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K R1S L A1 Jungt. Valstijų bomber
“5-to amendmento 

komunistai.”
Puikus planas.
Kieti faktai.
Dar iš Italijos.

iai 
bando įbaugini progresyvę 
Guatemalos vyriausybę

$10,000 Fondo Sieja
Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 

Turime Sukelti $10,000 Fondą

Protestantų suvažiavimai 
smerkia ragangau < I ži u s 
kaip Amerikos tironus

Rašo A. BIMBA

Senatorius McCarthy pa- 
iJ'rębė prezidentą Eisenhov e- 
ri ir armijos sek rotorių Ste
vens’ “Penktojo amendmento 
komunistais.” Mat. jie atsi-

| bombonešiai

pranama,

kalbiu kurie
•ų. lai esąs 
ne McCartliv

g r esy ve G u a t e m a 1 ą, 
Centrinės Amerikos

lartistai
tiktai vieni ma- 
aitvsis nekomu-

Gal taip ir gerai. Juo dau
giau žmonių McCarthy mosis 
aprieti, tuo greičiau Amerika 
sukils prieš makartistinę pa- i

Aukščiausio Teismo nuospreii 
d is prie 
imamas

rasinę segregaciją 
rimtai. (’olumbijos 

mokyklų superin- 
pasiūlė plana nuo- 
pravedimui gyvo-

aiman.
Tame Įphine nusakoma:
Pirmas, joks mokinys ne

privalo būti diskriminuoja
mas dėl jo rasės bei odos

Antras. visi mokytoju pa 
skyrimai turi Luti pravedam 
neatsižvelgiant i jų rasinę kil 
mę.

Trečias, joks vaikas nepri
valo būti verčiamas lankyk 
mokyklą ne savo distrikto dėl 

rasinės kilmės bei odoj

Ketvirtas, šioms mokyklos 
metams pasibaigus. ateityje 
neprivlo būti jokiuose vaiku 
bei mokyklos personalo rekor
duose* žvmima jų rasinė kilme

Penkta, visos mokyklos tu 
ri būti pilnai išnaudojamos, 
neatsižvelgiant į mokiniu ra
sine kilmę bei odos spalvą.

Ypatingai puikus ketvirtą
jį o k v-<ris punktas. Jokiuose 

klf^jį užrašuose nebus 
mm. kad šis vaikas,

baltas.
juodas. Vardas, 
amžius — ir that

ar SlJl 
o šis 

pavarde.

ir rašoma 
kraštu žmonių 

gyvenimo lygį-

“ckeno- 
socialisti iriuose

faktai

Daug kalbama 
apie Įvairių 
ekonominio 
Ypač daug komercinėje spau
doje prirašoma apie 
mini skurdą” 
kraštuose.

Bot kieti 
daugiau, negu
ant balto popiorio. štai to
kiu saujelė. Jie kalba apie 
mirtingumą Įvairiose šalv«'\ 

Jungtinėse Valstijose stovė
jo šitaip: 1913 motais 19.8, 
1927 m. 11.3. 1913 m. 9.6.

Anglijoje: 1913 m. 1 1. 1927 
m. 12.5. 1953 m. 11.4.

Francūzi jojo: 1913 metais 
17.7. 1927 m. 16 5. 1953 m.

m.

virš

Pu o m i, su
nkai drasi- 
prieš (,pro- 

ki ta 
res-

Kitas didžiulis lėktuvas 
primetė į Guatemala lape
lių, šaukiančių žmones 
kilti prieš savo valdžią.

JANKIAI “IŠSKAPY
SIĄ” GUATEMALA

American

su-

New Yorko 
ir Chi-

tiems, pondentas, pranešė
f laikraščiams:

“Gana tikrai atrodo, kad
i pačios Jungt. Valstijos,

tie šautuvai gal būtų per

GUATEMALA SIŪLO 
HONDURUI TAIKĄ 
IR DRAUGIŠKUMĄ

Guatemalos valdžia ket-

mam Hondurui tuojau pa
sirašyti nepuolimo ir drau
giškumo sutartį.

ko Hondūrą ir Nikaraguą 
savo talkininkais prieš Gu
atemalos progresyvią val-

Gresia mirtis dar 
46-šiem sprogusio 
laivo jūreiviams

galų gale, išskapys komu
nistus iš Guatemalos val
džios. Didysis 1 * 
tėra tik dėl to, ar komunis-jse ir gaisre žuvo bent

Quonset Point, R. I. - 
| Patikrinta, kad karinio lai- 

klausimas | vo Benningtono sprogimuo- 
'■ 95 

tų remiama dabartinė pre- į jūreiviai. Tarp 200 sužeis- 
. i pavojin

gai sužaloti, kad jiems grę- 
sia mirtis.

i

I ,ai vyno komandierius 
Carney, peržiūrėjęs apde
gusį ir apardytą laivą, 
sakė, tai dar keisčiausia 
laivo nelaimė iš visu, kurias 

c z

zidento Jacobo Arbenz’o tųjų yra 46 taip 
‘valdžia bus išmušta sun
kiuoju būdu ar lengvuoju.”

___ *

eūzų laivą, j ieškodami 
ginklu Guatemala!

Balboa. — Jungtinių Val
stijų valdininkai Panamos 
kanalo ruožte iškrėtė pre
kinį Francijos laivą, nu
žiūrėdami, kad jis gal Gu-

Rado automatinių šautu
vu, kurie adresuoti El Sal- 
vadovui, mažytei Centri
nės Amerikos respublikė- 
lei, kuri rubežiuojasi su 
Guatemala.

Kanalo ruožto valdinin
kai. tačiau, spėlioja, kad

Brownell suranda, kad 
Paul Crouch melavo apie 
komunistus armijoje

Washington. — McCar- 
thy’o advokatas Roy 
gyrėsi tyrinėjančiai

Cohn;
Sena-!

JParvbu Sąjungoje: 191.°, 
(ta\s laikais dar nebuvo

22 R.rybu) .30.2. 1927 m.
1953 ^Aais R.9.

pondentas rašo
kores- 

pietinoR

Jis turi šnipo 
Croucho, buvusio 
sto, parodymus,

Mau Mau sudegino 
angly pony hotelį

Nairobi, Kenya. — 
Mau negrai sudegino 
lu didžiūnu viešbuti 
tuose. Tame viešbutyie ap
sistodavo ir .karališkieji 
svečiai iš Anglijos.

Anglai praneša, kad jų 
policija per 24 paskutines 

nukovė dar 25 nevalandas 
grūs.

Mau 
ang- 
rais-

PASAULINIS DENTIS- 
TŲ SUVAŽIAVIMAS

Knokke, Belgija. — 
isidarė pasaulinis dantų 
I dytojų suvažiavimas.
lyvauja daugiau kaip

At- 
gy-

600

komuni- ]<os p. pasaulio dalių.
sto, parodymus, jog armi- _
joje buvo 1,000 komunistų, I

sekretorius Jeruzalė. 
jų nagan. fina „ — -

. — Jordanas kal- 
t tina Izraelio kareivius, 

Generails Jungt Vasti-' kad Jie užpuolę Jordano 
ju prokuroras H. Brownell! arabV kaima Ber°n apskri- 
dčl to pastebėjo, kad Paulo k'16 užmušę 4 gyvento- 
Crouch meluoja, priešta- pus* 
raudamas pirmesniems sa-:

. 1~ 4- l — 4- * 4- * * už tai jis i Sugedęs maistas apnuodijo 
galėtu būti teisiamas. mn J- - - - - - - - - - -  ' i OZ žmones beprotnamyje

bet armijos
Stevens neėmė

Britiškoj Guianoj 
lai surado kasyklas bran
gaus kolumbito metalo, ku
ris naudojamas nerūdijau-, 
čiam plienui gaminti.

ang

ORAS. — šilčiau ir lietus 
su perkūnija.

Morristown, N. J. — Su
gedusiu maistu apsinuodijo 
102 ligoniai ir tarnautojai 
valstijinėje pamišėlių ‘li
goninėje GreysTone Par
ke, arti Morristowno. Pra
nešama, kad visi pasveik- 
sią.

Labai silpnai žengiame pirmyn. Pusė vajaus laiko 
prabėgo, o fondo nesukėlėme nė trečdalio. Permažai 
parengimų fondo reikalui, ’ tai nėra progų susieiti 
žmonėmis ir paprašyti fondui dovanų.

Šiuo kartu fondą parėmė sekami asmenys:
A. S. Nevvjersiečiai ............................. $25.00
J. A. D. Keršulių draugai .............. '. . . 25.00
A. M. Shultz, West Linn, Oregon ...... 12.00 

S. F. Smith, Los Angeles, Calif............. 12.00
Anskiai, Brooklyn, N. Y........................ 10.00
Antanas Sheiris, New Kensington, Pa. . 10.00
K. Karlonienė Maspeth, N. Y.................. 7.00
A. Kazakevičius, Newark, N. J.................. 6.00
Biržų Liola, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
Marytė, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
Ona Vršniauskienė, Boston, Mass............ 5.00
Augustina, Binghamton, N. Y............... 5.00

5.00 
5.00

P. Anuškevičius, Newark, N. J..................3.00
K. Stelmokienė, Newark, N. J.   ........... 3.00

S. Aliukonis Paterson, N. J.........................2.00
J. ir O. ^Balčiūnai, Montreal, Canada .... 2.00 
V. ir M. Pakuliai, Middle Village, N. Y. . 2.00 
M. Pacenkienė, Wyoming, Pa.................... 2.00
V. Grozan, Lake Worth, Fla......................2.00
V. Puchin, Sparks, Nevada .................... 2.00

J. Karan, Monterey, Calif

St. Meison, Miami, Ela................
F. J. Kasputis, Millbury, Mass.
Miąmiečiai .. . ................ . ...........
J. Grigaliūnas, Toronto, Canada
J. Bemokslis,' Phila, Pa. ...........
A. Lapash, Richmond Hill, N. Y..............1.00
J. Barčas, Toronto, Canada .................... 1.00
J. Berškys, Toronto, Canada .................. 1.00

2.00
2.00
1.00
1.00

su suva- pasirašyti net Nepriklau-
žiavimai šia
smerkė makartišką “tiro
nišką medžioklę“ prieš I 
įtariamus komunistus.

Minneapolis, Minnesota. į reakcininkų šėlimus. Su-
. t i važiavimo priimta rezoliu-— Amerikon hnnrisstii su- ..

važiavimas

i ragangaudžius,
prieš

I įbaugina daugelį amerikie- 
ičių, kad žmonės bijo net 
asmeniškai pasikalbėti įvai
riais svarbesniais klausi-

i mais.

i Guianiečiai nutrenkė 
galvą paminklui 
angly karalienės

Milwaukee, Wis. — Me- 
distu moterų suvažiavi-

“Tam tikri asmenys ir 
grupės taip Įnirtingai siau
tėja prieš Zkomunizmą, kad 
atakuoja kiekvieną skirtin
gą mintį kaipo neištikimą

jie apkaltina, tai vadina 
jau kaltės įrodymu. Jie 

l savotiškais sumetimais iš- 
I kraipo tiesą, keldami nuo-

Iš anksčiau gauta $2769.00. Dabar iplaukė $166.00. 
Viso iki šiol $2935.00.

Labai dėkojame visiems', kurių vardai aukščiau iš
spausdinti, už gražią paramą. Prašome visus, kurie dar 
neprisidejote į fondą su auka, pasiskubinti. Taipgi 
prašome kolonijų veikėjus labiau rūpintis ruošimu pra
mogų. Laiko jau nedaug teliko; turime labai skubiai

Kun. Ralph W.' Sock- 
Įman, Metodistų Kristaus 
į Bažnyčios klebonas iš New 
j Yorko, kalbėdamas suva- 

Br. Guiana. — Guianie- žiavimui, pareiškė, jog: 
įčiai, Anglijos priešininkai,' — Medžioklė prieš ko- 
; dinamitu nusprogdino gal- i munizmą taip Įgąsdino 
vą milžiniškam paminklui j amerikiečius, kad “šiandien 
buvusios anglų karalienės ■ sunku būtų rast žmonių, 
Viktorijos, Georgetowne, i sutinkančių pasirašyti Ne- 

I Britiškos Guianos sostinė-; priklausomybes Pareiški- 
! je. ;mą” (kuriuo Amerika 1776
i Anglai neseniai pašalino įpaskelbė sa\o ne
vietinę progresyvę guia-: l)in^aUb(,nič )(-‘ nut) Angli- 
niečiu valdžia Britiškoj i Jos'’ 
Guianoj, Anglijos koloni-i ĮBAUGINTI KUNIGAI 

j joj, šiauriniai - rytiniame' “Bažnytiniai vadai da- 
■ Pietų Amerikos kampe. i bar irgi taip įbauginti, kad 

-- : bijo paremti net visai ge
taiTunisiečiai užmušę dar 

keturis francūzus subversyviaiy
būti

✓

Laisves Administracija

Indijos darbo unijos sveikina 
korėjiečių ir indokinieeių

rn . „ _ . , I nytiniai protestantų su-
i fums — Irancuzai skel- va^iavimai Minneapolvje ir 
|bia. kad l umsijos “terori-! Milwaukee. smerkdami ra- 
ptai užmušė, keturis i ?ane,.iu(j^jus> Sykiu smer- 
;cūzu tarmei ius. i kė ir. komunizmą. Nes jei-
i Per kruvinus susiduri- bfltu lenke‘ konluniz. 
mus tarp rl unisijos tauti-' m!1 , m:,kaHist;li nnijti.

Kalkutta, Indija. — Susi-1 sumušė 
rinko Visos Indijos

stovaudamas 700 tūkstan
čių narių.

Kongresui atsidarant.

impe-
De-

Amerikos
Dar-j rializma Korėjoje, o 

„e mokartinė Vietnamo 
sumuša francūzų 

Indokinijo-

smą, kad “Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublika

imperializmą
je.”

(Komercinė 
spauda todėl sako, jog “ko
munistai vadovauja 
jos Unijų Kongresui.”)

Amerik'os

Susikūlus dviem lėktuvam, Japonu valdžia bijo leist 
žuvo 2 kariniai lakūnai savo seimo narius į Rusiją

Atlantic City, N. J. —■ Tokyo. —■
Ore susikūlė du rakietiniai nijos seimo 
lėktuvai vienas j kitą ir 
susprogo, užmušant abudu Sovietu Sajung;l. Iz ,1-m W i I Ir. • ..  v ‘ <-> vkarinius Jakūnus ir sužei- 
džiant du kitus.

Indianapolis, Ind. — Poli
cija užklupo ir nušovė pro
testantų kunigo sūnų Chas. 
Ed. Ruffiną kaip nužiūri
mą plėšiką.

