausios rūšies 
klastavimą rinkimuose. 
Nors pravestas įstatymas, 
kad beraštingi žmonės ne
gali balsuoti, kai kuriuose 
kaimuose valdžios agentai 
vertė beraščius balsuoti vis 
po skirtingais vardais.

Saigonas. — Du iš sužeis
tųjų amerikiečių kareivių 
sužeisti rimtai. Jie dabar 
ligoninėje Maniloje.

raštininkai, misijų nariai, 
karininkai ir t. t. Toglihtti 
sakė, kad niekam ne pa
slaptis, jog Amerikos pa
siuntinybės nariai užsiima 
visokia veikla, kuri toli ne 
diplomatinė, kad jie maišo
si į vidujinius Italijos rei
kalus.

Pella kol kas neatsakė 
Togliačiui.

Gyvenimas
Lietuvoje

REVOLIUCINIŲ DAINŲ 
RINKINYS

Vilnius. — Senesniųjų 
žmonių atmintyje dar gy
vos melodijos ir žodžiai tų 
revoliucinių dainų, kurias 
sunkiais carinio režimo ir 
buržuazinės priespaudos 
metais Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai dainuoda
vo protesto demonstraci
jose, streikų, revoliucinių 
kovų dienomis.

Dabar artėjant Spalio ke
turiasdešimtmečiui, Res
publikiniai liaudies kūry
bos namai jaunimui paruo
šė gražią dovaną, čia at
rinkta Lietuvoje dainuotų 
revoliucinių dainų ir išleis
tas rinkinys, pavadintas 
“Drąsiai, draugai, koja ko
jon”.

Rinkinyje įdėta populia
ri liaudies daina “Varšu
vietė”, J. Švedo harmoni
zuotos lietuvių revoliucinės 
dainos “Broliai, sukrus
kim”, “Daug žuvo mūs bro
lių už laisvę”, “Paskutinį 
jau kartą šiandieną”, “Ne- 
liaukim kauptis į vienybę”, 
A.. Budriūno harmonizuota 
lietuvių revoliucinė daina 
“Sukilkit vargdieniai”, M. 
Petrausko daina “Naujoji 
gadynė” ir kt.

Respublikiniai liaudies 
kūrybos namai Spalio gar-

QuilPas ragino organizuotus 
darbininkus steigti Darbo 
partiją artimoje ateityje

Bombų sprogimai sužeidė 
16 amerikiečių kareivių 

Piet. Vietnamo sostinėje
New Yorkas. — Atidary

damas Transporto darbi
ninkų unijos suvažiavimą, 
jos pirmininkas M. Quill 
sakė, kad jau, laikas Ame
rikos organizuotiems dar
bininkams steigti savo poli
tinę partiją — Darbo par
tiją. Jis sakė, kad unijų va
dovybė padarė politinę li
nijų veiklą - Demokratų 
partijos uodega. Daug kas 
kalba apie tai, kad kuo
met nors ateityje reiks 
steigti savo Darbo parti
ją, bet to neužtenka — sa
kė Quill, -r tokią partiją 
reikia steigti artimiausioje 
ateityje, dabar.

TWU suvažiavimas atsi
darė Roosevelt viešbučio 
salėje. Dalyvauja 600 dele
gatų, kurie atstovauja au
tobusų vairuotojus, kon- 
dukterius, požeminių ir iš
keltųjų traukinių vairuo
tojus ir t. t. 1

Quill sakė, kad jeigu li

Aukšciatįsias teismas panaikino 
Virginijos segregacijos įstatus
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas netarda
mas nei vieno žodžio pa
naikino segregacijos vieti
nius įstatymus Virginijos 
valstijoje. Žemesnieji fede- 
raliniai teismai buvo nu
sprendę, kad segregacijos 
įstatymai Virginijoje yra 
nelegališki, laužo Konstitu
ciją. Jie įsakė integruoti 
mokyklas Norfolke ir New- 
porte. Virginijos rasisti
niai pareigūnai apeliavo. 
Dabar Aukščiausias teis-

Karaliene jau 
apleido J. A. V., 
grįžo Londonan

New York. —- Britanijos 
karalienė Elzbieta ir jos vy
ras princas Pilypas jau 
apleido Jungtines Valstijas. 
Apie antrą valandą ryto 
antradienį jie orlaiviu iš
skrido iš Idlewild aerodro
mo. Apie trečią valandą 
popiet (New Yorko laiku, 
apie devintą valandą va
kare Londono laiku) jie 
grįžo namo. Visą pirmadie
nį britų karališkoji pora 
viešėjo New Yorke, dalyva
vo parade, banketuose, ap
žiūrėjo Empire State pasta
tą ir t. t. Policija sakė, kad 
virš milijonas žmonių juos 
matė. Karalienė pasakė 
bereikšmę bendrų frazių 
kalbą Jungtinėse Tautose, 
kurios . delegatai išklausė 
mandagiai, bet nuobodžiai. 
Jos kalba dienai atidėjo de
batus Sirijos klausimu.

-bei taip pat išleido viena
veiksmę V. Miliūno pjesę 
“Vieną kart naktį”, kurio
je vaizduojaųii Diddžiojo 
Karo metų įvykiai. 

nijos turi pasiteisinimą 
bendradarbiauti politiniai 
su tokiais demokratų va
dais kaip Lehmanas, Mey- 
neris, Wagneris arba Har- 
rimanas, nenormalu, betgi, 
būti pririštiems prie jų 
partijos, prie kurios taipgi 
priklauso tokie kaip Mc
Clellan, Faubus arba Tal- 
madge.

Suvažiavimą pasveikino 
trumpomis kalbomis mies
to majoras Wagneris ir 
miesto CIO unijų sekreto
rius lushewitz. ‘

Quill savo kalboje taip
gi pabrėžė, kad Transpor
to darbininkų unijoje nega
li būti vietos korupcijai. 
Jis griežtai pasmerkė 
Philadelphijos lokalo 234 
vadus, kurie išleido apie 
$10,000 “smulkioms išlai
doms”.

Tie vadai dabar pašalin
ti iš unijos vadovybės.

mas atsisakė bylą per
svarstyti, tokiu būdu palie
kant . žemesnių teismų nu
tarimus galioje.

Atmesdamas rasistų ape
liaciją be jokio žodžio 
(Aukščiausias teismas daž
niausiai motyvuoja savo 
nutarimus) Aukščiausias 
teismas lyg pasakė: dabar 
jau nereikia aiškinti, kad 
segregacija mokyklose lau
žo Konstituciją ir jau lai
kas ją išgyvendinti.

Randall akyse 
sputnikas yra 
“tik burbulas”
Washingtonas. — Prezi

dento asistentas Clarence 
B. Randall mano, kad dirb
tinas žemės palydovas, 
kurį Tarybų Sąjunga iššovė 
į erdvę, tai yra, Sputnikas, 
yra tik “kvailas burbulas”. 
Randall sako, kad jis net 
patenkintas, jog Tarybų 
Sąjunga tą “kvailą burbu
lą” pirmą iššovė.- Mes irgi 
būtume galėję, sako jis, tą 
padaryti, “jeigu būtume 
maišę mokslines ir karines 
pastangas”.

Randall sako, kad jis 
girdėjo, jog viso pasaulio 
mokslininkai dirbtino paly
dovo paleidimą skaito di
deliu ' moksliniu atsiekimu. 
Jis taipgi girdėjęs, sako 
Randall, kad ir pats prezi
dentas Eisenhoweris per 
spaudos konferenciją svei
kino Tarybų Sąjungą su 
tuo atsiekimu, bet jis pats, 
Randall, lieka nuomonės, 
kad Sputnikas yra kvailas 
burbulas. . . ... 1

• -r U Ji

Saigonas.—Pietinio Viet
namo sostinėje čia bombos 
tapo išsprogdintos trijose 
vietose: kariniame ameri
kiečių autobuse, amerikie
čių karinėje ligoninėje ir 
Amerikos informacijos tar
nybos būstinėje.

Bomba autobuse sužeidė 
12 kareivių. Ligoninėj, ku
ri faktinai ne tikra ligoni
nė, o kaip ir poilsio namai, 
bomba sužeidė 4 kareivius. 
Kai bomba sprogo informa
cijos agentūros name, ten 
žmonių nebuvo, bet žalos 
padaryta daug.

Kaip žinia, Pietinis Viet
namas skaitosi nepriklauso
mu, bet Amerika ten turi 
įvairias karines misijas, ku
rioms tie kariai ir priklau
so. Anksčiau Pietini Viet

Argentinos valdžia sutraukė į 
j Buenos Aires daug kariuomenės, 

kad palaužti generalį streiką
Buenos Aires. — Aram- 

buru valdžia sutraukė į 
sostinę aštuonis specialius 
kariuomenės pulkus, kad 
sulaužyti generalinį strei
ką, kurį paskelbė darbo 
unijos. 64 unijos, kai kurios 
jų vadovaujamos gan de
šinių elementų, bet turin
čios. klausyti savo eilinių 
narių sentimento, paskelbė 
generalinį streiką.

Kariuomenė. sutraukta.

vėliausios 
žinios

Jungtinės Tautos. — Da
lykai dar neišsiaiškino apie 
Saųdi-Arabi jos bandymą 
tarpininkauti Sirijai ir 
Turkijai. Turkija skelbia, 
kad ji priėmė pasiūlymą. 
Sirijos pasiuntinybė Ame
rikoje skelbia, kad ir Si
rija siūlymą priėmė, bet 
Damasko (Sirijos) radijas 
sako, kad tarpininkavimo 
siūlymas dar nepriimtas, 
nes visų pirma reikia iš
gauti iš Jungtinių Tautų 
pažadą, kad jos pasiųs 
bešališką komisiją Sirijos 
ir Turkijos pasienin.

Paryžius. — Ir vėl Mollet. 
Atrodo, kad prez. Coty pa
sisekė įkalbėti dešiniems 
elementams ir centristams, 
kad jie nesipriešintų val
džiai, kurią sudarytų so
cialistas Guy Mollet, o Mol
let sutiko sudaryti valdžią, 
kuri nesiimtų pravesti re
formas, už kurias iš prin
cipo stoja jo partija. At
rodo, kad Mollet vėl taps 
premjeru.

Maskva. —Žymus tarybi
nis ekonomistas Eugene 
Varga rašo žurnale “New 
Times”, kad Amerikoje 
vystosi viršprodukcijos 
krizė. j ' 

namą, kaip ir visą Indoki
niją, valdė francūzai.

Manoma, kad bombas iš
sprogdino Vietnamo nacio
nalistiniai elementai arba 
kiti, kurie stoja prieš fak- 
tiną amerikietišką okupa
ciją Vietname. Sužeistieji 
amerikiečiai kareiviai ant 
greitųjų tapo orlaiviais iš
skraidinti į Manilą, Filipi
nus.

Bijodami panašių pasi
kėsinimų, amerikiečių ka
rinės misijos ėmėsi ypa
tingų saugumo priemonių. 
Kariai neišeina į gatvę, 
jie viduje irgi visą laiką 
apsiginklavę. Taipgi su
traukta prie Amerikos mi
sijų nemažai pietvietna- 
miečių karių ir policijos 
sargybų.

sako Aramburu valdžia, 
kad padėti policijai “ap
saugoti darbo teisę”. Po 
tais žodžiais slepiasi tikras 
tikslas, sako unijos, — “ap
saugoti darbo teisę” fakti
nai.reiškia laužyti streikus, 
saugoti streiklaužius.

