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Fondta Figa Franci jos seimas užgyre 
i Mendesa-France kaip 
naująjį premjerą

Ai^kados man nesdiK i" 
almimties 195:', metu birželio 
ib-tiy“.

(!r,Jing;» minia prie i nion 
aikštės didžiausiu liūdėsi-u iš
girdome pranešimą, jog Kibe
lės ir Juliaus Rosenbergų. jau
ną tėvu ir pažangiu žmonių, 
gyvybė atimta.

šį šeštadieni
\ ieneri metai. Pirmoji metinė 
♦ os baisios dit uos sukaktis. Ji 
bus atžymėta šimtuose mitin-

UžPUOLIME DALYVAU
SIĄ HONDŪRO IR 

EI SALVADORO 
“SAVANORIAI”

Tegucigalpa. Honduras.—

vadoro rubežius su Guate
mala ir tik laukia pulkinin
ko Armo Įsakymo pradėt
įsiveržimą, kaip 
Associated Press, 
ne žinių agentūra.

ameriki-

>>

h; vesti 5.000 ginkluotų guate- 
maliečių pabėgėliu Į karą 
prieš progresvve Guatema-

Lie pabėgėliai jau susitel-

mus. Į Guatemalos pasie
nius jie sugabenti lėktuvais 
ir karimais automobiliais ir 
ginkluoti Jungtinių Valsti-

• amo
kurie manė.

hbscnoergu sudeginimas elei-; ji •«
♦ros srov<> i Irius juos iš m i-i AlUCImS R10j3Sl KFCStl 
Lionu atminties. Jie buvo pir-! • v p i • 
miltinės žiaurios reakcijos ir , V1SĮ1 S31IIJ 131VUS 
isterijos aukos. Jie mirė kan- 1 1* • P 1 1
kiniais. Istorija amžiais juosi. ^CllOljejC į 01131601313 
prisimins. i --------- «.

Washington. — Jungtinės

Tarvbu

sižadė jimus

ir kitas europines šalis, kad 
leistų kariniams Amerikos 
laivams krėsti visus plau-

ti ražu < žy

Coventry’ miestas buvo Hit
lerio lėktinais sulygintas su 
zenw. Stalingradas taip pat

Bet nbiiilu miestai prisikėlė ANGLAI SMERKIA
AMERIKINES KRATAS

London.

iš griuvėsiu. Abiejų miestu I 
žmonės atsimena sunaikinimą, i 
Abieju miestu žmonės prisie- i

kad niekados žmogaus akims 
nebereikėtu matyli tokio su
naikinimo. koki pergyveno

Viena pusė Ženevos pasita
rimu baigta. Korėjos reika
lais nepasiekta jokio susitari

c karta ir kilos salys. karia
vusios Korėjoje Jungtiniu 
Tautu vardu, nutarė pasitai i- 
inus užbaigti. Ana puse dar 
norėjo pasitarimus tęsti, dar 
vis ieškoti susitarimo.

Dpibar visu žmonių lūpose 
stovi klausimas: kas dabar9

Rhoe reikalauja ahiauiinC
i nau- 
nulie- 
iaunii

karą. J C norėtu, kad 
jo Korėjos laukaiw būtu 
ti amerikiečiu ir kitu 
žmonių krauju.

Ju radijai iš Hondūro ii1 
EI Salvadoro nuolat šaukia 
guatemaliečius sukilti prieš

zo Guzmano valdžią ir ne
leisti pačiam prezidentui 
užsienin pabėgti.

Amerikiniai koresponden
tai nužiūri, kad talkon pul
kininkui Armui ateis ir va
dinami “savanoriai” iš Hon
dūro. EI Salvadoro bei ki
tų Centrinės Amerikos

nius tų šalių laivus. Sako.
reikia užkirsti ginklų ga- Į JA Už PROGRESYVĘ 
benimą komunistinei 
tefnalos valdžiai.

MINIOS DEMONSTRUO-

SAVO VALDŽIĄ
Guatemalos sostinėje ir

Baltimorūs piknike, birželio 13 d., baltimoriečiai 
aukojo $217.00 sekamai:

Uncle Joe.........
° XX Baltimorietė

A. Lipčius, Eddystone, Pa..........
Joniškietis, Washington, D. C. .

V. Stankevičius ...

Urbonas . . .

Vincas Šulinskas . . .
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Draugu Grupe 
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Kinija jau sutinka siųsti 
savo atstovą Anglijai

London. — Kinijos Liau-

minios po 10,000 iki 100,000 atsiųsti 
demonstruoja, reikšdamos atstovą

.Dauguma An- narama progresyvei prezi
dento J. Arbenzo valdžiai..gi i jos laikraščių s m e r k e 

Amerikos pasimojimą krės- r> • • • i ,• • 
ti plaukiančius Guatenialon D311J13S1 RldnAniniS 
laivus. O liberalų Manches
ter Guardian, antras pla
čiausiai skaitomas anglu

“ Amerika jau per toli ei
na, reikalaudama sau poli
cinės galios ant visų laivų 
Atlanto vandenyne.”

</

Sovietu šachmatistai 
viršija amerikonus

New York.-— Sovietiniai 
šachmatininkai pirm o j o j e 
varžybų sesijoje su ameri
konais laimėjo 6 lošius, o 
amerikiniai šachmatininkai

i , i
Bet mos norimo neatsisakv- I 

ti tos vilties, jog mūsų krašto i 
prezidentas nesutiks paton-j 
kinti tthee užmojį. Mūsų krės-! sls Bernard Baruch, vadi- 
to Kongresas nesutiks toki žv- prezidentų patarė-

Varžybos eina Roosevelt 
Helyje. Susirenka daug

kinti Rheo užmojį. Mūsų kraš- '

Uies priešingi atnaujinimui

Lai kalba CIO prezidentas 
Walter Reuther.

Reuther kirtikuoja mūsą 
vyriausybę. Jis vadina “eko
nomine beprotyste” siautė 
tį Amerikoje* nedarbą.

Pernai šiuo metu tik 
miestuose buvo pripažintai 
“darbo jėgų perviršis.” šiemet 
toksj pei’viršis pripažintas jau 
7 2^ miestuose.

Lai Aalba AUT. 
valstiR?s lyderis

Milrphy 
kad “mes
grįžtame prie tos ekonomijos,

(Tąsa 6-tam pusL)

i ti

New Jersey
Murphy, 
labai aišku, 

galvatrūkčiais su-

su-

JIS ŽADA SIEKTI TAI
KOS; TODeD JI RĖ
MĖ IR KOMUNISTAI

I Paryžius, birž. 18.—FranI •

demokratinio Vietnamo, In- 
.dokinijoi. O jeigu nepavyk- 
, tų, tai jis pats, per mėnesi 
i nuo dabar pasitrauktų iš

47 patvirtino “radikalo” P. Mendes-France taipgi pa- 
Mendesą-France kaip nau-1 jog priešinsis amę- 
jajj ministrą pirmininką. - ribiniam planui, reikalau- 
' 'Mendes-France, prašvda-' ianciam sujungti Francijos 
mas seimo užgynimo, keti-: kariuomenę su Vakarinės 
no pasistengti, kad iki lie-; Vokietijos armija į vieną 
Dos 20 d. būtu uadarvta na- ginkluotą tarptautinę jėgą
liaubos, su stabdant karo : Pri(>s oovk 
veiksmus tarp francūzų ii* Kadangi

N. Yorke nuteisti 3 
priešingi flangui 

i kinai redaktoriai

mu n i štai seimo nariai bal
savo už Mendesa-France.

i komunistų paramos. Bet 
Į jeigu komunistai nebūtų jį 
! rėmę, tai Mendes būtų ga-

iiedu jau ii ;ii pra-

diplomatini

1950

New York.

-teisė kalėjimai! tris redak-
; torius.. - direktorius China :

; Amerikoje kiniško laikraš

; ma. o gal dar mažiau.
Jis v ra intelektualas-ad- 

vokatas, 47 metu amžiaus, 
sūnus turtingos žydu šei
mos; baigės Politiniu Moks
lų Mokykla ir universiteto

cirkas Washingtone
Washington. — Ketvirta-

36 dienas. Buvo pripliaup-

Carthy’o pusės ir iš armijo

darė 6,600 mašinuotų pus
lapių rašto; tai būtų 10 di
delių knygų.

Armijos sekretorius Ste
vens ir jo advokatai paro
dė, kaip McCarthy su savo 
advokatu Roy Cohnu verte 
kariuomenės vadus tuojau 
pakelti draftuotą McCar- 
th’o agentą'Davidą Schine i 
oficierius. Jie žadėjo liau
tis kaltinę armiją už “pa
laikymą komunistų,” jeigu 
milijonieriukas Schine būtų 
taip paaukštintas. Bet ar
mijos vadai atsisakė.

McCarthy pasakojo, kadGabiausiais sovietiniais lo
šėjais pasirodo Bronstein, Stevens reikalavęs nustot 
Taimanov, Kotov, Keres ir medžiojus “komunizmą” ar- 
Geller. Amerikonams gi lai- mijoje, o geriau pajieškoti 
mėjo du lošius Donald Byr- komunistų kariniame laivy
ne, Raševsky ir Bisguier. ne bei oro jėgose. Tuomet, 

----- ----- esą, armijos komandieriai 
Yonkers, N. Y.—Sustrei- būtų sutikę duoti Schine’ui 

kavo 2,100 darbininku, CIO oficieriaus laipsnį.
unijistų, prieš Al. Smitho 'Stevens griežtai atmetė 
karpetų fabriką, kur dirbo makartinę pasaką. Jis, tarp 
ir apie 400 neunijistų. kitko, parodė, kaip McCar- 

----------- thy’o agentai suklastavo 
Meksika taip pat žadaStevenso fotografiją neva 

prisidėti prie veiksmų tik su vienu Schine. Mc- 
svarstymo prieš Guatema-Carthy’o šnipai taip pat 
los komunistus, kaip kad vogtinai išgavo ir sufuše- 
vadina progresyvę guate-rįąvo tūlus valdinius doku- 
maliečių valdžią. -y mentus.