Washington. — Ethiopi- 
jos karalius Haile Selassie 
prašė 100 milijonų dolerių 
“paskolos” iš Amerikos,

nariu t prašo 
valdžios leidimo keliauti i

v I

jos užsienio reikalų

“Nenorime duoti 
isportų. Netiktų

ninku ir francūzų policijos • ki*’riai įšauktų ir tuos 
suvažiavimus “komunisti- 

i niais.”mušta 8 asmenys.
už

Prancūzai nelabai pasitiki

muštruotojais
Seoul, Koi — Atvy-

Bolivijos unijistai ir 
studentai protestuoja 
prieš lėktuvu baze jankiam

Gazounaud stebėjo, kaip 
Indi-! Amerikos oficieriai lavina 

Pietinės Korėjos tautinin
kų kariuomenę. Dėl to ji
sai sakė, Francija norėtų, 
kad amerikiniai oficieriai 
muštruotų Indokinijos 
tautininkus, 
po francūzų komanda ame
rikonai galėtu indokinie- 
čius muštruoti.”

H

minis-

jiems 
jiems

met Japonijos premjeras

Stokuoja žinią iš 
Ženevos konferencijos

Ženeva, Šveic. — šiuo 
kuo- tarpu Ženevos konferenci

ja slaptai svarsto pasiūly
mus apie baigimą karoYošida rengiasi apkeliauti francūzų ir denlokra.

pasaulį” (aplenkiant So
vietų Sąjungą, Kiniją bei 
kitus komunistinius kraš
tus).

tinio Vietnamo. Taigi su
stabdyta faktinai visi ofi
cialūs pranešimai iš kon
ferencijos.

La Paz, Bolivija. — Boli
vijos darbo unijų centras 
ir studentų organizacijos 
reikalauja atsaukt genero
lą Ant. Selemą, kaip ža-

dorių Washingtone.
Darbo unijos ir studentai 

smerkia Selemos pasiūly
m a, kad 
įsitaisytų 
Bolivijoj.

bazę

padėtų Jungtinėms Vals
tijoms apginti Panamos 
kanalą nuo progresyvūs 
Guatemalos bei “kitu ko- ’ 
munistu.” I

LAISVĖ ANTRADIENĮ 
NEIŠEIS, nes pirmadienį 
oficialė Memorial Day 
šventė, kurią ir Laisvės 
darbininkai švenčia; todėl 
negali paruošti antra dieno 
laidos.
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“Malenkovas nėra visaga
lis,“ surinka Chicagos ma
li artistų Naujienos.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
kad Grigaitis buvo sau įsi
kalbėjęs ligą. Jis manė, kad 
Malenkovas yra visagalis. Tik 
dabar surado, jog tas žmogus 
nėra visagalis, ir labai 
džiaugiasi.

tuomi

dalyvauti ir visi buvę malo
niai priimti.

1951 metais Amerikine As
tronominė Draugija buvo už- 
kvietus Amerikon tarptauti
nę astronomų konferenciją. 
Bet tuojau buvo apsidairyta 
ir surasta, kad daugeliui as
tronomų 
tų nebus 
ją įkelti, 
draugija
Konferencija Amerikoje ne
galėjo įvykti.

Tai kur daugiau “geleži
nes uždangos“?

iš socialistinių kraš- 
leista Amerikon ko-

Tuo būdu minėta 
užkvietimą atšaukė.

Visa tauta liūdi
Visa Amerika tapo supurtyta ir į didelį liūdesį su

blokšta pranešimu apie baisią nelaimę su lėktuvnešiu 
‘Bennington.” Arti šimtas jaunų vyrų, sūnų ir brolių, 
jau neteko gyvybės, virš du šimtai yra sužeistų, nema
žai kurių gal neatlaikys kančių, o kiti gal visam amžiui 
pasiliks paliegėliais.

Visų lūpose klausimas: kas kaltas už šitą nelaimę?
Atsakymo nesiranda ir veikiausia niekuomet nebus. 

Pradėta platūs valdiški nelaimės tyrinėjimai. Kaip 
nors laive kilo gaisras ir įvyko eksplozija. Nuostoliai 
.leapskaičiuojami. Žuvusiųjų bei sužeistųjų šeimos ii’ 
artimieji gyvena didžią širdperšą. Jiems eina mūsų, ei
na-visos tautos, giliausia užuojauta.

Paryžius “svyruoja”
Gal gi Ženevos konferencija ir duos Indokinijoje 

De- 
pa- 

savo

ŠIANDIEN KOVOJA. 
RYTOJ GALI VERKTI

“Bažnyčia kovoja prieš 
munizmą,“ šaukia 
marijonų Draugas.

“Bažnyčia, dėdama pastan
gas pavergtiems katalikams 
išlikti savo tikėjime, tuo pa
čiu kovoja prieš komunizmą, 
šiuo metu tarp Italijos, Pran
cūzijos ir Vakarų Vokietijos 
lyderių v.yksta i 
bendradarbiavimas. Europos 
Gynybos Bendruomenės rim
čiausi rėmėjai yra katalikų., 
valstybininkai Konradas Ade- 
i aueris, Robertas Schumanns 
i<- George Bidault, Alcide do 
Gasperi ir Mario Scelba.“

Tai visa tiesa. Bet ar 
sveika katalikų bažnyčiai taip

l<0- 
Chicagos

reikšmingas MęCarthy

paliaubas. Visiškai rimtai susidomėta Vietnamo*
mokratinės Respublikos (Vietminh) pasiūlytomis 

Francūzijos kabinetas įsakė
Ženevoje Vietminho pasiūlymus 

Amerikos spauda tai skaito
O mūsų delegacijos galva

pareiškė, kad derybos Vietminho pateiktomis 
mis būtų siekimas “negarbingų paliaubų.”

• Paryžius, žinoma, “susvyravo” ne iš geros

baubų sąlygomis. . 
pasiuntimui Bidault 
rimtai apsvarstyti.
vyžiaus svyravimu.” Smith

valios. 
Francūzijos žmonėse toks didelis ir vis dar augąs žmo
nių pasipiktinimas Indokinijos karu, jog Laniel kabine
tas nebepajėgia atsilaikyti. Parlamente iškilo reika
lavimas karą užbaigti. Pranešimai iš Paryžiaus sako, 
kad jeigu bėgyje ateinančių kelių dienų Bidault nepar
ves iš Ženevos karo paliaubų sutarties, Laniel kabi

tų politinį vežimą? Daleiski- 
me. kad Adenauer ir Scelba 
netenka galios. Kas tada? 
Ką pagalvos apie bažnyčią 
tie žmonės, prieš kuriuos jinai 
taip atkakliai kovoja? Jie 
gali dvasininkų nepaglostyti. 
Jie gali iš dvasininkų atimti 
dvarus, palocius ii' luomines 
privilegijas. Tada jems bū
tu riestai. Tada jiems pra
sidėtų dantų griežimo laikai.

Juk taip jau yra atsitikę ne 
\ ienoje 
atrodo,

KĄ MANO MOKYKLINIS 
JAUNIMAS?

New York University De
partment of Journalistm lei
džiamas savaitraštis “New 
Workshop” pateikia davinių 
apie Amerikos mokyklinio 
jaunimo atsinešimą linkui 

ir makartizmo. 
Apklausinėjimas buvęs pra
vestas tarpe 41 kolegijos stu
dentų leidžiamų laikraščių 
redaktorių. Daviniai įdomūs.

Studentai kritikuoja kon
gresines investigacijas, ku
rios visos pasibaigia ragan- 
gaudizmu. Tik mažuma pri
taria investigacijoms. I 
tie studentai pasmerkia 
Carthy.

PRANEŠIMAS 
IŠ HČNDURAS

Mc-

Cen-

lalyje. Todėl, 'mums 
bažnyčiai nereikėtų 

dądžiuotis Adenauo- 
riais ir Scelbomis.

Honduras yra viena iš 
tralinės Amerikos respublikų. 
Joje uždrausta viešai dar
buotis unijoms ir politinėms 
partijoms, kurios nesutinka 
su dabartiniu režimu. Bet iš 
ten pranešama, kad kovo 
mėnesį buvo atlaikyta slapta 
konferencija ir formaliai su
organizuota Honduras Komu
nistų Partija. Ji veiks nėlega-

Laišką aplaikė bethlehe- 
m ietis F. Zavis nuo brolsū- 
nio iš Darsūniškio mieste
lio, seniau buvusio Trakų 
apskr., Kruonio valsčiaus, 
dabar—Kauno srities, Žiež
marių rajono:

Mylimas Dėde-,
Po antro pasaulinio karo 

mes dar tik gavome pirmą 
gromatą, kurią išsiuntet 1 
kovo, 1954 m., mūsų tėve
liui Bernardui Zavistanavi- 
čiui. Aš, jūsų anūkas, jūsų 
brolio Bernardo sūnus, Z. 
Jonas, rašau jums, dėde, šią 
gromatėlę, kurioje parašy
siu apie tėvelio Bernardo 
Z. nužudymą.

Po karo, 1944 m. gruo
džio 14 d. jį žiauriai nukan
kino hitleriški - lietuviški 
nacionalistai. Ir mūsų šei
mynėlė be tėvelio liko ne
maža: 7 broliai, 3 seserys 
ir mama, Pranė. Vyriausias 
brolis buvo 17 metų. x

Per šį karą/ antrąjį pa
saulinį, ėjo pro mus fron
tas. Vokiečiai sudegino mū
sų namus. Tik dėka Tary
binės valdžios, kuri mums 
daug padėjo, vėl išsistatėm 
dar gražesnius namus, kaip 
buvo, ir vėl gyvename gra
žiai. Trys broliai, Juozas, 
Antanas ir Pranas tarnau
ja Tarybinėje Armijoje, o 
aš likęs prie motinos su bro
liais Alesium, Vytu. Povi
lu ir sesutės Ona, Elena ir 
Angelytė, jauniausia 10 
metų.

Tai tokia, mylimas dėde, 
mūsų likusi šeimynėlė. Gy
venam gerai, tik nelaimė, 
kad nužudė tėvelį, jūsų bro-

Kodėl Laisves vajus turi 
pilnai pavykti?

Kaip visiems laisviečiams, taip man labai rūpi 
raščio vajaus eiga. Visi mes, žinau, sekame adminis
tracijos pranešimus. Vieną dieną jie linksmesni, kitą 
dieną liūdnesni. Vajus eina perlėtai. Tai visi matome.

Nežinau,, kas reikėtų pasiūlyti dėl vajaus pagyvi
nimo. Jau daug apie tai buvo rašyta. Visur laisviečiai 
buvo raginami vajų paremti parengimais, parėmis, sam
būriais. ■ Jau ne kartą buvo kreiptasi į visus aukų. Ma
sinės aukos sudaro vajaus širdį. Apie tai niekam neten
ka abejoti. Juk taip buvo pirmesniais dviem vajais.

Kas, man atrodo, svarbiausia kiekvienam susipra
tusiam lietuviui giliai įsisąmoninti, tai tas, kad šeriniu- 
kų suvažiavimo nustatyta dešimties tūkstančių dolerių 
kvota būtinai reikalinga. Kiek man žinoma, be tos de
šimties tūkstančių Laisvei bus beveik neįmanoma šie
met išsiversti.. Nežinau, ar tai pilnutinai supranta vi
si dienraščio skaitytojai. Neatrodo. Tai galima spręs
ti iš mūsų, kurie vajaus pradžioje aukojome. Daugelis 
iš mūsų, turime prisipažinti, galėjome daug stambesnes 
sumas paaukoti, negu paaukojome. Žinoma, aš tikiu,, 
vajui einant, mes dar prisidėsime ir pilnai atiduosime 
savo dalį dėl dienraščio išlaikymo. ■

Kaip ten bebūtų, visi, kas kuomi išgalime, privalo
me prisidėti prie vajaus praplėtimo ir pagreitinimo. Pa
tyrimas yra geriausias mokytojas. Iš patyrimo žino
me, kaip svarbu yra net savo tarpe sukelti ūpą ir en
tuziazmą. Doleris kitas greitai atsiranda žmogaus ki
šenėje, kai jis pamato reikalą ir kitus tą reikalą nuošir
džiai remiant.

Visi mes esame veikiami geros, smarkios propagan
dos. štai tik vienas pavyzdys. Aną dieną sutinku vie
ną gerą, nuoširdžią, veiklią laisvietę. Ji sako: šiemet 
aukosiu tiktai penkiolika dolerių. Sakau: Per mažai, 
aš aukosiu $35, visa eilė kitų laisviečių pasižadėjo po 
tiek pat aukoti. Žinote, kaip reikalinga, kad šis va
jus pavyktų. Draugė pagalvojo, pagalvojo ir sako: 
nuo kitų neatsiliksiu. Aš irgi duosiu $35'. Ir davė!

Matote, trumpas pokalbis, pasiagitavimas, 
daugiau negu padvigubino.

auką 
Ir tikėkite, kad šita gera 

draugė jautėsi daug smagesnė, daug linksmesnė, padi- 
. Tai aš pastebėjau jos 

veide, jos visoje nuotaikoje, jos pokalbiuose su kitais 
laike parengimo. Salietis

dinusi savo auką nuo $15 iki $35.

Kita, pačioje Indokinijoje francūzams karas 
3eka. Vietminho karines jėgos, po laimėjimo prieš 
Bi&n Fu tvirtovę, pergalingai traukia linkui Hanoi, ku
riame francūzai įsitvirtinę. Vienas po kito francūzų : 
apsigynimo punktai pasiduoda arba sunaikinami. Ha- ■ 
noi gali tapti antruoju Dien Bien Fu. O tai reikštų to- ! 
kį skaudų smūgį, jog francūzai nuo jo nebeatsipeikėtų. hnūs amerikiečiai — Dr. Dirk detektyvų leitenanto

Taigi, nepaisant “garbės”, George Bidault 
turi kito pasirinkimo. Paryžius turi svyruoti 
paliaubų. O tai geras reiškinys. Tai atidaro 
susitarimui ir užbaigimui Indokinijos konflikto, 
verčiant jos antrąja Korėja.

nesi- 
Dien PONAS POLICMANAL 

KtJR GALĖČIAU RAST
LeningTąHe prasielėjd tarp-j 

tautinė astronomų k on fe re n- j
i cija. Joje- dalyvauja du žy-

DAR APIE “GELEŽINĘ 
-• UŽDANGĄ”

nebe- Brouwer. Yale overvatoiijos 
linkui ; direktorius, ir Dr. Jaszon J. 
duris j Nassau, direktorius Clevelan- 
nepa- 1 (‘° observatorijos. Jų vykimas

Darbiečių misija Kinijon
Londone irgi reiškiasi įdomus “susvyravimas”. Irgi 

susvyravimas gerojon pusėn. Ji pasveikins kiekvienas 
. taikos mylėtojas.

