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KRISLAI
Aristofanas.
Kiti žymieji vyrai.
Tai veda prie taikos.

Rašo R. MIZARA

metu.
kai ftyniė
floret? iet i.'

žmonių isiori-
joje pa 
likimas, 
rui.

Piotu Ameriką, tvrė ją 
cęs Europon, parašė 
i kraštą Įdomiu žinių, 
to laiko žmonės ir pra

dėjo nauja ji pasauli vadinti to 
vyro pirmuoju vardu — Ame
rika!

ir, gr.iz 
apie tą

VAKARAI RENGIASI
SUARDYT DERYBAS DĖI
TAIKOS KORĖJOJE

TARDOMI PORTORIKIEČIA!
SAKOSI “PATRIOTIŠKAI”
SAUDE KONCRESMANUS

AMERIKA PERŠA, KAD 
JUNGT. TAUTOS SPRĘS
TU APIE INDOKINIJĄ

kininkams pasitraukti iš 
dervbu Ženevos konferenci-

Šiaurinės
(liaudininkų) Korėjos su

sivienijimą su Pietine, (tau

Amerikinį pasiūlymą pa-
kiomis dienomis 
vo pradėt?, mi-

rėti pačioje 
prieš 500 metu vaidinusioje ,

kitų talkininkų, dalyvavu- 
i siu korėjiniame kare. Da
bar jie gamina viešą pareiš
kimą, dėstydami, kodėl “ne
galima susitarti su komu-Į

taingi mano gražiai atžymėti 
Amerigo Vespuccio 500 metu 
gimimo sukakti.

Prieš 2.IOO metu Graikijou 
gimė Aristofanas.

Aristofanas parašė dauf

Įveda linkui tol
apie 
Per

met Amerika, vardan Jung
tinių Tautų, galėtų Įsiveržti 
į Indokiniją ir sykiu su 
francūzais bei kitais talk i-

namo Demokratinę Respu
bliką jr Laoso bei Kambo
džos liaudininkus.

Rytinė Vokietija
Įkalino kruvinųjų
riaušių vadus

d i jo? tėvu.
Aristofanas rašė prieš virš 

2.300 metų, tačiau tūli jo vei
kalai ir šiandien yra statomi 
scenoje ' Įvairiuose pasanUo 
kraštuose

ro priešininkas ir kai kurio jo i

prieš karą.

tatyta Aristfano komedija 
“Lasistrata,” kurioje pa lodo
ma, kaip ano meto moterys 
Graikijoje buvo sukilusios I 
prieš karą.
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’GUATEMALOS ŽMONĖS 
[PASIŽADA GINT SAVO 
PROGRESYV E VALDŽIA

Washington. — Federalis i bandymą, pareikšdami, kadi 
teismas tardo keturis porto-jie visai blaivu protu taipį^ 
rikiečius, kurie kovo 1 d. i , . _ [PRIEŠAI SVAJOJA

dem<>nstra\<>. SUKELT ARMIJA
I ATSISAKO IŠDAVINĖTI PRIEŠ VALDŽIA 

SAVO DRAUGUS
' Teisėjas AE Holzoff klau-

Visi keturi sakosi šūviais sinejo du teisiamuosius. Ir- 
demonstravę, reikalaudami' vingų Fl. Rodriguezą 
savo tėvynei nepriklauso- ■ Andrių F. Cordero apk 
mybes nuo Jungtinių Vals-jkitus jų bendrus šaudyme. Jnvz'1UL"LU .m >>.

tijų. Rodriguez ir Cordero atsa- ’ “
Hamburge sulaikyta 
Guatemalos pirkti 

jie buvo “pamišę,” kuomet savo draugus, ir duosime i L-L^l J CVwrlimanic 
šaudė kongresmanus. Tei-Į atsakymus tiktai į klausi-' dVlcuIIliaiHd
siamieji atmetė advokato1 mus apie save.” i --------

Rūmą ir sužeidė 3 kongres- 
manus. (1 u a te m a 1 a.—T r v s didžio-

Į Guzmano progresvvę val- 
įdžią “nuo išlaukinių ir na
miniu priešų, kurie suokal- 
biauja nuversti konstituci
nę mūsų valdžią."

i”, įdedamos ginti Guatemalos cinio Veikimo Partija, Gua-

komunistai turi didelės ita-

sumažinti jiems bausmę, Į “Doriniais s u m e t i m a i s Demokratinis Universite
to Frontas — studentai ir 
profesoriai — rengia pro-

Berlin. —Rytinė Vokie- 
! tija nuteisė kalėjiman ketu
ris vokiečius, kurie vadova- 

jvo kruvinoms riaušėms 1953 Į - _ • • t-
Į m. birželio 17 d. prieš De-j Hof fman suvogė 3()0.()()0 dolerių tų 
mokratinę Vokiečių Respu-: <b

i Amerikos

tai.

riuomeoę.
Trenton, N. J. — Buvęs ' c

paliaubas Indokinijoje
ša perduoti šį klausimą Werner 
Jungtinėms Tautoms. Tuo- įkalinti

Kongresmanai skiria pini
gus tyrinėjimui unijii

tai*]) KitKo, paoegiojo lanri- n;1torius, republikonas Ha- 
kus jr parduotuves. ; q Hoffman, nusuko

1 r 300 tūkstančiu doleriu nuo

Washington. — Kongres- tinėje, 
i manų komisija parėmė bi-1 ^aLY.ie- 
lių, reikalaujantį $75,000, | RIAUŠIŲ SUKAKTIS— 
už kuriuos būtų tyrinėjama | VAKARŲ “šVENTe” 
vadinami “darbo unijų 
ketai.“

Van Fleet vėl tėmija 
Korėjos frontą

testo demonstraciją penk
tadieni “prieš svetimu kraš
tų” (ypač Jungtinių Valsti- 

i vidujiniusvaldininkams rei- J kišimąsi i
čia tapo sulaiky- i 

metaliniai šovinių Į 
kul iuos Guatema-i Gandai apie Guatemalos

Dukte pereitą savaitę pa- tuvinėms patrankoms, buvcį 
rode tėvo laišką dviem žmo-1 atvežti iš : 
nėm ir sunaikino. Bet. rei-! Hamburgą,

Mangelslorf už tai j Amboy Trust Kom-į Jersey valstijos prokurorui, (
20 metų:. Hans pabijos banko, sykiu būda- ji paskui raštu atpasakojo!

• Fueldner 10 metų ir Horst i mas į0 panko prezidentu, tėvo laiško turini ir patvir- p 
Gassa 5 metams. '

Mangelsdorf sake teisme, 
, jog ir šiemet buvo planuo
jamos panašios riaušės ry- 

Sovietinėje Berlyno

Tai]) H of f manas prisipa- tino affidavitu 
’ I žino užlipintame savo laiš-Į liudijimu).
“ ke, kurį jis įteikė savo dūk-1 

teriai Adai H. Leonard’ie- 
nei gegužės 1 d. šiemet, įsa
kydamas neatidaryt laiško, 
iki po jo mirties.

H off manas mirė birželio
4 d. viename viešbutyje New

’ tijų komisionierius Vokie
tijai ir Vakarų Vokietijos 

| valdžia paskelbė metine tų
u

Šiai svarbiai sukakči; 
žymėti American Peace 
sade, — organizacija, kovo
janti už taikos išlaikymą • 
ruošia idomu sambūri, kuris

fv Center Ballroom salėjo. 
Yorke.

1 Seoul, Korėja. — Genero- 
c’’u' las James Van Fleet, prezi- 

' dento Eisenhowerio pasiun- 
tinys, antrą sykį per du mė
nesius apžvalginėje Pietinės 
(tautininkų) Korėjos fron-

I tą prieš Šiaurinės Korėjos

Japonu valdžia varžo 
įgabenimus iš Sovietu

tos ir kitos sukaktys: 
tų nuo mirties anglu rašytojo i 
Tieldingo, 50 metų nuo mir
ties vi^u rašytojo Čechovo, ir 
50 metų nuo mirties cechų 
]< om p o z i t o r i a u s D v o ra k o.

200 mo- Syngmanas Rhee, Pietų 
Korėjos prezidentas, jau 
kartotinai reikalavo panau
jinti. karą prieš Šiaurinę

neseniai buvo suruoštas di
džiulis mitingas paminėjimui 
150-metinių nuo rusų kompo
zitoriaus Glinkos gimimo die
nos.

žymusis kinų muzikos kom
pozitorius Li Lin pasakė j- 
domią kalba, o vėliau buvo 
parodytas filmas “Glinka.” 
/vaizduojąs to žymaus žmo
gaus gyvenimą ir darbus.

pykino. | Amerika šaukia sueigą 
;ta’. Ih: i Prieš Guatemalos valdžią 

1

Tokio. — Japonijos val
džia apribojo japonų kom
panijoms Įgabenimus daik
tų iš Sovietų Sąjungos, pa
gal naująją dvimetinę jų 
sutartį. Leidžia Įgabenti 
tiktai iki 300,000 tonu so- 
vietinės anglies, 30,000 tonų 
chromo rūdos ir 15,000 tonų 
medvilnės — mainais už ja
poniškus dirbinius.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdininkai gavo 
pranešimą, kad “Guatema- 

Juatemala. Jlos armiia uUimatiškai
Amerikiniai inspektoriai 

lalaikė lukštus “šeši 
nais priešlėktuvinių 

į nių.”
Dabartinis gubernatorius, Į --------

demokratas R. B. MeynerJTIK LAVINIMUISI,

vokiečiu

so vi- Į
prezidentas J. Arbenz Guz
man tuojau ])asitrauktų.”