! Liaudies Respubliką ir prie- 
pšinasi Čiang Kai-šekui, For- 
I mozos salos valdovui. Sy- šimas iš Paryžiaus sako,

savo | ra ir užsienio reikalų mi- 
jnistrą Č'ou En-lai atsiųsti 
diplomatini savo'.atstovą į į 
Londoną, čou En-lai suti-!

motų 
liaudies

i atstovą, kai)) ambasado
riaus pavaduotoją. Bet Ki
nija iki šio! nesiuntė savo

Kuomet balandyje šiemet

konferencija Ženevoj, Švei-

Toliau bus tariamasi pa-

ju pusiu, sumezgant pilnuti
nius diplomatinius ryšius 
tarp Kinijos Liaudies Res-

Abidvi šalys nori plačiau

nors Jungtines Valsti-gatas Anthony Eden, užsie
ninis ministras, 'pasišaukė
ir anglų atstovą iš Kinijos. į pardavinėti daugumą Kini- 
Humphrey Travelyaną. Tad ! jai reikalingų dalykų.

JIEVUTĖ ROCKEFELLERIENE 
GAUS APIE $3,000,000

Rockefellerienė* (Paniūkiu- uses metų vaiko.
Rockefelleriene dar gaustė) ir jos vyras Winthrop į 

Rockefelleris. naftos - alie-jmiku Park ; 
jaus milijonierius, padarė 
pinigini kontraktą ir atsi-

keliauja i Reno, Nevadoj, 
kur formaliai pasirašvs tas 
sutartis, kaip sako jos ad
vokatas Ephraim 
don .

Rockefelleriene, 
angliakasio duktė, 
milijonus doleriu

lietuvio 
gaus 2 

pinip-ais. 
Be to. vyras mokės iai po 
$70,000 nėr metus arba pa
skirs iai dar 500 tūkstan
čių doleriu fondą. Teigia
ma, kad Jievutei Rockefel- 
lerieneį paliekama naudotis 
ir pelnais iš kito, seniau 
įsteigto $1,000,000 fondo.

Rockefelleris taip pat su
darys pustrečio milijono 
dolerių fondą dėl jųdviejų

i pabaudos pačiam laikinas- mę Mendesą, tai jis būtų 
čiui. gavės tiktai 5 balsu daugu-

Valdžia skundė, kad laik- m<-^ 
rastis peržengė amerikinį 
įstatymą, t 
“bizniavima

McCarthy pats sau
su priešais.” • v. •

KTes jis talpino apmokamus prieštarauja 
dvieili banku.skelbimus, ža- --------i * •

amerikinių kinu dovanas jų ; gaudis 
giminėms Kinijoje.

senatorius McCar
thy birželio 10 d. sakė ty
rinėjančiai Senato komisi
jai, kad jis “niekuomet ne
matė” draftuoto savo agen
to Davido Schine’o aplika-

man kitų kinų laikraščių, 
remiančių Čiang Ka-šeką 
prieš Kinijos Liaudies Res- .. v
publika.' nors jie deda to-: “Us pi'asaneios tuojau pa
kius pat apmokamus bankų L l"1®.? T 
skelbimus.

Vyriausias China
Carthy tada užsigynė turė- 

Dailv ies nors bendra su ta ap- 
News redaktorius Chin You' Akacija.
Gon nuteistas 2 metus ka-
lėti, o kiti du po 1 metus. M eleh trečiadienį,

____________ birželio 16, ėmė ir parodė 
komisijai Schine’o aplikaci
ją ir fotografinę kopiją iš-Ginklavimuisi skiriama 

29 bilijonai doleriu ! McCarthy
ir . vyras atmokės |

iruru įnirs n-s si\<u Washington.—Senatas 50 : aplikacijos.
' *, . \ \ ’ ! balsu prieš 38 užgvrė hilių, j Taigi McCarthy tapopri-

k v uu pa ai y ta su aitis,: rejkalaujanti paskirt kari-< verstas prisipažinti, kad 
kad jos globoje bus sūnus, Į nįams reikalams 29 bilijo-jiasirašė liudijimą, bet jau 

, nūs dolerių per 12 mėnesių i ėmė pasakoti, kad “nežino- 
: nuo ateinančios liepos 1 d. ; ięs, kam tas liudijimas rei- 

Čia dar nepriskaitoma ke- ; kalingas.” 
liolika bilijonu doleriu, ku- i -------------------

riuos valdžia skiria šaluti- AMERIKONO MISIJOS 
j nėms karinėms lėšoms, o ; SUOMIJOJE 
i tarp šių lėšų yra ir pusket- | Helsinki, Suomi ja.—Į at- 

Washington. — Kongre- | virto, bilijono dolerių, žada-j vykusio amerikinio evange- 
so užsieninių reikalų komi- j mu Ainęrikos talkininkams j listo Bill Grahamo “misi- 
tetas nutarė 18 balsų prieš ■ prieš komunizmą. į jas”
2 sustabdyti ginklinę ir pi
niginę Amerikos paramą 
Francijai ir Italijai, iki jos 
užgirs amerikinį planą.

Kas nerems Amerikos 
pįano, negaus dolerių

vieny t jų armijas su Vaka
rinės Vokietijos ir trijų ki
tų kraštų kariuomene i ben-

pines komunizmą.

Dakka, Pakistai. — Pa
kistano premjero Alio poli
cija suėmė 900 bengaliečių-

i Bill Grahamo
” aikštėje čia susirinko 

daugiau kaip 10,000 suomių.

ČIANG ŽADA JAU 
BAUST GRAFTERIUS

Formoza. — Čiang Kai
tina juos kaip Alio valdžios šėko kinų tautininkų prem- 
priešininkus. ' jeras O. K. Yui sakė savo

-------------------seimui, kad (jau) bus bau-
ORAS.—Labiau apsiniau- džiami grafteriai valdinin- 

’ * š kai.kę ir vis vešu*
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lietuvių marijonų leidžia
mam ‘Laike,’ kuriame aps
čiai bendradarbiauja ir mū
sų kolonijos juodoji dėmė— 
jėzuitai, buvo rašoma apie 
žymiąją mūsų rašytoją Ju-

sako- “Lietuviu katalikų 
bažnyčia.”

Taip, marijonams tai ne
patinka, bet žmonėms toks 
pavadinimas patinka. Iš ti
krųjų, tai. kas yra Lietu
voje, yra lietuvių, o ne Ro
mos, o kas yra Romoje—tu
rėtu būti' romiečių, italų, 
ne lietuviu, c. •

o

Entered as. second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
__ under the Act of March 3, 1879. degys tenai nori pasigirti su 

Žemaite, kaip su savo ra-
DĖL SENATORIAUS
FLANDERSO SMŪGIO
McCARTHY’UI

VIENERI METAI
BIRŽELIO 19 I). sukanka lygiai vieneri metai, kai 

Sing Sing kalėjimo elektros kėdėje buvo nužudyti Julius 
ir Ethelė Rosenbergai.

Gal būt nebuvo žmonijos istorijoje tokio atsitikimo, 
kaip šis, kuomet pirmiau vyras, paskui jį žmona sėdo į 
elektros kėdę taip drąsiai, gerai žinodami, kad jiem ne
būtų reikėję mirti, jei tik jie būtų prisipažinę prie kaltės 
ir “apgailestavę” savo darbus, kurių jie nebuvo atlikę.

Bet Rosenbergai atsisakė prisipažinti kaltais. Iki 
paskutinės savo gyveninio minutės, jiedu sakė: mudu 
nekalti, mūsų byla buvo suklastuota, mudu esame au
kos tos baisios reakcinės isterijos, kuri siautėjo laike 
mūsų teismo.

Milijonai pasaulio žmonių, — darbininku, intelektu
alu, artistų, visuomenininkų,—taipgi sakė, kad Rosenber
gai nekalti, o kad prirodyti jų nekaltumą, būtinai reikia 
jiem suteikti naują teismą arba šalies prezidentas turėtų 
suteikti iiems susimvlėiimą ir ių nežudyti.

Net iv trys aukščiausio šalies teismo teisėjai stojo už 
Rosenbergų visos bylos persvarstymą.

Bet aukščiausiojo teismo dauguma teisėjų, neskaitę 
tos bvlos, atmetė Rosenbergų gynėjų prašymą.

Šalies prezidentas, taipgi neskaitęs, nestudijavęs Ro- 
senbergu bylos, atmetė iu prašymą.

Na, ir Rosenbergai buvo* nužudyti, kaip šnipai, — 
nužudyti paskubomis, tarytum jiedu, būdami mirties ka
meroje, būtų galėję ką tokio baisaus atlikti, jei būtų pa
gyvenę dar dieną kitą ilgiau.

. Julius ir Ethelė Rosenbergai mirė, tačiau judėjimas 
už ju išteisinimą tebeina pirmyn.

Žmonės, kurie yra įsitikinę, kad Rosenbergai buvo 
nužudyti nekaltai, darbuojasi, veikia, renka dokumentą 
po dokumento įrodymui ių nekaltumo.

Šitie žmonės sako, kad Rosenbergai negavo savo

“Tačiau gyvenimo faktai 
rodo visai priešingai. Kai 
1921 metais Žemaitė grįžo 
i Lietuvą ir ją rado apsės
ta kunigų ir tautininku, kur 
tarp jų buvo plačiai įsisiū
bavus gobšybė ir karjeriz
mas, ji labai nusivylė. ‘Į 
Lietuva grįžau, bet Lietu-
vos neradau

misi-!
v vi i m a.

“Žemaitė buvo pažangių 
pažiūru 
prieš Dė] to,

I tokie savanaudžiai. Net ir

persekioti. Jos raštų 4\jo 
j tomo išėjimą fašistinė cen-

keliems me-

'praėjus nuo rašytojo

zūra
tams
metu
mirties. Šitaip tada ‘nepri
klausomoje’ Lietuvoje kleri
kalai ir tautininkai vertino

Žemaitės raštai paplito po

Marijonų Draugas k riti- 
• teisme teisybės, kad jiedu buvo nuteisti vadovaujantis : kuoja Lietuvos vyriausybę 

falšyvais liudijimais, ir tt. už tai, kad ji vadina tūlus
Su Rosenbergais buvo teistas inžinierius .Sobell, ku- .katalikų kunigus patrio- 

i jam buvo paskirta 30 metu kalėjimo ir kuris šiuo me- tais, — žinoma, tuos kuni- 
tu sėdi Alcatraz kalėjime, Kalifornijoje. Dabar vyksta gus. kurie eina su liaudimi, 
judėjimas už tai, kad būtų suteikta Sobell’ui naujas . kurie ’rūpinasi josios reika- 
teismas, o per tą teismą, be abejojimo, būtu paliesta tie
siogiai ar netiesiogiai ir Rosenbergų dalykas. Be to, 
vyksta judėjimas ir už tai, kad Sobell būtu perkeltas iš 
Alcatraz i kitą kalėjimą, kur režimas šiek tiek švelnesnis.