Darbiečiai siunčia astuonių žmonių “geros valios” 
misiją į tolimąją Kiniją. Jau senokai buvo kalbėta apie 
tokią misiją bet, matyt, iki šiol tam priešinosi Chur- 
chillo kabinetas. Dabar, sakoma, gautas leidimas ir 
sutikimas.

|į konferenciją buvęs laikomas 
! slaptybėje iki paskutinės dic- 
1 nds. Jeigu McCarthy klika 
I būtų sužinojus, jų išvykimas 
būtu buvęs sutrukdytas. Apie 
iii neįsileidimą į Tarybų Są
jungą nebuvę Maskvoje ne 
kalbos. Visi iš viso pasaulio 
mokslininkai buvo kviečiami

POLICININKĄ?;
Chicopee, Mass. — Nak

tį įsibriovė vagis i policijos 
i Wal- 

Į terio Kosibos namus ir 
i išsinešė jo pačios delmoną 
; su pinigais. Tad leitenan- 
i tas ant rytojaus paskyrė 
du policininkus, kad suras* 
tų vagį.

Haga, Ho landi j a. —Trau
kinys sudaužė busą, važia
vusį skersai geležinkelio j 
vestuves, užmušant 6 as
menis.

d. mirė Domicėlė, tėtės se
suo...

i Jeigu dėdę aplankys ši 
gromatėlė, tai neužmirškite 
mūsų, anūku, atrasykit „ T ...

it * iv xT » praneša Indijos ! nors kelis žodelius. Nors ir, 
nėra tėvelio, bet mes, dėde, 
susirašinėkime. Kitame lai
škutyje atsiųsime savo nuo
traukas. Sudievu.

Jūsų anūkas,
Javas Zavistanavičius.

Indijos spauda apie 
Neimi pasiūlymą v

DELI, bal. 27 d. — Kaip Į 
T 3 informacijų į 

biuras, Indi j o s laikraščiai 
sveikina Indijos ministro pir
mininko Nerti pasiūlymą nu
traukti* ugnį Indokinijoje, šis 
pasiūlymas buvo padarytas 
Ženevos pasitarimo išvakarė
se. •

Iš URUGVAJAUS\

. Labai įdomi ir tos misijos kompozicija. Jon įeina 
ir jai vadovaus buvęs Britanijos darbiečių valdžios mi
nistrų pirmininkas Attlee ir jo smarkusis oponentas iš 
kairės Bevanas. Kiti šeši nariai yra dešinieji darbie- 
žiai. Nei Churchill, nei Attlee nepasitiki kairiaisiais. 
Jie, mat, gali Kinijoje užmegsti pastovesnius ryšius su 
Kinijos žmonėmis.

Bet vistiek šita misija yra labai reikšminga. Jos 
tikslas pagirtinas. Ji parodo Britanijos žmonėse au
gimą sentimento už suartėjimą su Kinijos žmonėmis.

- Daug kas darbiečių misiją aiškina Britanijos sieki
mu plačiau atsidaryti Kinijos rinką Britanijos pramonės 
dirbiniams. Dalykas, mat, tame, kad Amerika varo 
britus iš vienos rinkos po kitai. Jie mato progą, kai mū- 
si|, vyriausybė užtrenkė geležinę uždangą tarpe Ame
rikos ir Kinijos prekybos, atsigriebti no-rs dalinai Kini
joje.

Lai būna ir taip. Svarbu, kad vietoje degti neapy
kanta ir kalbėti apie svetimais ginklais sugrąžinimą 
Či augo ant Kinijos žmonių sprando, britai organizuoja 
“geros valios” misijas ir ieško glaudesnių santykių su 
penkių šimtų milijonų tauta. Tai laimėjimas taikos rei
kalo. O kiekvieną žygį linkui sustiprinimo pasaulinės 
taikos mes sveikinanie iš gilumos širdies.

Kad nebūtų palaidotas 
Senato komitete

Tūlas laikas atgal buvo 
plačiai ’ kalbama spaudoje 
apie atšaukimą Walter - Mc- 
Carran įstatymo. Paskui bu
vo d iškukuojama to netei
singo ir blogo įstatymo pa
taisymas.

senatorius 
pagamino 

pataisy- 
Tie pataisymai labai

beveik pavaduoja 
Pažangioji vi-

Panašus ir idortuis bruzdėjimas prasidėjo ir Vaka
rinėje Vokietijoje. Iš Bonnos pranešama, kad Laisvųjų 
Demokratų ^partija organizuoja “geros valios” misiją 
i tarybų Sąjungą. Ji reikalauja, kad Bonnos vyriausy
bė" Už megs tų diplomatinius ryšius su Tarybų Sąjunga. 
TAU esąs gautas Tarybinės vyriausybės sutikimas Lais
vųjų Demekratų partijos delegaciją įsileisti ir priimti.

2 ptul.—Laisvė (Liberty)- šeštad., Gegužės (May) 29, 4954

Herbert Lehman 
ir pateikė Senatui 
mus. 
platūs ir
patį įstatymą.
s women e tuojau pribuvo sena
toriui Lehmanui talkon ir jo 
Liliu karstai parėmė.

Bet nuo to laiko prabėgo 
keletas 'mėnesių ir užviešpa
tavo didžiausia tyla. Pasiro
do, kad senatoriaus Leh
mano pataisymų bilius tapo, 
l.aip ir paprastai, pavestas 
dėl apsvarstymo Senato Judi
ciary Committee. Nuo to ko
miteto priklauso, kada.bilimi 
pateks Senatui dėl apsvars
tę mo. Labai dažnai su bi- 
liais pasitaiko, kad jie būna 

‘ ’o komiteto archyvuose pa
laidoti. Atrodo, kad pana
šaus likimo gali susilaukti ir 
minėtas sen. Lehman pataisy
mų bilius.

Tai sužinome iš sen. Leh-

Gegužės Pirmosios 
manifestacija

Montevideo kairiųjų prof
sąjungų demonstracija Gegu
žes Pirmąją praėjo labai iš
kilmingai. Daugtūkstan tine 
minia su vėliavomis ir kovos 
obalsiais demonstravo Aveni- 
da Agraciada. šventė baigė
si masiniu mitingu.

Laikraštis “Hindustan Stand
ard” rašo: “Naujas ministro 
pirmininko pasiūlymas nedel
siant nutraukti ugnį Indokini
joje vertas' apsvarstymo. Nuo 
tikro ugnies nutraukimo dar 
toli iki galutinio sureguliavi-

11-ąjj tarybinių profsąjungų 
kongresą, kuris prasideda ge
gužės 25 d. Maskvoje.

Obdulio Barthe laisvas!

ra- 
kas
sen.

apsvarsty- 
vietoje, 
paremti 

kurion 
Walter

mano laiško, rašyto Judiciary 
Committee pirmininkui sena, 
toriui William Langer. Leh
man as klausia, kas atsitiko ir 
kas daroma yra su jo pataisy
mais? Kodėl jie laikomi ko
miteto archyve ir neleidžia
mi Senatui svarstyti?

Sen. Lehmano laiškas 
sytas gegužės 15 d. Kol 
k o m i te to p i r m i n i n k as
Langei’'dar nedavė atsakymo.

Senatoriaus Lehmano rei
kalavimas jo biliii tuojau pa
teikti Senatui dėl
m o ir sprendimo yra 
Jo reikalavima turėtu t L

visos organizacijos, 
reikalavo McCarran -
biliaus atšaukimo bei patai
symo. Reikia spaudimo, rei
kia, kad Judiciary Commit
tee pirmininkas išgirstų ga
lingą žmonių balsą, jeigu 
norime, kad Walter - McCar
ran nelemto įstatymo reikalas 
nebūtų pamirštas. Negalima 
sutikti, kad Senato komitete 
Lehmano pataisymai būtų am
žinai palaidoti. O jie nebtią 
palaidoti tik tokiame atsitiki
me, jeigu ponas William 
Langer pajus tikrai platų, ti
krai masinį žmonių spaudimą.

Pilietis

Montevideo proletariatas su 
džiaugsmu sutiko žinią, kad 
pasaulinio darbo žmonių ju
dėjimo dėka tapo paleistas iš 
kalėjimo Paragvajuje Obdu
lio Barthe, paragvajiečių 
Haudies kovotojas. Jam prie
glaudą suteikė Gvatemalos 
vyriausybė.

Sulig UGT surinktais davi
niais, šioje šalyje jau randasi 
apie 50,000 bedarbių arba 
dalinai dirbančių. Darbinin
kų organizacijos daro spau
dimą Parlamentui, kad grei
čiau būtų išleistas nedarbo 
apdraudos įstatymas.

šiomis 
industrijos 
k ė žymius 
kovoje už 
pagerinimą, 
pėzų prie

laimėjimai
dienbiilis elektros 
darbininkai atsie-

lairtiėjiihUs savo 
gyvenimo sąlygų > 
Jie iškovojo 3-jų 

dieninio uždarbio.

i 11-jį kongresą 

profsąjunginis ve i
Delegatas
Aktyvus .

kėjas, metaiurgikas R. Pie- 
traroia išrinktas delegatu j

Dėl Konstitucijos reformos
Pagal Urugvajaus liaudies 

susirinkimo nutarimą, Konsti
tucijos pakeitimo reikalu pa
rašų rinkimas baigsis gegužes 
25 d. Visi sąmoningi pilie
čiai kviečiam atiduoti savo pa
rašus.

TSRS laivas “Stavropol”
Gegužės 6-10 dienomis sto

vėjo Montevide uoste ir kro
vėsi 900 tonų konservų mė
sos (45,300 dėžių) ir odų už 
■pusę milijono pėzų.

Kaip danguje, taip ir 
žemės”

ant

Vadovaujant žymiajam uru
gvajiečių visuomeniniam vei
kėjui Atahualpa del Cioppo, 
teatro “EI Galpon” scenoje 
su dideliu pasisekimu buvo 
vaidinamas veikalas “Kaip 
danguje, taip ir ant žemės.“

Išvyko futbolo rinktinė
. Urugvajaus futbolo 1924-28 

metų olimpiniai čempijonai Ir 
1930-50 metų pasauliniai čem
pijonai pagerbė išvykstančią j 
Šveicariją Urugvajaus futbolo 
(rinktinę, kuri rungsis už čem- 
pijonatą su geriausiais pasau
lio futbolininkais;

(“Darbas“)

mo. Tačiau, kaip ir Korėjoje, 
jis mažų mažiausiai gali Iš
daryti galą karui ir tam ti
kram laikui sumažinti šansus, 
kad karas bus išplėstas ir su
stiprintas.“

Liesdamas JAV reikalavi
mus dėl “tiesioginio įsikišimo 
Indokinijoje,“ laikraštis nuro
do : “Prancūzai, suteikus 
jiems savarankiškumą, gali
mas dalykas, pradės derybas 
dėl nutraukimo karo, iš ku
rio jie niekuomet nesitiki iš
eiti nugalėtojais. Gi JAV va
dovaujami ir sutinkamai su 
principais, kuriuos neseniai 
padiktavo Dullesas, prancū
zai turi teikti patrankų mėsą, 
o visos Pietryčių Azijos šalys 
turi būti surištos į vadinamą j] 
Azijos bloką.“

“Indija, — rašo “Hindustan 
Standard,“ — nedalyvaus nė 
viename kurios nors didžio
sios valstybės plane, nukreip
iame į viešpatavimo nustato
mą arba j karo Pietryčių Azi
joje išplėtimą.“

Laikraštis “Indian Express” 
l ašo: “Neru nurodė, kad 
Prancūzija dar gali neteisti 
save įtraukti per daug giliai į 
JAV planus ir laikytis savo 
istorinių tradicijų.“

Kaip nurodo laikraštis 
j “Amrita Bazar Patriką,” No
ru pareiškimas apie tai, kad 
“taika mums yra gyvybinė 
reikmė,” išreiškia “pačias gi
liausias mintis ne tiktai indų 
tautos, bet ir visų Azijos ša
bų tautų, kurios jau įžiūrėjo 
karo Indokinijoje plėtime 
rimtą grėsmę savo pažangai, 
stabilumui ii- laisvei.“

Laikraštis ragina valstybes 
—Ženevos pasitai'imo dalyves 
rimtai apsvarstyti Neru pasiū
lymus ir pareiškia: “Reikia, 
visų pirma, padėti nustatyti 
taikos atmosferą ir pašalinti 
įtarimus ir būkštavimus, kurie 
viešpatauja šiuo metu. lj|i 
gali būti padaryta, jei suin
teresuotosios. pusės atsakys 
grasinimų ir neplėš karo/ Tie 
pasiūlymai yra, be abejo, įgy
vendinami, ir juos galima įgy
vendinti nedelsiant.”

j
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Amerikos tauta stos už taikę
HOWARD FAST

(Iš šio žymaus Amerikos rašytojo prakal
bos, pasakytos balandžio 22 d., McAlpin vieš
butyje plačiame susirinkime, kuriame buvo 
Įteikta jam “Tarptautinė "Paikos Premija’’.)

Tai, ką žmogus kalba panašiu momentu, 
niekad negali būti tiek reikšminga, kaip pati 
priežastis, nes ji yra daug gilesnės prasmės. 
Aš apdovanotas premija už paramą stipri
nant taiką tarp tautu žemėje, ir esu dėkin
gas. giliai sujaudintas ir didžiuojuos tuo.

Svarbi yra pati šios premijos idėja, žymiai 
svarbesnė, negu žmogus, kuriam ji skiriama. 
Ta premija vadinama Tarptautinė Stalininė 
taikos premija, ir aš nukrypėjau nuo realios 
tikrovės, jeigu imčiau teigti, tuo labiau čia, 
tiek gausiu draugą akivaizdoje, jog tą premi
ją arba vardą, kuriuo ji vadinama, labai ger
bia žmonės, valdantieji mano šąli. Kaip .jūs 
visi puikiai žinote, iš tikrąją yra kaip tik 
priešinga Bet aš manau, kad jūs taip pat ži
note ir tai. jog taiką gerbia ir myli milijonai 
amerikiečiu, beje, beveik visi amerikiečiai.

Tuo būdu, yra svarbus pats premijos, kurią 
aš ką tik gavau, paskyrimo faktas. Tai yra 
taikos premija. Niekas niekad negali to pa
keisti ir niekas to nepakeis. Ir kuomet, nors 
akimirkai, nutrūksta, atkrenta melo bei šmeiž
to audinys, atskiriantis mūsą šąli nuo Tary
bą Sąjungos, mes matome už tos premijos ga
lingai jėgą, ginančią taiką žmonijai.

Aš manau, kad dabar yra kaip tik toks 
momentas, bent čia, ir tariu, kad mes, susi
rinkusieji šioje salėje, galime perplėšti ši au
dinį nors trumpam laikui. Aš sąmoningai 
sakau —audinys, nes visiškai ne geležinė už
danga, ne aukšta mūro siena ir ne neįveikia
mas barjeras skiria mūsą pasaulį nuo socia
lizmo pasaulio. Praėjo tas laikas, kai buvo 
galima padaryti panašą atribojimą kur nors 
žemėje, i* dabar mažiau, negu bet kada, gali
ma padaryti tarp dvieju didžiu jėgą žemė
je.