Skleidžiama paskalai, kad 
i prezidentas “sutiktų apleis
ti savo vietą,” jeigu armija 
patenkintų kai kurias jo

jinių darbų direktorium,! 
suvogė dar dešimtis tūks
tančiu doleriu, t 4

McCarthy’o fanatikai grasina 
apsidirbti su sen. Flahdersu

Washington. — Republi-, varyt McCarthy kai]) pirmi- 
konas s e n a torius Ralph ninką tyrinėjančių Senato 
Flanders gavo grūmojimų komisijų, 
per telefoną nuo ragangau- nepasiteisin 
džio McCarthy’o šalininkų, abejotinus pasipinigavimus. 
Jie grasino “tinkamai apsi
dirbti” su Flandersu už tai,į policija nuolat saugo Flan-

jeigu McCarthy
Senatui apie

Akivaizdoj tų grūmojimų

Indusai užėmė Franc. Ar tinka Hobby’ienei 
koloniją Indijoje ta mokslinė garbė?

Bern. Šveicarija. — švei
carų valdininkai sakė, Gua- i 
temala pirm keleto mėnesiu 
uirko iš Šveicarijos tam ti
krą kiekį pigių priešlėktu
vinėms patrankoms lukštų, 
kurie paprastai naudojami 
kaipo pavyzdžiai mokymui, 
o ne kariniam šaudymui.

Gen. Cardenas sako, nepa-

Guatemalos valdžią
Mexico City. — Generolas 

Lazaro Cardenas, buvęs 
Meksikos prezidentas, pa
reiškė vilti, kad “suklups

Meksikos valstiečiai 
ima sau dvary žemes

Matamoros, Meksika. — 
Bežemiai valstiečiai užėmė

mušė armijos majorą Nu-

tinęs Valstijos prieš Gua
temala, prisidengusios kova 
prieš tarptautini komuniz
mą.”

Prancūzu generolas liepia

Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, matomo, koks šiandien y- 
ra mažas pasaulis ir kaip kul
tūringoji žmonija atrenka ir 
pagarbia nusipelnusius vyrus 
ir •vloteris, nežiūrint, kokios 
jie tautos, kokios jie rasės, 
kokios^ jie kilmės.

Juo goriai: tautos viena ki
tą pažins, įvertins, tuo drau
giškiau jos sugyvens, susitars, 
susipras.

Visa tai veda prie taikos!

Washington. — Teigiama, 
kad pats Jungtinių Valsti
jų valstybės sek r e t o r i u s 
Dulles šaukia Centrinės ir 
Pietinės Amerikos kraštų 
konferenciją kitą mėnesį. 
Ta konferencija svarstys 
Dulleso siūlomą “kvaranti- 
na” bei kitus veiksmus 
prieš progresvvę Guatema- 
los valdžią. Pasak Dulleso, 
tai dabartinė Guatemalos 
valdžia “skleidžia komuniz
mo pavojų Amerikiniame 
žemyne.”

Norėčiau, kad mūšų A. Ži
lėnas, jei sąlygos jam leis, 
duotų Laisvės skaitytojams 
išsamesnį raštą apie Aristo- 
faną.

Syrijos karininkai grasina 
vėl Įvest savo valdžią

Damaskas, Syrija. — Per
eitos savaitės pabaigoje su
iro Syrijos premjero As- 
sali’o ministru kabinetas. 
Armijos vadai g r ū m o j a 
nerimti valdžia į savo ran
kas, jeigu civiliniai politi-

Madras, Indija. — Indu- 
sai gyventojai francūzų ko
lonijos Yanamo pašalino 
vietinę francūzišką valdžią, 
iškėlė Indijos vėliavą ir pra
šė priimti Yanamą į Indi
jos valstybę.

Ši kolonija, Indijos vals
tijoje Androje, turi tik 5 su 
puse ketvirtaines mylias ir 
5,853 gyventojus.

Francūzai dar bando at
silaikyti Pendičerry ir ke
liose kitose savo kolonijose

dalykų.
Syrijos prezidentas Atas- 

si’ -. . - ■ 
ti naują ministrų kabinetą.

Dar tiktai pereitą kovo 
mėnesį buvo nuversta dik
tatoriška generolo Adibo 
šišeklio valdžia.

i, 80 metų, mėgina sudary- PASKALAI

Middlebury, Vt.— Čionai- 
tinė kolegija suteikė “tei
sių daktaro garbės” laipsni 
Ovetai Culp Hobby’ienei, 
Jungtinių Valstijų sekreto
rei (ministrei) sveikatos, 
apšvietos ir gerovės.

(Bet Hobby’ienė yra to
kia “apšvietos prietelka,” 
kad andai prašė Kongresą 
mažiau pinigų skirti švieti
mo reikalams.

(Birma negu Eisenhowe- 
ris pakvietė ją valdžion, tai 
Hobby’ienės leidžiamas laik
raštis smerkdavo senatvės 
apdraudą (Social Security) 
kaip “socializmą.”)

tas Cortines buvo atsiuntęs 
ikalbinėt valstiečiams ap
leisti dvarų žemes.

Kariuomenė suėmė 63. 
valstiečius, bet kiti nesi
traukia nuo ponų žemės.

Tunis. — Tunisijos tauti
ninkai kovėsi su francūzais 
Djohol Aboideir kitur pie-

Francūzų generolas La
tour Įsakė savo kariuome
nei: ' “Kiekvienas turėtu-

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir šilčiau.

apsi-

Singapore, Malaja. — An
glai skleidžia paskalos, kad 
Indokinijos komunistai pa
žadėję Sovietų Sąjungai 
Haifong uostą kaip subma- 
rinų stovyklą “mainais už 
ginklus iš Kinijos Liaudies 
Respublikos.”

Bangkok, Thailand.—Čio- 
naitinė policija urmu suėmė 
30 nužiūrimu komunistu. 
Dauguma suimtųjų yra ki
nai mokytojai ir biznieriai, 
puo seniai apsigyvenę Thai- 
landė.

Tėvas nušovė sūnų, kuris 
pažadino ji lovon eiti

Monsey, N. Y. — Marion 
Fr. Ripple, 64 metų, nušovė 
savo sūnų Benjaminą, 39 
metų, kuomet sūnus vėlai 
naktį pažadino miegantį 
krėsle tėvą eiti lovon.

Abudu dirbdavo kaip na
mų maliavojimo kontrakto- 
riai ir dažnai ginčydavosi.

žmogžudis. Jis jau pirmiau 
du kartu sėdėjo kalėjime, 
kai]) plėšikas ir muštukas.

London. — Anglijos val
džia per 5 paskutinius mė
nesius išleido 17 milijonų 
dolerių kovai prieš Mau 
Mau negrus* Kenyjoje.

na (tunisiečių) teroristų 
galvą.”

Francūzų kariuomenė nu
šovė dar 13 tunisiečių, de
monstravusiu už savo šalies 4

Dešinieji malajiečiai 
irgi prieš anglus

Singapore, Malaja. — Di
džioji dešiniųjų Mala j iečių

metė nuo bendradarbiavi
mo su anglų valdžia kare

munistus.

so mybės. Anglijos valdžia 
atmetė reikalavimą. *
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Kas Ką Rašo ir Sako
PREZIDENTAS BUVU
SIAJAM PREZIDENTUI

GERAS REIŠKINYS
JAPONIJOS ŽINIŲ AGENTŪRA skelbia, kad šeši 

Japonijos parlamento nariai išvyko į Tarybų Sąjungą, 
kurioje bus dvi savaites. Iš ten jie vyks i Kiniją, kur 
bus du mėnesiu.

šitie vizitoriai bandys susipažinti su padėtimis tuo
se kraštuose, sumegsti glaudesnius ryšius su Tarybų Są
jungos ir Kinijos Liaudies Respublikos žmonėmis ir, su
grįžę, apie tai pranešti savo krašto žmonėms.

Neužilgo, toji patį žinių agentūra skelbia, jog keturi 
Japonijos parlamento nariai greit vyks i Stockholm^, 
kur bus laikoma pasaulinė taikos šalininkų konferenci
ja,— birželio 19-23 dd. Iš ten grįždami, jie sustos Tary
bų Sąjungoje.

Tai geras reiškinys! Jis gali privesti prie gerų pa
seku.

Kaip žinia, Japonijos valdžia, vadovaujama Yošidos, 
bando pastoti kelią Japonijos prekybai su Tarybų Sąjun
ga ir su Kinija. Yošida, veikiamas amerikiečių, nenori 
nieko bendra turėti su tais didžiuliais kraštais.

Tačiau Japonijos žmonės galvoja kitaip. Jie mato, 
jie jaučia, jog negalima ignoruoti tokių milžiniškų šalių, 
kaip Tarybų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Respublika. 
Japonijos prekybininkai ir fabrikantai jaučia ir supran
ta, kad be prekybos su paminėtaisiais socialistiniais kraš
tais japonų pramonė, japonų prekyba visuomet bus stag
nacijoje.

Kita panaši Japonijai šalis—Vakarų Vokietija. Ne
žiūrint to, kad Adenaueris, veikiamas amerikiečių, visaip 
bando boikotuoti socialistinį pasaulį, Vakarų Vokietijos 
demokratų partija reikalauja, kad Adenaueris savo po
litikai padartų galą, kad Vakarų Vokietija užmegstų ar
timesnius ryšius ypatingai su Tarybų Sąjunga. Ir Va
karų Vokietijos demokratų partija gauna žmonėse pri
tarimo.

Tiek Japonija, tiek Vakarų Vokietija—didžiai indus
trinės šalys. Jos gyvena kaiminystėje su socialistiniu pa
sauliu. Jos tegalės klestėti tik tuomet, jei bus norma
lūs santykiai su socialistiniais kraštais, jei prekyba bus 
normali, didele. Abidvi šalys turi daug ką parduoti so
cialistiniams kraštams, abidvi gali daug ko pirktis iš jų.