Reikia tikėti, jog anksčiau ar vėliau Rosenbergų by
los bus pernagrmėtos ir bus surasta, kad jie buvo nekal- 

- tai nuteisti mirti.

DULLES BUS PADARYTAS TEISĖJU?
ŠIOMIS DIENOMIS buvo paleista įdomi žinia, bū-

kandidatuoti kitam terminui gubernatoriaus vietai.
• Bet ne tame šios žinios svarba,—svarbu, kas už jos 

• slepiasi. Sakoma, kad kada nors rudenį dabartinis vals
tybės sekretorius Mr. Dulles pasitrauks iš savo vietos, 
o prezidentas Eisenhoweris į ją pasodins Dewey.

Ką gi tuomet prezidentas darys su Dullesu? Ogi štai 
ką: iš aukščiausiojo šalies teismo žada greit pasitraukti 
teisėjas Frankfurter, tuomet prezidentas Mr. Dullesą 
paskirs aukščiausiojo teismo teisėju!

Žinioje logikos yra. Bet iš tų pakaitų liaudžiai nau
dos nebūtų jokios.

NESENIAI VIENAME newyorkiskiame hotelyje 
mirė buvęs New Jersey valstijos gubernatorius Harold 
G. Hoffman. Jis buvo republikonas, jis buvo žymus po
litikierius ir gerbiamas vyras.

Hoffmanas mirė kankinamas sąžinės. Prieš mirtį 
jis buvo parašęs laišką, kuri įteikė savo dukrai, įsakyda- 
irias, kad ji to laiško neskaitytų, kol jis bus gyvas.

Jam mirus, duktė laišką paskaitė ir surado tėvo iš- 
jpažintį: Jis nusuko $300,000.00 žmonių pinigų! Jis buvo 

L.sukčius, klastuotojas!
Šitaip kai kada pasitaiko su gerbiamais asmenimis!

12 MILIŪNŲ ŽMONIŲ AUKŲ .. .
TIE, KURIE SURENGĖ anądieną pravestą visaša- 

' lini oro puolimo apsaugos bandymą, be abejo turėjo ome
nyje sukelti šalyje didesnę karo isteriją. Sirenos kaukė 
ne tiek, kad pratinti žmones, kaip slėptis, bet tam, kad 
įspausti į jų sąmonę jausmą, jog karas,neišvengiamas.

Ir po to, kaip sirenos kaukė antru kartu savo “pa- 
’vojus baigtas” signalą, rengėjai paskelbė, kad apskai- 
'čiavo, jog apie 12 milionų amerikiečių žuvo. . .

Mes labai abejojame, ar rengėjai pasiekė savo tikslą. 
Mums atrodo, .kad tas baisus skaičius ne didesne kari
nę isteriją sukels. o sti oresnį pasiryžimą išsaugoti taiką.

“Ne žemiau juostos, bet 
pasiremiant politinio spor
to taisyklėmis, senatorius 
Flanders smogė McCarthy į 
Achilo kulnį, i skausmin- 
ginusią vietą. Pasakyk apie 
savo finansines aferas — 
kur, kada ir kiek gavai pi
nigų be savo algos, kaip se
natorius?

“1952 metais Senato spe- 
cialis komitetas metė Mc
Carthy sunkius kaltinimus, 
nors’j. ir nepadarė nuospren
džio. Apie komiteto rapor
tą (Hennings Report) Mc
Carthy tyli, kai]) žemes par-

sukietėjęs policininkas: “Aš 
niekad nemačiau taip susi
jaudinusių žmonių... Kas 
tie du svetimieji anapus At
lanto, kad čia Londone tiek 
širdžių skauda už juos?”

Buvo tyli vasaros naktis 
Paryžiuje. Senas pensinin
kas metalistas savo kuklia
me bute priemiestyje užsu
kę radiją ir tyliai tąrė žmo
nai :

“Ils sont mort,” jie negy
vi. Concorde aikštėje de
šimtys tūkstančių žmonių 
pasileido lyg .paskutiniame 
bandyme, lyg tikėdami, kad 
jie tuomi dar gali grąžinti 
gyvastį į Rosenbergų širdis 
tolimajame Sing Singe, link 
Amerikos ambasados.

Juos sulaikė policijos šau
tuvai.

$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

' Philadelphiečiai, į baltimoriečių pikniką atvykę bu
sti, suaukojo $107.25 sekamai: 5

Katilių Mockaičiai .........................  $20.00 z
P. Puodis .. ..................................  10.00
Juozas. Bubnis .........   10.00
Mike Pučkus............... ......  10.00
A. P. Degučiai ...........................................   5.00
K. ir H. Pietai............ ............... ..................5 00

A. Zalner....... ............................................. 5.00
J. ir H. Tureikiai .. i............................. •. • • 5.00
Rapolas ........................................................> 5.00
G. Žmona ..................................................... 5.00
H. Matis.............,............................................5.00
A. Smitas .. ...................................................... 5.00
Martin Milius...........................    3.00
Marg. Milius................................................... 2.00
X Philadelphietis.......................  2.00
J. Liaudanskienė .......................................... 1.00
L. Philadelphietis ................................  1.00
J. Baranauskas .. . ................................ 1.00
Petras Balčaitis ...........................   1.00

“Lafolletu žurnalas ‘The 
Progressive’ išleido speciali 
leidinį, kur surinkta daugy
bė dokumentuotu daviniu 
anie McCarthy politinę ir

“Kad tik sen. Flanders 
nepasitrauktų iš savo griež
tos pozicijos!,”

“Kunigais patriotais” 
ypatingai vadinami naujie
ji kunigai, išėję iš katalikų 
kunigu seminarijos dabarti-;

PAMINKLAS MASKVOS 
ĮKŪRĖJUI

Neseniai Maskvoje buvo 
atidengtas paminklas Mask
vos įkūrėjui Jurijui Dolgo- 
rukiui.

i

Spauda rašo, kad pamin
klas “pastatytas ant aukšto 

i postamento iš Ukrainos pil- 
• k o jo akmens.”

Maskva buvo įkurta 1147 
i metais, vadinasi, prieš 
J virš 800 metų.

su-

Tai buvo metai atgal.
Kad pasaulis jų nepamir

šo, nereikia nei sakyti. Šio 
mėnesio 19-tą dieną visame 
pasaulyje bus pravesti me
morialiniai mitingai. Nepa
dėjo Valstybės Departmen- 
to Informacijos Tarnybos 
s p e c i a lės “aiškinamosios” 
brošiūros, nepadėjo bandy
mas ir po egzekucijų suras
ti daugiau kaltinimų ir “ry
šių,” — užsienyje dabar gal 
nėra žmogaus, kuris tikėtų, 
kad Rosenbergai buvo kal
ti.

Ka m ano mūs ų dalies 
žmonės? Sunku pasakyti 
šiais laikais, kuomet laisvai 
išsireikšti ne taip jau leng
va. Bet žmonės galvoja. 
Kiek žmonių dabar tiki, kad 
Sacco ir Vanzetti buvo kal
ti? Kiek tiki, kad kaltas 
buvo Tom Mooney? Vie
nok, anuo metu milijonai 
Amerikos žmonių ir apie 
juos nežinojo tiesos.

Šios metinės yra pirmos. 
Dar peranksti. Bet ateis 
antros, trečios,, dešimtos. 
Ateis, ir Rosenbergai taps 
nekaltų kankinių legenda 
Amerikos liaudies mintyse, 
kaip dabar yra jų pirmata- 
kūnai. A. Žilėnas

A. M.....................................-.......................  1.00
M. Krukauskas ........................................... 1.00
M. Obraitis .......................... .................... 1.00/
J. Gaspafiūnas    .........  1.0G
H. Elena ..................................................... 1.00 b
B. Kovalchuk '....................................... . 1.00*
X Phila............................................................ .25

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Elena Kalvaitienė, New Britain, Conn. .. $25.00 
A. Gustaitis, Woodhaven, N. Y. ..................10.00
Jonas Juraitis, Orlando, Fla......................... 10.00
Felix ir Petronė Indruliai, Scranton, Pa. 10.00 
Geo. Urban, No. Braddock, Pa. ............. 5.00
A. Makrickas, New Britain, Conn.............5.00
Ka Staniulis, Johnson City, N. Y....................2.00
P. Yescovige, No. Braddock, Pa..........  1.00

Iš anksčiau gauta $4,504.00. Dabar įplaukė $392.25. 
Iki šiol viso yra $4,896.25.

Dėkojame visiems už nuoširdžias aukas. Laukiame 
žinių iš tų, kurie turi prie savęs blankas ir dar nieko 
neprisiuntė. Ilgai blankų nelaikykite; kiek turite suko- 
lektavę, prašome tuoj prisiųsti.

Laisvės Administracija

ŽINIOS 1§ LIETUVOS

Draugui nepatinka ir tai, 
kad tie patriotai kunigai sa
vo sakomuose bažnyčiose 
pamoksluose nesako “Ro

be t

DAUGIAU ŽMONIŲ
GRĮŽTA Į LIETUVĄ

Darbas praneša, kad 
kas Bielinis ir Povilas 
šas, gyvenantieji Montevi

Mi-

Montreal, Canada
Svečias iš Toronto apvogė 

A V bažnyčią
Kaip pčaneša “N. L.,” su

žinojusi iš Aušros Vartų
I dejuje, Uraguajuje, birželio parapijos klebono. pamoks-

mos mėnesį grįžta į Lietuva.

Pasaulis nepamiršo...
Buvo ankstyvas vasariš- gatvio, žinia prasirito 

kas birželio 19-tos rytas. 
Po vidunakčio buvome ap
leidę tvankų Washingtona, 
kur ilgas valandas tūkstan
čiai amerikiečių desperatiš
kame paskutiniame bandy
me prie Baltojo Namo sten
gės išgelbėti Rosenbergų 
gyvybę. Puikiai atsimenu

pro 
piketų gretas: teismas pa
neigė Douglaso nutarimą, 
egzekucijai atidarytas ke
lias.

lo, čia buvo atvažiavęs sve
čias ' iš Toronto, lietuvis 
(nepasakytą, koks), išplė
šė AV bažnyčios “karabon- 
ką” ir, prašau ponas, nepa
vogė, bet “pasisavino 25 
dolerius.”