Buvo žmonių, labai daug žmonių, kurie tei
gė, jog mes esame žmonijos ir tos turtingos 
puikios civilizacijos, kurią sukūrė žmonija, 
sunaikinimo slenkstyje. Buvo ir tokiu, kurie 
teigė, jog tas sunaikinimas esąs neišvengia
mas. Aš neneigiu, kad mes gyvename niūru, 
baisu laiką. Bet aš negaliu to pasakyti, ne- 
pridūręs, kad tai yra kartu ryškus ir puikus 
laikas. Jeigu mes esame sunaikinimo slenks
tyje, tai mes taip pat esame ir slenkstyje kaž
ko kito, slenkstyje naujos aušros, kai žmonių 
giminė visu savo sudėtingumu bei nuostabiu 
įvairumu prieis išvadą, kad ji turi gyventi 
taikoje ir brolybėje, kuri apims visą šį įvai
rumą. Ir man atrodo, kad mes veikiau nu
tarsime gyventi kartu, negu mirti kartu, — 
tokia yra mano viltis ir visos žmonijos viltis.

Aš šiandien čia atėjau ne tam, kad ginčy- 
čiausi dėl šią klausimu, formuluočiau užsienio 
politiką, kritikuočiau užsienio politiką. Aš 
atėjau čia tiesiog tam, kad gaučiau premiją 
— taikos premiją. Tą premiją, kurią man ir 
daugeliui kitu paskyrė Tarptautinė žiuri ko- 
miMįa, įsteigė Tarybą Sąjunga. Jeigu.aš ne- 
tumiau kitu priežasčių gerbti Tarybą Sąjun
gą, tai aš nuoširdžiai ir giliai gerbčiau ją vien 
už tai, kad ji apdovanoja premijomis už tai
ką-

Aš jfcesuprantu žmonių, kurie sako, jog pre
mija už taiką —tai nesanti premija už taiką. 
Tokiems žmonėms nėra pradžios, o jeigu nė
ra pradžios, kaip galima užbaiga savitarpio 
supratimo prasme? O juk mums yra būtinas 
savitarpio supratimas. Itin opi mūsų meto 
problema yra taikingas sambūvis tarp mūsą 
pasaulio ir socialistinio pasaulio, o tas sambū
vis, jeigu jis aplamai ateis, turi būti pagrįs
tas savitarpio supratimo.

O tokiam sambūviui yra pagrindų — daug 
pagrindų. Nepaisant viso to, kad atominėje 
energijoje slypi grėsmė, ji taip pat įkvepia 
mintį,, kad mes esame vos tik palietę mūsų 
planetos turtus. Jų užteks ne tik visiems 
mums, jų užteks nesuskaitomiems tūkstan
čiams būsimų kartų žmonių, ir kokia jėga, 
neįsivaizduojama ir galinga jėga galėtų būti 
šie mūsų du atskiri pasauliai, jeigu jie susi
vienytų taikiame bendravime tarp tautų.

Taip, tektų vesti karus, bet karus, kuriuos 
mą* laimėtume, kuriuos žmonija laimėtų. Mes 
kariautume prieš ligas ir nušluotame jas nuo 
žemės ^pavirš i a irs. Mes kariautume prieš se- 
natvęę&adą ir skurdą. Mes kariautume prieš 
dykumas ir pavergtume jas sodais, mes pra
dėtume karą prieš patį laiką ir erdvę, nes mes 
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esame slenkstyje beįvykdant seną žmonijos 
svajonę — pakilti prie žvaigždžių ir paliesti 
jas rankomis.

Mes nesame kvailiai, mes, liaudis, kurioje 
šalyje mes begyventume; o aš niekad nežino
jau tautos, kuri savo didžia dauguma nebūtą 
gera, dora ir darbšti. Per šimtus kartą mes 
puoselėjome didžią ir puikią svajonę, ii’ dabar 
mes esame jos išsipildymo išvakarėse, žino
ma, tai sunku, bet ar gali koks nors toks pui
kus, toks didžiulis ir toks divyriškas dalykas 
nebūti sunkiu? Mes turime vaikus, ir mes 
esame susirūpinę dėl savo vaiką, nes žmogaus 
gyvenimas yra tiek skolingas ateičiai, kiek 
ir praeičiai. Nejaugi mes pasakysime mūsą 
vaikams, jog vien todėl, kad kelias į taiką bu
vo sunkus, mes nustojome kovoję ir palikome 
jiems kaip palikimą degėsius? Aš manau, ne. 
Aš manau, mes kovosime už taiką, ir manau, 
kad mes laimėsime kovą už taiką, nes, pasie
kę taiką, mes pasieksimo viską, ko kada nors 
siekė žmonija.

Tai nėra šiaip sau svajonė. Aš žinau, kad 
čia, Amerikoje, yra blogų žmonių, kurie pla
nuoja karą bei ruošia karą ir kurie negailės 
jėgą žmonijai sulaikyti krizės būklėje. Bet 
tie blogi žmonės užsimoja prieš visos žmoni
jos gyvybę ir viltis- Ir ne tik kitu šalių tau
tos, bet ir mano šalies tauta vėl ir vėl pareiš
kia jiems: “Ne Į Mes nenorime karo! Mes 
gyvensime taikiai!“

Tokia yra mūsą epocha, ir todėl šios taikos 
premijos įteikimas čia, Amerikoje, turi ypa
tingą reikšmę. Tas įteikimas reiškia mums, 
amerikiečiams, kad mestas iššūkis taikos var
dan. Mes turime priimti šį iššūkį ir arba pa
rodyti, kad milijonai taikingą amerikiečiu turi 
didesnį svorį šalyje, negu atominiai milita- 
ristai, arba apvilti visą žmoniją ir leisti,- kad 
gėda ir siaubas taptų mūsų dalia daugeliui ir 
daugeliui kartų. .

Nemanau, kad mes sutiksime su šia gėda 
ir siaubu; aš veikiau manau, kad amerikiečių 
tauta stos kartu su viso žemės rutulio tauto
mis prieš karą, už taiką.

LMS klausimais
Spalio mėnesio viduryje Chicagoje 

įvyks Lietuviu Meno Sąjungos suvažia
vimas ir nacionalis festivalis. Kaip or
ganizacijos centras praneša, festivalio 
rengėjais yra pats LMS Centras ir I-ma 
apskritis, kas reiškia, kad vietiniai LMS 
veikėjai imasi praktiškos iniciatyvos, bet 
tikisi padaryti festivali nacionalio maš
tabo.

LMS vienetai be abejo dės pastangas, 
kad apibūdinimas “nacionalis” būtų pa
teisinamas.

Festivalis supuola su nemenku įvykiu 
Amerikos lietuvių kultūriniame gyveni
me, tai yra, su Lietuvių Meno Sąjungai 
broliškos organizacijos, Dramos ir Me
no Klubo, nuosavių didelių patalpų įsi
gijimu Chicagoje. Festivalis įvyks tose 
patalpose, ir bus tų patalpų, kurios po
puliariai vadinamos Mildos teatru, “pa
šventinimu” nacionaliu mastu.

Suvažiavimui ir festivaliui artinantis 
verta pradėti diskusuoti, kokie uždavi
niai prieš mus stovi, kokios galimybės 
atsiveria, ką mes galime pasimokinti iš 
netolimos praeities patyrimų ir 1.1.

Savo atsikreipime į vienetus LMS se
kretorius ragina pradėti diskusijas šiais 
klausimais. Bet būtų klaida vėl padary
ti centriniu diskusijų punktu klausimą 
apie LMS centro vietovę, kaip tai įvyko 
praeitame suvažiavime Worcesteryje. Ar 
centras turėtų rastis Chicagoje ar New 
Yorke, tikriausiai yra tik techniškas 
klausimas, kuris tikriausiai neturėtų 
nustelbti kitų klausimų apie pačią LMS 
veiklą, apie tai, kaip gerai ar blogai or
ganizacija vadovauja meninei saviveik
lai pažangių Amerikos lietuvių tarpe.

Štai šis tas tais klausimais.

Jau turėtų būti aišku, kad LMS da
bartinėje savo formoje yra palaidi fede

racija, jungianti savyje įvairiausias me
ninės saviveiklos grupes,, kurios visos 
veikia daugiau ar mažiau savystoviai ir 
iš, LMS tikisi tik vairavimo, tam tikros 
kūrybinės iniciatyvos, naujų minčių, 
meninės medžiagos.

Apart to diregavimo LMS užduotis 
taipgi yra koordinavimo, supažindinimo, 
informacijos.

Ant kiek mes tą užduotį atliekame?
Amerikos lietuvių meninės saviveiklos 

judėjimas eina savo keliu. Jis nenusil
po, bent ne daugiau, negu tai neišven
giama dėl senosios kartos gretų retėji
mo, politinės atmosferos ir kt. Vietovė
se, ypatingai mažesnėse, lietuviai darbo 
žmonės yra ištroškę gyvo žodžio, dainos, 
teatro.*

Rytuose tas buvo aiškiai įrodyta. 
Prie LMS priklausančios grupės lankėsi 
eilėje kolonijų su trumpais škicais, dai
na, trumpomis literatūrinėmis paskaito
mis, masinio dainavimo diregavimu, ir 
visur vietoje kai kurių lauktos apatijos 
buvo rastas didžiausias entuziazmas, 
vietoje surambėjimo ir sustingimo,—jau
trumas ir siekis prie gyvo meno, vietoje 
kelio galo,:—kelio pradžia.

Ir tas svarbu. Chorai gali likviduotis 
ton ar kitūr dėl organizavimo stokos, 
vaidinimai gali būti reti dėl veikalų sto
kos ir visas aparatas gali girgždėti dėl 
įvairių nesklandumų, bet kol taip vadi
namose “užsnūdusiose” vietovėse savi
veiklininkai gali pripildyti sales, ir ne 
tik jas pripildyti, bet padaryti -publiką 
saviveiklos dalimi, sveika dirva mūsų 
veikimui dar egzistuoja.

Tik paklauskite tų saviveiklininkų, 
kurie lankėsi Cliffside, Binghamtone, 
Wilkes-Barre, kokios nuotaikos vyravo 
salėse, kuomet per dešimtmečius nedai
navusi publika užtraukė, kartu su cho
ristais, “Kai aš turėjau kaime mergelę” 
ar kokia kita žinoma liaudies daina! *_ *, L V

Per dabar baigiamą žiemos sezoną lie
tuvių kolonijose buvo nemažai vaidinta, 
nemažai dainuota, nemažai koncertuota. 
Operetės buvo pastatytos New Yorke ir 
Chicagoje, dramos veikalai suvaidinti 
eilėje5 vietovių, Ir daug smulkesnių' kul
tūrinių pobūvių pravesta. Visos grupės, 
kurios išpildė tiš programas, yra LMS 
narėmis. ■ . .

Mes todėl galėtume sakyti: LMS veik
la yra išsišakojusi.

Bet tai būtų neteisinga. Neteisinga 
todėl, kad vietinės meninės saviveiklos 
grupės veikia nepaisant kad LMS kaipo 
organizacija jom nepadeda. Tas neveik
lumas joms, žinoma, pakenkia. Ir paken
kia keliais būdais, bet svarbiausiai tuo- 
mi, kad turi saviveiklai medžiagos 
“krapštyti statinės dugne,” kaip išsirei
škiamą anglų kalboje.

Jei dvi operetės, kurios buvo pastaty
tos (“Rio Rita” Chicagoje ir “Pepita” 
Rytuose) buvo ne tik pakartotos, bet ir 
turiniu atžvilgiu negeriausios, jei “Ne 
Visada Katinui Užgavėnės”, Ostrov- 
skio komedi ja-drama, kurią pastatė New 
Yorko Lietuvių Liaudies teatras buvo 
ne pats tinkamiausias aktuališkos te
mos pasirinkimas, jei nuo mūsų estradų 
skambėjusios dainos savyje neturėjo nie
ko naujo, tame kalta Meno Sąjunga kai
po organizacija.

Viskas rodo, kad “apačioje” pamatas 
meninei saviveiklai egzistuoja kaip eg
zistavęs. Tik reikia mokėti tą dirvą pu
renti, tręšti, joje auginti naujus daigus. 
Apie tai turės rimtai susirūpinti, kaip 
sako sekretorius, LMS suvažiavimas. 
Apie tai ir diskusuokime.

R. B.

PAUL ROBESONAS, už kurio teisę gauti 
pasą ir keliauti po įvairius kraštus su savo . 
daina, dabar kovoja laisvo meno šalininkai 
visame pasaulyje.

Kultūros Pasaulis
Lietuvių Meno Sąjungos Trečios Ap

skrities komitetas laikė savo posėdi geg. 
26-tą New Yorke. Tarp kitų klausimų 
buvo svarstytas prisirengimas prie na
cionalio festivalio ir suvažiavimo, kuris 
įvyks spalio mėnesį Chicagoje.

Buvo nutarta dėti pastangas, kad šios 
apskrities grupės būtų atstovautos fes
tivalyje ir suvažiavime. Tam reikalui 
birželio 20-tai dienai šaukiamas L.M.S. 
III apskr. praplėstas posėdis Lietuvių 
Kultūriniame Centre, New Yorke. I po
sėdį taipgi bus pakviesti II-ros apskri
ties (Naujosios Anglijos) LMS veikėjai.

Savo muzikos studijas tęsiantys lietu
viams plačiai žinomas dainininkas Leo
nas Jonikas neseniai turėjo vadovaujan
čią rolę kitoje Gilbert ir Sullivan’o ope
retėje, kuri buvo perstatyta tų dviejų 
muzikų vardo operetinės saviveiklos gru
pės New Yorke.

I
Tuo tarpu, kai Wayhe galerijoje New 

Yorke tebevyksta V. K. Jonyno meno kū
rinių paroda, kito žymaus naujakurių 
dailininko, Adomo Galdiko, paroda atsi
darė Mayers galerijoje.

Adomas Galdikas yra virš 60 metų 
amžiaus. Jis baigė meno mokyklą Pe
terburge (dabartiniame Leningrade). 
Lietuvoje jis dėstė grafiką Kauno Dai
lės Mokykloje. Savu laiku jis nupiešė 
Lietuvos pinigų, litų, banknotus.

Dabartinėje savo parodoje New Yor
ke jis išstato savo aliejinės ir keisi no ta
pybos pavyzdžius, daugiausia spalvingus 
ekspresionistinius gamtos vaizdus ir gė
lių studijas.

“Vienybėje” tilpo meno kritiko ir is
toriko Aleksio Rannit’o straipsnis apie 
simbolizmą krikščionybėje ir pagonijoje 
ir apie istorinius Kristaus mirimo ant 
kryžiaus aspektus. Rannit’as remdama
sis daugeliu istorinių davinių, nurodo, 
kad Kristus mirė ne ant kryžiaus, bet 
ant T formos stulpo, ir kūip tokį tą stul
pą per šimtmečius vaizdavo dailininkai.