Na, ir štai, nežiūrint visokiu skerspainių ir draudi
mų bei grasinimų, tiek Japonijoje, tiek Vokietijoje ver
da gyvas judėjimas už pakeitimą tos nelemtos izolia
cinės politikos, kurią diktuoja Washingtonas.

Guatemalos prezide n t a s 
Arbenzas pasiuntė laišką 
buvusiajam Meksikos prezi
dentui Cardenasui, kaip at
sakymą į pastarojo laišką. 
Savo rašte Guatemalos pre
zidentas tarp kitko šitaip 
Riko: .

“Įtakingosios grupės, puo
lusios Meksiką ir vyriausy
bę, kuriai tuo metu vadova
vote jūs, tai tos pačios gru
pės, kurios dabartiniais le
miamais laikais pašėlusiai 
puola Guatemala ir siekia 
išprovokuoti Cent r i n ė j e 
Amerikoje brolžudišką karą 
prisidengiant kova su vadi
namuoju tarptautiniu ko
munizmu.“

Kiek daug, šitame trum
pame paragrafe pasakyta 
tiesos!

“ DIPLOM A TUOS ŠE FA S“ 
IR VĖL PRABILO

Prieš tūlą laiką priešiška 
dabartinei Lietuvos liau
džiai spauda paskelbė, būk 
Vakarinės Vokietijos val
džia pripažino Vliką lyg tai 
1 dėtu vos valdžia - nevaldžia. 
o jos paskirtą atstovą. Kar
velį — “Lietuvos atstovu“ 
Romioje.

Vlik’iečių džiaugsmas dėl 
to net per briaunas tekėjo. 
Bet. . .

Pasigirsta “Diplomatijos 
šefo“ balsas, o tai reiškia 
Lozoraičio balsas, kuriam 
Smetona bėgdamas iš Lie
tuvos, davė “Kybartų ak
tus,“ ir tt. ir tt.

JOSEPH IR RUTH CORT’Al
DR. JOSEPH H. CORT ir jo žmona—abudu gydyto

jai. Abudu jauni žmonės. Jis gimė Bostone, o jinai — 
New Yorke.

Jiedu nuvyko į Angliją 1951 metais; gydytojas Cort 
dėsto Birminghamo Universitete fiziologijos mokslą. Jis 
gabus. Ji taipgi.

Bet štai, Anglijos valdžia pareikalavo, kad jie grįž
tų atgal “ten, iš kur atvyko.“ Dr. Cort nenori grįžti. 
Jis prašo anglų vyriausybę suteikti jam politinę prie
glaudą. Amerikoje gyvendamas, būdamas studentu, Dr. 
Cort buvo komunistas. O kadangi jis tokis buvo, tai, jis 
jaučia, jis žino, jog sugrįžus į Ameriką, jis bus puolamas, 
persekiojamas, žodžiu, Dr. Cort ir jo žmona bijosi ma- 
kartizmo, siautėjančio jų gimtiniame krašte; bijosi žiau
rios reakcijos.

Anglijos vidaus reikalui ministras Maxwell Fyfe at
sisako Corfu prašymą patenkinti. Bet Anglijoje veikia 
National Council of Civil Liberties organizacija, kuri 
įsikišo į šį reikalą, kuri organizuoja anglus intelektualus, 
kad jie ragintų vyriausybę išpildyti šitos amerikinės po
ros prašymui.

Nežinia, kuo visa tai baigsis, tačiau mūsų kraštui 
tai nėra smagi žinia!

KAS PO LANIELO?

Ką gi sako “Diplomatijos 
šefas.“ Jis sako, iog visa 
tai, ką Vlik’ininkai skelbė, 
yra melas. Tik paskaityki
te:

“Lietuvos Diplomatijos še-1 
faš, remdamasis jam iš 
autoritetingu šaltiniu su
teiktomis žiniomis, praneša.

! kad pasakytos informacijos 
neatitinka tikrenybės. Jo
kia oficiali Lietuvos Respu
blikos Atstovybe Bonzoje

1 neegzistuoja. Jos reikalu
VLIKas buvo parašęs laiš
ką Vokietijos Užsienio Rei
kalu Ministerijai, tačiau šis 

I laiškas paliktas be atsaky- 
; mo...

“Diplomatijos Šefas, ati- 
i taisydamas šias nepagrįs- 
' tas informacijas, apgailes- 
i tauja, kad veiksmai, iš. ku- 
I riti jos kilo ir kurie buvo 
i padaryti už Lietuvos Diplo- 
I matinės Tarnybos ribų, yra 
nesuderinami su Lietuvos 
prestižu ir tegali pasun
kinti Lietuvos atstovavimo 
klausimą Vokietijoj.“

Štai, ka sako “Diplomati- 
L jos šefas“! Jis netiesiogi- 
■ giai, bet mandagiai, išvadi
na Vliko didvyrius kūdi
kiais, nežinančiais, ką kal
ba. Jie, anot “Diplomatijos, 
šefo,“ tik pasunkina “Lie
tuvos išlaisvinimui,“ nes 
plena niekus.

Grigaitis per Naujienas 
už tai kritikuoja “šefą“ ii' 
tarytum jam sakyte'sako: o 
kodėl tavęs nepripažįsta

LANIELO VALDŽIA Francūzijoje, kaip ir buvo nu
matyta, žlugo. Prezidentas (Joty bando “gauti žmogų,“ 
kuris suformuotų naują valdžią.

Francūzijos padėties stebėtojai sako, jog šiandien 
Francūzija gyvena gilią krizę, — didžiausią krizę nuo 
antrojo pasaulinio karo.

Toji krizė vyriausiai pareina iš tos kvailos, blogos 
politikos, kurią tęsė per aštuonerius metus visos buvu
sios Francūzijos valdžios. Visos jos tęsė karą Indokini
joje, — karą, kuris tiek daug Francūzijai lėšavo!

Į tą karą Francūzija sukišo daug bilijonų dolerių, 
sukišo nemaža savo vyi ų ir, kaip matome, kasdien ji 
ten, Indokinijoje, tik pralaimi ir pralaimi poziciją po 
pozicijos.

Francūzija—apleista šalis, palyginti su Vakarų Vo
kietija, sako tie, kurie matė, kurie žino. Vakarų Vokie
tija atsistato, ekonominis gyvenimas ten gyvas, o tuo

Roma? Jei tu būtum geras giais vadina, ir tuo pačiu 
vyrukas, tai Vilkas ir tau ; kartu skaitosi dideliais vy- 
padėtų. ! rais, “Lietuvos laisvinto-

Taip ir kitaip jie vieni jais.“
kitus puola, niekina, melą-i Ak, kad jie visi kur!...

pačiu kartu Francūzija apsileidusi; kas buvo karo metu 
sugriauta, tebestovi neatstatyta. Kodėl? Todėl, kad 
Francūzija rūpinasi tik karu, tik į Indokiniją kiša turtą 
ir žmones. Afrikoje—Morokkoje ir Tunisijoje,—tas pats. 
Žmonės kyla, bruzda, o Paryžiaus valdžios bandė juos 
žiauriai malšinti, teroro priespauda palaikyti ten savo
viešpatavimą.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinome, kas bus naujas 
Francūzijos premjeras. Bet jei jis griežtai nepakeis 
užsieninės politikos, jei jis neatsižvelgs į žmonių reika
lavimus, tai neilgos bus ir jo viešpatavimo dienelės.

MOTERŲ KAMPELIS Šeimininkėms

Prekių pardavinėjimo
Pardavinėjant visuome

nės gyvenime būtinus var
toti daiktus pardavėju gali 
būti veik bile asmuo. Užten
ka suprasti, ko žmogus no
ri, turėti spėkų daiktą pa
rodyti - paduoti. Dar rei
kia šiek tiek skaičiavimo, 
kad teisingai paimti užmo
kestį.

Tačiau mūsų laikais pre
kių pardavinėjimo amatas 
skaitomas “menu“ (art of 
selling). ' Svarbiausia tam 
priežastimi yra tas, kad vis
kas gaminama pelnui. Rei
kia juo daugiau prekių par
duoti ir už jas gerai pelny
ti. Čia jau su bile kokiu 
pardavėju neapsieisi. Rei
kia tokio, kuris sugebėtų 
įkalbėti daiktą, be kurio as
muo galėtų lengvai apsieiti. 
Arba įpiršti brangesnį kai 
tam asmeniui lygiai ar dar 
geriau atitiktų pigesnis.

Apie tą pardavinėjimo 
“meną“ įdomių davinių pa
teikia plieno darbininkų 
unijos leidžiamas laikraš
tis Steel Labor- už birželi. 
Greta kitko, rašo:

M*

—Los Angelėse namams 
reikmenų pardavėjas nese
niai įdėjo laikraštin ketvir
tadalio puslapio skelbimą. 
Jis garsino parduodąs tank
tank vacuum valytuvą už 
$29.75. Bet jis savo sales
man u s nubaudė po $5 už 
kožną nedaug aukštesnėmis 
kainomis parduotą valytu- 
va.

—Skelbimas buvo . deda
mas kostumeriams į krau
tuvę atvilioti. Kartą atėju
siems, salesmano užduotis 
buvo parduoti brangesnes 
prekes.