Unijos reikalauja algos 
pakėlimo bent ant 30 pro
centų, nes Argentinos dar
bininkų ekonominė padėtis 
darosi tikrai nepakenčiama. 
Valdžia sako, kad toks pa
kėlimas “įmestų šalį ekono- 
minėn suirutėn”. Policija, 
sakoma, jau areštavo eilę 
unijų vadų ir laukiama 
daugiau suėmimų.

Atsiųstieji kareiviai da
bar kaip ir okupuoja sosti
nę. Jie pastatyti prie fab
rikų, telefono ir telegrafo 
centrų, valdžios įstaigų. Y- 
ra nuomonių, kad preziden
tas Aramburu yra pasiren
gęs paprašyti visų savo ci
vilinių ministrų atsistaty
dinti ir jų vieton pakviesti 
generolus sudaryti tvirtą 
karinę juntą.

Darbo unijų 
kovos lauke
Detritas. — Vietoje dvie- 

jb mėnesinių organų, Auto- 
darbininkų unija (UAW) 
pradeda leisti pagerintą di
delį savaitinį žurnalą. Jis 
vadinasi “Solidarity”.

Portland. — Vakarų pa
kraščio krovikų unija 
(ILWU) sako, kad jos vi
si lokalai viskuom padės 
Hawaii cukraus plantacijų 
darbininkams, kurie ren
giasi kovai už algos pakė
limą — 25 centų, per va
landą. Plantacijų darbinin
kai priklauso prie specia
laus ILWU skyriaus.

I
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Darbininkų Sveikata
J, J. Kaskiaučius, M. D,

— Pažvelkite į nuotrauką 
dešinėje, —kreipia mūsų d fe- 

KAS TOLIAU?
PO TO, KAI Jugoslavija pripažino Vokietijos De

mokratinę Respubliką, Vakarų Vokietija (Vokietijos 
Federalinė Respublika) sutraukė ryšius su Jugoslavija. 
Visa tai buvo padaryta “ant keršto”.

Adenauerio valdžia, šitaip elgdamasi, mums atrodo, 
nepasitarnauja nei savo šaliai, neigi pasauliui, pasau
linei taikai.

Jeigu Adenauerio valdžia šitaip elgsis su visomis 
valstybėmis, kurios pripažins Rytų Vokietiją, tai kur 
ji atsidurs? Sakysime, rytoj ar poryt Vokietiją pripa
žins Indija, Indonezija, Egiptas ir kitos neutralės šalys, 
neįeinančios į jokį valstybių bloką. Ar tuomet Vakarų 
Vokietija sutraukys ir su tomis, valstybėmis diplomati
nius ryšius? Kam pagaliau tokia politika pasitarnau
tų ?

Mums rodosi, toks kerštavimas yra labai neapgal
votas. Ne kerštauti reikia, o dalykus spręsti apgalvotai, 
numatant jų pasekmes.

Kas gi šiandien gali užginčyti, kad nėra dviejų 
Vokietijų? Taip, jos yra dvi. Tiesa, Rytų Vokietija ma
žesnė, silpnesnė už Vakarų Vokietiją, bet principe lie
kasi dvi Vokietijos. Dėl to, kad yra dvi Vokietijos, pa
saulis nekaltas, ypatingai nekalta tokia Jugoslavija. No
rint, kad nebūtų dviejų Vokietijų, reikia patiems vo
kiečiams kalbėtis, tartis, aiškintis, kaip apviėnyti abi
dvi r-alis. Bet Adenauerio valdžia tartis su Rytų Vokie
tija nei negalvoja. Atrodo, tarytum jam būtų per žema 
kalbėtis su 18,000,000 vokiečių! Tai yra' baisi klaida, 
kurią Adenaueris, matyt, atlikęs kitų kurstomas.

Po Antrojo pasaulinio karo atsirado ne tik dvi Vo
kietijos, o ir dvi Korėjos, ir du Vietnamai. Netenka nei 
sakyti, jog visa tai nenormalu. Bet tam nenormalumui' 
pašalinti reikia elgtis ne taip, kaip Adenauerio valdžia 
elgiasi; reikia bandyti tartis, kalbėtis ir vienytis. Tik 
tokiu būdu bus galima pataisyti klaidas, dėl kurių ne
ria kalta Jugoslavija bei kuri kita socialistinė šalis.

japonuos ambasadorTnuomone
PRAĖJUSĮ sekmadienį Japonijos ambasadorius A- 

merįkai Koichiro Ašakai pareiškė, kad tarybinio dirb
tinio žemės palydovo skriejimas aplink žemę pažeidė 
Japonijos žmonių įsitikinimą, būk Amerikos moksliniai 
pasiekimai esą žymesni negu Tarybų Sąjungos.

“Aš nesu mokslininkas”, sakė Ašakai, “dėl to ne
galiu daug ką pasakyti. Tačiau tarybinio žemės paly
dovo pasirodymas sudarė ypatingą įspūdį Japonijoje 
apie tarybinio mokslo tobulumą. Mes manėme, būk Ru
sija toli atsilikusi, bet toksai manymas dabar jau tapo 
pakeistas”.

Ten pat japonų ambasadorius pakartodamas pa
sisakė prieš atominių bombų bandymus, net gi ir prieš 
tokių bombų, kurios “būtų švarios”.

Visiškai natūralu, kodėl japonai tiems bandymams 
priešinasi. Jokia kita tauta nenukentėjo nuo atominių 
bombų tiek, kiek Japonija. Ji ne vien nukentėjo tiesio
ginio bombų metimo ant jos miestų, jos žmonės jau 
nukentėjo ir dėl bandomųjų bombų, numestų Pacifike 
pratimų tikslais.

WM. Z. FOSTERIO LIGA
ŽYMUSIS AMERIKOS darbininkų judėjimo veikė

jas, William Z. Fosteris, tapo ištiktas pavojingos ligos: 
jis gavo daliną apopleksiją. Tiesa, kaip praneša “D. 
W.”, Fosteris jau taisos, jo sveikata eina geryn, tačiau 
ši liga sudaro nemažo rūpesnio tūkstančiams Amerikos 
darbininkų, kurie jį gerai pažįsta kaip kovotoją už 
taiką ir šviesesnį darbo žmonėms rytojų.

Wm. Z. Fosteris, beje, jau 77 metų amžiaus žmo
gus. Per keletą pastarųjų mėtų jis sirgo širdies nega
lavimais.

VAŽIUOTES DARB. SUVAŽIAVIMAS
NEW YORKE tęsiasi važiuotės darbininkų unijos 

(Transport-Workers Union) suvažiavimas, kurianie da
lyvauja apie 600 delegatų.

Ši unija (Šiandien jau turi apie 130,000 narių. Va
žiuotos darbininkai vaidina svarbią rolę šalies gyvenimė. 
l’odėl svarbu, ką unijos vadovai sako, ko jie siekiasi.

Savo pranešime suvažiaviiilūi jos prezidentas Mi
chael J. Quill lietė daug svarbių dalykų. Jis iititodė, jog 
tarybinio žemės palydovo skriejimas aplink žemę reiš
kia tai, kad pasaulis turi nusiginkluoti, kitaip mūsų ci
vilizacija neišliks.

Mr. Quill pabrėžė, jog reakcininkai Kongrese siėksis 
pažeisti darbo unijas; jis priminė savo nariams, kad 
negalima nei pamislyti apie ištraukimą iš šalies Kon
stitucijos Penktojo amendmento. Kitais žodžiais, pre
zidentas ragina važiuotės pramonės darbininkus kovo
ti už nusiginklavimą, už civilinių laisvių išlaikymą A- 
mėrikos žmonėms.

2pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad., spalio (Oct.) 23, 1957

mesį Vilniaus žurnalas “Tary
binė moteris”, į nuotrauką 
kurioje pamatome rfetėžiu 
prirakintą 'mergaitę, čia se
kantis I. Povilavičiūtės raštas 
išaiškina vaikų našlaičių: bu
vusias kančias ponų valdžios 
laikais. — Sk. V-a

KAS ČIA? Viduramžiai ?
Kas per egzekucija vykdoma 
šiai nepilnametei mergytei?

Ne, tai nei viduramžiai. Juk 
net viduramžiais nebuvo rete
žiais rakinami vaikai. Tai dar 
Įtaisiau. Taip buvo... mūsų 
dvidešimtajame amžiuje Lie
tuvoje. prieš sėptynioliką 
metų. Tokiomis pi’iėriionemis 
daugiau kaip dvidešimt metų
“auklėjo” našlaičius
praloto Januševičiauš
vaujama Vaikelio
draugijai priklausanti

vaikus 
vado- 

Jėzaus
Kau

no našlaičių prieglauda.
Tokį vaizdą šioje prieglau

doje užtiko pirmieji tarybų 
valdžios atstovai 1940 nhetų 
birželio mėnesį.

Retežiai nuo plonų varįšes 
mergytės kojyčių, žinoma, bu
vo tučtuojau numušti, tačiau 
kiek jie slepia dar to; ko ne
buvo Įmanoma sužinoti ir pa
matyti; nes našlaičių “globė
jai” stengėsi rūpeštihgai i pa
slėpti nusikaltimus, kurie bu
vo vykdomi prieš našlaičius.

Nekalto ' kūdikėlio Jėzaus 
vardu prisidengdami kunigai 
su labdaringomis Kauno po
niutėmis, užsieniečiai perėjū
nai su vienuolių skraistėmis, 
trokšdami pralobti; draikėsi 
tarpusavyje prie pelningo 
draugijos pinigų kapšio, kaip 
šunes prie mėsingo kaulo, tuo 
tarpu visą sunkiąją gyvenimo 
naštą turėdavo nešti vargšai 
našlaičiai vaikai.

1938 metų riėiyvą riūdenį 
visą Kauno visuomenę sukrė
tė šiurpūs įvykiai Vaikelio Jė
zaus draugijos amatų mokyk
loje. Tarpusavyj besipešdami 
draugijos valdybos nariai, 
mbkyklos vadovybe su moky
tojais priėjo prie tokių riau
šių, kad nė tik nebebuvo kal
bos apie kokį nors vaikų mo
kysią, — ir pati prieglauda 
buvo netikėtai uždaryta gana 
ilgam laikui, o našlaičiai išva
ryti į gatvę. Laimė tiems, ku
rie dar turėjo'šiokių tokių pd- 
zįstamų, tolimų giminių ar 
šiaip gailestingų žmonių, ku
lių buvo priimti į pastogę. Ta
čiau dauguma jų taip ir liko 
šaltyje be jokios prieglaudos. 
Beridrdbiityje pasilikti nebu
vo įmanoma, nes jis buvo ne
kūrenamas ir be šviesos. Lovų 
čiužiniai ir tie buvo “gailes
tingųjų globėjų” atifnti iš vai
kų. Ne vienas vaikas ' buvo 
rastas apalpęs iš bado ir nu
silpimo.