Rannit dar nurodo, kad kryžius buvo 
senas įvairių šalių pagonių simbolis, ku
rį krikščionybės pradžioje Kristaus šali
ninkai smerkė, bet kurį paskui, oportu- 
nistiniais sumetimais, šimtmečiai vėliau, 
pasisavino.

Šis “Vienybėje” tilpęs straipsnis? iš
šaukė griežtus protestus kaip prieš he- 
retišką “tikėjimo pajuokimą” lietuvių 
katalikiškoje spaudoje.

Britanijos Scenos Artistų Sąjunga 
priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama 
iš Amerikos valdžios duoti Paul Robeso- 
nui pasportą, kad jie galėtų vykti į už
sienį gastrolėms.

Londone bus pradėta rodyti filmas 
“Salt of the Earth”. Šis filmas dabar 
rodomas Chicagoje ir Los Angelese.

Vieno jauno francūzų <skulptoriaus 
nukalta Rosen bergų statula dabar išsta
tyta parodoje Paryžiuje. Manoma, kad 
tą paminklą nupirks kurio nors kairie- 
čių valdomo Paryžiaus priemiesčio val
dyba Hr jis bus pastatytas viešoje aikš
tėje.

Britų darbietis žurnalistas Davidso- 
nas parašė knygą apie savo kelionę Ki
nijoje. Basil Davidsonas yra darbiečių 
kultūros žurnalo “New Statesman and 
Nation” redakcijos narys.

Francūzijos dailininkai per savo pro
fesines sąjungas reikalauja, kad jie 
gautų nors mažą atlyginimą už jų pa
veikslus, kurie kaba muziejuose parodo
se. Jie taipgi reikalauja, kad dailinin
kai gautų tam tikrą nuošimtį pelno nuo 
jų kūrinių reprodukcijų.

Artistė Audrey Hepburn yra vieninte
lė, kuri vienais metais (šiemet) gavo 
aukščiausius pryzus už vaidinimą abie
jose teatrinėse šakose: filmuose ir sce
noje.

Lietuvos vidurinėse ir aukštesnėse 
mokyklose plačiai nagrinėjama per pas
kaitas ir seminarus lietuvių literatūros 
klasikų (Žemaitės, Biliūno ir kt.) anti- 
klerikalinė rolė.

[vairios Žinios
° KINIJOJE DIDĖJA 

KNYGŲ LEIDIMAS
PEKINAS, V. 7 d.—Laik

raštis “ženminžibao” prane
ša, kad Kinijos Liaudies 
respublikoje 1953 metais 
knygų tiražas palyginti su 
1950 metais padidėjo 2,72 
karto. Jeigu iki šalies išva
davimo kiekvienos knygos : 
tiražas vidutiniškai buvo 2 
—3 tūkstančiai -egzemplio
rių, tai 1953 metais kiek- 
viena knyga buvo leidžiama 
vidutiniškai 41 tūkstančio - 
egzempliorių tiražu.

Šalyje šiuo metu yra 
daugiau kaip S0 leidyklų, 
leidžiančių politinę ir gro
žinę literatūrą, o taip pat 
vadovėlius. 11 leidyklų lei- 

' džia techninę literatūrą.
Masiniais tiražais Kini

joje leidžiama grožinė lite
ratūra. Ypatingai populia
rios yra Stalinine premija 
pažymėtos knygos Din Lino 
knyga “Saulė viršum San- 
ganio upės”, Čžuo Li-bo 
knyga “Uraganas”, o taip* • 
pat knyga “Viskas parti
jai”, kurios autorius U Jun 
do vadinamas Kinijos Liau
dies Respublikoje kinų Pa
velu Korčaginu.

I kinu kalba verčiama 
daug rusų klasinės ir tary
binės literatūros kūriniu, o 
taip pat liaudias demokra
tijos šalių literatūros. Šiuo 
metu Kinijoje išleista 5,183 
pavadinimų tarybinių kny
gų. Per du 1954 m. mėne
sius Kinijoje išleista 203 
pavadinimų Korėjos, Viet- ■ 
namo, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Vokietijos, Vengrijos,- 
Bulgarijos, Rumunijos, Al- 

! ban i jos ir Mongolijos rašy
tojų knygų bendru 4,400 

t tūkstančių egzempliorių ti
ražu. ■

i Maskvoje pasibaigė teatro 
“Komedi Fra.nsez” gastrolės

Balandžio 18 d. Maskvoje 
įvyko baigiamasis teatro “Ko
medi Fransez” pasirodymas.- 1 
Valstybinio akademinio Ma
žojo teatro scenoje buvo pa
rodyta P. Romelio, tragedija 
“Sidas’’ ir vieno veiksmo 
Renaro komedija “Rudmė
sė.”

Vieno iš seniausiu Prancū
zijos nacionalinio teatro gas^ 
(rolės buvo žymus įvykis te
atriniame gyvenime ir sukėlė 
didelį sostinės gyventojų su
sidomėjimą. Tarybiniai žiūro
vai pelnytai įvertino aukštą 
Prancūzijos aktorių meistriš- 
kurną. Maskviečiai reiškė 
svečiams ir jų asmenyje visai 
prancūzų tautai nuoširdžiau
sius draugystės ir karštos 
simpatijos jausmus.

Prancūzijos aktoriai paro
dė Maskvoje 16 vaidinimų. 
Savo viešėjimo metu jie susi
pažino su sostinės gyvenimu. 
Svečiai aplankė V. I. Ix?nino 
ii- J. V. Stalino mauzoliejų, 
apžiūrėjo istorinius Kremliaus 
paminklus, pabuvojo K. S. 
Sta i) i si a vs k i o na m e -m u z i e j u j e, 
L. N. Tolstojaus muziejuje, 
Maskvos teatruose.

Teatro “Komedi Fransez” 
artistai išvyksta gastrolių ] 
Leningradą.

Monmouth Beach, N. J.— -i 
E-. B.* Regan, 72 metų, nu- . 
šovė nepagydomai sergan
čią savo žmoną, 62 metų, 
ir pats nusišovė.

DĖL DATŲ TIKSLUMO

Meno skyriuje tilpusią 
(geg. 15) straipsnio “Lietu** ’ 
viškos spaudos atgavimo 50 
metu sukaktis” dvi netikslios 
datos tuomi pataisomos: An-_ 
(anas Mackevičius buvo pa
kartas 1863-iais metais, Ko
munistų Manifestas išleistas 
1848-tais metais.



Išmoko --užmiršo

pasakyti,
Jelgavos 

net gėda, ne- 
vardo pasira-

buožės parei-
stebino. At-

Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą Jelgavoje buvo 
taip: atvyko i ligoninę di
delis ir turtingas buožė, 
latvis, išimti savo brolį, 
kuris buvo ten operuotas ir 
ir po ligos jau buvo su- 
sveikęs. Buožei prisiėjo 
pasirašyti. Prašė šių žo
džių rašėją už jį pasirašyti.

Sako: “Turiu 
kad esu baigęs 
gimnaziją ir 
bemoku savo 
syti.”

Mane toks 
škimas labai
rodė gana tvirto subudavo- 
jimo žmogus, aukšto ūgio, 
apie 60 metų amžiaus, juod
plaukis; barzda jau neskus
ta gal visą savaitę.

“Tai kaipgi taip galėjo 
atsitikti, kad galėjote ab
soliutiškai pamiršti visa 
tai, ką per kelis metus iš
mokote?” užklausiau jį.

“O, buvo taip,” jis trum
pai paaiškino man. “Kada 
užbaigiau gimnaziją, mirė 
tėvas ir aš, kaipo vyriau
sias sūnus, pradėjau vesti 
ūkį. Kada įsivėliau i dide
lio ūkio ir daug didesnius 
darbus, tai apie skaitymą 
arba rašymą nei noro, nei-
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gi laiko niekuomet nebebu
vo; taip per kelis desėtkus 
metų tą mokslą 
ir palaidojau,” 
buožė tą trumpą 
aiškinimą.

To nuotikio su 
viu aš niekuomet 
pamiršti. Ypač
kelis juo dažniau man pri
simena, kuomet pažvelgiu į 
Laisvės, Vilnies puslapius. 
Atmenu, gal pora desėtkų 
metų atgal, būdavo visokių 
straipsnių - straipsnelių, vi
sokių korespondencijų pil
na mūsų spaudoje, tik spėk 
sveikas skaityti. 
Bimba, Mizara,
Andrulis parašo paragini
mus rašyti. Bet ragina
mieji tur būt nei girdi, nei 
mato. Aš nemanau, kad
visi seniau rašiusieji jau
iš gyvųjų išsiskyrė. Ar'ne
bus taip, kaip su tuo buože 
latviu: išmoko — pamiršo!

Prisimenu, gal prieš 25 
metus Brooklyne būdavo 
mokyklėlė marksizmui stu
dijuoti. Kai kada teko bu
voti toje mokyklėlėje; ma
čiau, kaip studentai pra
kaituodavo. Kur dabar 
jie??

KIJEVO centre atstatytame 
pastate buvo iškilmingai ati
daryta TSKP vardo valstybi
nė biblioteka. Jos gausios pa
talpos papuoštos marmuru ir 
meniniais lipdiniais, 
tos gražiais baldais.

Bibliotekoje yra 
lės skaityklos, salė
cijoms ir paskaitoms. Įsteigti 
skyriai: knygų išdavimo j na
mus, srities skaitytojų aptar
navimo, informacijų-bibliogra- 
f’jos ir metodikos.

Bibliotekos saugyklose yra 
daugiau kaip 250 tūkstančių 
knygų, iš jų 50 tūkstančių pa
dovanojo didžioji rusų tauta.

Nuo metų pradžios miestas 
praturtėjo keliomis kultūros- 
švietimo įstaigomis; Atidaryti 
pirmasis Ukrainoje steokinas, 
stacionarinis kinas Geležinke
lininkų rajone, bibl i o t e k o s 
Darnickio ir Spalio rajonų 
darbininkų gyvenvietėse, Kul
tūros rūmai Darnickio rajono 
vagonų remonto įmonėje.

Jonas Rygietis

Pavasarėli mielas
WORCESTER, Mass. — Bu

vo sekmadienis po 
po tos didžiausios ir 
miaušios pavasario 
graži ir saulėta buvo 
Žmogui matant tokį 
mielą rytą, nesinori 
sėdėti. Tarytum kas tave | 
už rankos paėmęs prašyte Į 
prašo laukan : pasivaikščioti,' 
pasižvalgyti po apylinkę, pa
sidžiaugti pavasarėlio malo
numu.

- Vos išėjus iš namų, kur tik 
pažiūrėsi, matai prisikeliančią 
iš po žiemos gilaus apsnūdi
mo ir vėl naujam gyvenimui 
gamtą. Jaunutė žolelė tik 
kyla, tik stiebiasi į viršų. Vi
sokį medžiai, medeliai, 
mokšniai vos išleidę 
pumpurėlius, sproginėja, 
skleisdami žalius 
Žalumas visokių gelių, gėleliu 
svaiginančiai veikia i žmo
gaus galvoseną.

Šviežias žalumas nepapras
tai kvepia. Pasižvalgius po 
tuos miškelius. krūmokšnius 
matosi puikiausia panorama. 
lyg1 būtų genijaus dailininko 
teptuku ant drobės nupiešta. 

- Tokia puiki gamtos panorama 
žmongų priverčia sustoti, dai
rytis ir dairytis, dairytis ir 
galvoti. . . Per melsvą dangų 
lė£ai, neskubėdami ' plaukia 
pilki, margi, lyg 
plunksnos, mažesni 
debesėliai.

Pritraukęs giliai 
šviežio, gaivinančio, 
čio oro, lengvai 
stebėdamas pavasarėlio gro
žį. Pradėjau galvoti: gal 
nebuvo poeto, kuris pavasa
rėlio nebūtų apdainavęs, ne
aprašęs. Iš lėto žingsniuo
jant kartu su dausų debesė- 

. liais ir tėmijant 
gamtos paruoštą 
galvą skverbto 
mintis: Ak. tu 
Koks tu mielas, 
krai savo meiles burtais šian
dien mano apkerėjai... Vie
niems tu dar tik ateini, ki
tiems jau praėjai. Vieniems 
labai laimingas, kitiems—ne.

Užėjau ir sustojau 
delio kalno ir prie 
kelio — sustojau ties 
raudonu plytų trijų 
palocium, kur viršuje 
žėrinčių durų tebestovi Šv. 
Motinėlės biustas. Tai kata
likų kunigų klebonija. čia 
pat už jos stovi taip pat di
delė graži mūrinė bažnyčia, 
kurios gana aukštame bokšte 
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Lenkijos tekstiles pramonė 
didina liaudies vartojimo' 

prekių gamybą

VARŠUVA.-—Lenkijos Liau
dies Respublikos te k s t i 1 ės 
pramonės įmonės pagamino

nių audinių.
Liaudies valdžios metais 

medvilninių audinių gamyba 
Lenkijoje padidėjo beveik 75 
procentais, vilnonių audinių- 
beveik 80 procentų ir šilkinių 
audinių — daugiau kaip 190 
procentų.

Pernai Lenkijos tekstilės fa-
pavasario-vasaros sezonui 200 , brikai davė šaliai beveik 500 
naujų pavyzdžių ir spalvų de- milijonų metrų medvilninių, 
rinių šilkinių audinių, daugy- daugiau kaip 70 milijonų me- 
bės naujų pavyzdžių ir spalvų tių vilnonių ir 68 milijonus 

i
derinių vilnonių ir medvilni-1 metrų šilkinių audinių.

4QBIRZELIO-JUNE
IObaltimore.md.
LLD 25 kuopa rengia šaunų pikniką paramai 
dienraščio Laisvės. Rengėjai rūpinasi suruošti 
[kuogeriausią ir kviečia iš arti ir toli lietuvius 
atvykti į tą didįjį sąskrięlį.

Labai Naudingos Knygos
O •/ o

Parduodamos Nužemintam Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
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. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

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

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplanke Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. z

f

Dailės Parodos Pasisekimas 
Čekoslovakijoje

PRAGA, V. 6 d.— Čeko
slovakijoje užsidarė tarybi
nės dailės paroda. Respub
likos darbo žmonės labai do
mėjosi tarybinių dailinin
kų, skulptorių, grafikų dar
bais. Parodą Pragoję ap
lankė daugiau kaip 55 tūk
stančių žmonių, Bratislavo
je 50 tūkstančių žmonių.

Tai birželio 13 d. įvyksta tas didysis sąskridis 
ne tik iš Baltimorės, bet ir iš tolimesnių mies
tų. Tai bus gražus pasilinksminimas ir pasi
matymas su daugeliu pažįstamų, seniai maty
tų. Čia pribus Laisves patrijotai iš mainų, iš 
Philadelphijols, iš Brooklyno ir iš kitur.

Bus gera muzika šokiams ir šokiai prasidės 3- 
čią valandą po pietų ir tęsis iki 7-tos vakaro. 
Taipgi rengėjai rūpinsis pagaminti gerų val
gių svečiams pasivaišinti. O gėrimų galėsite 
pasirinkti, kokių tik jus norėsite, neis bus viso- 
kių.