—New Yorko 'firma gar
sino žieminius langus po 
$10 kožną, su įdėjimu. Kai 
salesmanas langus atvežė, 
jie buvo po keturis ar pen-

I kis kartus brangesni. Bet 
i jis užtikrino, jog ir bran- 
i gesnius galima pirkti ant 
išmokesčių, su tokiu pat 
mažu įnašu. Prie to, dar 

| paklausė: “Tamsta nenorė- 
I tumėt dėti tuos i pigiuosius 
į langus į tokius puikius na
mus, ar ne?“

>Į: į:

—Kartą vienas supermar
ket pagarsino jautienos pe
ties, gabalą, U. S. Choice rū
šies, po 23 centus svarą. 
Krautuvė prigužėjo kostu- 
merių. Bėgiu trijų valan- 

j dų “Special — 23 c. Beef” 
pažymėta vieta ištuštėjo. 
Gretimai stovėjo kūgis jau- 

I tienos gabalų kepimui, taip 
į pat pažymėtų U. S. Choice 
i rūšies, bet jau biskį kito- 
i kiu pavadinimu ir po 43 
centus. Grupei šeiminin
kių tie gabalai pasirodė vi- 

i siškai tokiais pat, kaip bu
vusieji po 23'centus. Jos 
užklupo bučerį. Pašaukta 

i policija maištininkes suval-

““menas”
dytj ir krautuve uždaryta 
iki galo savaitės.

Tiek apie tai. Seka šis 
.tas iš mūsų moterų patyri
mų pirkime.

Turbūt kiekvienai yra tai
kęsi matyti krautuvių lan
guose išstatytų gražiausių 
drabužių, pigiausiomis kai
nomis. Bet įėjus į krautu
vę išgirsi: “jums tinkamo 
dydžio nebeturime.“ Pasisa
kysi, kad nori pirkti dides
nę suknelę, savo motinai, ir 
tokios neturės. Pareikalau
si mažesnės, dukteriai, taip
gi išsibaigusios. Panorėk 
pirkt tą išstatytąją lange, 
sužinosi, kad vedėjo tuo lai
ku “nėra krautuvėje.“

Vis tai dėka pardavimo 
“menui.“ Sakoma, įvilioji- 
mas į krautuvę apsimoka. 
Dauguma užmiršta lange 
išstatytus bargenus, nusi
perka krautuvėje rastas 
brangesnes prekes.

Newyorkietes pa s a k o j o 
tokį įvykį:

Tūla krautuvė puslapio 
skelbime rašė, kad išpar
duoda tūkstančius kostiumų 
po $22. Įdėti ir kelių kos
tiumų paveikslai. Drabu
žiai gražūs. Šimtai moterų 
subėgo. Bet visoms paduo
da tuos pačius, beveik vai
kui tinkamo dydžio, porą 
drabužių. Kur kiti? “Iš
pirko,“ atsakoma joms. Tuo 
tarpu pardavinėtojos malo
niai kvietė pažiūrėti “dide
lės vertės, aukštos rūšies 
kitus kostiumus, tiktai nuo 
$39 ir aukščiau.“

Daug moterų supyko. Su
gaišavusios keletą valandų, 
išmokėjusios brangų fėrą, 
jautėsi apviltos, nuskriaus
tos, išmetinėjo. Tūlos gra
sino net valdžiai skundą 
nešti. Bet dauguma nusi
ramino, ėmėsi apžiūrinėti 
tuos brangiuosius. Aišku, 
kad išsigalėjusios daugiau 
mokėti ne viena grįžo su 
pundeliu.

X: X-' X-

Pastaraisiais laikais po 
tokiais garsinimais pastebi
me dadėčką, kad garsina
mųjų drabužių neužtikrinta 
gauti visų spalvų, stilių ar 
dydžio. Tai firmoms apsi
saugojimas nuo bausmės 
kai bargenais įvilioti į krau
tuvę kostumeriai neranda 
prekių.

X: X: X:

prabužių pardavinėjimo 
srityje atsakingosios krau
tuvės pradeda atmesti ne
tinkamu asmeniui drabužiu 
brukimą. Iš pardavėjų jau 
reikalaujama tikrojo meno, 
sugebėjimo drabužiu žmogų 
pagražinti, o ne į pelėdą pa
versti. Krautuvės saugo 
savo garbę. Tai jau pro
gresas. Tačiau po namus 
siunčiamiem įvairių prekių 
salesmanams vyriausiu įsa- 
ku tebėra sugebėti daug ir 
brangiai parduoti.

Perkantiems brangesnius 
daiktus verta gerai apsi
dairyti, prekių kokybę ir
kainas patikrinti. A-i

Per visą šaldytuvo plotį 
įvestieji “freezerai” skaito
mi geresniais už buvusias 
siauras šėpeles viduje šal-
dytuvo. Tačiau talpa gali 
būti mažai didesnė. Kaip 
senųjų, taip ir naujųjų įtal
pa nėra vienoda. Visuomet 
verta patikrinti.

Šie blynai primena 10 Prisakymu

Šiame atvaizde blyneliai 
sudėti knygos formoje, 
taikomi Shabouth šventei, 
birželio 7-tai, kuri tradici
niai skaitoma kai]) Dešim
ties Prisakymų gavimo die
na.

Valgis 1 dienai, saugant 
figūra (1,800 calories)

PUSRYČIAI:
pusė puoduko tomato sun

kos
2 kepti kiaušiniai
riekelė ir pusė pagruzdin

tos duonos 
keturkampiukas ir pusė

sviesto 
puodukas čielo pieno.

PIETŪS:
salad, padarytas iš 1 ]juo

duko daržovių ir pusės puo
duko gatavos mėsos ir sūrio

šaukštas dresingo
du ruginiai sausainiai 
puodukas čielo pieno.

VAKARIENĖ:
2 vidutiniai piūviai kep

tos šviežios kiaulienos
* puoduko broccoli
?, ketvirtainiuko sviesto

“Vietelė saulėje”
Po tuo antgalviu Politi

niams Kaliniams Pagalbos 
Komitetas išleido mažytę 
brošiūraitę. Ten atžymi 
Amerikos politinių kalinių 
oroblemas. Vien'a iš ju ypa
čiai metasi į akis ir širdin. 
Tai politiniu kalinių vaikų 
skaudi padėtis.

Štai mažytė Kathy, pen- 
kerių metų, kuri jau žino 
vargus ir neramybę dėl to. 
kad jos tėvas yra politinis 
pabėgėlis, Smith Akto au
ka.

Kitur broliukas ir sesute 
atskirti vienas nuo kito pc 
atskirus namus ir nuo tėvų, ■ 
nes jų tėvai įkalinti kaip 
darbininku vadai.

■ v

Arba ten vėl Ingramie- 
nės vaikai, kurių motina 
yra įkalinta visam amžiui 
dėl to, kad ji, būdama ne
grė, bandė apginti savo gar
bę, kaip kad darytų ir bilc 
kur] baltoji padori moteris.

Nukentėję pe r se k i o j i m ą 
vaikai jau skaitomi šimtais.

Vieniems tu vaikučiu yra 
kasdieninės duonos klausi
mas, kitiems drabužiu. Ka: 
kurių priežiūrai suteikimas 
dolerio kito sudarytų gali
mybę motinai išeiti dirbt: 
ir ilgainiui galėti save išsi
laikyti kol jų duonpelniai 
sugrįš iš belaisves. Komi
tetas stengiasi jiems pagel
bėti tiek, kiek ištekliaus 
duoda darbo žmonių teikia
mos tam tikslui aukos.

M-te

Puodus ir blėtas ištepame 
tam, kad maistas neprilip
tų. Bet dar mažiau prilim
pa, jeigu puodas tepamas 
jau įkaitintas.
2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Birželio (June) 16, 1954

puoduko grapefruit 
salad

i į puoduko čielo pie/tyo
Į puoduko custard ((kep- 

tas pečiuje ar virtas iš 
kiaušinių ir pieno).

Puodukai pieno yra mie- 
| riniai, ne mažieji. Puodu
kas— ketvirtoji dalis kvor
tos.

Norintieji susilaikyti nuo 
tukimo su šia dijeta patirs, 
kad nebus alkani, tačiau 
svoris kontroliuosis. Tai 
dėl to, kad čia mažai krak
molų ir saldymų, o pakan
kamai proteinų ir mineralų, 
g a u n a m ų mėsoje, piene, 
kiaušiniuose, daržovėse ir 
vaisiuose.

Kitai dienai galima var
toti kitokias mėsas, daržo
ves ir vaisius, bet taip pat 
aplenkiant krakmolus ir 
saldymus.

Pieno negalima praleisti, 
vienokioje ar kitokioje for
moje reikia suvartoti ma- 

! žiausia 2 ir iki 3 puodukų 
'per dieną. Vaikams būtina 
: gauti kvortą.

Jei šaldytuvo motoras 
dažnai ir ilgai veikia, pa
tikrink duris, gal nebeužsi- 
daro sandariai. Įverk į du
ris popierių. Jei lengvai iš
trauksi, ženklas, kad reikia 
dėti naują gumą. Durims 
esant tvarkoje, patikrink 
mechanizmą.

Todiiy’j Paltern

Užsakymą su 35 centai ir 
pažymėjimu formos / nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



, Mass

V,J b?7 Kalantienę pažinau
nuo to lako, kai tik iš Lietū

. Todėl parašiau apie ią. 
ktė Makuliutė iš Lietu-

dama susipažino su Vincu Ka
lanta ir apsivedė. Tuoj pra
dėjo skaityti pirmeiviškus 
laikraščius, lankyti prakalbas, 
ateiti i svarbesnius progresy
vių parengimus. Skaitė Lais-

Poroje gyvendami susilau- 
šeimvnos, išauklėjo sūnų

Turėjo įsigiję namą. Koleri. 
metai atgal V. Kalanta mirė. 
Būdama silpnos sveikatos, 
Kalantienė negalėjo stubos

persikėlė j New Ilavoną gy
venti Utartu su broliais Alina
nti.- -n Dožu ir seseria Arnile 
Millen (Mileriene). Bet jai

gužės 26 d..
Have n e.

V. Kalantienė yra ilgai gy 
venusi 
klausė prie Birutes Moterų

broliuKalantienė prašiusi 
ir sesers Am i les. kad j 
laidotų laisvai. Green ’ 
kapinėse. Gardnery j e. 1 
palaidojo laisvai savo 
Vincą Kalantą.