Štai kodėl laišką tais lai
kais atnešė į “Laiko” redak
ciją našlaitė - pamestinukė, 
išvaryta iš prieglaudos:

“Brangioji motinėle! Tavęs 
neatsiriienU... žmonės sako, 
kad nepakelidma gyvenimo 
našta privedė tave prie Vai
kelio Jėzaus draugijos prie
glaudos vartų, prie kurių, ir 
palikusi manė... Už Jtį aš ke- 
lidliką metų augau, Išaugau 
ligota, gamtos ndskrištusta... 
Nė kartą gailėjaus, kad md- 
nęs neatidavei Nemuno ban
goms... šiemet buvau III ama
tų klasėj. Jėgų pritrūkau, eg
zaminą neišlaikiau. Dabar tu
riu keliauti vėlei už vartų... 
Netariu nei pagdlvėiėš, nei 
ahtklbdėleš, nė pdlto, nė cėh- 
t8 kišenėj ė, o žiebta čia pat. 
Mokykloj Vietos nian hėbėr: 
nakvoju1 palėpėj ant įfrtadų; 
bet ir iš čia pralotas Jariuše- 
vičius liepė‘išvaryti. '

Bangioji motinėlė, jet ėsi 
žemėj (gyva ar dvasia)\ ar 
danguj, atsiliepk; patark, kaip 
inan tvarkytis, kūr galvelę vėl 
priglausti...”

Buvusi mokyklos direktorė 
ponia Kaladienė dažnai 12-13 
metų mergaites pamokų me
tu versdavo ruoštis jos bute: 
grindiš plauti, baltiniūs skalb
ti ir kita. Todėl tos mokinės 
dažhiąusiai sėdėdavo po dve
jus metus toje pačioje klasė
je. Retkarčiais pbfiia direkto
rienė suteikdavo kai kurioms 
ju “malonę”, liepdavo moky
tojoms praleisti fririrgaites per 
egzaminus, nbrs jOs ir biriko 
nemokės.

Taigi, tai# buvo' ruošiami 
žmonės gyVėnimuj Vaikelio 
Jėzaus draugijos arhatų mo
kykloje. Taip buvo sauvaliau
jama gyvais našlaičiais vai
kais, kurie be šių kietdširdžių 
kunigų bei vienuolių, ' jokios 
kitos globos ir užtarėjų pa
saulyje neturėjo, niekam pa
siskųsti negalėjo... *

Ko gį išmokė vaikus ši 
“amatų mokykla” ? Aišku, vi
sų tamsiųjų! darbų. Sekdami 
savo auklėtojais, vaikai išmo
ko visų pirmiausia sukčiauti, 
riieluoti, apgaūdiiiėti ir trngfi. 
Ne vienam Įndltykloš kainiy- 
hysteje gyvenančiam piliečiui 
čiui dingdavo iš namų įvairūs 
daiktai. Ir piliečiai būvo įpra
tę kaltinti prieglaudos vai
kus, kartais it visai nekaltai.

Kartą prapuolė kaimynys- 
IČjė gyvenančio šaugdmd po
licijos valdininko tūlo ženauš- 
ko trys šutiįtikai. Nors kaltei 
juodyti jokių duomenų nebu
vo, tačiau keMbyailtai, patyru
siam žmonių mušikui ženatis- 
kui vadovaujant; mokyklos 
direktoriaus, ūkvedžio Petrie
ne ir kitų buvo baisiai žiau
riai sumušti. Ąnt apnuogintų 
vaikų kūnelių buvo uždėti 
šlapi, druska apipilti maišai, 
per kurludš Vaikai buvo rini
tais mušami tbl, kol į pra
kirstas žaizdas prasiskverbė 
druska. Sužvėrėję budeliai tik 
tada atsikvošėjo; kai vienas is 
berniukų nebeišlaikęs apalpo. 
Vaikas buvo nesfeniai išėjęs is 
ligoninės po apendicito ope
racijos. Berniuką vos bėpavy- 
ko atgaivinti, tačiau jis liko 
psichiškai nesveikas.

Šie budeliai buvo teisiami. 
Buržuazinis teismas nuteisė 
ženaUską ir mokyklos ūkvedį 
Petriūną... 3 menesiams kalė
jimo, o kitus išteisino.

žiauri, jūoda istorija’
Kaip gera, kad ji jau liko 

tolį praeityje, Tačiau katali
kų bažnyčia, jos galvos ir 
buržuazinė valdžia niekada 
neįstengs nusiplauti dėmės, 
kurią jie sau užsitraukė, kan
kindami nekaltus bejėgius 
našlaičius vaikus.

Iš Brooklyno Motery 
kliubo susirinkimo
Spalio 17 d. kliubietės vėl 

turėjo gražų susirinkimą. Po 
vasaros atostogų, draugės 
džiaugėsi Vasarą 1 patirtais 
įspūdžiais ir vėl kalbėjosi 
apie organizacijos darbuotę, 
c kalbėti buvd labai dau# 
ąjifė ką. Štišmtakušiaš linksriii- 
iib įirariešimaš; kad ihūs Myli
mos dvi 6’rgaiiižacijdš laimė
jo apšigynimb bylas teišme. 
Yra ktfbm pdsidžiaūgti.

Praeitame' susirinkime da
lyvės litidejo dėlei Marijo
nos Kūlikierifes thirties. Velio
nė pirm to,. kai. ją keliolika 
ritėtų varginanti ilga &aiiitįttai 
paguldė Į lovą, buvo rūpestin
ga brgariižAėijos halė, kilu- 

' bifeteš. • škaitliii^ai ddiyvavb 
laidotuvesri. j , ’

Nutarta suruošti trądiciji-

niai, jau per eilę metų, vyki
namas kūčias. šiais metais 
įvyks sekmadienį, pietų laiku, 
gruodžio 22 d.

Progai pasitaikius, nutarta 
suruošti dirbinių parodėlę. 
Daugelis moterų, apart savo 
kasdieninio užsiėmimo, turi 
palinkimą į bent kokią meno 
šaką : vienos siuvinėja, kitos 
mezga, dar kitos myli gėles 
auginti, specialius valgius pa
gamini ir tam panašiai. Kurį 
sekmadienio popietį moterys 
Susinės savo dirbinius ir prie 
arbatėlės bei užkandžių gra
žiai pasirodys vienos kitoms 
savo geriausius dirbinėlius. 
Vyrai taipgi galės su savo 
liuoslaikio dirbinėliais pasiro
dyti. Apė tai būs rašoma vė
liau.

Nutarta, kad Kliubo valdy
ba, kartu su kitomis draugė
mis, katroms laikas pąvelys, 
aplankytų Katrihą, Sinkevi
čiūtę, Ulster Park, N. Y. Kuo
met Sinkevičiūtė gyveno 
Brooklyne, ji buvo veikli or
ganizacijos eilėse. Jau keleri 
metai, kaip Sinkevičiūtė yra 
kankinama ligos, apart namo 
n ligoninės daugiau niekur 
nepajėgia išvykti.

Susirinkimas baigta gražio
je nuotaikoje; dalyvės pasiža
dėjo paragint kitas, kad seka
mam susirinkime, dalyvautų 
ddr skaitlingesnis būrys narių.

•Kliubietė

Šciinihiiikeiiis
ŽALIŲ TOMEIČIŲ PAJUS
Kurie turi daržus, spalio 

mėnesiui atėjus, dažnai turi 
žillių tomeičių, nes apie tą 
taiką oras jau per vėsus joms 
įsirpti. Nors ir neįsirpusias, 
vienok žmonės bando kaip 
nors jas sunaudoti , nes, vis
gi, jos — daržovė, taigi ir 
maistas. Kitaip neįmanydami, 
daugelis jas raugina, ir taip 
bando jas sunaudoti. O dabar 
pastebėta, jog yra jau ir kito
mis būdas kaip žalias tomei- 
tes (pomidorus) suvartoti.

Mano dukrelė pastebėjo 
The American Home žurnale 
mišinį žalių tomeičių pajui ir 
jį iškepė. Tikėsite, ar ne, be
veik liežuvį nurijau. Jo sudė
tis sekama:

4 kaviniai puodukai viduti
niai supjaustytų žalių tomei
čių
pusė puoduko cukraus
2 sriubiniai šaukštai miltų 
sutarkuota vieno lemonO lu

pyna
ketvirtadalis arbatinio šaukš

tuko allspice, tiek ir druskos
1 sriubinis šaukštas lemono 

sunkos
3 sriubiniai šaukštai sviesto.
Sumaišyk miltus, cukrų, lo- 

mono lupyną, allspice ir drus
ką sykiu. Prirerigton 9 colių 
pajatis (dr torto) blėkinėn, 
iškloton tokia tešla, kaip ir 
dėl obuolių pajaus, nekepton, 
apibarstyk šitiio mišiniu. Iš
klok tbmeitemis, ir vėl api
barstyk, taipgi ir lernono sun
ka vis apkrapinarit, Ir taip 
atkartok kiekvieną eilę, sykiu 
aptepant kiek ir sviestu, iki 
pat viršaus blėkines.

Likusią pajaus minklę su
raižyk į kaspinėlius ir kryžia
vai pajaus viršų dpdėk. Kepk 
vidutinio karščio pečiuje apie 
45 minutes.

Labai tinka valgyti su viš
tiena, kaip ir kitos daržovės 
tam reikalui.

Esū tikras, kuris vyras už
valgys šito pajaus, tai savo 
žfhoną vės ženytis antru sy
kiu.

A. Gilmahas

iielpre, Ohio.—Mrs. Sny
der, nfeturiihga fariiierė ir 
jos septyni vaikai sudegė 
gaisre.

Londtthas; — Ldikraštis 
“Sunday Dispdtch” išmetė 
iš darbo savo rašytojų M. 
Muggeridgtų nes jis kriti
kavo karalienę.

KAI PERDAUG GAUNI
Rentgeno spindulių

Jei kuriam ligoniui ten
ka gauti daug rentgeno 
spindulių, tai jarh sveikata 
gauna didelį smūgį. Pana
šiai kaip ir nuo atombom- 
bos sprogimo daugybės ra
dioaktyviųjų dulkių arba 
net ir apsideginimų. Arba 
ir nuo radžiu (radiumo) 
veikimo, deginant kokį nau- 
jiką, vėžį.

Nėretai pasitaiko rimtam 
ligoniui ieškoti visokių gy
dytojų ir ligoninių. Kiek
vienas gydytojas, tarp kit
ko, būtinai padarys visa ei
lę nuotraukų, nors panašių 
nuotraukų tam ligoniui bu
vo darę glėbiais ir pirmes
ni gydytojai bei ligoninės. 
Čia ir susidaro nepataiso
mas negerumas nuo tų pra
garinių spindulių. Koks 
negerumas? Ogi kaip ir nuo 
radioaktyviųjų tirštų dul
kių arba nuo ilgoko radžio 
vartojimo.