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.

jono Kaškaičio—Dr. 
ir trumpa autoriaus 
DABAR TIK 75c.

Prošvaistės
J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
biografija. 256 puslapių, kaina $1.00,

ri didelis auksinis kryžius. 
Visai netoli kitoje gatvės pu
sėje stovi milžiniškas mū
rinis 4-rių aukštų jau gerokai 
pajuodęs pastatas. Tai sese
rų minyškų buveinė. Ties 
klebonija sustojo duonos iš- 
vežiotojas, — jis su didoka 
dėže duonų ir kitko priėjo, 
paspaudė durų mygtuką. Ne
užilgio durys atsidarė, išėjo 
kunigų gaspadinė, pasiėmė

j kas reikalinga ir. vėl durys 
; užsidarė. Ten pat iš gara- 
; džiaus išvažiavo naujutėlis 
Lincoln' automobilis, iš klebo
nijos išėjo dvi juodai apsi
rengusios būtybės, susėdo ir

I nudūmė tiesiai miesto link.
Aš’šitame mieste dar esu 

naujokas, bet jau esu apėjęs, 
apžvelgęs daug jo gatvių ir 
pati miestą 
kaupu du 
gyventojų 
Jame yra 
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ti neblogai. Nes veik visas 
paskendęs visokių visokiausių 
medelių žalumynuose. Ypač 
pavasarį, kada jie pradeda 
atgyti, rodyti savo puošnumą 
iš po šaltos žiemos, sudaro 
labai gaivinančią atmosferą. 
Jei daugybė automobilių už
teršia, apnuodija orą, tai tie 
milžinai su savo ilgomis ša
komis ir lapais, judinami kad 
ir lėto 
visokią

vėjelio, orą iškošia— 
smarvę sugeria, įš- 

į etero aukštybes.
mane baisiai stebinaBet

tas, kad niekur neteko ma
tyti tiek daug bažnyčių, kiek 
š;ame mieste. Veik nėra to
kios gatvės, kad nebūtų vie
nos ar dviejų bažnyčių, 
t tyčios ir bažnyčios —‘ 
1< io stiliaus ir dydžio, 
katalikų daugiausia. Iš 
žmogui reikia stebėtis,
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jau visai baigiasi du tūkstan
čiai metų nuo krikščionybės 
pradžios, o žmoneliai dar 
pajėgia išlaikyti tokią dau
gybę bažnyčių!

Man bevaikščiojant, nuolat 
tenka matyti ne tiktai tas 
bažnyčias, bet ir kitus tokius 
pat mūrinius milžiniškus pa
status po 4-5 aukštus prie ir 
aplink bažnyčias, — visi gra
žūs, su' visokiais papuošalais. 
Ne tiktai bažnyčios su kle
bonijomis apima didelius plo
tus žemės, šitie dešimts ir 
šimtą kartų didesnius apima 
plotus gražiausios žemės su 
savo apylinkėmis. Vienur

Laisve (Liberty) šeštad., Gegužės (May) 29, 1954

matosi plotas trumpai nu
pjauta žolekitur parkas, 
kiemas automobiliams. \Par- 
kinimui vieta gražiai išlieta 
asfaltu. Tai visokį vienuoly
nai, klioštoriai, minyškų na
mai, katalikų ligoninės, vai
kučių mokyklos, klubai. O 
kiek juose visokių dykaduo
nių, tai paprastam žmogeliui j 
visai nėra žinoma ir supran- I 
tama, — kokją didelę -armiją 
jie turi užlaikyti, papenėti ir 
aprengti, ir aprengti dar ne 
bet kaip, o puikiausiai.

O ant tų plotų žemės būtų 
galima pastatyti tūkstančius 
naujų puikių namelių darbo 
žmonėms gyventi. Dabargi 
biednuomenė gyvena ant mies
to prasčiausių gatvių, kur oras 
nuolat užterštas milžiniško, 
trafiko, smarvės. Ten žmonės 
su būriais vaikučių gyvena 
dideliame susikimšime; kiti, 
kurie negauna namų arti dar
bavietės, gyvena toli užmies
tyje. O anie milžinai stovi 
pusiau tušti, be jokios nau
dos. Matant tiek daug baž
nyčių ir vienuolynų mieste, 
iškyla klausimas: Ačiū die
vui, kad mums dar niekas 
gyvatiniais • rimbais nugarų 
neraižo., kaip kad buvo vi
duramžiuose, ir ant laužo ne
degina... Dėkui tiems pasi
šventėliams mokslo vyrams, 
bažnyčios kunigaikščių galy
bė tapo pažabota, suvaržyta. 
Bet šiuo laiku mūsų ameriko
niški valdovai tuos varžtus 
po biskutį atliuosuoja. Už tad 
Aknerikos žmonės turi apsi
žiūrėti, kad neužilgio vėl ne
prisieitų ant laužo degti.

Skaitau “Keleivio” No. 19- 
me, gegužės 12-tos dienos: 
“Kongresmanas Kerstenas, 
baigdamas Chicagoje pirmo
sios dienos apklausinėjimą 
Lenkijos pavergimui ištirti, 
atkreipė salėj esančių dėmesį 
i tą, kad čia yra ir Dr. P. 
Grigaitis. v »

“Mes privalome įvertinti,” 
sakė jis, “šio žymaus lietuvio 
pastangas kovoti su komuniz
mu, nes jo pastangos yra 
svarbios visai Atnerikai.”

Džiaugkitės, balti aniuolai; 
džiaugkitės, baltos dvasios... 
Čia yra Pijušėlis Grigaitis. . .

Ir tu man suprask ir įdėk 
laikraštin tokį šedevrą...

•S-kų- Jurgis

Piknikas bus gražioje vietoje, kur yra labai pa
togi salė šokiams. Tai Slovak National Park, 
6526 Holabird Avė. čia paduodame ir kelrodį, 
kurį prašome gerai įsitėmyti, kad nereikėtų 
klaidžioti:

KELRODIS: Iš PhiladelphijOs imkite kelią No. 40 
ir važiuokite iki Baltimorės, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson .sukite po kairei ir važiuokite iki Lom- 

. bard St.; pį’įvažiavę Lombard St. sukite po kairei ir 
pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., 
čia . sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po 
kairei pusėj bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių 
Camp — po dešinei pusei.

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki 
bird Avę, Išlipę eikite į vakarus pusę mailės. 
sas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore 
jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti 
vių iškabas, kurios tiesiai veda į pikniko vietą.
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LAISVĖS SPAUSTUVE DARO 
BIZNIERIAM KALENDORIUS

BIZNIERIAI —- duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 

jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū- 
bizniu

ir 
sų

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams’i Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė tūri di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti 
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, 

I kaina $1.00, DABAR TIK 75c.
puslapių

poe-

256,

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip' įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

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

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie 'sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai- ■ 
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J.
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.- J. J. Kaškiau- 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus. k

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
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Jau virš šimtas metų, kai}) Meksika 
išstumta iš Kalifornijos. Tačiau Meksi
kos-ispanų kultūra pasiliko. Ji aiškiai 
atspindi žmonių papročiuose, drabužiuo
se, namų statyboje ir daug kitų vietų.

Viena tu senienų — Plaza Bažnyčia. 
Kukli vieta, šimtas dvidešimt metų sena. 
Tvirta, kaip granitas. Architektūra pa
prasta. Vienok ka tokio turi, išsiskiria 
nuo kitų jai lygių bažnyčių.

Ji įsipilietinusi patogiai, Plaza aikš
tes šone. Sena miesto dalis, biedniokų 
centras. Ale ji gražiai pritampa am
žiumi ar kuo kitu. Jos vardas skambus: 
Nuestra Senora, le Reina de Los Ange
les. Lietuviškai: Panele mūsų, Karalie
nė Angelu, v* c

siuntė armiją. Armija neišstojusi į at
virą mūšį, o tik apmaršavo aplink įsi
tvirtinimą. Pagaliau, Mr. Larkiiio pa
veiktas, Fremontas 1846 m. kovo 10 per 
>an Joaquin klonį išsikraustęs į Orego
ną.

Pakelyje į Oregoną F remontui įvyks
ta staigmena. Jis susitinka leitenantą 
A. 11. Gilespie, Am. Laivyno oficierių. 
staiga grįžta j Kaliforniją ir apsistoja 
arti Marysvilh', apie 60 mylių į šiaurę 
už New Helvetia, dabar Sacramento 
miesto. Miestas tada buvo kapitono 
John August Sutter savastis, ūkis, 
19,000 akrų žemes. Fremontas ir Sutter 
buvę artimi bičiuliai.

George Rindzevičiaus

Jis buvo L.L.D. narys nuo tos draugijos susior- 
ganizavimo ir jis labai ją brangino, skaitė svar
bia įstaiga apšviestų Amerikos lietuviu. Jis di 
džiai įvertino šios draugijos išleistas mokslines 
knygas ir žurnalą šviesa. Nes iš tų raštų vi- ' _ c i? ‘ . .suomenė gauna daug apsvietos. Jis taipgi labai 
gerbė dienrašti Laisvę.

Minėdama tą liūdną jo mirties ■sukaktį auko-

įvairūs išsireiškimai c-
Labiau skubinkis aplan

kyti draugą nelaimėje negi 
tuomet, kai jam viskas ge
rai sekasi. Chilo.

Gandus skleisti tai toks 
oat veiksnys, kai}) sudėt’ 
du ir du, padarant iš to 
penkis. Anon

l Pirmutinis žingsnis į
! mokslą yra patyrimas, jog 
į mes esame nežinėliai - ig- 
! aorantai. Cecil

Ne džiaugtis gyvenimu 
j bet tinkamai naudotis gy- 
į venimu turėtų būti mums 

įiekiu bei įkvėpimu.
Macduff

i Sutaisė Kas Kitas

Maldininkų ir pašaliečių — senienų 
studentų — gausiai lankoma. Veikli 
vieta., tai batų valikai naudojasi proga. 
Vietoje ubagų, jie pasieniais sėdi pri( 
šaligatvio, tikisi greičiau dešimtuką pa
sigali. Šventa vieta, bet kunigai ne
draudžia jiems čia uždarbiauti.

Bokšte tebeskambina istoriniai misin
giniai (braso) varpai. Jų garsai, susi
liedami su miesto gatvių triukšmu, dre
bina oro bangas virbėsiu—bim, bam-m...
Alvera S t)'c c f

Pusė bloko i rvtus nuo Plaza Bažny
čios randasi ispaniškas kaimas Gatvė 
Alvera vardu. Jos vaizdai — meksiko- 
niška turgavietė, .replika Meksikos tur
gavietės 100 metų atgal. Kas ten ma
tyti, viskas meksikoniška. Labai gabia 
ranka darvti daiktai. Artistiški braiži
niai, odos, sidabro ir kili darbai išsta- 
tvti. c

Atdara diena ir vakara. Ūžia, barška 
ispanų muzika. Senors ir senoritos 
linksminasi kafejose. Visa gatvė alsuo
ja ispanų dvasia. Linksmi žmonės — 
ispanai.

Kada miestas kūrėsi, ji tebuvo takas, 
pavadintas “El Paso de Los Angeles.” 
Lietuviškai: Angelų Takas. Agostin 
Alvf^p ir doleriai pa veržė iš angelų var
dą ir uždėjo savą. Dabar — Alvera 
Street.

Paleisti gandus tarpe žmonių nėra jau 
.ai}) sunki problema, dabar, o tais laikais 
dar mažiau pastangų tereikėjo. Kalifor
nijoje irgi pasisekė jankius sukurstyti 
prieš Meksiką paskleidimu gando, būk 
Meksika rengiasi visus jankius urmu iš
vyti iš Kalifornijos.

Meksikos Armijos vyriausiam genero
lui Jose Castro prireikė arkliui. Jis 1846 
:n. birželio 1 įsakė leitenantui Francisco 
le Arce atsiusti buri arkliu iš Sonoma 
stovyklos i Santa Clara. De Arce su 14 
palydovų birželio 10-tą. perplukde 170 
arklių per Sacramento upę ties New 
Halvetia. Indėnai mate arklius ir pra
nešė jankiams. Įbauginti jankiai išmis
tais patikėjo, kad Meksika tikrai ruo
šiasi juos užpulti. Jie susikurstė, už
griebė arklius, karius ir pasiuntė pas 
kapitoną, F remontą.

Jų toks žygis buvo neoficialus paskel
bimas karo. Jankiai tuo grobiu nesi
tenkino, 1846 birželio 14 puola Sonoma 
igulą. Meksikos visą įgulą suima ir nu- 
dvaro į Sutter Fortą. William Benja
mine Ide, įgulos vadu padėtas, lieka So
noma daboti, o John Bedwill konstituci
ją parašęs birželio 18 išleido atsišauki
mą ir sutvėrė Republic of California: 
Behr Flag Republic.

Naujai respublikai jie sugalvojo vėlia
vos forma: balta atokumą, viršuje kai
riajame kampe penkiakampė žvaigždė, 
tiesiajame žvaigždės šono pilka meška, 
raudonas ruožas išilgai apačią meškos 
kojų. Viršuje užrašas: Republic of Ca
lifornia.

' ' -.. ......  Tl

ROCHESTER. N. Y.
✓

Labai svarbus užkvietimas
Laisvės Fondo sukėlimui

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Italijos.* Jis esąs Įsitikihęs, 
kad jeigu dabar Italijoje 
Įvyktą rinkimai, tai krikščio
nių demokratu partija būtu 
iššluota iš valdžios, nes rin
kimus laimėtu komunistai ir

Vėl mes turime bėdos 
musu “diplomatiniu šefu’’ 
imi Lozoraičiu. Jis atsisako 
laiminti net taip ištikimai 
prieš jį atsiklaupusius Vilko 
\ .vrus.

su

su
po-

“Lietuvos atstovu’’ Bonnai 
jis paskyrė Dr. Geruti, o Vil
kas—Dr. Karvelį.

Kuri vokiečiai priims? Ne
žinia. Lozoraitis, pasak Kar
ti ('lio

vos,” net atsi 
tartis.

Krupavičius ir Zaikauskas

“cgzilines Lietuvos vyriausy
bes” atstovais, neatsiklau- 
r,ę, matyt, “diplomatijos še
fo.” Nesunku Įsivaizduoti 
“šefo” užsirūstinimą.

Skandalas po skandalo.

ta. i

BAPTISTU DVASIŠKIS 
NUŠOVĖ SAVO PAČIĄ

Dallas, Tex. — Staffo 
Lee, kuris šiokiomis d 
nomis dirbdavo fabril 
o sekmadieniais kimi gi

Nepriklausomos Lietu- atsiskirti.