Gegužės 28 d. po pietų ją 
atvežė į Gardner j pas grabe
lių. Smith Funeral Home. Va
kare atėjo ją aplankyti Biru-

Bow er

New Haven, Connles. Perdavus eksploatacijai 
šias stakles, žymiai pagerės 
koklių kokybė. P. Tyla

Chicago, III.
L. Casko išvažiavo į 
pasisvečiuoti porą sa-

tiene, taipgi kitų žmonių bu- 
\ o suėję skaitlingai. Grabo- 
riaus pagelbininkas vargonais 
pagrajino liūdnos melodijos

Birutės Draugystės 
atėjo pagerbti ir atsis-

paskaitė iš knygos 
(pasimeldė). Po to

žjstami. Nuo giminių. drau
gystės ir draugų buvo Įvairiu 
gėlių prisiųsta.

pines. Amt kapinių ministeris 
p as k a i t o laidotuvėms

tinkamus žodžius.
Dalyvavusius ant kapinių 

pakvietė i sūnaus Vito Kalan
tos namus, kur maloniai pri
ėmė su užkandžiais, šilta ka-

Viktė ’ Kalantienė j"š Lietu-1 
vos paėjo nuo Kodiniu kaimo, 
Veisėju para p., Seinų apskri-

i po kuria ilsėsies ramiai ant v 
I sados.' j

Viktės Kalantienės
l giminėms reiškiu giliausią
I nujautą jų liūdesiu!
I Politas Kuliaskas

visiems 
už

Cliffside, N. J.
LLD 77 kuopos susirinkimas įvyks 

18 birželio, 8 vai. vakaro, pas J. la
kūnus, 315 3rd 
nariai dalyvauti, 
svarbaus aptarti, 
narių atsivesti.

t. Kviečiami vis; 
turime' daug ka 

Prašome ir naujų

Worcester, Mass.— Liūdna Sukaktis

16 d. sukako vieni metai kaip mirė

Kazimieras Kibirkštis
.]Į širdies liga pakankino per 
keletą metų ir pagaliaus par
bloškė Į amžiną poilsi, besė
dintį miesto parke ant suolo. 
Mat, būdavo pasivaikščioda
mas, nueina pabūti parke ir 
kai jo žmona eidavo iš darbo 
ji pasitikdavo, bet 16 d. bir
želio jau jo nebuvo pripras
toje sėdynėje.

Jo mylima 
birkštienė su 
>čiu mini šią 

skiria $5.06 mylimam laikraščiui “Laisvei”, 
minties.

Jos (Onos) suraminimui čia paduosiu poeto Rainio eilių 
porą posmų : “Ant Kapo.”

Jis mirė ir ilsisi smėlio užklotas-
Ant kapo jo čiulhia per dieną paukšteliai* 
Ir žydi ir kvepia valsuoti žiedeliai.
Prie šono gi šlama berželis lapuotas.-
Taip tylu, ramu! Nebejaučia .jis .skausmo, 

' N ('mato sunkaus mūs gyvenimo vargo, v 
• Negirdi žmonijos dejavimų aido

Ir nebepažįsta kankinančio jausmo.

žmona
dideliu
sukakti

Vardan jo at-

Ona

JV

LIETUVOS
Jsisavina naujas žemes

MARIJAMPOLĖ. — “Dar
bo” kolūkyje yra dideli nešu
liu Itūrintų pievų 
plotai. Kolūkis

ir kelmynų 
juos nutarė 

žeme.
Darbus vykdo Marijampo- 

MTS. Traktorininkas Če-

Pirmaujantis Ma-
MTS traktorinin-

išdirbio normas

STRSIBBS KM8JIMS

i ruolis DT-54 traktoriumi jau 
suarė daugiau kaip 35 hekta
rus pievų, 
riam po l ės 
kas dienos
Įvykdo 200 ir daugiau pro
centų. Savo gamybines už
duotis žymiai viršija trakto
rininkas Gumauskas.

T plėšinius kolūkis sėja 
liucerną, grikius ir linus. IŠ 
viso kolūkis šiemet įsisavins 
150 hektarų anksčiau nenau-

i dotų žemių. V. Stankevičius

Nebėr nei radijo — čia tai, žinoma, ge
rai. B» t^nebėr nei šūkavimo, susikalbi- 
nėjinuo sti kaimynais, ko būdavo visuo
met pilna, net ir per radijo švergždimą. 
O dabartėlės tyla. Girdi tik, kaip zuja 
su lazdomis sargai.

Bet kas čia? Brakštelėjo, matyt, dvy
likta.
jienos!
pranešimą. Išpūtę aki: 
klauso, gaudo aliai žodeli

ikt atskleidė bendrąją durų 
ir tuoj vienaip atsirakino iš

ra užrakintos kiekviena skyrium. Tai 
dabar sargas eina su dideliu raktu ir 
atrakinėja ir tuos antruosius užraktus. 
Atrakino. Varo visus vėl i centrą, val-

Tai bus pietus vė-
Broliuk tu mano: vidudienio nau- 

Radiio stotis W0R skleidžia 
ir ausis visi

Džiaugkilės ir taip... Kaliniai suėjo, su

tinką maltos maišytos mėsos, bulvių ty
rės, kavutės ir duonutės: Tik greit,

Aukšta agrotechnika
VILKIJA, geg. 22 diena.— 

“Kelio i komunižjmą” žemės 
ūkio artelės nariai įsipareigo
jo visit kultūrų derlingumą 
šiemet pakelti pusantro kar
to. Kartu su Čekiškės MTS 
trak tori ne brigada, kuriai va
dovauja Steponavičius, kolū
kiečiai siekia išauginti grūdi
nių kultūrų derlių vidutiniš
kai po 16.9 centnerio, bulvių 
— 170 centnerių, sėmenų — 
4.2 centnerio iš hektaro.

Krepšinio varžybos
miesto

Vyrų 
laimėjo 
k om nu

Vilniuje pasibaigė 
kreipsimo pirmenybės, 
tarpe pirmąją vietą 
Pedagoginio instituto
d a. Antrą vietą užėmė Kon
servatorijos, trečią — univer
siteto krepšininkai. Moterų 
grupėje miesto čempionu ta
po universiteto sportininkės. 
Antroje vietoje — Pedagogi
nio instituto, trečioje —“Žal
girio” sporto mokyklos auklė
tiniai.

Klubinėje įskaitoje geriau
siai pasirodė Pedagoginio in
stituto komandos, surinku
sios 43 taškus. Toliau seka 
universiteto rinktinės koman* 
da su 42 taškais. E. Štelbys

at-

sė
ji9

ir apie 
jausmą 

buvo tinka

Iš komedijos “Ne visada 
katinui užgavėnes”

Birželio 6 d. čia buvo su
vaidinta komedija “Ne visa
da katinui užgavėnes.” Vai
dintojai buvo gerai susimoki- 
nę roles ir vaidino gyvai. 
Kiekvienas savo rolėje tiko, 
tik, man rodosi, jaunuolis ne
labai. Jo ir kostiumas jam ne
liko, netiko ir grimas. Nors 
jis vaidino vikriai, tačiau 
rodė į valkijozą.

Na, noriu tarti 
ną poną, ir kokį 
man padarė. Jis
mas savo rolei, bet motinos 
ir dukters nusistatymas link 
to senuko mane taip užgavo, 
kad aš vos išsilaikiau ne
žliumbęs.

Argi nebūtų senukui buvęs 
gyvenimas malonesnis, jei ta 
jauna mergaitė ir jos motina, 
nors ir veidmainiškai, šiek 
tiek būtų link jo švelniau nu- 
sistačiusios ? Dabargi, tokioje 
netašytoje, formoje senuką 
atstūmė, kad jau tikrai jam 
mirtis ant sprando sėdi.

A, ai, kaip aš jaučiausi už
gautas!.

Užgauti Jausmai

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Floridą 
vaičiu.

Julia 
gusi plaučiu uždegimu. Ilsisi 
namie.

Marazas buvo susir-

Judith Katkus, 12 m., va
žiuodama mokyklon apsižiū
rėjo įsėdusi ne Į tą traukinį, 
kurio reikėjo. Ji šoko iš einan
čio traukinio ir susižeidė.

Šio miesto visuomenė vis 
dar neturėjo progos pamatyti 
filmo “Salt of the Earth.”

Montello, Mass
Paskutinis pakvietimas

Naujosios Anglijos Lietuvių pikni
kas įvyks birželio-Junc 20-tą, Maple 
Parke, Lawrence-Methuen, Mass. 
Kviečiam? visų kolonijų lietuvius 
rengtis ir dalyvauti šiame piknike, 
nes jau laiko nedaug, kalbinkime ir 
kitus dalyvauti mūsų metiniame są
skrydyje. Montello Tautiško Namo 
parke tą dieną pikniko nebus.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

veržė smarkus kalinių sukilimas. Triuk
šmas, poškėjimas, rėkavimas skardėjo 4 

. valandas. Kaliniai laikosi užsirakinę 
didžiulėj bendrabučio patalpoj ir turi 
pasigrobę užstatų — devynis sargus. 
Nei maisto nei vandenio į vidų negauna. 
Centrinė valdyba, patvarkė užsukt van
dentiekį į bendrabutį. Kiek patirta, sar
gams žalos nedaryta. Jie laikomi tenai 
tik savo atsargai is saugumui. Tai su
kilėlių strategija? Šitas sukilimas turi 
užuojautos ir simpatijos ryšių su pana
šiais sukilimais Rentono kalėjime.

Ifiatai! Čia pat Griovęs kalėjimas, 
o daug ko visai nežinoma apie šį sukili
mą. Radijas tik dabar pranešė keletą 
paaiškinimų. O kaip ten bus toliau?