Ligonis pasidaro labai, 
labai silpnas. Atima jam 
apetitą, viduriai atsisako 
veikę. Kraujas pavojingai 
apsilpsta: išsivysto maža- 
kraujingumas blogosios rū
šies, leukemija,. na, ir čia 
tau taškas. Jau pasmerktas 
mirčiai. Jei dar ne leuke
mija, galėsi dar pasikan

Vieš nagose pas
Spalio 11'dienos rytą, mano 

žentelis, duktė, .anūkėlis ir aš 
sėdome į automobilį ir išva
žiavome pasikieminėti pas gi
mines, Dr. Joną ir Kristyną 
Stanislovaičiūs, Waterbury, 
Conn. i

Įvažiavus į Conekticat vals
tiją veik nieko kito nesimato 
kaip tik kuprūti, akmenimis 
apdrapstyti, nuskurusiais me
deliais apaugę kalneliai bei 
pakalnėlės ir tik rętinybė jei 
pro akis prabėga kas tai pa
našaus į nuskurusią farmiukę. 
Tikrai atitinka tam posakiui, 
kad iš ožib nėra nė pieno, nė 
vilnų. Taip ir čia: nė dirba
mos žemės, nė miško.

Tačiau1 jau šalnų pakąsti, 
bet dar nenūkramtyti mišrių 
medelių Idpai, sudaro akims 
neprisotinamas gamtos grožės

Printed Pattern
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, Printed Pattern . 9078: Halt 
Sizes 14%, 16%, 18%. 20%,.22%. 
24%. Size 16% jumper, 4% yards 
39-lnch:Jblduse^2%'yards.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymę j i m ū formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattcrn Dept., 110-12 
Atlantic . Av^mle, Rich
mond Hill ’ 19, N. Y.

kint ilgiau, bet menkas te- • 
būsi sveikuolis . ..

Aš asmeniškai žinau ne 
vienų atsitikimų, kur nesą
žiningas gydytojas, biznio 
sumetimais, padarė ligoniui/ 
vienu atveju gal bent 60-80 
rentgeninių nu o t r a u k ų, 
nuo galvos iki pėdų: girdi, 
visą kūną reikia gerai iš
ieškoti . . . Baisi tragedija. 
Toks ligonis, gavęs kokią 
leukemiją, miršta po kelių 
savaičių . . .

Tegul ir ne tiek daug. 
Gal vienas gydytojas pada- * 
rė 6 ar 8 nuotraukas. Pas* 
kui kiti gydytojai irgi po 
tiek nuotraukų paddro. Gž5 ( 
dar ir viėria kita ligoninė. 
Štai tau ir Susitelkia fata- 
lingas skaitmuo. Nuo vien 
tų rentgėninių nuotraukų 
nebėra tau gyvenimo.

Visa tai gryna, nuoga, 
žiauri tikrenybė. Kiekvie
nas turėtų apsimąstyti. Jei 
nėra tikro rimto reikalo, 
geriau bėk tolyn nuo tos 
pragarinės mašinos. Net ir 
daugelis tų spindulių opera
torių bei technikų sveikatą 
savo pagadina, kad ir besi-/ 
saugodami. Kiti ir' numirš
ta pirma laiko nuo pakar
tojamų kad ir mažyčių tųw< 
spindulių dozių. Jos neiš
nyksta, gadina visą orga
ninių.

watei’buriecins
sčenerijas. Medeliai, tai švie
siai geltonais, tai skaisčiai 
raudonais, gelsvai rausvais bei 
kitokiomis spalvomis aprėdy
ti, tarsi marių paviršius pri
dengtas stebėtinos grožės'ant
klode, banguoja tos apylinkės 
kalvomis ir kloniais.

Waterburyj gyvena dviejĄ . 
mano žmonelės seselių du
kraitės ir abi ištekėjusios už 
daktarų — Kristyną Stanislo- 
vaitienė-Vilčiauskaitė ir Mil
da Backus-Baravykaitė. Kris- 
tyna auginasi 3 sūnus, o Milda 
du. Abudu daktarai stengėsi 
ir savo sūnus išleisti į žmones 
— išmokslinti. StanislovaiČių 
vienas sūnus'buvo pakėlęs sa
vo jaunystės sparnus, kad pa
manyti pasaulį ir savo tikslą 
atsiekė. Kokios tai kornpani- 
jos reikalais tapo išsiųstas į 
Indiją.

Tad mes ir nuvažiavome 
ant jo išleistuvių iškilmės. Bet, 
deja, jis 'turėjo išskristi pora - 
dienų anksčiau; negu buvo su- . 
tarta. Jaunasai Stanislovaitis 
su savo jauna žmonele išskri- 
do į Paryžių. Iš ten į Vokieti
ją, kad aplankyti savo žmone
lės gimines, po tam — Italių' 
joh, o iš ten į Indiją ant vienų 
rnetų tarnybos.

Tuom pačiu pradėjimu, to
lėjau progos atlankyti ir sa
vo parapijonus iš Lietuvos, tai 
draugus Strižauskus. Drauge 
čtrižaiiskienė pusėtinai ge
rai atrodo, lyg ir pajaunėjus. 
Bet draugas Strižauskas, tai 
vargintas ir suvargintas ligos. 
Nbrs ir šakosi, kad jaučiasi 
kiek geriau, bfet tuoj ir dadė- 
jo: “žiūrėk draugė. Tai mano 
kelinės, kurios kaip tik miera 
buvo prieš ligą; O dabar... jatta 1 
du tokie Strižaūskai sutilp
tų”. *

Gaila, kad tieilgai teko pa
sikalbėti su draugais Strižaiis- 
kais. Netrukus atvažiavo dak
taras Stariisldvaitis ir pareiš
kė : “Na, dėde. Nors ir neturi
me ką išleisti, bet iŠlėistUViiį 
piritus jad ant stalo. Važiuo
jam”.

Kūbinėt iries gėrėme tostą 
linkėdami jaUtiiriiils Stariišlo- 
vaičiatns viso geriausio, jiedu 
jau buvo Paryžiuje. Abidvi 
šeimos mus širdingai priėmė 
ir vaišliib. Nė nfepasijutbihe, 
kaip prisiartino Sekmadienio 
vakaras ir mes, atsisveikinę ir 
atsibučiavę, išsiskubinome na-' 
muČių link; kasdieriinitį parei
gų šaukiami.

Senas Vincas
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Kitą rytą^ vėl išginus į ražienas ir 
laukdamas Stepuko, aš pamačiau^ kad 
jti karvės labai jau lėtai ęitia įJaukį Ir 
dar lėčiau ėjo pats Stepukas Joms pas
kos. Rahkbšė turėjo jis ne tik botagą, 
bėt ir kūolį, apt kurio remiesi? kiėkvie- 
name žirigšnyje. Atlingavęs iki manęs; 
ttiojaū sukniubo dirvoje ir gulėjo pasli
kas, lyg huvelėtas aūtaš: Dabar jti kar
vės jau pačids; iš jpratiino, pasukti avižą 
pusėn, o kai as pašokau jų Užstot; Ste
pukas suriko:

— Neliesk; o tai kad diiošlU tdu!
Paųliukohiėųė jau iš anksto, matyt; 

tykojti Už dafžinėo kampo; kadangi at
bėgo labai greit; O paskui ją atsivijo ir 
Pauliukonis; vedinas pririštu už virvės 
šūnim. Išvarius bandi jis Atėjo prie 
niūsą. Tai btivti aukštas, Žilštėlėjęs 
žmogus, tanišidiŠ if giliais faūpdiš nusė
tu veidu, keistai pavandėnijiisiom akini.

— Kėlkiš! — stuktelėjo jis koją Ste
puką. — Ko voiidjįęsi čia dabai’? Ar per 
mažai įklojau, lauki daugiau?

Stepiikas stigaūžė pečiūs, patraukė 
rankų alkūnes pti šAvifn ir iš kartd pa
sidarė pahUšėsnįš'į huvėiėtą ąiitą, negu 
į gyvą sutvėridią. Adimininkas apėjo" 
aplinkui, bet hėinūŠė, o tik pastovėjo, ; 
patylėjo. ‘ / ■ į

— Pasaugok mūsų karves, kol šitds . 
benkartas atitolęs! — pasakė man nuei
damas. • ‘

Atsitūpiau aš prie .Stepuko, pąliečiUū 
ranka jiiodūs, susiraičiusius jo pladkUš. 
Jis nekantriai krustelėjo pečiais:

— Nelįsk! /■■/• '7 '• d
— Stepuk, kas tau yrA?
— Ne tavo reikalas.
— Kvailas tu pėr visą pilvą! Petrui 

reikėjo iš kartę pasakyt įf negirit na
mo, bala jų nemAtė! Einu ir pasakau , 
Petrui7 viską.-. /

— Tik pamėgink! ,
Pusiaudieny atėjti Stėptikti šeiininin- •

— Tebedrypšd? Ji paklausė nianęs d#r 
iš tolo.

—Tu pati drybšai, ragana!
— Na, na! Ttl su kuti kalbi, snargliau?
— Ragana/ ragana, ragana! — karto

jau aš įtūžęs: if daifydUmaSis difvtijė 
kur stambesni^ akmėnš: TegU tik ji pa
liečia rhane, tAip ir vėsiu per pasišiau
šusi jos pakaušį!

Priėjo ' jinai prie Stepuko, . pastovėjo 
galvūgaly, o paskui staiga nukišo' ranką 
užantin ir ištraukė iš ięn riekę duonos, 
storai apteptos sviestu ir apklotos sūriu.

• Brinktėlejo ją žemėn; šalia piemens.
— Pakramtyk. . . pasakė nepiktai. 

—Ir nėra čia ko apsimetinėti! Girdi? Ne
buvai dar gėtose rankose; išpaikai. Šei
mininkas kai !sąduos; tąsią nititina pa
glostys; Nė iš piktumoj 6 iš reikalo.

Stepukas nėši judino.

suko Pauliūkonienė. 
riu aš čiA šit tavimi! — ir nuėjo nerami, 
suirzusi; vis atšištikdatha Atgal.

■ . .A"’.' .• . • < J. •
O Stepukas gulėjo paslikas, nekrus

teldamas ne vieiiu sąnarėliū ir beveik ne- 
kvėpuodamas. Tarpjuodų jo garbanė
lių graudžiai stirksojo pamėlynavusi, 
seniai neplauta ausis; skruostas taip pat 
buvo mėįsvAs, sukritęs duobėmis, akys ' 
užmerktos. . ' .

— lips- ko "ger9;-,ir nųnjirs /čia! — top- 
tėlėjd. man į ^gąl^
puk; nebūk pąsiūtęsr—' pdšžūkiau aš jį.

Jis-sUjUdej&\. iietii iš^Atikė iš po sA- 
vęš fankįdr iętiėsė jĄ priė’dd'Otids; Su
nykę jo- žApflAį Wė' judęti. Dirvon pa
biro balti sūrio TtrųpiffėliAi: Ir Aš pama
čiau; Kadjįp J,WAnė - KAiriAj A Akiih.

f k
IŠ BRAZDUOS

(Tąsa)
— Jie per užpakalį,—paaiškino Stepu

kas. — Apklojo šlapia drobe, šeimininke 
laikė už galvos, o šeimininkas diržu, dir
žu. ... Kad ženklo nebūtų.