šovė savo žmoną ir pasida
vė policijai. Mat, žmona 
rengėsi teismiškai nuo jc

Rengia L.L.D. Moterų ir Vyru Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

575 Joseph Ave. Rochester, N. Y.

Visus Rochesterio lietuvius kviečiame į ši pikniką. Visi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 
Atsiminkime kas būtu jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes piknike bus skaniu val
giu ir gėrimu visiems užtenkamai. Visi būsite .pasitenkinę 

turėsite gorus laikus puošnioje Gedemino svetainėje.
Visus nuoširdžiai kviečia Moterų ir Vyru L.L.I). Kuopos-

Pradžia 6-ta vai. vakare
4

Naujosios Baglifos

Ji yra vieąo bloko ilgio, grista plyto
mis, be šaligatvių. Trobesiai visi seni. 
La Casa Avila statyta 1818 metais, da
bar veikia kaip anų laikų rakandų mu
ziejus. Per Amerikos-Meksikos karą, 
1846-1847, La Casa Avila buvo Ameri
kos stovykla. Anais laikais ji garsi bu
vo, o šiandien — praeities dvasia.

Beje, jinai jau buvo uždaryta (con
demned), kaip “slum.” Mrs. Christine 
Sterling, istorinių vietų gerbėja, iškovo
jo jai teisę išlikti kai}) replika, kai}) se
niausia vieta mieste.
Bear Flag

Kiekviena valstybė turi vėliavą-emb- 
lemą. Kalifornijos emblema yra meška. 
Kaip ji tapo Kalifornijos herbu, epizo
das labai i domus, v

Kada Kaliforniją valdė Meksika, ji 
buG* skystai apgyventa tikraisiais, Mek
sikos sūnais. Veržlūs jankiai pradėjo 
briautis į teritoriją ir pastoviai apsigy
venti. Meksikos nusistatymas buvo ne- 
įsileįsti kitataučių pastoviam apsigyve
nimui Kalifornijoje. Tačiau jankiai di
delio sunkumo neturėjo, nes jie užėmė 
neapgyventas vietas.

Meksika juto, kad tas jankių įleidimą? 
į teritoriją gero nežada. Ji visgi atvirai 
prieš tą neišstojo. Kada apsižiūrėjo, bu
vo gerokai pavėluota. Amerikonai tiek 
įsidrąsino, kad net pradėjo ignoruoti 
Kalifornijos valdžią. ■ Kapitonas John 
C. Fremontas, Amerikos Armijos parei
gūnas, 1844 metais vizituoja Kaliforni
ją, o 1846 atvyko su 60 palydovų.

Kada Meksika užprotestavo, Am. kon
sulas Larkinas atsiprašęs ir užtikrinęs, 
kad F remontas valdžios siųstas surasti 
praktiškus kelius i Pacifiko jūrą ir grį
šiąs į Oregoną. Tačiau Fremont, viepto
je žygiuoti į šiaurę, pasukęs i pietus su 
savo 60 vyrų, per Los Gatos į Santą 
Cruz’ą. Jis sulaužė Meksikos suvereni- 
tet- '

Meksika vėl kreipėsi į Larkiną, kac 
F remontu i įsakytų išeiti. Fremontas, 
vietoj? išeiti, įsidrūtinęs Gavilan kalne, 
iškėlęs Amerikos vėliavą. Meksika pa

Jauna respublika, nespėjusi nei pir
mas medaus dienas turėti, mirė. Liepos 
10-tą vietoje Bear Flag suplevėsavo Ka
li forui joji' Amerikos vėliava. Išgyvenu
si 22 dienas, Kalifornijos respublika 
praranda, nepriklausomybę. Amerikos 
karo autoritetas užima Sonomą ir karo 
veiksmai prasideda. Bear Flag ir dabar 
gyvuoja, bet Kalifornijos respublika — 
ne.
I 'a ik! hd

Miestas arti upės-ežero daugiau turi 
progų plėstis. Tą faktą turėjo galvoje 
L-A miesto įkūrėjai.

Per pirmą šimtmetį miestas augęs 
sėkmingai. Los Angeles upė pilnai pa
tenkinusi gyventojų aspiracijas. 'Prie- 
lugliui gyventojų didėjant, -upė pradėjo 
pavargti. Miestas turėjo rasti būdą, 
kai}) apeiti vandens trūkumą. Arti nėra 
iš kur imti vandens, tai Owens upėn at
sidūrė. Už žemę ir teisę naudoti vande
nį užmokėjo išleidus $1,500,000 vertės 
bondsu.

Projektas vandeniui atvesti pradėtas 
1908, o baigtas 1913 metais. Aqueduct 
patiesti 233 mylias kainavo $24,500,000. 
Laikinai pavojus vandens trūkumo mies
tui nustumtas toliau, bet ne ant visados.

Porai desėtkų metų praėjus, vėl tas 
pats galvosūkis atsikartoja. Šį kartą 
Mono Lake vanduo dadėtas. Projektas 
baigias 1940 metais. Vandens laida pa
sidarė 338 mylių ilgio. Miestas dabar 
užsitikrino vandens dviem milijonams 
gyventojų.

Viimai vandens laidai ilgėjant į šiau
rę, kita tiesėsi į rytus — Kolorado upę. 
JTojektas baigtas 1941, 340 mylių j Los/ 
Angeles. Vanduo pirmu kartu pasiekė 
miestą 1942 metais. Tas suteikė smagu
mo ii savimi pasitikėjimo.

Šiandien Los Angeles miestas gauna 
vandenį iš Los Angeles upės tvenkinių, 
Owens-Mono ir Kolorado upės.

L. A. vanduo nuo 1868 iki 1902 buvo 
privatinės kompanijos valdomas. Mies
tas atpirko iš kompanijos vasario 3, 1902 
metais.

(Bus daugiau)

5 pusi.—Laisve (Liberty)-ŠeštacL, Gegužės (May) 29, 1954

Metinis Piknikas
Birželi© June, 1954

Maple Park, Lawrence ir Methuen, Mass.

Carl & Cliff Walent
4’-

vėlai vakare.

Puikiu Programą duos:

Broadway Kvartetas 
iš South Bostono 

vadovaujamas Stasio Pauros

Gari ir Cliff Walent
iš Stoughtono

Gros Akordion duetas

Taipgi Bus ir Kitokių P

Skanus Valgiai
Visi valgiai namie gaminti, 
šviežus, naudingi sveikatai.

Kviečiame visus atsilankyti į ši grąžų parengimą. Čia pasimatysite su daugeliu 
savo draugų ir pasivaišinsite pyragaičiais ir kitokiais gerais valgiais ir gėrimais. Taip
gi išgirsite* gražią programą. Nebūkite namie, pasinaudokite sveikatai reikalingu oru, 
maistu ir pasilinksminimu. Hciiglmo Komitetas.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokykla kandidatas j Visa
sąjunginę žemės ūkio parodą

Vilniaus S. Nėries vardo II
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NewWto^Mifcr2inlos
vidurinė mokykla ■— kandida
tas i Visasąjunginę •/. e m ės 
ūkio parodą. Moksleivės-mi- 
Cinrininkės, vadov a u j a m o s 
mokytojos Maleckaitės, stro
piai luošinsi parodai. Moky
klos bandomajame sklype bai
giama sodinti daržoves ir sėt' 
javus.

ši pavasari mokykla moko
mojo - bandomojo sklypo plo
tą praplėtė dirvonuojančios 
žemės sąskaita. Mokomasis- 
bandomasis sklypas suskirsty
tas i I dalis: daržininkystės 
skyrius su keturlauke darže’ 
sėjomaina, lauko - techniniu 
augalu skyrius su . septynlau- 
ke sėjomaina, geliu - dekora
tyviniu augalu skyrius ir vai
siniu - uoginiu augalu sky
rius.

Savo stebėjimu ir darbo re
zultatus mičiurininkės užraši
nėja i dienoraščius, fotogra
fuoja augalus įvairiose išsivys
tymo stadijose. Rudenį die
noraščius ir fotoalbumus pri
statys į Visasąjunginę žeme? 
akio parodą.

S. Mockienė

Kultūros - švietimo įstaigos į liniukų streiką. i ra klausi- 
pavasario sėjos metu mas, kuo dabai' jie bus skai

tomi : miesto, ar privatinės 
KĖDAINIAI. — Pavasario fjrmos darbininkais. Mat, 

sėjos motu \ pi.č sua.kt.\vejo | jV0(|jrnu Transit Autoriteto, 
kultūros - švietimo įstaigą vei- \al(lininkai vii5a važiuotės 
b^a.’ ^a^°hos 'donos l'°J'išriti padarė neva privatiškai 
ūkio biblioteka pasirūpino is !<ontro)juojama. Advokatai 
Kauno Respublikinės, centri- (u).-s nustatvtii pri(>š km,os 
nes bibliotekos atitinkamos Ii- pūšies ištaiga streikas bus: 
teratūros, propaguoja ją \ol-■ prje- va](linę‘ ar pric* priva. 
ūkiečiu tarpe. čia suruošta |-
taip pat paiodėlė apie kva- Miesto keliose salėse ir per 
dratinį-lizdini bulvių sodini- kejeĮa dienu vvkdomi unijistu 
mo būda. "Vienybės” kohl- mitingai kur;uosc nariai bab 
kyjo klubo-skaityklos (larbuo- <uoia stl.ej|.a Ba]
tojai kartu su aktyvu kovos savimai užtl.lln-ka tai|) ih,ai 
lapelius leidžia tiesiog la«-ld5) to. kad visame miost<. 
kuose. A. Petrauskas (,0(, važillot5s (la...

Masinė cukriniu 
runkeliu sėja

JONAVA. — Rajono kol
ūkiu laukuose prasidėjo ma
sinė cukriniu runkeliu sėja. 
Šios vertingos techninės kultū
ros jau pasėti šimtai hekta
rų. Salomėjos Nėries vardo 
kolūkyje cukrinių runkelių 
pasėliai užims 75 hektaru plo
tą, tai yra 25 hektarais dau
giau, negu buvo sėjama per
nai. Runkeliu augintojai įsi
pareigojo išauginti šios kultū
ros ne mažiau kaip po 230 
centnerių iš hektaro.

Aukštu agrotechniniu Ivgiu 
rė.jami cukriniai r u n keliai 
“Ž a 1 gr i o ” kol ū k y . j e.

“Tiesos” taurės 
futbolo turnyras

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Lietuvoje prad e d a m as 
“Tiesos” laikraščio t a u r č s 
futbolo turnyras.

Kaip ir kiekvienais metais, 
“Tiesos” taurės futbolo turny
ras suskirstytas į tris etapus.
Pirmajame etape šiais metais 
varžysis futbolo komandoj 
respublikos rajonuose. Kiek
viena komanda, pralaimėjusi 
vieną susitikimą, iš varžybų 
iškrenta. Varžybas čia reika
linga užbaigti iki birželio 6 
d. Rajonų nugalėtojai toliau 
kovos tarpusavyje Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos 
zonose. Tai jau antrasis tur
nyro etapas. Antrajame eta
pe taip pat prasideda varžy
bos tarp futbolo kolektyvą 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos ir Panevėžio mies
tuose. Miestų ir zonų tur
nyrai užbaigiami iki liepos 
mėn. 4 d. Miestų komandos- 
nugalėto.jos ir zonų — finali
ninkai, iš viso 13 komandų, iš
kovota teisę dalyvauti trečia
me etape. Jame taip pat var
žysis vienuolika komandų, ku
rios žaidžia LTSR futbolo 
pirmenybėse. Trečiasis eta
pas vyks nuo liepos 11 d. iki 
rugpjūčio 8 d.

: Unijos pradėjo vajų 
už teisę streikuoti

Transportininku Unija pra-
■ neša, kad ji pradėjo kampa- 
1 Biją už atšaukimą tu įstaty

mu, kurie atima darbininku 
teisę streikuoti arba tą teisę

i varžo. Tame tikisi gauti vi-
■ su New Yorko CIO uniją pa- 
j ramą.

Veiklos planams paruošti, 
j CIO pašaukė visą uni ją ad- 
Į vokatus i pasitarimą. Jis 
■įvyks birželio l-tą. ■

Transport) n inkams ruoši an- 
| t's į streiką, pirmiausia i)' 
! vyriausia uni.jistą kova bus 
prieš vietinį New Yorko vals- 

I t i jos Condon-Wadlin istaty- 
1 mą, kuris uždraudžia valdi

niu įstaigą darbi n i n k a m s 
streikuoti. Tas įstatymas vy
liausia ir buvo išleistas prieš 

i įuos ir prieš mokytojus, ku- 
i rie jau anais metais grasino 
Į streiku.

Dabai- transportininką uni- 
1 ja yra paskyrusi streikui pra- 
i dėti birželio 14-tą. Advoka- 
i lai bandys nustatyti, kaip tas 
i įstatymas atsilieps į transpor- 

bininkų.

Mirusius pagerbiant...
Visame, mieste ruošiamasi 

paminėti ir pagerbti žuvusius 
karuose. Tam panaudojamą 
.Atminimų Diena (Decoration 
Day). Tačiau tiems, kurie 
kariavo, bet nepasiskubino 
numirti pirm Atminimą Die
nos, iš Washington© atėjo 
štai kokia dovana, liečianti 
Brook lyną ir čia gyvenančius 
veteranus:

Nuo patarnavimą vetera
nams Įsakyta čia . sutaupyti 
$375,000 metams. Kaip? Su
mažinti daktaru ir slaugių 
patarnavimą vietinėse klini
kose ir ligoninėse. Uždaryti 
vieną vakarinę kliniką. Su
mažinti valdinę daktarui mo
kestį privatiniu daktarų ' gy
domiems. X.'

Vėžio ligos fondui šiemet 
Brooklyne nori surinkti $250,- 
000. Lig šiol surinkta tik 
$115,523. Penktoji dalis iš
leidžiama tyrinėjimams.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRTLI
32 Ten Eyck St.

Telephone: E Vergreen 4-8174

Daugėja reikalavimai 
nedarbo apdraudos

New Yorko mieste imančią 
nedarbo apdraudę skaičius 
šiemet padaugėjo 12 procen
tais. Dėl to miestinės labda
rybės komisijonierius Hen
ry L. McCarthy savo raporte 
majorui VVagneriui pareiškė 
susirū pi n imą.

Pastaraisiais dviemis mėne
siais ypačiai smarkiai daugėjo 
bedarbiai. Kovo 19-tą buvo 
178,000, o gegužės 1 l-tą jau 
217,900 imančią nedarbo ap
draudą.

Labdarybės viršininkui rūpi, 
kas bus. kada tiems šimtams 
tūkstančiu darbininką nedar
bo čekiai išsibaigs. Daugel}? 
gyvenančią nuo ąlgos iki al
gos turės eiti prašyti • miesti
nės biedniokams pašalpos.

Pašalpos prašančiųjų skai
čius taipgi kas menuo daugė
jo per pastaruosius penkis 
mėnesius. Kovo mėnesi pa
ša Ipgavią buvo 261,753. o 
balandžio mėnesį jau 262.- 
730.