Mandagaus svečio būta!...

dieną viltys tai kilo tai slū
go. Aukščiausiojo Teismo

tvarkęs, kad Rosenbergų 
egzekucija turi būti sulai
kyta, bet tuojau pasidarė 
aišku, kad Teisingumo De- 
partmentas (taip, teisingu
mo!) reikalauja, kad teis
mas paneigtų Douglaso nu
tarimą. Resenbergai turi 
mirti rytoj, prieš saulėleidį, 
sakė generalinis prokuro
ras.

Vėl ir 
apsupame 

! Tūkstančiai

vėl mes ratu 
Baltąjį. Namą, 

mūsų, bet ir 
tūkstančiai r e a k c i n i n k u 
prie šaligatvių, pravažiuo
jančiuose a u t o m obiliuose, 
kurie lyg uosdami rytdie
nos elektros kėdės kvapą 
jau triumfuoja.

Vėlai popietyje, kuomet 
mūsų kojos jau vos velka-

Kuomet pribuvome į New 
Yorką, diena jau aušo virš 
Rytų upės. Viena viltis bu
vo likusi, kad prezidentas 
Eisenhoweris dovanos Ro- 
senbergams. gyvybę. Bet 
generolas Baltajame Name 
tarė:... Aš atsisakau in
ter v e n u o t i prieš teismo 
sprendimą...

Tą ankstyvą vakarą mili
jonai mintimis buvo kartu 
su Rosenbergais, kartu su 
jais ėjo link to kambario, 
kur jie bus atkirsti nuo sa
vo sūnelių, nuo gyvenimo 
džiaugsmo, apie kurį savo 
paskutinėje poemoje rašė 
Ethel, nuo likusio pasaulio.

Tai buvo tarp vidudienio 
ir saulėlydžio, birželio 19- 
tą, metai atgal, kuomet 
Amerikos sažinė, matomai 
ar nematomai, buvo pasta
tyta prieš sunkiausį bandy
mą. <■

GIMĖ. Mr. ir Mrs. J. 
Vieškelis (Igno ir Uršulės 
Vieškelių sūnus ir jo žmona 
Jean McChristie) susilaukė 
sveikos ir gražios dukrelės. 
Motina ir naujagimė jau
čiasi gerai.

SUSIŽIEDAVO. May Gu- 
son (lietuvaitė) susižiedavo 
su kitataučiu jaunikaičiu. 
Jos vestuvės įvyks spalių 
mėnesyj.
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Londone jau buvo po vi
dunakčio, bet tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių negalėjo 
miegoti. Sakė vienas senas

SERGA. Alekas Plauši
nis sunkiai susižeidė ranką. 
Gydytojo priežiūroj gydosi 
namuose. Taipgi buvo su
sirgęs Juozas Verbyla. bet 
po savaitės laiko sveikata 
pagerėjo ir dabar pasveikęs 
vėl dirba.

Dvieių metų berniukas, 
Edward Čermus, sunkiai 
sužeistas galvytėje, kuomet 
jo tėvo automobilius smar
kiai buvo strenktas kito au- 
tomobiliaus iš užpakalio, 
sustojus prieš raudoną švie
są.

MIRĖ, Birželio 6 d. mirė 
Magdalena Čepaitienė (Va-

NAUJOS LIETUVIŠKOS KI
NO APYBRAIŽOS OPERA

TORIAI IŠVYKO Į 
ATLANTĄ

VILNIUS.— šiomis dieno
mis iš Klaipėdos j Atlanto van
denyną su žveju traleriu kolo
na išplaukė Lietuvos kino stu
dijos grupė, kurioje yra kino 
operatoriai. Jie filmuos spal
votą kino apybraižą ‘J Atlantą’ 
apie tarybinius silkių žvejus, 
gaudančius žuvį Atlanto van
denyne ir šiaurės jūroje. Apy
braižoje bus parodyta, kaip 
žvejai ir jų tarpe gausi Lietu
vos traulerių grupė toli nuo 
Tėvynės krantų įsisavina pla
čias — nuo Špicbergeno salyno, 
iki Anglijos krantų okeano 
versloves. Jau nufilmuoti pir
mieji kadrai Kaliningrado ir 
Murmansko uostuose.

Kino apybraiža “Į Atlantą” 
ruošiama pagal visasąjunginį 
dokumentinių filmų planą.

DRAUGYSTĖ
VILNIUS. -— Dūkšto rajono 

Mičiurino vardo kolūkį šefuoja 
Vilniaus siuvimo^ fabrikas “Le
lija”. Tarp, įmonės darbininkų 
ir kolūkiečių užsimezgė nuošir-

di draugystė. Fabriko( agitato
riai dažnai suruošia i kolūkie
čiams paskaitas ir praneštus. 
Sėjos metu j kolūki buvo atvy- 

l kę fabriko saviveiklininkai.
šefai padeda kolūkiui ir ma

terialiai. štai, fabriko jėgomis 
įrengtos dvi kalvės, aprūpintos 
naujausiais įrankiais bei įren
gimais. Statybos brigada gavo 
puikią fabriko dovaną —įran
kių komplektą. Be to, šefams 
padedant, vyksta parengimo 
darbai fermoms ir kitiems kol
ūkio pastatams elektrifikuoti.

Artimiausiu laiku, užbaigus 
pavasario lauko darbus, kolū
kio meno saviveiklos ratelis 
ruošiasi nuvykti į “Lelijos” fa
briką. Z?. Tarutis

Redakcijos Atsakymai
Vilnietei Žemaitei. — At

leisite, kad jūsų laiško nega
lėsime įdėti. Viena, neprisiun- 
tėte redakcijai savo pavardės, 
nei adreso, todėl nežinome, 
su kuomi turime reikalą. Ant
ra, jūsų laiške pilna aiškiau
sių nesąmonių ir išniekinimų 
Lietuvos darbo žmonių adre
su.

RUNKELIAII
KLAIPĖDA. Tauralaukio ta

rybinio ūkio laukininkystės bri
gadų nariai įsipareigojo 35 
hektarų plote išauginti po 300 
centnerių pašarinių runkeli^ iš 
kiekvieno hektaro. Pašariniai 
runkeliai pasėti sėjamosiomis 
mašinomis, gerai paruoštoje 
dirvoje. Sudygus pašariniams 

■ runkeliams, laukininkysljb bri- 
Įgadų nariai rūpestingai prižiū- 
I ri pasėlius. . Runkeliai ravimi, 
jo taip pat purenami tarpueiliai. 
I Tarpueiliai purenami mechani- 
l zuotai su traktoriniu kultiva- 
torium. Traktorininkas kasdien 
su purena po 9—12 hektarų 
runkelių pasėlių.

Slabadčnas.

lenčiūnaitė), sulaukusi 71 
m. amžiaus. Velionė paliko 
liūdesyj vyrą Joną Čepaitį, 
tris sūnus ir tris dukteris, 
visi vedę — Antosė su V. 
Kiškiu, Magdalena su Juo
zu šulimstra — kiti su ki
tataučiais.
r Palaidota per šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią, 
Gote dės Neiges" kapinėse.

J.

ŠYPSENOS
V

Sulyg įstatymų
Miškininkas prisiartino 

prie ežero, kur vos tik įbri
do graži mergina maudytis, 
ir sako: “Atleiskite, tams
ta, bet maudytis šiame eže
re uždrausta.”

Mergina: “Kodėl jūs man 
to pirm nusirengiant nj^)a- 
sakėte ” į

Miškininkas: “Ogvtodel, 
kad nusirengdinėti įstaty
mai čia nedraudžia.”

Surinko Kas Kitas



Ure RATU RA 
« nlenAs

Broliškoje šeimoje
'LAIT/S elektrinė “Tautų draugystė”.

Giedras rytas. Į žydrą dangai pakyla 
Reverses, pripildydamas orą savo čiul
besio. Pora gandrų suka ratą virš su
žaliavusios pievos. Pro debesis prasi
skverbia saule, ir viskas žemėje staiga 
atgyja. Prie upės susigrūdę ploni ber
želiai atrodo lyg lietaus nuplauti — bal
tutėliai. O Šešupė sidarbine juosta lie
jasi tarp laukti.

&tai ir pavasaris. Sveikas,, pavasari! 
Aš^inau, kad kas metai tu atneši mums 
ką ^ors naujo, gero. Apie ką gi dabar 
ga/ tu papasakoti?

Tiesą pasakius, aš jau daug ką pama
čiau Šešupės krantuose, štai nusileidžia • 
prie vandens didžiuliai žiemkenčių kili
mai: vos tik saulės spinduliai palies 
juos, jie sužibės grynais žalumynais. 
Didžiulės erdvės! Tarybiniai žmonės 
atkariavo nemaža derlingos žemės iš pel
kių ir klampynių, plėšinių ir,dirvonų. Į 
pagalbą žmonėms šiame darbe atėjo pui
kiosios tarybinės mašinos...

0 štai arimai — platūs, lygūs, sie
kiantys horizontą. Pureitą rudeni, kai 
gelto lapai, čionai atėjo traktoriai ir 
plačiomis vagomis supjaustė žemę. Da
bar į ją krinta gintariniai grūdai, ku
riuose sėja kolūkiečio Juknelio brigada. 
Nesiliaujantis traktorių gaudimas gau
bia žemę. Traktorininkai Bartnikas ir 
Kveska dirba linksmai, su gyva, kūrybi
ne ugnele.

Pavasaris neužklupo š-ešupės krašto 
kolūkiečių ir mechanizatorių, nepasiruo- 
šiusius. Kalvarijos MTS, aptarnaujanti 
aplinkinės žemės ūkio arteles, pasitinka’ 
lauko 'hrbus visiškai pasirengusi. Ji 
dabar Furi gan pakankamai traktorių ir 
kitų mašinų, kad galima būtų išauginti 
gausų derlių. MTS turi prityrusius spe
cialistų kadrus. Leningrado darbo žmo- ; 
nės atsiuntė čia savo inžinierių ir techni
kų. Visa šalis, visos broliškosios respu
blikos tėviškai rūpinasi Lietuvos kolūkių 
klestėjimu.