Staiga jis pakilo, nutvėrė botagą.
— Petrui nesakyk! — pagrasino man 

botkočiu. —Gana man jūsų užtarimų!
Atskyrė savo karves nuo bandos ir pa

varė į Pauliukonio avižų lauką. Ten pūp
sojo sukirsti pėdai, gražiai sustatyti 
dvieile. Gyvuliai puolė prie jų, stvėrė 

^grūdingas pėdų viršūnes, tąsė, purtė į 
šbnus, stengdamiesi ’išpešti, ir ne tiek 
ėdė, kiek trypė, drakanojo po visą dir-

f
— Stepuk, ar pasiutai? — puoliau aš 

gelbėti iškadą.
— Tik paliesk! — suspiegė jis, užsimo

damas botagu. — Va, kai dėsiu, tai ži
nosi!

—< Tave užmuš!
— Tegu užmuša. . .
O nuo namų jau bėgo Stepuko šeimi

ninkė, stora, dikta boba, su ilga vytine 
rankose. Rėkdama ir grūdama išvarė 
karves, puolė prie mūsų.

— Tu šitaip, benkarte? Šitaip tu ga- 
^ai? — užsimojo vytine.

Stepukas pabalo, bet nesijudino iš 
vietos. Panarinęs galvą, žiūrėjo padil
bom į šeimininkę, atkakliai, užsispyru
siai. Vytinė sušvilpė ore.

— Nemušk! surikau aš. — Petrui pa
sakysiu!

Šeimininkė nepaklausė, iš peties kir
to Stepukui. Tik nepataikė, tik išrėžė vy
tine ilgą ruožą rugienos. O Stepukas nė 
nekrustelėjo, tarytum ne apie jo galvą 
šmaukštuotų šeimininkės rūstybė.

— Benkartas! Judošius! Kalės vaikas!
— rėkė moteriškė, uždususi ir apsipylusi 
prakaitu. — Ir tau duosiu! Duosiu! —at
sisuko į mane. — Kas man Petras? Gal 
jis užmokės man už avižas?

Ilgai dar ji šaukė ir keikėsi, bet vy- 
mės taip ir nebepakėlė. Matyt, pabūgti 

vis dėlto Petro. Tik nueidama prigrasi
no Stepukui:

— Namo geriau nesirodyk! Pasiriks 
tau visi Petrai ir visi kiti velniai!

O Stepukas nieko. Stovi, žiūri padilbo
mis, tyli. Ir visą dieną paskui ganė ty
lėdamas, nudelbęs akis žemyn, o vakare, 
kai mes jau atskyrėm bandas varytis 
namo, pasakė:

— Petrui nesakyk. . . ne jo reikalas!
— Tave užkapos dabar negyvai.
— Ne tavo reikalas!
Parginė. Visą naktį aš varčiausi lovo

je šalia Petro, kamuojamas negerų sap
nų. Petras kumšėjo man į pašonę, tei
ravosi:

— Kd tu rėki per miegus?
Kelis kartus norėjau pasakyti jam 

Viską ir vis atsimindavau Stepuko pra
šymus. Taip ir nutylėjau iki ryto.

O bytį Stepukas atginė dar sunkiau 
vilkdamas kojas, tik jau nebegulė kniūb
sčias, d pasirėmė ant botkočio ir ilgai 
žiūrėjo į žemę.

— Na, kaip sekasi, Stepuk?
— Ne tavo reikalas. — Ir vėl pavarė 

bandą prie avižų.
Ne, šitas Stepas tikriausiai išėjo iš 

proto! .
j Ir vėl atbėgo Paūliuktinienė. Šaukė, 
į kyšojo ant viso lauko, bet prie mūsų 

^bepriėjo, o išsirėkusi grįžo namo ir 
Užsiglaudė už daržinės. Ir mes matėm, 

/ kaip ji tuomet kyščiojo iš ten galvą; se-
i ka, kaip mes gMnotn.

Nuginėih į kitą lauko galą. PArėj^s 
pifetų, nudžioviau aš žiauberę duonos, 
atnešiau Stepukui. Jis kramtė lyg nesa
vais žandais, o paskui atkišo atgal:

— Nebenoriu. ..
— Tų mAfnai pasisakyk, — patariau 

aš
ijNtieik ir pasisakyk, kitaip tu gyvas ne
liksi. Aš paganysiu, eik.

— Pats tu eik! — piktai atrėžė jis. — 
Te toks aš durnas —* sakytis. Aš pasaky
ki, o ji vėl sakys, kad taip man ir rei-

eigų Petrui nenori, tai mamai

sakytis. Aš pasafc^- 

,a, bėnkartui prakeiktam, kad nutem- 
k Įąų aš jai visus pečius, ant sprando be
sėdėdamas.

kūoią, apt kurio rėmėsi? kiekvie 
žirigšnyje. Atliii

— Na, kAIP sau nori,; — piktai nusi- 
_ /L j . — Ir laikd fiėbetu-

tpp-

sparčiau lųAlą*.jNtįšijšyįfeojžu 
ir as, htits p;lts dar bežinojau ko.

— Ąr tau gAfdh/ Steptik? * 4
— Ne tavo"reikalas! : /•

• .k ■

(Bus daugiau)

Nesivčlinkite, Laisvės PHeteliai
Wojili' pasisakykite, iąd ‘s(ojaU | Lais

ves prie (eitų eilę; jei vienu kertu •, neišgalite 
įmokėti 'mėtines duoklės $2$ pasisakykite, 
po kUk;galite IF
dąrbžĮ.

i
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krikščibriŲ 
SĄSKRYDIS

Sdd Pdulfy fe r dž iii j a.—čia 
į krikščionių dem o k r ą t ų 
tarptautinį kohgfėsą buvo 
atskridę daug visokių 
paukščių iš įvairių kraštų. 
Jų tarpę rądosį, du lįetu- 
viški. Tai Ė. Čibiras iš U- 
rugvajaus ir VLIKo pirmi
ninkas A. Trimakas iš 
Jungtinių Valstijų.

Ko jie čia suskrido? Pa- 
sak spAudbš, tai svarstyti 
kai kuriuos painius Piėtų 
Amerįkoš valstybių klaūši- 
rhūš, kaip partinius, taip ir 
kiltis. Labiausiai norėta 
pasitarti dęl to, kad Ttytai 
yra “didžiausias priešas 
VAkaratils,” ir kad “iš ten 
gresia didžiausias pavojus 
visam pasauliui.”

Jau iš anksto kongreso 
neilgėjai kvietė tautines 
mažumas dalyvauti baigia- 
niajaihe posėdyje. Tas, be 
abejo; buvo “egzilų” suma
nymas arba, kitaip Sakant, 

inspiračija. 
^Vėįkšhių” spaudoje ir per 
radį j o pusvalandžius šiė 
kvietimai buvo kartojami ir 
“gerinami.” Girdi, “daly
vaukite kuo skaitlingiau
siai, su tautiniais tūbais,” 
nes “to reikalauja mūsų 
garbė.” Bet į taip svarbų 
“garbės” rėikalĮ Sao Patilti 
lietuviai nereagavo. Užteko 
keleto desėtkų pabėgėlių, 
■kelių porų smalsuolių; ne
skaitant “dvasiškų asabų” 
bČi “diplomatinio korpuso.” 
•Tutini ir buvo parodyta lie
tuvių tautinė mažuma ir 
“garbės išlaikymb” veiks
nias.

* x »L v. t
Tie patys laikraščiai ir 

“radijušas” kvietė ant 2 d. 
rugsėjo atsilankyti V. Želi- 
nos gimnazijos salėn, kur 
A. Trimakas padarys pra
nešimą, kaip rengiamasi prie 
“Lietuvos išlaisvinimo.” Ir, 
čionai smalsuoliu tesusida- 
rė apie 150.

Kunigas P. Ragažinskas 
tarė įžangos žbdį iššaukda
mas abudu švėčius kalbėti. 
Pirmi^Usia kalbėjo G. Čibi
ras, kuris trumpai prane
šė, kad jis ir Urugvajaus 
liėtūvių kolonija, nors ir 
mažutė, sutinka su visais 
veiksnią planais ir glau
džiai dirba; nors ,esą komu
nistuojančią fanatikų, bet 
>pslštariėji neturi jėgos su
trukdyti jų veikimą, šiam 
baigtis, buvo iššauktas A. 
Trimakas, kalbėjo gana il
gai ir vis apie tą patį, kas 
jau anksčiau kitų “laisvin
tųjų” buvo kalbėta ir spau
doj rašyta. Retkarčiais pa- 
vaizdavo savo kalbą “fak
tais” apiė laisvės trūkumą 
Lietuvoje ir t. t. Pavy- 
džitii, “štai, pėr du mėne
sius buvo išvežta 5,000 lie
tusių studentų itusijon dar- 
baifiš,” “štai, lietuviai pro- 
teštųpja ir šdltyjė neiiėšioja 
ausinių kepurių yiėfi dėl to, 
kad : jos panašias į rusiš
kas,” “dabar ten viskas nu- 
SUS& visi badauja, pūsplį- 
klai vaikšto, nes neturi rū
bų, gyvena blogai ... blo- 
giaūsiaį.” “Mums pranešą 
per radiją kasdien apie 
riaujus pasipriešinimus kd- 
munistų Valdžiai... . ; fe^ 
rniantis tais pranešimaišj 
mes žinome, kad Lietuvoj 
liaudis laukime išįaišvinimb 
dienos, o ta diena jau nti- 
toli.” - (Tik už kaihpo, kal
bant \ hooveriškąi;) 
c Užbaigus kalbą, kun. Rą- 
gažinskas prašė prisidėti 
Žukdiiiis prie ^Lietuvos iš
laisvinimo.” Gįrdi, jtai btfš, 
simboliškas aukavimas, ir 
jiupmi paibdysinie^ Kad meš 
■už ^Lietuvos išlaisvinimą. x 
4 •4|etųvįų; w 

v. ; f\7'. vš•/''

įiaigbš nelaukė, pakilo ir iš- 
ėjo.

Dar pranešė, kad norėtų 
kas kd paklausti poną Tri
maką. Ir pats kunigėlis 
pamiršo Lietuvą, susirūpi
no’ Sirija. “Kokia dabar 
Sirijos padėtis?” klausia 
jis. Trimakas atsako, kad 
Sirijos padėtis bloga, nes 
vykiausias kariuomenės va
das komunistas, visko gali 
būti. Bet Amerika daro 
viską, kad išsaugojus taiką.

kitą klausimą statė po
etas K. Jūra apie kokį tai 
grupių apviėnijimą. Bet 
atrodė; kad pats nesuprato, 
kO klausia. Trimakas nesu- 
prAto klausimo ,nes iš jo at- 
šAkyriiti nieko nebuvo gali
ma suprasti. Dar kitaš 
klausė: Kam po Lietuvos 
išlaisvinimo priklausys Vil
nius ir Klaipėda? Trima
kas AtsAkė, kad priklausys 
LietuvAi, nors yra šovinis
tų, Kurie nori pasilikti Vil
nių, kiti Klaipėdą.

Buvo statoma ir daugiau 
klausimų, bet menkesnės 
reikšmės.

Apie pinigines aukas 
Trimakas šitaip išsitarė: 
Višų lietuvių aukos, tai tik 
lašas jūroje prieš tuos pi
niginius Reikalus, kuriuos 
reikiA panaudoti Lietuvos 
išlaisvinimui. Bet lietuviai 
savo Vėikimu stovi pirmoj 
vietoj.