Kas gi žino? Kas gi gali iš anksto pa
sakyt# Kaliniai sėdi sau ar gulinėja sa
vo vienutėse. Radijas vėl varo savo pa
prastas balabaikaš. Tik ką vėliau pra
dėjo šiandien. Nei darbo, nei kiemo, nei 
koridorių.— nieko nėra. Visi laukia: 
gal radijas ką nors praneš, nors trum
pai ką apie mūsiškių bendrabučio žy
gius. Veltui. Nieko. Reikės laukti ligi 
rytdienos naujienų.

Kažin kaip jiems ten dabar. Ar turi 
ko pavalgyti? O gerti ko ar turi? Van
duo užsuktas. Vargšelis 78 metų lenkas 
senukas. Be dantų, sublogęs, ir ką jis , 
ten veikia tokiam verpete? Kitas geras 
vyrukas italas Tonis, barzdaskutys: jam 
irgi kažkaip? Jau pagyvenęs silpnų vi
durių. Ogi tas vikrus bernaitis Makas, 
negras. Simpatingas, gabus vaikinas. 
Kaip'norėtųs ką nors jam perduoti, už-

kiu 10 minučių sargui jau ir ragina iš
eiti. Kaliniai išėjo. Vėl sklandžiai už-

mas, poškėjimas. Tai—bendrabutis vėl 
sukruto. Tolyn varo savo užmojus! Da
bar, dieną, netik girdėti, bet ir regėti

fiziuli aukštą atdarą langą matosi gerą 
dalis viršutines bendrabučio sienos. Ehė, 
langai tonai išbaladoti. Stiklų mažai te
simato. Bet las ten kokiu sunkiu daik
tu kad jau vožia, kad jau dėžia tai dė- 

kraipo langų plieninius vežia, daužo,
mus. Čia
kitą, treti langą. Tų langų ten daug. O 
kas ten viduje dedasi? Įsivaizduok, kiek

Respublikos tarybiniai ūkiai 
įvykdė grūdinių kultūrų 

' sėjos planą
Respublikos tarybiniai ūkiai 

Įvykdė grūdinių kultūrų sė- 
i jos planą 100.9 procento. 
: Grūdiniai pasėti į dirvas, 
į trumpu laiku suartas iš ru- 
! dens; daugumoje veisline se- 

i kla. Visa eilė tarybinių ūkių 
I grūdinės kultūros pasėjo vien 
Į tik siauraeilėmis mašinomis 
i arba kryžminiu būdu. Į dir- 
I vąs buvo išvežta žymiai dau- 
| giau mėšlo ir durpių, negu 
praėjusiais metais. Laukai bu
vo papildomai patręšti mine
ralinėmis trąšomis. Viršijo 
grūdinių kultūrų sėjos planus 
Troškūnų, Padevyčio, Dauk- 
šiagirio, Tryškių, Žarėnų - 
Latvelių, Užvenčio tarybiniai 

Ū k i a i. ši ų tary b i n i ų ū į< i ų
pasėlių plotai išplėsti suartų 
dirvonų ir užsigulėjusių žemių 
sąskaita.

Baigę grūdinių sėją, tarybi
niai ūkiai visas jėgas permetė 
bulvių ir pašarinių šakniavai
sių sodinimo darbams užbaig
ti artimiausiomis dienomis. 
Bulvės visuose tarybiniuose 
ūkiuose sodinamos kvadrati- 
niu-lizdiniu būdu. Tai atlie
kama bulvių sodinimo maši
nomis SKG-4, o tarpueiliu 1 
purenimui gauti kultivatoriai 1 
KO|N-2,3 ir KON-2,8. ,

J. Damauskas

KL Al PĖDA. — šiemet Lie
tuvos uostamiesčio mokyklose 
egzaminus laiko apie 7 tūks
tančiai moksleivių. Palyginti 
su praėjusiais metais dvigubai 
padidėjo abiturientų skaičius.

Ketvirtoji vidurinė mokykla.
9 vai. ryto. Patys mažieji— 
IV klasės moksleiviai rašo 
diktantą. Jų klasė papuošta 
gėlėmis. Ant scenos—šūkis: 
“Egzaminai — ataskaita Tė
vynei.” Septintos klasės moks
leiviai rašo algebros rašomąjį.

Pokariniais metais 9-tą 
abiturientu laida išleidžia T- 
ji vidurinė mokykla. Brandos 
atestato'egzaminus Čia laiko 
72 moksleiviai. Tai didžiau
sia šios mokyklos laida per 
visą jos gyvavimo laikotarpį.

Organizuotai egzaminai pra
sidėjo ir Maksimo Gorkio 

; vardo antroje vidurinėje mo
kykloje, septynmetėje ir pra
dinėse mokyklose.

ROCHESTER, N. Y
Gedemino Draugystės Naujo Namo atidarymui

DIDŽIULIS BANKETAS
Šeštadienį, Birželio-June 19

Gedemino Svetainėje
575 Joseph Ave,, Rochester, N. Y.

Kalakutienos vakarienė už $1.50
Įžanga nemokama. Pradžia 6-tą vai. vakare

Gera Muzika Šokiams
Kviečiame visus atsilankyti, o rengėjai visus 

maloniai priims ir visi turėsite gerus laikus,— 
būsite pasitenkinę. Komisija.

Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Didžiojo New Yorko Apylinke

4-t<j Liepos-July
National Hali & Park

vidurio lango iškabina palei sieną baltą

dai stovi parašyta: 
juodom raidėm...

galėtų matyti. Juo- 
Vandens! didžiulėm

dėka
Vilniaus 
kolekty- 
su Smo
gam in ių

65-13 38 th Avenue Woodside, N. Y

jie ir gi

ais. “Na, ką gi! Vanduo užsak

kdŠLcžino, kas ir kaip toliau. Visa tvar- 
ka, visa gyvenimo vaga tapo iškraipyta, 
suvanota už virbų, į narvus. Tik sargai 
vis perbėga su vėzdais pro šalį, dirstelia 
ir taksi toliau po koridoriaus centro as-

pasaulis, tegul fnato visa ta automobilių 
vilkstinė. Tegul mato apsistojusiųjų mi
nios, kad čia eina rimta kova. No iš ge
rumo jie lai)) varginusi. Pasišventėliai!

Jie ir už
L-r

musų visų gera pasiaukoję.”
’ ■-C'P' >z-'-'•""W'

solidarumo ženklas, taip labai

(Bus daugiau)
' 3 psi.—-Laisve (Liberty)- Trečiad., Birželio (June) 16, 1954

Bendradarbiavimo
Jau arti metai 

“Krosnies” plytinės 
'as bendradarbiauja 
lens k o keramikos
Įmone. Pereitais metais gru
pė plytinės darbininkų lankė
si Smolenske. Ten jie susi
pažino su įmonės pirmūnų 
patyrimu, su architektūrinių 
akmenų tvoroms gamyba.

Iš Smolensko buvo 
kokliams gaminti 
taip pat priemonės 
t tt r i n i a ms ak m e n ims
Krosniečiai sėkmingai įsisavi
no naujos produkcijos gamy-

Bostono Apylinke

gauta du 
presai, o 
architek*

Neseniai gTįžo iš Smolens- 
lo kita grupė įmonės darbi
ninkų. šį. kartą krosniečiai 
susipažino su grindų ir ap
dailos plytelių gamyba ir par
sivežė kokiems šlifuoti stak-

4 ir 5 Liepos-July
Liet, Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road, Montello, Mass



šeimyniškas choristu 
autingas

Birželio 12-tą aidiečiai su 
savo šeimomis turėjo šeimy- 
nišką-d raugišką išvyką pas 
Newark o sietyniečius. Sietv- 
niečiai buvo jau anksčiau su
siplanavę turėti draugišką se
zono užbaigos pobūvėli savo 
mokytojos Mildred Stensler 
tėvu Jamesonu gražiam“ so
delyje. Jie buvo taip malonūs 
sutikti priimti ir aidiečius. (1 
aidiečiai. žinoma, su džiaugs
mu toki pakvietimą priėmė.

Kadangi pobūvis sudėtinis, 
tai ir vaišės buvo sudėtinės. 
Aidietės Ona Čepulienė ir 
Stefanija Vinikaitienė paga
mino namie ir atvežė ką tik 
išvirtas karštas dešras. Gi Ma
rijona Misevičienė iškepė ka
lakutą. Biskeli jau buvome 
susirūpinę, kai kalakuto ve
žėjas. išvažiavęs sykiu su vi 
sais, kur nors kelyje užtruko. 
Manėme, kad mums bus po 
kalakuto. O ‘dar daugiau rū
pėjo, kad kas galėjo nustumti 
nuo gražaus kalno pačius ve
žėjus. Laimei, visi pribuvo 
sveiki.

Kitą kalakutą ir kai ką kitą 
ne už ilgo pristatė sietynio- 
tė Mary Witkus. Kušliene. 
Šimkienė atvyko nešinos na
mie keptais tortais (tortu bu
vo daugiau: vietiniai malo
nės atiduoti kreditą toms, ku
riu aš nežinau, čia nepaminė
jau). Daržoves ir daug ko ki
to pagamino čia pat mokyto
jos mamytė ir pati mokytoja, 
prigelbstimos jau atvykusiu 
v iešn i u -še i m i n i n k i u.

Pietūs buvo šventiški. Liko 
ii* vakarienei. Vaišingai ir 
smagiai praleido abieju cho
ru nariai ir jų šeimos visą 
mielą dienelę. O patogumo 
čia nepaprastai daug viskam: 
dainuoti, žaisti, pasivaikščioti, 
sėdėti, o jei kas nori, tai ir 
pamiegoti medžiu pavėsyje.