Puikus pavasaris atėjo į “Tarybų Lie
tuvos” kolūki, štai pašiūrėje stovi sunk
vežimiai, kuliamosios. Prie -ežerėlio, ant 
kalno, stovi raudonomis čerpėmis deng
tas naujas pastatas. Tai grūdų sandė
lis. O toliau — arklidės, karvidės, ver
šides. Į kaimą žengia elektros stulpai, 
apsiautė laidus būriai kregždžių, šen ir 
ten stiepiasi plytų ir miško medžiagos 
šūsnys. Netrukus visa tai- bus panau
dota pastatyti tokiems pat namams, ko
kie išaugs iš abiejų plačiausios gatvės 
pusių, šių metų vasarą kolūki ecįių šei
mos k-els juose Įkurtuves. Kolūkis pats 
ruošia sau plytas, plausto medžiagą. Čia 
pastatyta lentpjūve.

Linksmi, džiaugsmingi balsai skam
ba vakarais kolūkio klube. Jame vyksta 
meninės savi ve i k los dalyvių pasirody
mai. Jaunimas ir seniai šauniai šoka, 
dainuoja širdingas lietuvių dainas.

K4s pavasari, kai man tenka būti šia
me kolūkyje; aš matau ką nors naujo. 
Čia prieš akis iškyla naujai pastatytas 
pastatas, čia staiga valdybos pirminin
kas, rodydamas į vakarykštį kuoduotą 
vaikinuką, sako: “Tai dabar mūsų gau
saus derliaus meistras...” Ir aš negaliu 
atsistebėti, kokiais sparčiais tempais 
žengia kolūkinis gyvenimas į priekį.

Pavasaris atėjo į Lietuvos žemę! Pa
staruoju metu man teko būti daugelyje 
respublikos rajonų. Kai’ stovėjau prie 
Dubysos, kuri skalauja Žemaitijos že
mes, aš mačiau tą patį, ką ir Suvalkijo
je tekančios Šešupės krantuose. O kai 
atsidūriau už kelių šimtų kilometrų, pie
tiniame respublikos pasienyje, ir išėjau 
ant Vaisiojo ežero kranto, mano akiai 
atsivėrė tokie pat puikūs vaizdai, kaip ir 
prie Šešupės bei Dubysos;
f.^0 Drūkšių ežeras yra visiškai priešin

goje pusėje — Lietuvos šiaurėje. čia 
Lietuva glaudžiai ribojasi su broliškosios 
Balwusijos ir Latvijos žemėmis. Šia
me krašte prieį metus buvo pastatyta 
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kaimas kadaise buvo nuošalus užkampis. 
Geltonos smiltys, ant ežeru krantu — 
šiaudais dengtos pirkelės. O atvažiuoki
te dabar į Gaidę, kurioje išsidėstė A. 
Mickevičiaus vardo kolūkio centras, jūs 
pamatysite, kaip daug čia nuveikta, kiek 
išaugo pastatų, kaip -elektros šviesa — 
nesugriaunamos tarybinių tautų (Irau-, 
gystės šviesa — išstūmė iš namų tamsą 
ir atsilikimą.

Ne, ne vienas kuris nors Lietuvos 
kampelis, o visa respublika šiandieną gy
vena naują gyvenimą. Visojo Tarybų 
Lietuvoje plaka pilnakrauje gyvenimo 
pulsas.

Nereikia daug skaičių. Kasmet iš bro
liškųjų respublikų į Lietuvą atsiunčiama 
daug technikos pramonei, transportui, 
žemės ūkiui. Vien 1953 metais kolū
kiuose pastatyta gyvulininkystes patal
pų -86 tūkstančiams gyvulių, 103 tūks
tančiams paukščių. O kiek pastatyta 
mokyklų, klubu, ligoniniu, teatru! Be- 
simokančių septynmetėse ir vidurinėse 
mokyklose dabar pas mus yra 15 kartų 
daugiau, negu jų buvo buržuazinės Lie
tuvos progimnazijose bei gimnazijose.

Mažiau kaip per dešimt pastarųjų 
metų išleistų knygų tiražas Lietuvoje 
pasiekė 62 milijonus egzempliorių. Tai 
daug kartų daugiau, negu buvo išleista 
per 20 metų buržuazinėje Lietuvoje. 
Respublikos miestuose ir kaimuose yra 
140 tūkstančių meninės saviveiklos da
lyvių. Argi tai nerodo, kaip suklestėjo 
kultūra Tarybų Lietuvoje! Neveltui su 
tokiu pasisekimu praėjo Maskvoje lietu
viu literatūros ir meno dekada, c

. . . Neseniai man teko lankytis Ukrai
noje, važinėti po plačiojo Dniepro kran
tus, po derlingos stepės erdves. Aš ma
čiau, su kokiu didžiuliu dvasios pakili
mu broliškoji ukrainiečių tauta pažymi 
Ukrainos susijungimo su Rusija 300 me
tu sukaktį.

Veržliai žengia puikus pavasaris Ne
muno krašte. Į saulę stiebiasi žali ja
vai. Naujais daigais puošiasi medžiai. 
Ir kaip gera kvėpuoti grynu pa vasari o 
oru, kaip džiugu žinoti, kad visi mes sa
vu darbu kuriame sau laimę.

P a sibaige ta r ptau tin is 
muzikos festivalis

PRAGA. Birželio 5 d. Smetanos var
do salėje įvyko baigiamasis koncertas 
tarptautiniame muzikos festivalyje 
“1954 m. Pragos pavasaris”. Koncerto 
klausėsi respublikos prezidentas Antoni
nas Zapotockis, vyriausybes nariai su 
ministro pirminiko pirmuoju pavaduo
toju Jaromiru Dolanskiu priešakyje.

Koncerte dalyvavo Pragos radijo sim
foninis orkestras (kuriam iš eilės diri
gavo tarybinis dirigentas Stalininės pre
mijos laureatas Arvidas Jansonas ir ita
lų dirigentas K vi do Arnoldi), Rumunijos 
trio, tarybiniai muzikantai — smuiki
ninkė Galina Barinova, pianistas Sviato
slavas Richteris, violančelistas Danilas 
Šafranas. Vokalinėje koncerto dalyje 
pasirodė Pragos nacionalinio teatro so
listė Milda Šubrtova, kuri atliko Tatja
nos laišką iš Čaikovskio operos “Eugeni
jus Onieginas”, Dimitrovo premijos lau
reatas, Bulgarijos liaudies artistas Mi
chailas Popovas atlikęs dvi bulgarų dai
nas, keletą arijų ir kitus kūrinius. Taip 
pat pasirodė valstybinės premijos laure
atai Pragos nacionalinio teatro solistai 
Marija Podvalova ir Beno Blachutas, ku
rie, simfoniniam orkestrui palydint, at
liko Milados ir Daliboro duetą iš Smeta
nos operos “Daliboras”.

Organizacija American Peace Crusade 
birželio 24-tą paminės keturių pasauli
nės kultūros figūrų, Dvorako, Čechovo, 
Fieldingo ir Aristophaneso kūrybą.

Paminėjimas įvyks City Center Ball
room salėje, 135 W. 55th St.

A. ČECHOVAS

Unteris Prišibiejevas
— Unterdficieriau Prišibiejevai! Jūs 

kaltinamas tuo, kad rugsėpMtrečią die
na žodžiais ir veiksmais ižeiclėte uriad- 
niką Žiginą, valsčiaus viršaitį Aliapo- 
vą, šimtininką Jefimovą, liudininkus 
Ivanovą irzGAyrilovą ir dar šešis valstie
čius; iš jų pi rime ji trys buvo įžeisti, ei
nant jiems tarnybos pareigas. Ar jūs 
p r i s i p a ž j s t a t e k a 11 a s ?

Prišibiejevas, susiraukęs, dygaus vei
do unteris, išsitempia, ir gergždančiu, 
prikimusiu balsu, kiekvieną žodį nukirs- 
damas, tartimi komanduodamas, atsa
ko: Q

—Jūsų kilnybe) ponas taikos teisėjau! 
Kaip matyti, pagal visus įstatymų 
straipsnius, kiekvieną aplinkybę iškyla 
reikalavimas atestuoti abipusiškai. Kal
tas ne aš, o visi kiti. Visas tas reikalas 
iškilo dėl amžinatilsį mirusio lavono. 
Rugsėjo trečią tyliai, padoriai eįnu aš 
su savo žmona Anfisa, žiūriu — ant 
kranto stovi krūva visokiausių žmonių. 
Kokią turi teisę jie čia susirinkti? — 
klausiu. Kodėl?, Argi įstatymuose pa
sakyta, kad žmonės gali bandomis 
vaikščioti? Išsiskirstyti! — šaukiu. Ė- 
miau stumdyti, kad greičiau skirstytus? 
namo, šimtininkui įsakiau varyti šalin...

— Atsiprašau, juk jūs ne koks uriad
nikas, ne Storasta, — argi jūsų reikalas 
vaikyti žmones?

— Ne jo! Ne jo! — iš visų kampu gir
dėti balsai. — Gyventi per jį negalima, 
jūsų kilnybe! Penkiolika metų nuo jo 
kenčiame! Kai grįžo iš kariuomenės, 
nuo to laiko nors bėk iš kaimo! Užkan
kino visus!

—- Tas ir yra, jūsų kilnybe! — atsi
liepė liudininkas’Storasta. — Visi kaip 
vienas mes skundžiamės. Su juo gyven
ti neįmanoma! Ar tikybinė eisena, ar 
vestuvės, ar šiaip koks įvykis, visur jis 
triukšmauja, šūkauja, vis tvarką daro. 
Vaikams už ausų tampo, į bobas žvalgo
si — kad ko neatsitiktų... lyg koks šešu
ras. Andai po trolis vaikščiojo, įsaki
nėjo, kad žmonės burių nedegtų ir ne
dainuotų. Girdi, nėra tokio įstatymo, 
kad būtu galima dainuoti.

A
w — Palaukit, jūs paspėsit duoti paro
dymus, —tarė teisėjas. — Dabar tegul 
kalba Prišibiejevas. Prišibiejevai, kal
bėkit toliau!