Išsijudina veikla už 
amnestiją politiniams

New Yorke birželio 10-tą 
rengiamas masinis mitingas, 
kurio vyriausiu tikslu Ims 
rkstinimas veiklos už amnes
tiją Amerikos politiniams ka
liniams. Tarpe' politinių žy
miausia vietą užima nuteisti 
einant ragang a u d i š k u o j r. 
Smith įstatymu.

Brooklyn© demokratai kon- 
ąresmanai žada svarstyti, del 
ko Navy Yard darbai yra 
siunčiami kitur, kai čia yra 
geresni patogumai, o darbi
ninkai atstatinėjami iš darbo. 
Bijomasi,’ kad iki rudens gali 
būti atstatytą virš 2,000.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L. D. S. 13- kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, June 3 d., pra
sidės 8 vai. vakare, bus Liberty Au
ditorium. 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra daug reikalų aptarimui.

Komitetas.
(104-107)

BROOKLYN, N. Y.
LDS l-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio 1 d.. 7:30 
vai. vakare. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėjo, 280 Union Avė. Svarbu vi
siems nariams šiame susirinkime da
lyvauti, nes turėsime išrinkti dele
gatus j LDS Seimą.

Valdyba.
(104-105)

PAIEŠKOJIMAS
Noriu gauti Penės Klimienės antra
šą, su ja susirašyti. Ji seniau yra 
gyvenusi Maspethe ir Binghamtone. 
Prašau atsiliepti ar apie ją žinan
čius suteikti man jos antrašą. Anna 
Petraitis, 365 Westminster Road, 

Brooklyn 18, N. Y.
(104-106)

Brooklyn, N. Y.

Thorntonui gerai 
sekėsi teisme

Teisiamojo William Thorn- 
tono advokatai reikalavo, 
i.ad teisėjas išmestą liūdymą 
dvieju asmenų, liudijančią 
prieš j j. Teisėjas sutiko tuos 
du liūd.vmus prašalinti iš teis
mo rekordu. Kalbama, kad 
advokatai turi nužiūrėję .vi
są eilę liūdymą išmesti.

Dauguma liudytoju, kuriais 
dažniausia yra jaunos, gra
žios moterys ir motinos, ne
rūdija prieš Thorntoną pik- 
'ai. Matomai, jos pasitenki
nusios, kad ją pačią ar ją 
vaiką padailinti paveikslai 
tilpo tuose tariamuose mode
liams ir aktoriams parinkti 
kataloguose, nors tas įtalpi- 
aimas ir v brangiai kainavo. 
Tik .kelios moterys sakė, kad 
los tikrai tikėjosi sau ar vai
kams tokiu ’garsiu ir brangiai 
apmokamu darbą, kad pa
tekimas i tą katalogą buvęs 
suprastas kaip pažymis tapi
mo kandidatu tokiam darbui 
pa uti.

Ir policija nori 
dgų pakėlimo

Policijos Department^' vyk
dytas patikrinimas įvairių 
darbo skyrių uždarbiu stovio. 
Pateiktame raporte sako, kad 
policija tuojau turėtą gauti 
15 procentą pakėlimus, su 
prižadu kitus 13 procentą 
pridėti vėliau. Kad priedams 
dar būtu duodama po šimti
nę per metus uniformoms.

Dabar valdžios žadėtasis 
policistams priedas yra tik 5 
procentai. Dabartinė pilno 
laipsnio policisto alga siekia 
$1.780 metams, su tuo prie
deliu būtą iki $5,015.

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South į 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgijren 7-6868 
1

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždarytu

MATTHEW A. •
BUYUS :
(BUYAUSKAS) «

• • 
LAIDOTUVIŲ ! 

DIREKTORIUS J
«

» -r*-. ^>4- «

J 426 Lafayette St. J 
I Newark, 5, N. .1. J
1 MArket 2-5172 J
» <

Robesomii Įvykę du 
masiniai mitingai

Vieton ' vieno didelio ir 
įspūdingo masinio mitingo, 
kokio tikėtasi, visai netikėtą! 
paskutinę valandą prisidėjo ir 
antrasis toks pat. Antrasis 
įvyko dėl to, kad į pirmąjį 
publika netilpo.

New Yorko Harleme esan
čioji didžiulė sale Renais
sance Casino, turinti virš pus
antro tūkstančio sėdynių, ta
po perpildyta anksti pirm 
pradėjimo mitingo. įrengė
jai skubiai atsikreipė į esan
čią už bloko Zion bažnyčia ir 
gavo leidimą perviršiui publi
kos susirinkti ten. . Pradėjus 
programą, salėje esantiems 
pranešta, kad ir bažnyčia jau 
pilnutėlė.

Kadangi mitingai Įvyko ar
ti vienas kito, tad visi žy
miausieji artistai, Įskaitant 
patį paskilbusijį Paul Robe- 
soną, lygiai patarnavo akiems 
susirink imams.

Nepaprastai gražią turiniu, 
ir forma girdėjome dainą ir 
trumpu pareiškimą programą. 

!J> klausėme iš keliolikos pa
saulio valstybių tu šalin me- 
ninką šiltus kvietimus Robe- 
sonui, kad .jis ten nuvyki ą 
koncertuoti. O trumpai pa
minėjo dešimtis vietą, kur jis 
pakviestas, bet negali nuvyk
ti, nes mūsą šalies valdžia at
ėmė’ pasą, neišleidžia išvykti Į 
užsienį.

Mitingas pasisakė už reika- 
lavima suteikti jam pasą ir jo 
dalyviai darbuosis už ta! 
kiekvienas savo srityje. Ten 
pat. sudėta stambi suma pi
nigu vykdymui kovos teismą 
keliu.

Kadangi neturėjo leidimo 
aukas rinkti, kad nesuteiktų 
priekabės, aukų ir nerinko. 
Tiktai pardavinėjo Robesono 
Įdainuotus rekordus, jo pa
veikslą, taipgi brošiūraitę. 
Radosi tokiu, kurie mokėjo 

i po $50 ir po šimtinę. O jau 
į dolerinėmis sužaliavo po vi
są salę, kada priėjo joms eilė.

Rep.

___ 4_____ _____ .....------------------------ - 
Vy7Z2A'/.'.'7//7A'.T .'/A'//,'Z?

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25
Gaunamas Laisves įstaigoj

TONY’S I 
j i1 UP-TO-DATE j

BARBER SHOP j 

ANTANAS LEIMONAS Į 
Savininkas |

i 306 UNION AVENUE i 
! BROOKLYN, N. Y. j
! Gerai Patyręs Barberis |

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hevves St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

— už s griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. ’>-6288

Gimtadienio kelionė ' 
i L. L jau rytoj

Visi pasiryžusieji pasveikin- ! 
Ii buvusią gerą brooklynietę 
jos gimtadieniu, prašomi pri
būti prie Liberty Auditorijos 
0:30 ryto. Tai bus šį sek
madienį, gegužes 30 d. Išva- 

i žinosime visi kartu, žinantie
ji kelią bus vadovais, nereiks i 

. klaidžioti po L. L naujoku-Į 
nūs. klausinėti kelių.

• Pobūvio rengėjai iš ^miesto 
nusives gatavus gerus pietus 
\ įsiems, kurie iš anksto su- 
siregistravo. Tikimasi. kad 
liijų dienų švenčių progą ga
li užkliūti ir netikėtų svečių. 
Pietūs kainuos $2.

Pastaba: jei rytas būtų lie
tingas, pietūs vis viena įvyks, 
pietausime Liberty Auditori
joje. N. K.

SERGA
Serga Vladas G ran n as ir 

gegužės 22-rą dieną pasidavė 
operacijai. Operacija jau pa
daryta ir atrodo, kad bus pa
sekminga. Jis randasi Lenox 
Hills ligoninėje. 76th Street 
ii Lexington Ave., Now York 
City. Lankymo valandos nuo 
'1-tos ryto iki 8-tos vakaro 
kasdien.

Vladas yra vyras mūsų ko
medijų aktorės Evos Graunlo- 
nės. Vladas ir pats dažnai i 
patarnaudavo mums, teatrų 
'aidiiitojams, su savo automo
biliu.

Taigi, mos visi linkime jam 
greit, pasveikti ir vėl darbuo
tis sykiu su mumis.

Jonas Juška

Kas atėmė nuo 
ių gyvenimą?

Gegužės 25-tą vieną diena 
New Yorke atrasti du 20 me
ti; saužudžiai. Vienas ir kitas 
atrasti nykiame savo kamba
rėlyje, kuriame menkai rado
si kas daugiau apart esamo-1 
jo ar jati barbenančio i du- 
t is vargo.

Jack R. Miller, raštinės' 
darbininkas, gyveno 35-1 W. 
56th St. Bolivar Pitri rastas ] 
468 W. 22nd St. Abu užsi-j 
dusinę . gasu.

Mieste būtų labai į 
daug pėstininkų

Didžiajame New Yorke ir 
priemiesčiuose apie 5,300,000 i 
gyventojų kas dieną kur nors 
važiuoja miesto valdomomis 
važiuotos linijomis.

Iš tų apie 4,100,000 var
toja subways ir aukštųjų gelž- 
kelių linijas, o likusieji va- | 
/moja busais. Jeigu birže-1 
lio 14-tą Įvyktų tų linijų dar- ■ 
bininkų streikas, daug šapų i 
turėtų užsidaryti. Dauguma 
darbininkų gyvena toli nuo 
savo darbų.

Miesto apšvarintojai 
irgi turi problemų

Virš tūkstantis miestinio 
švaros Departmento dafhi- 
ninku praėjusi trečiadienį de
monstratyviai nuvyko Į City 
'Hali. Tikslas: reikalauti al
gų pakėlimo ir 40 valandų 
darbo savaitės.

Didžiausio, turtingiausio pa
saulyje miesto darbininkų ir 
tarnautojų didelis skaičius te
bedirba po 48-nias valan
das. Tuo tarpu daugelis 
unijų po visą šalį jau turi 
trumpesnes valandas ir reika
lauja tik 35 valandų savaites.

New Yorke areštuotas Vin
cent Kayes kaip grasinęs nu
žudyti buvusį bankierių, jei
gu jam neduos $5,000. Vyru
kas sakėsi loterijose ieškojęs 
laimės, prasilošęs ir dėl to 
turėjęs kur nors gauti pinigų.

6 pus!.—Laisvė (laberty)- šeštad., Gegužės (May) 29, 1954

NEW YORK
MALE and FEMALE

PLAT KV DABINTOJ I!
V\ras ar moteriško. Pal\"V Nuola
tinis darbas. Gera alga. Puikinį są
lygos.

COLONY’ BEAUTY’ SALON
37-39 8’nd St., Jacksou Heights. L.I, 

HA. 6-7870
< 101-107)

HELP WANTED MALE

STALIORY STftS DARBININKAS

Gera mokestis nuolatinis darbas, 

puikios darbo sąlygos.
(i & M STORE I IXTl RES 

168 LORIMER ST., BROOKLYN
< 101-107)

REAL ESTATE

RIDGEWOOD
Gebai būdavot as 4 šeimų šingeliuo- 
tas namas, gems*' sąlygose. 4 4 rū
mų a pa pimentai. Vienas aparlnien- 
tas tuščias, prisideda geros jeigos. 
Brass plumbing, combination sinkos 
ir pečiai.. Arli mokyklų, krautuvių 
ir transportacijos. Geras pirkinys 
tik $9.700 (išmokėjimai). > 

šaukite savininką:-<
.Trl. HEgernan 3-810^

I RANKLIN’ SQUARE jh 
Gerai būdavot as 2'2 aukšti) medžio 
ir plytų šingelįuotas namas, vii-šus 
tinkamas 2 rūmam. Gyvenamasis n 
valgymui rūmai, moderninė virtuvė, 
pantry, sunporch, tile maudynė. Pil
nas pusiau ištaisytas skiepas, 1,000 
galionų tankas lauke, šiltu vandeniu 
aliejum šildomas, 2 karam gara- 
džius, kiemas 40x100 su cyclone 
tvora. Arti visų patogumu. Savinin
kas parduoda šiuos naujai dekoruo
tus namus labai prieinamai.

Šaukite Savininką: 
Floral Park 2-0877

t 104-106)

RIDGEWOOD PLATEAU
Gerai būdavot as 2 .šeimų mūrinis 

namas. 5 ir 6 rūmų, 1 kambarys 
skiepe, automatiškas aliejum šildy
mas, 2 karam garadžius, gera sek
cija arti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Savininkas prieina
mai parduoda gražius namus lik už 
$22,000.

Matykite ar šaukite savininką.: 
53-11 6-)tli Place
Tel; DE. 5-9771

(103-105)

WOODSIDE
Gerai budavolas 3 šeimų mūrinis 
namas. 6, 5 ir 4 rūmai. 5 ir 4 rū
mai bus tušti, jeigos už 6 rūmus. 
Aliejum šildomas, nauji screens, 
storms, Venetians ir kit i,ekstra įren
gimai. Arti mokyklų, 'krautuvių 4r 
transportacijos. Savininkas parduo
da tikrai gerą namą labai paeina
mai. šaukite savininką:

ILIlnois 7-3818
(102-108)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

STATIONERY, FOUNTAIN
> GREETING CARDS

Veikli sekcija, 6'2 dienos. 8 metams 
lysas. $85 j mėnesj, įskaitant 4 rū
mų apartmentą. Puikiausiose sąly
gose. Daro gerą pragyvenimą, sa
vininkas parduoda gerą biznio pro-, 
gą labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. CE. JM799

(103-109)

PARSIDUODA TOY SHOP
Pilnai įrengta, gera vieta. Galima 
daryti gerą pragyArenimą. Savinin
kas parduoda puikią biznio progą 
labai prieinamai iš priežasties ligos, 

šaukite savininką po 10 A. M, 
Tel. FO. 4-2711

' (105-108)

( AN D Y STORE—FOUNTAIN
Taipgi parduoda žaislus. Pilnai 

įrengta. Gera biznio vieta. Renda 
$60. įeina 3’2 rūmų aparim.litas. 
Nuo $300 iki $400 savaitinių įplau
kų. I^iznis lengvai padidinamas. Pil
na kdina $2,500.

Šaukite Savininką:
Tol. EV. 2-9298

705-109)

Išsigando mirties
Jaunai newyorkietei Barba

rai Padovan atrodė labai ro
mantiška mirti nušokant j 
upę. Bet kai įšoko, šalta 
tikrovė išvaikė jos melancho
liškus sapnus, ji pradėjo šauk
tis pagalbos. Netoliese pra
einantis negras darbininkas 
įšoko upėn ir ją ištraukė.

Moteriškę paėmė i ligoni
nę tirti jos protą.

Bronxc ant gelžkelio žaidę 
sviediniu du berniukai užsi
miršo šalintis nuo trekių. Abu 
pavėlavo bėgti, o vairuotojas 
nespėjo traukinį sulaikyti. 
Vienas vaikas užmuštas, kitas 
pavojingai sužeistas.

Ar Tamsta jau gavPi Lais
vei liaują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.