Po pietų choru mokytoja 
Mildred Stensler paprašė visu 
dėmesio ir pristatė Aido Cho
ro pirmininką J. Grybą. Jis 
pareiškė padėką visiems ko
operavusiems pastatyme ope
retės “Pepita” ir paskaitė «ie- 
tyniečiams buvusi dar negir
dėtą surprizą. Tai buvo Mass, 
komisijos atsiustasis abiem 
chorams ir mokytojai padėkos 
laiškelis ir dovanos. Jj choris
tai pasveikino džiaugsminga 
ovacija.

Visi jau ir be to šiltai Įver
tino Naujosios Anglijos lietu
viu buvusį labhi širdingą ko- 
operavimą vaidinime, choris
tu priėmime, vaišingume, o 
čia dar padėka ir net dova
nos! Visa tai nepaprastai gra
žu ir teikia daug stiprybės.

Dar buvo pareiškimu su lin
kėjimais chorams, pasiūlymai 
planu choru darbams ateityje 
ir -padėkų mokytojai. Pamatę 
tą toli, iš kurio Mildred atva
žiuoja chorus mokyti, dalyviai 
dar daugiau Įvertina jos pa
stangas. Tuo klausimu V. Ka
zlauskas pateikė vieną Įdomu 
pasiūlymą. Girdėjosi pritari
mu. Gal būti, kad choru val
dybos tai apsvarstys. Atradę 
jvykdintinu, ji paskelbs vi
suomenei jau gatavai supla
nuotą veiksmui.

Greta kitu padėką koopera
vusiems, Adomas Dagis pri
minė, kad jeigu ne dienraščio 
Laisvės kooperavimas cho
rams, tie visi veiksmai nebū
tu pavykę taip, kaip kad jie 
pavyko. Jis sugestavo varde 
šios sueigos nors su maža do
vanėle pasveikinti Laisvę. Da
lyviai jam Įteikė 23, kuriuos 
nutarta paskirti pusiau a- 
biems lietuvių meną remian- 
tiems dienraščiams, Laisvei 
ir Vilniai.

Sveikai, draugiškai ir nau
dingai praleidome popietį visi, 
kurie galėjome atvykti. Kai 
kurie negalėjo atvykti dėl 
darbo ar kitų priežasčių. Pa
sigedome aidiečių linksmosios 
Pepitos, taipgi vice-pirminin- 
kės, Pedro ir Charles. Trūko 
ir kelių sietyniečių. Nežiūrint, 
kaip buvo taikyta parinkti

N(‘hY»rk(k>ZWž'#(7lill(H
Tčvų Dienos pobūvis Darbininku solidaru- 

i Liberty Auditorijoje Į mas padėjo gauti 
i derybas

Daug trenksmo ir $$ 
nuėjo policijon

Parėmė reikalavima

Kriaučių rinkimai NEW YORK

vų Dienai paminėti 
Liberty Auditorijoje 
bus gražus, vaišingas

tikrai , 
ir sma-

Miestinių 
darbininkų

Pobūvį rengia Moterų Klu-i 
bas. O visi pripažins, jog mo
terys žino, ka vyrai mėgsta.

streikus tapo atj- 
Jdėjo valdiniam 

Transit Autoritetui pareiškus.

unijos atstovais ęleryboms.
Ka

.1 og
jau vaizduojasi. i<ą gaus va
karienei. Klubielės planuoja 
šioje pramogoje pasitikti sve
čius su tėvui ir sūnui mėgsta
momis vaišėmis, pradedant

valandos buvo pasiruošę strei
kui. Pašaukus unijistiu 
liūgą, Į. St. Nicholas 
susirinko virš G.000 ir 
balsiai Įgalino valdybą

i mi-

vien- 
skelb-

viskuo,
ir i

turėjusi didelį sandėli 
sprogdinamų žaislų,

! 11 m a, 
visokių 
kurie dabar New Yorke

sau ir praeiviams akis, trenks
mu ardo nervus. Sprogimus 
bon fiskavo. 

Areštuoti ir turės stoti 
diai Fai'beriai 

firmos dalininkui ir du jo: 
darbininkai. Konfiskuoti spro 
giniai. sakoma. būtu atneši 
apie S 1 0.000 pinigu.

baigiant 
pramogai tinka.

Būdami sotūs, visi nori pa
silinksminti. Moterys' ii' to ne
užmiršo. Aido Choras ir jo

tokių 
dainuoti 
motu lės.

pasiruoštas dainas. O kadangi 
chorui vadovauja Mildred 
Stensler, tad jau aišku, kad 
bus užkomanduota ir 
dainų, kurias galės 
sykiu visi tėveliai ir

Verta priminti ir tai, kad. 
Gym Hali, kurioje Įvyks ši 
pramoga, vra labai patogi —

oringa. Iš abiejų pu- 
atvirus langus stebė- 
gra ž u o 1 i u s gė 1 y n u s

šių pro 
damas 
jautiesi 
Kviečiamo visus.

Klubietė

Sukaskienės-Šalinaitės 
mokinių rečitalis

Birželio 12 d. L 
; Sukaskrenė (salinaitū) 
sayo mokinių rečitalį, 
ko muzikos mokytojos studi- 

'■joje, Richmond flill.
Programą atliko: 

“Melodija,” kuria

Bernice

grupe 
sudaro

zarienė
Donald L. Kass. jaunas ber- 

piano studentas; J. 
Su 1< a s k a s, m o k y t o j osDimitri

sūnus, ir Sergo V. Savitcheff, 
i t Jenos Brazauskienės sūnus.
jau gerokai pažengęs pirmyn 
kaip pianistas.

Progarma buvo įvairi ir 
domi.

Po muzikinės programos

Į-

Į-

“Publiką” sudarė progra
moje dalyvavusiųjų tėvai bei 
artimieji.

Rosenbergu atminimo 
masinis mitingas

Paminėti Rosenbergų nužu
dymo metinę sukaktį ir reika
lauti mokslininkui Morton So- 
belliui naujo teismo rengia
mas masinis mitingas šio ket
virtadienio vakarą. Daugelyje 
l itų didmiesčių po visą žali 
Įvyks panašūs mitingai.

Newyorkieciu - brooklynie- 
čių rengiamasis birželio 17 d. 
vakarą bus Chateau Gardens, 
105 E. Houston St., Now Yor-

Prie 50th St. ir Lexington 
automobiliumi pavojingai su
žeistas praeivis MacKnight. 
Jį vežant ligoninėn, jo šuo 
per apie 25 blokus nusekė 
ambulansą i ligoninę. Patyrus, 
kad šeimininkas up greit išeis 
iš ligoninės, šunį padavė gy
vulių globotojams.

visiems galimą dieną, visgi 
kam nors ji buvo nepatogi. 
Tačiau abieji chorai ir moky
toja laukia ir tikisi, kad jie 
visi dalyvaus tolimesniuose 
chorų darbuose. Tikimės, kad 
visi bendrai stengsimės aug
ti dainomis, skaičiuje ir dar 
daugiau nudirbti.

Rep.

kalas. Kadangi važiuotos dar
bininkų amate niekad nėra 
tokio laiko, kuriuo visi nariai 
būtų liuosi nuo darbo, tai to
kio didelio skaičiaus narių 
įėjimas i mitingą 
labai reikšmingvi.

Eva Mizarienė buvo
a-

skaitomas

jąu nuo| . Transportininkai 
praėjusio gruodžio

i Autoriteto duris, roikalauda2 
nii sutarties, algos pakėlimu

i ir kitų pagerinimų. Bet Auto- 
; ritėtas “susiprato” pradėti du
ji ybas tiktai kada išgirdo uni- 
'jos pagrasinimą streiku ir pa
mate. kad darbininkai masi- 

} niai imi jos žygi remia.

Siūlo išvesti subway 
i iki New Jersey

Yra pasiūlymas s,k< 
Brooklvną ir Manhattan 
uančia Canarsie-I 1 th St.

į Manhattan.
Į lini jos galą

operuota
| nė buvo operuota — operaci

ja. padaryta ’ ant plaučių —■ 
ant jos kairiojo plaučio kažin 
kas augo ir turėjo būti išim

nuotų apie SI0,000.OOP.
t o k s s u s i si e k i m: is 
miesto bizniui ir 

auto t'rafiką. Gi 
šono yra Į valias;

, kur važiuojam !
orką galėtu gan-Į džiusi

i daug padėtų 
Į praretinių

Operaciją atliko plaučių 
ų specialistas. Dr. WAV.

Ligonė yra Lenox Hill Hns- 
pitalyje, 307 E. 76th St.. New 
Yorke (tarpę Park ir. Lexing
ton Ave.).

Lankyti galima bile kada, 
tačiau per sekamas keletą 
dienų priedeliai prašomi ligo-

‘ Oxygen tente.” — bus labai 
silpna. Mizarienės kambario 
numeris 906. Vadinasi, devin-

New York traukinio tapo 
i užmuštas M. Perez. 25 m. Ka- 
! daugi tai įvyko no 'stotyje, 
Įspėjama, kad jis galėjęs <š-

traukiniams tuneliu

Mrs. IT(den Stronza 
nusižudyti gasu.

vietą.
------------- 1 nusiuntė i ligonine. Buvusi

Nežinomas vyriškis pašovė susijaudinusi dėl barnios su 
du asmenis praeinančius pro vyru. Jis po barnios išėjęs ir 
Madison Square Garden. išsivedęs šuneli.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

B A R & G RIL L
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: E Vergreen 4-8174

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Brooklyno lietuviais.

Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

amnestijos
Amnestijos reikalavimui iš

kelti Įvykusiame masiniame 
mitinge susilanko apie 500 
publikos. Girdėjo nepaprastą 
dainų ir kalbų programą. Pa
gerbė politiniai persekiojamus

Lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus rinkimai delegato ir vi
sos pildančiosios tarybos Įvyks 
bh-želio 17 d. Pradžia I vai. 
iki 8-tos valandos vakaro. 
B a 1 s a v i m a s balotais.