— Klausau ! — išparpė unteris.—Jūsų 
kilnybe, malonėjote pasakyti, kad tai ne 
mano reikalas žmones vaikyti... Gerai... 
O jeigu netvarka? Argi galima leisti, 
kad žmonės biaurotųsi? Kur taip įsta
tymuose parašyta, kad žmonėms duoti 
valią? Aš negaliu leisti! Jei aš nevai
kysiu, nebausiu, tai kas gi bus? Nie
kas apie tvarką nieko neišmano, visame 
kaime tik aš vienas, galima sakyti, jūsų 
kilnybe, žinau, kaip elgtis su prastais 
žmonėmis, ir galiu, jūsų kilnybe, viską 
suprasti. Aš ne koks prastas valstietis, 
aš unteroficierius, atsargos kaptenar- 
inus, Varšuvoj štabe tarnavau, o paskui, 
malonėkite žinoti, sąžiningai atitarna
vęs, buvau gaisrininku, paskui dėl silp
nos sveikatos išėjau iš gaisrininkų ir 
dvejus metus klasikinėj berniukų pro
gimnazijoj tarnavau šveicorium... Visą 
tvarką žinau. O valstietis — prastas 
žmogus, jis nieko nesupranta ir turi 
manęs klausyti — tai jam į naudą. Im
kim nors ir šį pavyzdį... Vaikau aš žmo
nes, o ant kranto, smėlyje, guli prigėru- 
sio žmogaus lavonas. Kuriuo pagrindu, 
aš klausiu, jis čia guli? Argi tai tvar
ka? Ko laukia uriadnikas? Dėl ko, sa
kau, tu uriadnike, valdžiai nepraneš! ? 
Gal tas prigėręs žmogus pats prigėrė, o 
gal čia reikalas jau Sibiru kvepia. O gal 
kriminalinė žmogžudystė... Bet uriadni
kas Žiginas — jokio dėmesio, tik papiro
są rūko. “Kas, sako, per prievaizdas čia 
toks pas jus? Iš kur, sako, jis pas jus 
toks atsirado? Ar m-es be jo, sako, nebe
žinome, kaip elgtis?” Matyt, sakau, tu 
nežinai, kvaily, jeigu čia stovi ir dau
giau nieko. “Aš, sako, jau vakar ant
stoliui pranešiau.” Kodėl gi, sakau, an- 
stoliui? Pagal kokį įstatymų rinkinio 
straipsnį? Argi tokiose bylose, kada 
prigėrę ar pasismaugę ir taip toliau, ar
gi tokiose bylose antstolis ką nors gali? 
čia, sakau, byla kriminalinė, civilinė... 
Čia, sakau, reikia greičiau pasiųsti esta
fetę ponui tardytojui ir teisėjams. O 
pirmiausia tu, sakau turi sudaryti ak
tą ir pasiųsti ponui taikos teisėjui. Bet 
jis, uriadnikas, klausosi ir vis juokiasi. 
Valstiečiai taip pat. Visi juokėsi, jūsų 

kilnybe. Prisiekti galiu. Ir šitas juokė
si, ir va šitas, ir Žiginas juokėsi. Ka, 
sakau, dantis rodote? O uriadnikas sa
ko: “Taikos teisėjui, sako, tokios bylos 
nepriklauso.” Nuo tokių žodžių man 
net karšta pasidarė. Uriadnike, juk tu 
taip pasakei? — kreipėsi unteris į uriad- 
niką Žiginą.

— Pasakiau.
— Visi girdėjo, kai tu šitaip prie pra

stų žmonių: “Taikos teisėjui tokios by
los nepriklauso.” Visi girdėjo, kai tu ši
taip... Mane, jūsų kilnybe, prakaitas 
išpylė, aš net sudrebėjau. Pakartok, sa
kau, tu šioks toks, pakartok, ką sakei! 
Jis vėl tuos pačius žodžius... Aš prie jo. 
Kaip tu, sakau, gali taip išsitarti apie 
poną taikos teisėją? Tu esi uriadnikas 
ir kalbi prieš valdžią? Ką? Ar tu žinai, 
sakau, kad ponas taikos teisėjas už to
kius žodžius, jei panorėtų, už tavo nepa
tikimą elgesį gali ta ve. atiduoti į guber
nijos žandarų valdybą? Ar tu žinai, sa
kau, kur tave už tokius politinius žo
džius ponas taikos teisėjas gali išginti? 
O viršaitis sako: “Taikos teisėjas, sako, 
iš savo ribų išeiti negali. Jam tik smul
kios bylos tepriklauso.” Taip ir pasakė, 
visi girdėjo... Kaip tu, sakau, gali nie
kinti valdžią? Su manim, sakau, juokų 
nekrėsk, o ne — tai reikalas gal būti ne
koks! Būdavo, Varšuvoj, ar kai klasiki
nėj berniukų progimnazijoj šveicorium 
tarnavau, tai kai išgirstu kokius netin
kamus žodžius, tuoj į gatvę ir dairaus 
žandaro; eik čia, sakau, kavalieriau,— 
ir viską jam pranešu; O čia kaime kam 
pasakysi?.. Pyktis mane apėmė. Pasida
rė skaudu, kad dabartiniai žmonės taip 
pasidavė sauvaliavimui ir nepaklusnu
mu^ pyliau jam... ir, žinoma, ne taip jau 
smarkiai, o šiaipsau, tiesą pasakius, iš 
pa lengvo, kad nedrįstų taip apie jūsų 
kilnybę kalbėti... Už viršaitį užstojo 
uriadnikas... Aš, vadinasi, ir uriadni- 
kui... Ir prasidėjo... Pasikarščiavau, jū
sų kilnybe, bet be šito juk negalima. 
Nuodėmė būtų kvailo žmogaus kiek ne
apkulti. Ypač jeigu reikalas... jeigu ne
tvarka...

— Atsiprašau! Netvarka yra kam 
rūpintis. Tam yra uriadnikas, Storasta, 
šimtininkas.

— Uriadnikas visko neapmatys, be to, 
uriadnikas ir nesupranta to, ką aš su
prantu...

— Bet žinokite, kad čia ne jūsų reika
las !

— Ką? Kaip tai ne mano? Keista... 
Žmonės biaurioja, ir ne mano reikalas! 
Tai ką gi, ar man juos pagirti už tai, ar 
ką? Jie jums skundžiasi, kad aš dainuot 
užginu. Bet kokia gi iš dainų nauda? 
Užuot dirbę kokį darbą — jie dainuoti... 
O vakarais dar įvedė madą su žiburiu 
sėdėti* Reikia eiti gulti, o. jie kalbasi, 
juokiasi. Turiu čia užsirašęs!

— Ką turite užsirašęs?
— Kas su žiburiu sėdi.
Prišibiejevas išsiima iš kišenės tau

kuotą popierėlį, užsideda akinius ir skai
to:

— Kurie valstiečiai vakarais sėdi su 
žiburiu: Ivanas Prochorovas, Sava Mi- 
kiforovas, Piotras Petrovas. Kareivio 
žmona Šustrova, našlė, paleistuvingai 
gyvena susidėjusi su Semionu Kislovu. 
Ignatas Sverčiokas burtais užsiima, o 
jo žmona Mavra yra ragana, naktimis 
eina svetimų karvių melžti.

— Užtenka! — sako teisėjas ir prade
da klausinėti liudininkus.

Unteris Prišibiejevas pakelia ant kak
tos akinius ir nustebęs žiūri į taikos 
teisėją, kuris, matyt, ne jo pusę palaiko. 
Išsprogusios jo akys blizga, nosis smar
kiai parausta. Jis žiūri į taikos teisėją, 
į liudininkus ir niekaip negali suprasti, 
kodėl teisėjas taip susijaudinęs ir ko
dėl iš visų kambario kampų girdėti čia 
murmėjimas, čia tylus juokas. Nesu
prantamas jam ir teismo sprendimas: 
vieną mėnesį arešto!

—, Už ką?! — taria jis suglumęs, 
skėstelėdamas rankomis. — Pagal kurį 
įstatymą?

Ir jam aišku, kad pasaulis pasikeitė 
ir kad gyventi jame nebeįmanoma. Tam
sios, liūdnos mintys jį apėmė. Bet, išė
jęs iš teismo kameros ir pamatęs vals
tiečius, kurie būriuojasi ir apie kažką 
kalbasi, jis iš įpratimo, kurio suvaldyti 
nebegali, išsitempia ir piktu, išparpusiu 
balsu rėkia:

— Išsiskirstyt! Nesigrūskit! Į na
mus !

Iš Lietuvos
Dailės pa»*odo$ rajonu 

centruose

Penkti motai Vilu. Valsty
binis dailės muziejus su kilno
jamomis dailės parodomis ir 
paskaitomis lanko respubli
kos rajonu centrus. Dailės 
paroda Šiomis dienomis buvo 
surengta Sedoje. Vidurinės 
mokyklos salėje buvo ekspo* 
nuojama'-visa eilė lietuviu ta
rybinės dailės kūriniu, vaiz
duojančių žemės ūki, pramo
nės ir kultūrinio gyvenimo sri
tis. Didelį įspūdi parodos lan* 
Rytojams paliko premijos lau
reato P. Aleksandravičiaus 
skulptūra — “žemaitė,” V. 
žuklio — “V. Kapsukas-Mic- 
kevičius,” A. Žmuidzinavi
čiaus — “Rytmetis Klaipėdos 
priemiesty j e,” A. Savicko —• 
“V. Kapsukas ir Eidukevičius 
pogrindinėje spaustuvėje” ir 
kiti darbai, čia taip pat buvo 
skaityta paskaita tema “Lie
tuvių tarybinė dailė.”

Per dvi dienas parodą ap
lankė daugiau kaip'^H^ŪŪ so
diečių.

Taraso Ševčenkoj gatvė 
Vilniuje

Vilniuje saugomas atmini
mas, kad mieste lankėsi di
dysis ukrainiečių poetas ir 
pažangusis veikėjas Tarasas 
ševčenko. čia jis buvo 1829 
metais penkiolikos metų am
žiaus paaugliu. Vėliau di
dysis ukrainiečių dainius pa
skyrė Lietuvos sostinei savo 
įkvėpimo kupiną eilėraštį 
“Vilniuje'. Šlovės miesto.”

Ukrainiečių tautos dainiaus 
vardą gaubia didelė mūsų 
respublikos darbo žmonių 
meilė. Ryšium su reikšmin
gąja tarybinių tautų drau
gystės švento — Ukrainos su
sijungimo su Rusija 300-osio- 
mis metinėmis — Vilniaus 
miesto Darbo žmonių deputa
tų tarybos vykdomasis komi
tetas nutarė Mindaugienės 
gatvę pavadinti Taraso Šev
čenkos gatve.