Visko išklausius nenoro- 
nliš veržiasi dar vienas 
klausimas: Jeigu lietuvių 
aukos tik lašas jūroje, tai 
kas finansuoja šių ponų or- 
ląivines keliones ir kitas 
išlaidas?
Pasirodo, kad yra šaltinis, 

iš kurio visokį “egzilai” pa
dengia savo išlaidas. Mato
mai, kAm nors tinka Šių 
ponaičių varinėjamos intri
gos ir Už tai užmoka gerus 
pinigus; prieš kuriuos lietu
viu. Aukos tik “lašas jūro
je.”

Brazilijos lietuviai savo 
pašyvumu parodė, kad ne
pritaria tarptautinių intri
gų pAlaikytojams, t u o m i 
prisidėdami pri-e ramesnio 
rytojaus ir pasaulinės tai
kos išlaikymo.

E. Stris

Skaitytojų Balsai
Šiurpulingi žvėrių darbai

Bėskaitant laišką iš Lietu
vos, “Kdr^š ir pokaris Alytuj 
ir apylinkėj”, tiesiog negali- 
ttia įsivaizduoti ir suprasti, ko
kių žvėrių, kokių pabaisų pri
penėjo 'smėtohizmas ir hitle- 
rizmaš lietuvių tautoj; tau
toj, kuri mylėjo ir myli taiką 
ir dairią.

Kadangi Alytus su apylin
kėmis labai gebai man yra ži
nomas, pažįstamas, o ypatin
gai Ruriiboriių bažnytkaimis 
ša artimais kairiais, kaip Ku- 
labiškės, Pievęgaliai, žaga- 
riai ir kiti. Jie man taip gerai 
yra žinomi, 'kaip tr mano pa
ties penki pirštai. Tai beskai
tant, mane šiurpas krėtė. O 
jau ypatingai, kad ta sena, 
arti dviejų šimtų metų medi- 
uė bažnytėlė, buvo paversta 
įtų baisių sutvėrimų banditų 
Hzdu per patį “dievo tarną” 
Kružiką. Kažin, ar kitos tau
tos turi tokių išsigimėlių!?
s Nors jau daug esu gavęs 
laiškų nuo savo giminaičių iš 
artimos Rumbonių apylinkės, 
■ritino gimtojo kaimo Panemu- 
-niiikų, bętgi apie tokius bai- 
siUš. banditų darbus dar nei 
■sykį neprisiminė; nors tiesa, 
■kad mano giminaitį, Juozą 
klevinską, pasigavę Punios 
Kirt, baišiai nukankino, nužu
dė; riUpiaudami jam rankas, 
ausis, Uosį; nulupo odą nuo 
pečių ir iškastravo. Bet, sako, 
kad “nežino; kas tai padarė 
jr\ negalėjo surasti”., Dabar, 
^VsMčius tąjį laišką, man 
visjĮąs išsiąiškrio. /Paąiškčjo, 
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kad ir tas didelis ir 'gražus 
mano ginitasis Panemuninkų 
kaiinAš; kukis, prisiglaudęs 
prie Punios šilo ir Nemuno 
krantų, 'liko suteptas nekaltų 
žmoftių krauju, per banditą 
Mankevičių, vadovystėj to 
bjauraus “dievo tarno” kun. 
Krūžiko.. Ir nors rasėj as sa
ko, kad Krūžikas buvo suim
tas ir nuteistas dvidešimt pen- 
keriems metams kalėjiman, 
bet ką tai reiškia tie dvide
šimt penki metai kalėjimo? 
Kalėjimas jam pergera baus
mė!.. Juk toksai žvėris never
tas, kad jis daugiau vaikščio
tų ant Lietuvos ar bent kieno 
žemės. Ir dar “dievo tarnas”! 
Kokia tai ironiška niekšystė, 
kai po imfula slėpiasi tokie 
biaurūs išgamos! .

“Laisvės” 197 n. A. Bimba, 
rašydamas krisluose apie mū
sų draugijų ištraukimą iš 
‘‘subveršyvių|” sąrašo per tei
singumo departmento 
poną Brownell, sako: 
Brownell turėtų tų

galvą 
“...Mr. 
niekšų 

(skundikų) vardus ir pavar
des paskelbti viešai. Tegu pa
žįsta juos kiekvienas lietuvis 
ir saugosi jų kaip pikčiausių 
dvasių”.

Man rodosi, kad toksai pri
lyginimas nėra teisingas; net 
užgaunantis tas “piktąsias 
dvasias”. Juk nieks dar nėra 
įrodęs buvimo ti.i piktųjų dva
sių, ir kad jos ką nors ir ka
da nors būtų ėjusios skųsti 
bei nekaltus žmones įkąsti. 
Tai tik tikintiesiems kunigų 
taip įkalbėta, ir A. Bimba tai 
gerai žino ir netiki į jokias 
tas dvasias. O tie, kurie skun
džia draugijas bei pavienius 
žmones valdiškoms įstaigoms,

negali būti prilyginti ‘‘pikto
sioms dvasioms”; juos reikia 
lyginti prie pikčiausių! ir 'nuo
dingiausių gyvačių, kurios ty
ko kur krūme savo aukos. 
Taip man bent atrodo.

Rochester, N. Y.
Spalio 10 d. mirė Pranas 

Siganavičia, ilgametis Laisvės 
skaitytojas, sulaukęs 91 metų 
amž. Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, visada rėmė darbo kla
sės reikalus, prigulėjo prie 
Gedimino Draugystės. Per il
gus metus nebuvo nei vieno 
parengimo, kad jis nebūtų da
lyvavęs. Nors seno amžiaus, 
buvo, bet negaudavo senat
vės pensijos. Gyveno pas duk
rą, bet niekad nepametė savo 
principo. Ėjo su progresu.

Labai mylėjo skaityti Lais
vę ir visokias knygas. KadA 
jau Laisvės prenumerata baig
davosi; jis labai rūpindavosi, 
kas bus, kai neteks laikraščio. 
Aš visada pridėdavau nuo 
savęs, atnaujindavau laikraš-

Karo laiku, kada buvo gel
bėjama nuo karo nukentėju- 
siems, jis per dienas ir vaka
rais pas mus ateidavo ir riš
davo pundus ir taisydavo dra
panas, 
siųsti į

Nors 
venimą
vo palaidotas su bažnytinėm 
apeigom, dukros noru.

Ilsėkis, P. Siganavičia, am
žinai !

L. Bekis

kad tik daugiau 
Lietuvą pagalbos, 
velionis visą savo 
buvo laisvas, bet

pa-

^y- 
bu

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas/ Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. ParašS 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. ParašS Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margei-L.
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Knyga

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Paraše fibjuš Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Į

nekartą

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

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

3 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., spalio (Oct.) 23, 1957



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ATKIRTIS ŠMEIŽIKAMS

Praeitų metų rudenį 
LTSR Profsąjungų Tary
bos kvietimu Lietuvą aplan
kė Urugvajaus lietuvių de
legacija. Svečiai lankėsi 
daugelyje kolūkių Įmonių, 
nuodugniai susipažino su 
mūsų respublikos d a r b o 
žmonių gyvenimu, daugelis.,.,, ..................
iš jų viešėjo pas savo gimi-; aidiečiai ir kiti tuo metu 
nes.

NewYorto^M^Zlnloi
LIETUVIŲ TARPE

Vaišino aidiečius; Bunkų 
vedybinės sukakties banketas 

jau čia pat

Pen k tad ien io vakare 
po Aido Choro praktikų, visi

tuoj

ten 
j buvę apsėdo ilgą stalą, kuns 
I buvo specialiai gražiai pa- 
iįuostas visokiais valgiais Ir 
' gėrimais apkrautas. Besivaiši- 
l'i'ant Aido Choro pirmininkas 

Apie delegacijos ke-jj Grybas paaiškino, kad 
rasė užsienio draugai Bunkai aidiečius vai- 

(šina. O jie vaišina ta proga, 
dėlei didžiulis sekma- 
ban ketas ruošiamas.

gyve-; Yai jti 25 metų vedybinio gy- 
sukakties proga.

su daina
vai iu i ir 

iškvietė 
tuo 

savo 
labai

Urugvajaus lietuviu vie
šėjimas sukėlė gyvą suskio-1 
mėjima užsienio lie t u v i ų | 
tarpe, 
lionę plačiai 
lietuvių spauda. Vėliau, dc 
legatams grižus i Urugva-; kurios 
jų, iš jų lūpų, pasisakymų dieni 
spaudoje užsienyj-e 
nantieji lietuviai sužinojo xrn,mo 
tikra teisybę apie gyvenimą! 
tėviškėje. Jų pasakojimai 
demaskavo reakcijos sklei- ■ 
džiamus šmeižtus apie Ta-į visą 
rybu Lietuvą, 
apsilankymas Lietuvoje su-į 
kėlė sąmyšį šmeižikų eilėse. |5 
Tačiau jie nenurimo. Ypač' 
isterišk&i ėmė klykti savo madienio, spalio 27. Tą 
laiku buvę aktyvūs hitleri 
ninku 
tu vos į vakarus išbėgo kar- gų Bunkų 
tu su 
ninku. Ju nešvariu rankų 
pėdsakus galima pamatyti 
sklaidant reakcinę spaudą, 
šių melagių balsą galima 
išgirsti ir kai kuriu radijo 
laidu metu. Neseniai Urug
vajuje buvo išleista ispanų 
kalba brošiūra, kurios au
toji us m ėgi n a i šk i *a i py t i 
delegatu pasisakymus api-e 
Lietuvą, bando kartoti se
nus reakcijos prasimany
mus. Čia irgi galima įžiū
rėti juodą buvusiųjų hitle
rininku tarnu darba 
abejonės, kad purvą, kuriuo 
brošiūros autorius ] 
drabstyti Lietuvą, parūpino I ni 
šie reakcijos tarnai. ,

Pažangus Urugvajaus i 
dienraštis “L7 Popular” 
išspausdino K. Diktoraitės 
ir R. MorkeviČiaus laišką, 
pavadinta “Klastojimai ur
mu.” Laiško autoriai, Uru
gvajaus lietuvių delegacijos 
nariai, paprastais aiškiais 
žodžiais demaskuoja šmeiži
kus, dar kartą papasakoda
mi tikrą tiesą api-e gyveni-

Visi sisirinkusieji 
ve “Ilgiausių metu” 
Verutei. ; Pirmininkas 

eilę dalyviu kurie 
Delegacijos | P/tčiu klausimu išreiškė 

mintis. Nuotaika buvo 
smagi.

Dabar visi laukiame

bendrai, kurie iš Lie

sam sutriuškintu šeimi

sek
ei ieną 

susirinksime Į Liberty Audito
riją kur Įvyks didžiulis drau- 

i vedybinio gyveni
mo sukakties minėjimo ban
ketas. Prasidės lygiai 1 vai.

Rengėjai prašo visų nesivė- 
iuoti. O tie, kurie dar neįsigi
jo pakvietimų, gali kreiptis 
pas rengėjus arba 'į Liberty 
Audito i- i j ą , t detonuojant 
VI. 9-4678.

Rep.