Ar .jūs, kriaučiai ir kriauč- 
kos, esate nusistatę, ką rink
simo mūsų skyriaus delegatu?

Man? kaipo senam kriau
čių!. rūpi kriaučių ateitis. 
Mes gerai žinomo, kad mums

spartinti iarbą už politiniu
i š 1 a i s v i n i m ą - a m nesti-

kalbėtojų buvo artis-

HELP WANTED-FEMALE

NAMŲ DARBIVJLNko.
Paprastas valgių gamir.frrut-Tf1 abel- 
nai narnų darbas. Guolis ♦ i?mj< 
skiras kambarys ir maud\n< 
stovus darbas. Žiema miesto
mentas. vasarą užniksi v j< 
mokėsi is. Kreipkitės:

MRS. WALLACE
970, Park Ave. (kampas X3r<! 

Bl'. 8-7626

it-
Pa- 

ipart- 
< >wa

HELP WANTED-MALE

j.es laikus. Jau 
kaip krizė mūsų 
liete ir galo nesimato.

antri metai.
amatą pa-

Vienu 
tas Paul 
tas griausminga ovacija už. 
dainas, lygiai jaudinančią Į- 
spūdingą ir reikšmingą pasa
kė kalbą. Pirmoje vietoje, sa
kė jis, amnestija turi būti su
teikta Smitho Akto (minčiai 
kontroliuoti akto) aukoms. 
Tai tiems, kurių pirmose eilė
se yra komunistai.

Mano .supratimu, kitos nuo
monės neturėtu būti, kaip 
rinkti Charles Kundrotą ir vi
są seną valdybą. Ir kodėl aš 
jums, kriaučiai tai siūlau:

Charles Kundrotas buvo 
kriaučių delegatu jau du ter
minu. Jis ta dmba gerai ži-

REIKALINGI 
RAKANDŲ PARDAVĖJAI

Atliekamu laiku, reikia turėti karą, 
gali užsidirbti $5.000 ar daugiau į 
melus. Kreipkitės tuojau:

AM ER IC A N IT IR SITI R E 
FAC TORIES, Inc.

174 Union Aw., Brooklyn 
Telefonas EV. X-O2XO—1

• ] 12-118)

Summer Pl;t
For Kent

ROCKAWAY PARK

įam
kit ris kriaučius tu- 
.bl.ogą primetimą,) etų

kad jis sužiniai būtu kam no

i Pasirandavoja apartmeniai ir rū
mai del vasaros. Ideališka v akaci
jom vieta de| šeimų ar draugų Pri
einamos kainos.

i Tch'foniiokite Mrs. 1/ ,nch 
Tel. BE. 5-89fi*.<

i j 116-122)

Persekiojimai turi būti su
stabdyti, Įkalintieji išlaisvinti.

Mitinge taipgi kalbėjo žy- 
imiausioji tebegyvenanti Ame
rikos darbininkų judėjimo 
vadovė Elizabeth Gurley 
Flynn. Ji taip pat yra teisia
ma einant tuo ragangaudiŠku 
Smith Aktu. Ji primine apie 
pirmesnes kampanijas už am

bo sunkumų, tačiau buvo lai 
mėtos.

Tai-pe kovotų ir laimėtų 
buvo išlaisvinimas Eugene 
Dėbso, 15.000 1WW narių 

i pirmojo pausaulinio karo au
kų ii’ d angoj io kitų. Tose ko
vose Elynn, kaip jauna mer
gaite ir kaip jauna motina da
lyvavo, jom vadovavo.

ru kriavčius būtų.

Jokiai partijai jis 
klauso. Jam visi nariai 
žinoma, trūkumų ir.pas 
Bet. kur jų nebuvo?

Aš kaipo senas kriaučius. 
patariu jums, kriaučiai: ko
kių pažiūrų nebūtumėt, 17 d. 
birželio atiduokite savo baką 
Chai'les Kundrotui ant .deie-

■ ai senai pildančiai 
turbūt naujas eina

gato ii’ 
tarybai.

nepri

i 7 rūmų
: seserų, motinai
1 ;ėms. Taipgi 4 b
l irt mentus tuščia 
los \akacijom.
šaukite Sophie, rytais ar vakarais 

Telefonas: ES. 3-39X0
< 116-122)

apari mentas ideališkas del 
ir dukterei ar (irau- 

rūmai skiepo ap 
Puikiausios vic-

FAR ROCKAWAY
pit mas aukštas; privatinis, 

rūmai, vis
Ištįsa 
gražiai išfornišiuotas, 
kas moderniška maudynė, garadžius, 
porčia; rinktinų kaimynystė, Pųj. 
kiausia vieta vakavijom. Prieinama 
randa sezonui’:

Matykite savininką:

Far Rockaway, 
Arba t detonuokite:

Queens
FA. 7-5X85

<116-119)

tą. Ir tas vertas jūsų balso. 
'Laip balsavę, turėsime švarią 
ir bešališka kriaučių valdyba.9 ’ *

Patyręs Kriaučių?

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Ji klausė: ko reikią šia.n- Now York Central golžke- 
dien. kad atsiekti tokiu pat J jų firmos valdyba birželio II 
laimėjimų ? Ir atsake : .griož- (’jeną parėjo Į kitas rankas, 
tumo. darbo, ištvermės, kuri Užėmė Robert R.
sujungs milijonus darbininkų, gaj .varžęsis už pirmenybę su 
kurių organizacijos pasmerkė dabar išeinančiuoju 
Smith Aktą. Privalome belsti White, 
i duris tų unijų, kurios pasi
sakė prieš Smith Aktą. —---------------------------

Peggy 
darbi- 

Dennis 
ketvir-

Bondrai, sake, ji, reikia tik
tai daugiau veiklumo. Senti
mentas prieš tą aktą jau yra.

Taipgi kalbėjo Mrs. 
Dennis, .kurios vyras, 
ninku vadas Eugene 
kalėjimo pradeda jau
tuosius metus. Jisai buvo vie- 
nu tų vienuolikos pirmiausia 
nuteistų tuo laiku, kada Įvy
ko pirmieji darbininkų pasi
priešinimai prieš mūsų šalies 
įtraukimą Į karą Korėjoje.

. Rep.

Karčiamoje prie 151 Ryer
son St. trys Įsismaginę vyru
kai neva šposams iššaukę po-

žaloję. Tačiau vyrukai areš
tuoti ir sulaikyti tardymui po 
$10,000 kaucijos kiekvienas.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7*6868

VALANDOS:
9—-12 ryte;T—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

: MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

oung, il-

William

TIKRAI
TAS!

Biirncris išgalvotas taupymui!

QUIET

MAY
OIL BURNER

Iš
PerMokate Tik n

Tiek Mažai X«i * U Sti

O’Brien Bros
įsteigta 1900

136-89 Roosevelt Ave., Flushing
Tel. FL. 9-0021

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų j S|»ecialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-0238

BAR & GRILL
įsteigta virš 50 metų. Naujai iš- 

dekoruota. Malonūs kostumeriai. 
Arti subvių ir busy storių. Galima 
pasidaryt gerą pragyvenimą. Savi
ninkas parduoda gerą biznio progą 
prieinamai.

9X7
Matykite savininką:

Wyckoff Ave., Ridgewood, 
Queens. N Y.

13-116)

GERA MANIFAKTfROS VIETA 
Specialiai tinkanti del moteriškų 
drabužių. Pilnai įrengta. 20 mašinų 
ir kili specialūs priedai. Galima da
ryti puikiausia pragyvenimų. Ar par
duos mašinas ir specials paskirai. 
Prieinamos kainos.

Saukit e Savininką:
YO. 5-1276 ar YO. 6108

.(110-116)

REAL ESTATE

BAYSIDE HILLS
Gerai budavotas plytų ir stucco.de-' 
tached, 2 šeimų namas. 2 ir 5 rūmų 
apartmentai. vienas bus tuščias nu 
perkant, 2-ras už apie 6 menesių. 
$125 į mėnesį jeigu. Pilna virtuvė 
ir valgymui rūmas, naujas oil ’bur
ner, parquet grindys, daug ekstra 
įrengimų. Gražus kiemas 45x90 plo. 
tas. Arti visų patogumų. Tai namai 
tikrai įkainuojami matant, tik 
$25,000.

Šaukite savininką: BA. 4-9176
(115-118)

FLUSHING
Gerai budavotas. pilnai detached. 1 
šeimai namas. 9 rūmų < ideališka 
didelei šeimai), garadžius, karšti: 
oru šiluma. Daug ekstra įrengimų. 
Plotas 40x100. Gera rezidencijinė 
sekcija. Arti mokyklų, krautuvių ii 
transport arijos. Savininkas tuoj ap
leidžia miestą parduoda nuostolin
gai tik už $12,000. Kreipkitės tik' 
pirkėjai. V

Tel. FL. 8-4098 1
•116-117)

For Rent

Business Property For Rent 
LOFT

Tinkama lengvos išdirbyslės biz 
niui. 1600 sq. ft. Įėjimas nuo gat
vės. Gale Triboro Tilto. Astoria įė
jimas. $150 j mėnesį.

Tel, AStoria 8-5200 
ar Ravenswood 8-1299 

(116-117)

Nuoga išėjusi atvėsti
Ties Point Lookout, L. I., 

tapo pastebėta viduramžė mo
teriškė priešaušriu einant Li
do boulevardu visiškai nuoga. 
Ją areštavusis policistas pri- 
beldė netoliese gyvenančius 
žmones iš miego, kad gautų 
paklodę moteriškei sumynio
ti iki nuveš įstaigon. Ji esanti 
Mrs. Dorothy L. E^yver, li
guista protiniai.

UžraMyldt Laisve Savo DraugtiL 
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4 psl.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Birželio (June) 16, 1954
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