Egzaminai prasidėjo

ŠIAULIAI. — Į Juliaus Ja
nonio vardo I vidurinės mo
kyklos aktų salę laikyti lie
tuvių kalbos ir literatūros 
egzaminą susirinko 57 abitu
rientai. dvigubai daugiau, ne
gu pernai.

Studentu mokslinių darbų 
apžiūra

KAUNAS. — Politechnikos 
instituto salėje įvyko miesto 
aukštųjų mokyklų studentų 
mokslinių darbų apžiūra. Joje 
išstatyti 252 darbai. Studen
tai juose nagrinėja visą eilę 
aktualių klausimų. Politech
nikos instituto auklėtinis Mar- 
čiukaitis parašė darbą “Lie
tuvos komunistinė pogrindinės 
spaudos kova prieš krikščio
nių demokratų partiją ir kle
rikalizmą.” Veterinarijos a- 
kademijos studentai Pupinys, 
šliožys. ši imas ir Vlažovaitė 
pateikė apžiūrai kolektyvinj 
darbą “Tarybinio jaunuolio 
moralinis veidas” ir t. t.

*

Knygos vaikams

šiais metais Grožinės lite
ratūros leidykla išleido 16 pa
vadinimų knygas lietuvių kal
ba mokyklinio ir ikimokykli
nio amžiaus vaikams. Res
publikos knygynuose neseniai 
pasirodė knygos: “Rusų liau
dies pasakos,” čiukčių rašyto
jo šundiko — “Tolimoji šiau
rė,” P. Cvirkos — “Kupriukas 
muzikantas,” Voronkovos —- 
“Draugužės eina į mokyklą” 
ii1 kitos. Jau baigiamos spaus
dinti ir artimiausiu metu pa
sieks skaitytojus knygelės: 
Andre Štilio — “Prancūzijos 
darbininkų vaikai,” ukrainie
čių rašytojo Voronko — “Ta
vo knygelė,” dainų rinkinys 
“Skambėk, dainele.” Iš viso 
šiais metais respublikos jau
nieji skaitytojai gaus 72 pa
vadinimų originaliosios iu 
verstinės literatūros knygų.
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Brooklyne ir Apylinkėje Įvyks

LIEPOS 4 JULY

NATIONAL HALL & PARK
Woodside, L. I.

Piknikas prasidės 2 valandą dieną

Šokiai nuo 4-tos valandos dieną

George Kazakevičiaus Orkestrą

/h‘do Choras, VacL Mildred Stėnsler 
duos gražią dainą programą

MūsO didžiosios šventes — liepos 4-tosios— proga turėsime daug svečių iš kitų 
nlįcųtų. Būkite piknike, pasimatykite su svečiais, čia rasite daug seniai matytų 
malonių draugų.

Bus patarnaujama puikiausiais valgiais, alumi, degtine ir 
kitais gėrimais .

Bostono Apylinkėje Bus Dvi Dienas

LIEPOS 4 ir 5 JULYK

»

f

T (p
< >

< >

<♦>

LIET. TAUT. NAMO PARKE
Keswiek Rd. ir Winter St Montello. M a ss

Art Mason’s Orchestra
9 Po M.
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PUIKI DAINŲ PROGRAMA:
Liuosybės Choras, diriguojamas Alb. Potsiaus, ir Liuosybės 

Choro trio: Alb. Potsius, Rožė S tripinis ir Wm. Yodeikis. Taipgi 
bus ir kitų įdomumų

Gerų gaspadinių gaminti puikiausi valgiai. Taipgi bus 
visokių gėrimų

Puikios dovanos prie įžangos bilieto, perkant iš anksto. Tuojau įsigykite bilietą. 
Pasiniatykite su bilietų platintojais.

Prašome gerai jsitėmytį, jog šis piku ikas bus dvi dienas. Kurie negalėsite būti 
liepos dek prašome ateiti 5-tą.

GARBINGAI UŽBAIKIME S10.000 FONDA LAISVEI
•A-

šiais piknikais turime baigt sukėlimą $10,000 fondą. Rūpinkimės ir darbuokimės visi, kad piknikai 
yklŲ, kad sėkmingai užbaigtume fondą sustiprinimui savo dienraščio. Tolimesnėse kolonijose, kuriom 

turėtusic piknikai per toli, turėtų pasirūpinti ant vietos surengti kokią nors pramogą ‘Laisves’ paramai, 
padėti sėkmingai užbaigti fondą.
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STREIKAS KALĖJIME HIGGANUM, CONN.
PETRAS KRAPAS

miteto su išlaukine taryba vakarinio po
sėdžio, tuoj po pietų, per garsj vienas 
kaliniu komiteto narys, tai tas italas ad-

Nuoširdi Padėka

buvo k

viena

tęsėsi
save

Ijoj rytojaus dieną, iš ryto, po pus
ryčių, ir išleido’į kiemo šiaurini sparną. 
Dvi valandas visi gavo pasižmonėt, išsi- 
kalbėt, nes krūtinėj jau buvo susidarę 
taip daug klausimų! Saugumo dėlei, dėl 
viso ko, tam tarpui kieman pradėjo iš
leisti tik po vieną sparną.JPo protų kie
minėje pietinis sparnas, Wvisi kiti tuo 
tarpu buvo vienutėse uždaryti. Po va
karienės kiemą gavo laikinieji mankštos 
salės į būvi ai.

Tai taip ir kaitaliojo: vis po 
sparną kieman išleisdavo, vieną 
per dieną. Tokia kiemo tvarka 
gal trejetą savaičių, kol kaliniai
bendru apsiėjimu ir nuotaika įrodė cen
trui savo gerą valią. Tada pradėjo iš- , 
leisti ir visus iš karto — ir tai bent du 
kartu per dieną: po pietų ir po vakarie
nės.

O tuo tarpu vyko ir kitos lyg ir refor
mos, pakeitimai. Vieną iš kelių pirmų
jų ditnų, po sukilimo, per pietus į val
gomąją salę įžengė bent trys baltakepu- 
riai-AŠ centro. Pasitarė kai ką, ir supe
rintendentas prabilo į kalinius:

“Griovęs kalėjimo sukilimas išjudino 
dėmėsi netik mūsų valstybės autoritetų, 
bet, ir visos šalies. Štai šiandien į musų 
įstaigą pribuvo trys visuomenės atsto
vai, kurie padės išaiškinti kalinių reika
lavimus, padės juos ir patenkinti. Vie
nas yra mūsų gubernatoriaus įgalioti
nis. Kitas net iš Kalifornijos universi- . 
teto — įžymus teisininkas profesorius. 
Trečias laikraščių ir spaudos žmogus. 
Jie trys nori turėt su jumis gerą pasi
kalbėjimą, po vakarienei. Toks pasikal
bėjimas tėra galimas su nedideliu rink
tinių kalinių skaičium. Tai jūs, vyru
kai, tuoj Čia pat imkite ir išrinkite savo 
įgaliotinius, savo atstovus, kad jie nuo 
jūsų visų perduotų reikalavimus ir nuo
mones tų trijų teisininkų tarybai. O ta
da toji išlaukinė taryba darys savo žy
gius, kad patenkintų jūsų skundus.”

Ir kaliniai rinko ir išrinko devynis at
stovus, smarkesnius ir gabesnius vyrus: 
penki buvo italai ir keturi negrai. Vie
nas italra buvo advokatas, apsukrus vy-i- buvo advokatas,

Na, na, tai dabar pradės suktis ratai. 
Ir vis jau blogiau nebus. Turės būt ge
rėliau. Kaliniai grįžta sau iš valgomo
sios salės, maršuoja ilgais koridoriais, 
žodį kitą tarp savęs tarstelėdami, kam 
buvo parankiau. Sugrįžo Į savo vienu
tes, užsidarė durys, bet tik vienu ben- 
ruoju skleistuvu, kaip ir būdavo norma
liais laikais, pirma to sukilimo. Antruo-

- ju raktu neberakino.
Girdisi, kalbasi kas, priėjęs prie Mai

klo durų. Tai buvo vienas išrinktųjų 
atstovų. Jie visi devyni dabar ir eina 
palei sparnus, pasiskirstę sau “sritis,” 
po kelis lygius bei aukštus apeit ir ap- 
klausinėt kiekvieną.

Klausinėja opiausių troškimų, ką kas 
ypač norėtų iškelti aikštėn tame vakari
niame posėdy—devynių komiteto narių 
SU trimis išlaukiniais teisininkų tarybos 
nariais.

O kaliniai taip ir dega, kas gi čia da
bar ir kaip bus nuspręsta. Kur
sie$, ar valgomojoje ar eidami per ko
ridorių, ar kieme kur, pilna burna šne
kasi, ginčijasi, savo nuomones reiškia.

Žinoma, visas kalėjimas tebėra be dar
bo, tai laiko yra bastinėtis. O pavalgy
ti tikrai pradėjo duoti jau gerėliau. Sek
madienį pusryčiams padalijo vieną spir- 
gintuvėj-e keptą kiaušinį ir po dvi nema
žas apkepintų laši n i ūkų riekeles. Nebe 
tyrės, bet paprasto pirktinio javinio mai
sto davė su pienu. Vieną sekmadienį — 
kukuruzų skiautelių, kitą sekmadienį— 
spragintų trintų kviečių, trečią — fab-

tik su

civilizuotas valgymėlis, kai]) ir nekalė- 
jime. Nebloga pramonėje.

Trečiadieniais pusryčiams ėmė dalyt 
po vieną virtą kiaušinį, greta kokios ty
rės. Dar ir kokio virinio po šaukštą 
įkrečia į padėklą.

Pietums ir vakarienei — po žmoniš
kesnį mėsos gabalėlį, ar konservuotos 
mėsos po riekelę, ar sūrio, ar dešros. 
Daržovių pradėjo duot nevirtų, čia pat 
iŠ kalėjimo fermos: salotų, arba svogū- 
nu laiškų, arba ropių, arba kapotų ko
pimų, arba trintų morkų. Labai geras 
daiktu, ko pirma kaliniai negaudavo. 
V irt m daržovių gaudavo ir pirma.

.Rytojaus dieną, po ano mūsiškio ko

itin simpatingi. Viską smulkmenmgai 
išklausinėję iš mūsų komiteto. Viską 
gražiai užsirašė ■ ir žadėję sukti ratus, 
kur ir kai]) reikia. Teisininkai pilnai su
tikę, kad kalinių patiekti reikalavimai 
vra visai žmoniški ir verti dėmesio.