New Yorko spaudoje

Quill’o raportas 
suvažiavimui:-“

BUSINESS OPPORTUNITIES -

<era

Naujas redaktorius „

A.B. Magil paskirtas “Daily 
Workerio” užsienio žinių re
daktorium. Jis tokiu būdu už
ima vietą, kurią iki neseniai

mėgina I ]ajj^ j Clark. Clark, kaip ži
nia, pasitraukė iš to laikraš- 

# 'Čio ir Komunistų partijos.
A. B. Magil yra įgudęs žur

nalistas, daug keliavęs žmo
gus ir kelių knygų autorius.

Mirtingumas tarp flu 
sergančių

54 asmenys mirė nuo influ
enzas New Yorke, sako pas
kutiniai pranešimai. Bet dau
guma jų mirė ■ ne nuo pačios 
azijinės flu, o nuo visokių 
komplikacijų, kurios išsivystė 
pas tuos ligonius.

Laiško autoriai dar kartą 
primena apie sunkų darbo 
žmonių gyvenimą buržuazi
nėje Lietuvoje, apie tuos 
laikus, kai dėl nepakeliamų 
gyvenimo sąlygų iš savo tė
vynės vien Į Pietų Ameriką 
buvo priversti emigruoti 
apie 100 tūkstančiu žmonių. 
Krašte siautė skurdas ir 
vargas. “Po 1940 metų lie
pos 21 dienos, — rašo laiš
ko autoriai, — kai Lietuva 
įstojo į tarybinių tautų šei
mą, padėtis iš pagrindų pa-

sikeitė.”
Kalbėdami apie anksčiau 

minėta brošiūra, autoriai 
rašo: “Jo (brošiūros auto
riaus. — Red.) tvirtinimai 
—tai melas nuo pradžios 
iki pabaigos. Lietuvos gy
ventojai šiandien naudojasi 
laimingo gyvenimo vai
siais.”

Šmeižikams duotas rei
kiamas atkirtis.

A. Vaivutskas, 
K. Petkevičius

SIŲSKITE GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
DOVANŲ PAKETUS KALĖDOMS

PARCELS TO RUSSIA. INC
✓

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.
Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PARIETA! Į RUSIJĄ, 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 j 8-10 dienų.

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

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 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

Steve Nelson vadovauja spaudos 
kampanijai; bus darbuotasi, kad 
“Daily Worker” galėtų atsigauti 
Darbininkiškas “Daily Wor-( kalėjime, jis buvo terorizuo

tas, jo šeimyna buvo baugi
nama ir persekiojama, ir taip 
be galo.

Bet Nelsonas kietas žmo
gus. Jis Ispanijos pilietinio 
karo metu buvo Lincolno bri
gados komandierius, pulki
ninkas Ispanijos liaudies ar
mijoje. Jis senas unijistas, 
Pittsburgh o plieno darbininkų 
kovotojas.

Dabar Nelsonas sako,:
“Niekas dabar 1 nėra taip 

svarbu pažangiam judėjimui, 
kaip išlaikyti ir tvirtinti ‘Dai
ly Work erf. ”

Jis sako, kad jeigu norima 
statyti vieningą socialistinį ju
dėjimą, “Daily Workeris” bū
tinai turi būti išlaikytas. Jis 
sako, kad kampanija bus ve
dama už finansinės pagalbos 
sukėlimą, bet šalia to bus ve
damas vajus, kuris tiek pat 
svarbus arba dar svarbesnis 
— už skaitytojų skaičiaus pa

kęr” skelbia, kad Steve Nel
sonas stojo vadovauti kampa
nijai už laikraščio sustiprini
mą ir padidinimą. Kaip žinia, 
pradedant šia savaite, mini
mas laikraštis sumažėjo per 
pus, — išeina tik keturių pus
lapių. Bet šios savaitės pabai
goje, šeštadienį, spalio 26 die
ną, įvyks laikraščio darbuoto
jų, skaitytojų, rėmėjų ir'bend
radarbių konferencija. Ten 
bus tariamasi, kaip laikraštis 
galėtų atsigauti.

Nelsonas yra komunistas, 
kuris gal sunkiausiai nukentė
jo per paskutinį ragangaudiz- 
mo periodą. Jis buvo teisia
mas po Smitho aktu, jis buvo 
teisiamas po Pennsylvanijos 
tjaip vadinamais “sedicijos” 
įstatymais, jis buvo nuteistas 
20 metų kalėjimo, jis buvo 
laikomas vienutėje, karceryje, 
jis buvo fašisto užpultas ir su
muštas ligoninėje, panašiai, 
kaip jo draugas Thompsonas — 
buvo fašisto užpultas pačiame didinimą.

Siuvėjai susirūpinę, ar jie 
tikrai gaus daugiau algos

Apie 50,000 New Yorko 
Siinvėjų, kurie priklauso prie 
International La dies 
Garment Workers unijos, pra
deda rūpintis, ar į jie tikrai 
gaus algos pakėlimą, kaip tai 
numatyta kontrakte. Kaip ži
nia, moteriškų rūbų siuvėjas 
gauna tokias pat 'algas, ko
kias gavo ketveri metai atgal, 
nors nuo to laiko pragyveni
mo kaina žymiai pakilo. Uni
ja yra iškovojusi iš bosų pa
žadą, kad jie dabar pakels al
gas ant penkių su puse nuo
šimčio, tai yra, maždaug ant 
15 centų valandai, 
pakėlimui pritaria 
namas bešališkas 
ritis Rosenblattas.

Tokiam 
taip vadi- 
arbitrato-

klausimasBet dar didelis 
ar dauguma siuvėjų tą pakė
limą gaus. Iš patyrimo siuvę-, 
jai žino, kad algos pakėlimas

dažniausiai liečia tik geriau 
apmokamus kirpėjus (“kate
rius”), kurie gauna savaitine 
algą. Nuo jų negalima nusuk
ti pakėlimo. Bet jie sudaro tik 
mažą mažumą siuvėjų tarpe. 
Didi dauguma moteriškų rūbų 
siuvėjų dirba pagal štuką. 
Apskaičiuoti pagal nuošim
čius jų algas sunkoka ir bosai 
visuomet įstengia kaip nors 
sukombinuoti, kad nepakelti 
ant tiek, i.kiek žadėta.

Teoretiniąį imant siuvėjai 
per 11 metųį periodą išsikovo
jo algos pakėlimų ant 30 pro
centų: Bet visi siuvėjai- žino, 
kad jų algos toli nepadidėjo 
tokiu nuošimčių. • " ■ -

Unijos lokaluose eiliniai na
riai dabar kelia. reikalavimą, 
kad. unija griežčiau prižiūrė
tų, kad algos'tikrai būtų pa
keltos.

Kokiij saugumo priemoiiiŲ imtasi 
Britanijos karalienei viešint

Kuomet karalienė Elzbieta 
praeitą pirmadienį viešėjo 
New Yorke, kuomet ji ir jos 
vyras princas Pilypas važiavo 
parade per Broadway ir juos 
stebėjo minios žmonių, publi
kai galėjo atrodyti, kad vis
kas daroma labai laisvai. Bet 
faktas'yra, kad imtasi labai 
griežtų saugumo priemo
nių, nes bijota, kad kas nors 
iš ekstremiųjų airių arba grai
kų nacionalistų gali imti ir 
pravesti, jei ne tikrą pąsikėsi- 
Dimą, tai kokią nors demons
traciją — mesti į juos ką nors, 
arba panašiai.

Automobiliai, kuriais jie 
važiavo Broadway bulvaru, 
nebuvo atviri, nors publika 
galėjo juos matyti: jie buvo 
apdengti permatomo plastiko 
medžiaga. Gerai informuoti 
žmonės sako, kad tai medžia
ga, kuri neperšaunama, 
taip sakant, .jie važiavo 
dengtuose šarvuotuose
mobiliuose. Visi tiltai, per ku
kiuos jiems teko pervažiuoti, 
buvo policinių laivų; inspek
tuoti iš vandens pusės, tai 
yra, kad nebūtų sprogstančios 
medžiagos. Apie 600 policijos 
detektyvų, ginkluoti automa
tiniais ginklais po savo civili
niais drabužiais, sukinėjosi 
publikoje. Buvo ir daug FBI- 
agentų, specialio Valstybės 
saugumo skyriaus ginkluoti 
agentai ir net specialūs agen
tai iŠ britų Scotland Yard.

Buvo imtasi ir daug kitų

Ki 
ap 

auto

saugumo priemonių, kurios 
neskelbiama oficiališkai. ^ie
na tokių priemonių buvo sau
gumo organų didesnis dėme
lis į kraštutines grupes, kaip 
tai airių IRA arba graikų 
l.ipriečių nacionalistus čia. 
Mat, buvo daleista, kad tai 
vienos ar kitos grupės žmonės 
galį kėsintis prieš karalienę.

Karalienė- ir jos vyras pir
madienio priešpietį atvyko 
traukiniu iš Washingtono per 
Staten Islandą. Pusę po 11 
prasidėjo paradas, paskui pri
ėmimas miesto rotušėje. Ka
ralienė dar girtą dieną kalbė
jo Jungtinėse Tautose, apžiū
rėjo Empire State dangoraižį, 
dalyvavo vakare bankiete 
Walddrf-Astoria viešbutyje, 
vėlai vakare, apie 11 valandą 
šokių baliuje 7-to regimento 
kareivinėse, o po vidunakčio 
išskrido Britanijon.

MATTHEW A.
BIJYUS ■ ■

I (BŲYAUSKAS) ■

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St.;
Newark 5, N. J.
MAiriket 2-8172

Teatruose
Vokiški filmai bus čia 

rodomi plačiai publikai
Nęw Yorke rodoma daug 

britiškų, frąncūziškų, itališ
kų, japoniškų ir kitų užsienio 
filmų. Laiks nuo laiko vienam 
teatre (Cameo) rodomi ir ta
rybiniai filmai. Bet vienos di
delės šalies filmai beveik nie
kad nerodomi plačiai 1 publi
kai — tai Vokietijos. 1 Tiesa, 
72nd St. Playhouse kino teat
ras dažnai rodė vokiškus’ fil
mus, bet jie rodyti be angliškų 
prierašų, jie garsinami tik vo
kiečių kalbos spaudoje čia, 
jų nerecenzuoja bendros 
spaudos kritikai, taip, kad jie 
iki šiol buvo rodomi tik vokiš
kai kalbantiems newyorkie- 
čiams, ne platesnei amerikie
čių publikai..

Dabar minimas teatras įve
da naują tvarką. Vokiški fil
mai bus rodomi sn angliškais 
prierašais, jie bus garsinami 
bendroje spaudoje, kitaip sa
kant — jie bus patiekti pla
tesnei publikai panašiai, kaip 
patiekiami Francūzijos, Bri
tanijos ir kt. užsienio filmai.

Ęeje, gerj filmai dabar ga
minami abiejose Vokietijos 
dalyse — Vakarų ir Rytų. Ku
riuos filmus rodys 72nd St. 
Playhouse, ar rodys abiejų 
Vokieti JOS dalių, ar tik Vaka
rų. neaišku.

Du užsienio filmai Šią^y._ 
savaitę bus rodomi čia (

Paris teatras Manhattajre 
šią savaitę pradeda rodyti 
francūzižką filmą “And God 
Created Women” (“Ir Dievas 
sukūrė moteris”. Filmo garsi
nimuose sakoma, kad dievas 
sukūrė moteris, bet pats vel
nias 'sukūrė Brigitte Bardot. 
Brigitte, mat, skaitoma gra
žiausia, patraukliausia ir la
biausiai koketiška Francūzi
jos ekrano jauna aktore, kuri 
ten vadinama “šių dienų Ve
nus”. Ir jeigu to dar neužten
ka, tai filme šalia jos vaidina 
nedaug atsiliekanti gražuolė 
Isabelle Carey. Kaslink turi
nio — kritikai sako, kad tame 
filme turinys nesvtrbus — Bri
gitte ir Isabelle sudaro turinį.

Antras užsienio filmas, ku
lis šią savaitę pasiekia New 
Yorką, yra filmas iš Ispanijos, 
paremtas 
tragedija., 
labai retai 
riko j e.

klasikine Senecos 
Filmų iš Ispanijos 
tenka matyti Ame-

“Around the World in 80 
Days” yra populiariškiausias 
filmas New Yorke ir Ameri
koje bendrai.

Moters užmušėjas 
laukia teismo

irDouglas Peny areštuotas 
laukia 'teismo. Jis nužudė 
Bertha Lee Wright, su kuria 
js gyvenęs kaip su žmona. 
Teisme paaiškės, kodėl 
nužudė..

Susirinkimas

jis .14

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Siuvėjų 54 skyr. mėne
sinis mitingas įvyks spalių 23 d., 
5:30 v. v. Uunijos patalpose, 11-27 
Arion PI. Bus svarbių pranešimų. 
Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.

204-206)

LLD 1-os kp. susirinkimas 
įvyks spalio 25-ą, 7:30, Liber
ty Auditorijoje. Svarbu vi
siems nariams būti, turėsime 
rinkti Centro komitetą ir yra 
kiti reikalai, būtini tuojau 
svarstyti ir spręsti. Valdyba.

PAKOL JIE PASILAIKO
Sutaupykite $200 NOWI pilnai 120 

bass Italian, Piano Accordion.
Užregistruoti

$350. Dabar $150,88.
26 Warburton Ave., Yonkers, N. Y.

Yonktrs 8-2557

(206-208)

Transorto
(TWU) jos

Rengiantis prie 
darbininkų unijos 
prezidentas Michael J. Quill 
priruošė specialų raportą, su
sidedantį iš 112 puslapių. Tas 
raportas sako, kad vyriausia 
užduotis, kur' stovi prieš 
Amerikos unijas, yra kovoti 
už taiką, už nusiginklavimą.

Raportas taipgi sako, kad 
McClellano senatims komite
tas, kuris neva tyrinėja ko
rupciją unijose, vyriausiai tu
ri vieną tikslą : apteršti unijas, 
pakenkti joms, ir tai ne tik 
toms unijoms, kuriose yra ne
švarių elementu, bet visoms.

DELICATESSEN & GROCERY 
Geroje vietoje Brooklyne, Modcrniš- 
ka krautuve, pilnai įrengta. Alaus 
laisniai, salads, cold cuts, namų 
gaminimo valgiai. Jeigos $2,100 ir 
mėnesį. Arti teatro, šutvių & 
transits. 4 gražūs rūmai ant krau
tuvės, apšildomi. Parduoda nupi
gintai greitam pardavimui 

šaukite: GEdney 5-4214 
(206-212)'

GROCERY 
FRUIT & VEGETABLES

Vieta super markete. Geras pasiū
lymas priimtinas. 186-06 122nd
Ave., Springfield Gardens, šaukite: 
LA. 5-9474, po 6 P. M. JA. 8-8604.

(203-5)

HELP WANTED MALE

AUTO MECHANIKAS
Patyręs, įdėjimui perbudavotų in- 
žinų ir Automatic transmissions. 
Turi kalbėti šiek-tick angliškai. 
Causeway Service Station, 128-01 
Menich Blvd, Jamaica, L. I., N. Y. 
Arba šaukite: LA 8-0287.

(206-208)

PLUMBER, 1-MOS KLASES
Dėl Jobbing, su chauffeur laisniais, 
gera mokestis. Nuolatinis darbas. 
Turi kalbėti angliškai. Everlast 
Plumbing, 238 E. 169th St., Bronx.

šaukite: CY. 3-9020
(206-208)

Namų Prižiūrėtojas. 2 šeimų na- 
X

Tnas Bronx. 4 kambariai, apart- 
mentas, žema renda. Skambinkite 
tarpe 5-6 v. v. Oldfield 3-2637.

SKINNER, HAND & MACHINE

Patyręs vyras dėl fleshing sunkių 
kailių, mečkų etc.

JONAS BROS
Tel. MO. 4-1863

(203-205)

ELECTRICIAN

Patyręs prie kontraktoriaus.
Nuolatinis darbas 

Turi kalbėti angliškai.
šaukite: BAyside 5-7888

(203-205)

REIKALINGAS SIUVĖJAS
$75.00 į savaitę
5 dienų savaitė

CONNIE CLEANERS
740 Middle Neck Rd.

Great Neck, L. L, N. Y.
HUntcr 7-1843

(203-205)

NAMO PRIŽIŪRĖTOJAS

21šeimų namas, Bronx. 
4 rūmų apartment as. 

žema renda.
šaukite:

OLDFIELD 3-2637

PIANO DIRBTUVEI REIKIA

Cabinet Maker
Fly Finisher—Rubbers 

Jaansen Piano Co.
237 E. 23rd St., N. Y. C

ŠAUKITE MU. 4-4827
(205-211)

MALE and FEMALE

JUST TO INFORM YOU. Our 
season is in full swing. We have 
num hsehold help for immediate 
placement such as cooks, chamber
maids, waitresses. Houseworkers 
sleep in or out. Nurses and Gover
nesses. UNITED AGENCY, 7 E. 
59th St. Plaa 5-6700.

HELP WANTED—FEMALE

Namų Darbininkė. Jauna mote
riškė, su patyrimu. 2 dienas į sa
vaitę. $10 ir važinėjimo išlaidos. 
6 kambarių namas (ranch) Jamaica. 
AX. 7-3821.

SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Tuoj (reikalingos
Su patyrimu. Gera alga.

TE. 8-2975.
(201-207)

For Sale

MASPETH, QUEENS. Parsiduo
da Paint & Wall Paper krautuvė. 
Modemiška—graži, On thorough
fare in thaising business commun
ity. 2 lietuvių katalikų bažnyčios. 
Puikiausia proga, šaukite Twining— 
TW. 8-0377.

REAL ESTATE

(205-207)

Myrtle Ave.—Williamsburg, 20 
family brickhouse. No heat, 
flat. Rent $6,600. Cash $6,000. 
good income. PR. 1-8800.

(200-206)

Cold
Very

MASPETH
NĘW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), • 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6% rūmo, l’/2 maudynės, sci
ence virtuvė, Hollywood maudynės, 
misingio vamzdžiai, garu šildomai 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
ir bažnyčių. $19,990. COLBY 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drive. 
Tel. HA 6-4700. (203-212)

Luncheonette. B’klyn. Opp. Kings 
Co. Hosp. Gross $l<200-1250 wkly. 
Net $300-350 wkly. 7 A. M.—9.30 
P. M , 7 days. Rent $175. Partners 
or family. $13,500. Established 9 
yrs; familv difficulties. PR. 8-9619, 
after 7 P. M. (202-20$)

Luncheonetet. Kaina tinkama grei
tam pardavimui. Dabar daro $500- 
600 į savaite, dienos. Pora gali 
pagerinti biznį, operuojant 6 dienas. 
Arti fabrikų, mokyklų, St Micha
el’s parapijos,. Brooklyne, kampi
nis. Visos transportacijos. $80 men. 
rend. 3 m. lease. ST. 8-9182.

(201-207)

Valgykla. Fontanas, Bronx, N. 
Gera vieta. E. 149th St , arti , A. 
ir P. ir Šv. Marijos projektinių na
mų. Įeiga $2000 j mėnesi. Ideališ
ka porai. Parduodame su nuosto
liu Per daug valandų vienam vy
rui. MO. 9-9674.

(201-207)

KEPYKLA
Daro gerą bizni, Flushing, N Y. 

$1,300 i savaitę.
PR. 5-6574 (3—6 v. v.)

(201-207)

DELICATESSEN. Estblished 9 yrs. 
100% location, Nassau County. 
Large new packing lost, $1300 
weekly gross without salads. No 
living quarters, low cash. Owner. 
Call PV. 8-9777. Attorney IV 3-7593.

Luncheonette. Modern, exc.i op 
for couple Now Grossing $600 p 
wk. 5 days, can do more. Est. 
yrs. All modern, near factories and 
trucking companys. Moderate rental, 
4 yr. lease to go. Option. Priced 
right for quick sale. Owner has 
other int. 540 W. 35th St,, bet. 10th 
& 11th Aves , LO. 3-0889.

(200-206)

Upholstery & Drapery Shop, estab
lished 8 years, plenty work, cater
ing to a fine cliantele. Excellent 
income to capable party. Located 
in Manhasset, L. I. Cannot con
tinue due to operation. Must sa
crifice for immediate sales. All 
customers turned over with the 
business. A chance of a life-time. 
Call MA. 7-0444 or BA. 4-3827.

(205-211)

GAS STATION

Išsiduoda ant lyso. Proga mecha-1 
nikui. 74-24 101st Ave., Ozone Parli » 
(tik pervažiavus Brooklyn line). Lit 
ga verčia parduoti. Kaina prieina
ma Šaukite: MI. 1-1851 arba VI. 
5- 9549. (205-2U)

PARSIDUODA RESTAURANTAS. 
Daro $400 į savaitę. 5 dienos. Va
karais uždaras. Privatinis savinin
kas. Dirbtuvių distrikte. Ideališ
kas porai. Pilna kaina $1,200. Pir
mas su $1,200 bus savininkas. Že
mi bizniavojimo kaštai RA. 9-9580, 
39-15 24th St., Long Island City, 
N. Y. (205-211)

DEKORAVIMO KRAUTUVE 
įsteigta 30 metų. Forsyth St. Ketu
rios reguliarės sirtgers, (1) Blind- 
shotch, (1) overlock, (4) dideli sta
lai, Ofiso Įrengimai Daro gerą 
biznį. Puikiausios įėigos. Daro 
$1,000. Renda $100 į mėnesį. Ly- 
sas iki 1960. CA. 6-8624.

(205-211'

MISC. ADS

Tractor & Trailer Clearance. All 
in A-l condition, many years of 
service, from these low priced units. 
Heavy duty 100% rubber Diesel 
Tractors. (1) ’52 Mack & 1 ’53 
Cummins, (5) Flat Trailers, from 32 
ft to 40 ft. long. Steinway Trucks, 
4202—19th Ave., Astoria. 
9142.

RA.
(200-206)

. TELEVISION

Kodėl jums reikia vaižuoti į N. 
Y. ar N. J. pirkti Televiziją, šal
dytuvus, Hi-Fi, skalbykląs, kuomet 
galite gauti su taupinimu' pas NEW 
DORP T. V. & APPLIANCES. 86 
New Dorp Plaza, New Dorp, Staten 
Island Turime antrarankių TV se
tų, kaip nauji, 1 m. garantija. EL. 
1-1914.

Ufcra&yldte Laisve savo draug.

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., spalio (Oct.) 23,19bt.
i