Žmogus nebusi gyvas
palaidotas.

anų išlaukinių teisininkų, Įvykdavo daž
nai. Susieidavo visi devyni delegatai ir 
svarstydavo, kuldavo visokius klausimus,

n u tari-
‘ Ir apie tai anas ko-

mašinuke atspausdinami

miteto narys advokatas darydavo kali
niams pranešimus, visiems bendrai,, per 
garsi, per megafoną.

(Bu« daimiaiD

Martino Anderseno 
Nexo laidotuves

nų tauta palydėjo į paskutinę kelionę 
Martiną Anderseną Neksę — didi rašy
toją ir ištikimą Danijos darbininkų kla
ses sūnų. Dešimtys tūkstančių žmonių

vusiu savo kūriniuose darbininkų klasės 
gyvenimą ir kovą už teisę į žmogaus ver
tą gyvenimą.

Prie Martino Anderseno Neksės kars
to, Kopenhaga forumo pastate, padeda
mi vai nikai nuo vietinių profsąjungų 
ir komunistinių organizacijų, nuo jauni
mo sąjungų ir Įstaigų, nuo tarybinės mi
sijos, nuo Tarybinių Rašytojų Sąjungos, 
nuo Kinijos Liaudies Respublikos misi
jos, nuo Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Čekoslovakijos, M eks i kos (1 i plomati n i ų 
atstovybių, nuo Švedijos, Norvegijos, 
Suomijos kompartijų, nuo laikraščių re
dakcijų, nuo rašytojų susivienjjimų.

Kopenhagos universiteto profesorius Ei

mę šiuolaikinės danų literatūros vysty
muisi. Trumpas kalbas pasako: Vokie
tijos Vieningosios socialistų partijos 
Centro komitetu narys Paulis Vandelis, 
Jutlandijos Mažažemių valstiečių susi
vienijimo pirmininko pavaduotojas
Emanuelis Vesbo ir Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos atstovas Borisas Polevojus.

Į tribūną pakyla Danijos kompartijos 
pirmininkas Akselis Larsenas. Kompar
tijos Centro Komiteto, kurio narys iki 
paskutines savo gyvenimo dienos buvo

“Mes sakome paskutinį “sudie!” di
džiajam, gal būt, didžiausiam danų tau
tos sūnui, — pasakė jis. — Neksė ne tik 
vaizdavo savo kūriniuose Danijos darbo 
liaudies gyvenimą, bet savo talento jėga 
mokė liaudį, kaip kovoti už savo teises, 
už socializmo idėjas.

Mes sakome paskutinį “sudie” vienam 
iš seniausių Danijos darbininkų judėji
mo narių, rašytojui, kuris n-e tik rašė, 
kuris pats buvo kovotojas, vienas iš Da
nijos komunistų partijos kūrėjų ir ilgus 
metus — jos Centro' Komiteto narys.

Mes sakome paskutinį “sudie!” mūsų 
geriausiam draugui, bendražygiui ir as
meniniam draugui — Martinui Ander
senui Neksei. Neksė mirė. Bet jo gyve
nimo reikalas gyvens liaudies širdyse ir 
rodys mums kelią į laimingą ateitį Da
nijos darbo žmonėms ir -visai žmonijai”.

Gedulo mitingas baigiamas giedant 
“Internacionalą”.

16 valandų 15 minučių. Karstas su 
Neksės kūnu išnešamas iš forumo ir ge
dulo kortežas vyksta į Bispebjergo kapi
nes, kur įvyko laidotuves. Elta.

Paul Robesonas dainavo tūkstantinei 
publikai Mother A.M.E. Zion bažnyčioje 
Harleme. Robesonas dainavo pilnai salei 
ir lauke susispietusiems žmonėms.

it pusi.--Laisvė (Liberty)-šeštad., Birželio (June) 19, 1954

Labai buvome sukrėsti staigia mirtimi mūsų 
mylimo vyro, tėvo. Mums gyvenant tolokai nuo 
lietuvių kolonijų, tai jei ne jūs, gerieji draugai, 
drauges ir giminės, mes būtume turėję šiurpu
lingai perleisti liūdesio valandas.

Tačiaus toksai skubus pribuvimas Hartforde 
draugų Jurgio ir Onos Šilkų, paskleidimas ži
nios apie mirtį ir gražiai atliktus kitus darbus, 
New Haveno d. J. Kuncai'už pranešimus drau
gam. Visiem labai dėkui. Ši pirmoji jūs pagal
ba suramino mus ir atvedė prie paruošimo Juo
zui paskutinių patarnavimo po jo mirties.

Taipgi dėkojame Juozo broliams, giminėms, 
artimiems ir tolimesniems draugams, draugėms 
už gyvų gėlių vainikus, kurie jautriai puošė 
Juozo karstą, už atsilankymą į šermenis, paly
dėjimą į kapus ir pribuvimą po laidotuvių pas 
mus. Dėkui tiem, kurie teikėte užuojautą per 
spaudą.

Neužmiršime jūs, Justinai ir Agotėle Kudir
kai, jūs mums irgi labai daug teikėte malonu
mo. Dėkuojame grabo nešėjam, draugui už at
sisveikinimo kalbos pasakymą prie kapo. Jei ka; 
kuriuos praleidome nesuminėję, jauskitės, jog 
visiems lygiai teikiame didžią padėką.

'Dėl mylimo vyro geresnės atminties siunčiu 
$25 del dienraščio Laisvės paramos.

Elena Kalvaitienė
Duktė Elena
Sūnus Juozas

Lietuvių krikščionių 
demokratu suvažiavimas

K lerikalinėje lietuvių spau
doje (Drauge, Darbininke) 
buvo plačiai rašyta apie 
Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos suvažia
vimą, gegužės 30 d., įvykusį 

! New Yorke. Tai buvo tos 
sąjungos sukaktuvinis su
važiavimas.

Kaip žinia, Lietuvos 
Krikščioniu Demokratu Są
junga buvo sukurta 1904 m. 
Tuo būdu šis suvažiavimas 
buvo “šaukiamas atžymėji- 
mui Sąjungos 50 metų su
kakties.

Suvažiavime, kaip atrodo, 
labai svarbų vaidmenį vai
dino prelatas Krupavičius/

1 VLIKo pirmininkas. Paaiš
kėjo, jog Krupavičius atva
žiavo VLIKo ir Amerikos 
Lietuviu Tarybos kaštais ne 
tiek “Lietuvos laisvinimo” 
reikalais, kiek Krikščioniu 
Demokratų Sąjungos biznio 
sustiprinimu.

Svečiai ir kolegos
Suvažiavime, suprantama, 

i prelatas Balkūnas nesidavė 
būti nustumtu antrojon vie
ton. Apart kitu “įžymybių,” 
suvažiavime dalyvavo “Len
kti Krikščioniškosios Darbo 
Partijos pirmininkas Karol 
Popiel. Vidurio E u r o p o s 
Krikšč. Deni. Sąjungos pir
mininkas Dr. Prochazka,” 
na, ir “Lietuvos gen. kon
sulas Budrys,” ir dar VLI-

; Ko Vykd. Tarybos pirmi- 
į ninkas Žalkauskas, ir “Lie- 
1 tu vos Laisvės Kom. pirm. 
į Sidzikauskas.”

Visi šitie vyrai, reikia ži
noti, kaip, tie laimingieji 

, paukšteliai, nei sėja, nei 
piauna, bet gražiai gyvena,, 
daugumoje amerikoniškais 
doleriais. Kitais žodžiais,.

i jie minta tikrai “krikščio
niškai” —nesiskaito su jo
kia sąžine bei, padorumu.

Beje, suvažiaviman su
plaukė labai daug sveikini
mų. Pribuvęs sveikinimas 
net iš Italijos tiesiog nuo

/paties de Gasperi. Suvažia
vimą popiežiaus vardu pa-

I sveikinęs arkivysk. Cicog- 
nani, o žodžiu suvažiavimą 
pasveikinęs Balkūnas var-

, du kardinolo Spellmano.

Dvasia ir Kazys Pakštas
Krikščioniu demokratu 

sukaktuvinis suvažiavimas 
nebūtų buvęs pilnas be prof. 
K. Pakšto, to didžiojo “fi
losofo,” o ;dar didesnio blo- 
ferio. Pakšto kalbos tema

lias. < 
mas ir džiaugsmas gyveni
mu.

Taip pat todėl nereikia di
delio pranašo, kad įmatyti, 
jog niekas neišeis iš prela
to išvados iš tos “ugnies ir 
kraujo” istorijos, kad “Die
vas padės mums laimėti,”' 
nes tas laimėjimas reikštų 
nauja lietuvių tautai prie
spaudą, naujus pančius, 
naujus ugnies ir kraujo ke
lius.
Siekimai ir pasižadėjimai

Krikščionių Demokratu 
Sąjungos sukaktuvinis su
važiavimas buvo apvaini
kuotas ilga d e k 1 a r a c ija. 
Mes ją matėme tiktai iš
traukose, tūpusiose klerika
lų laikraščiuose. Joje krikš
čionys demokratai pasiža
dėjo “dėl Lietuvos laisvini
mo kovoti dar didesniu pa
siaukojimu bei pasiryžimu 
ir šį reikalą laikyti pagrin
diniu reikalu.”

Bet mes manėme, kad jie 
jau ir taip per paskutinius 
desčtką metų daugiau apie 
nieką ir negalvojo, neturėjo 
nei laiko, nei energijos gal
voti. “Lietuvos laisvinimo” 
raketas buvo laikomas “pa
grindiniu reikalu.” • Bent 
jau taip jie skelbė visam 
pasauliui ir sušilę rinko iš 
Amerikos lietuvių aukas. Ar 
tai reiškia, kad tūkstančiai 
surinktų dolerių nuėjo ne 
“laisvinimui,” bet prelatų, 
kunigų ir jų suktų pasaulie
tiškų kolegų kiauru kišenių 
pripildymui?

Deklaracijoje užtinkame 
vieną tikrai įdomų punktą. 
Jame įsakoma visiems ti
kintiesiems, kad “kataliku 
dalyvavimas politiniame gy
venime yra šventa jų par
eiga.” Ne poteriai, ne mal
dos, nei siekimas po mir-

' HIGGANUM, CONN.

iš dvieju " daliu • ties dang'aus karalystės, bet i 
“krikščioniškos dvasios“ ir | !
“krikščioniškojo humaniz-, 
mo.” Pakštas kalbėjo tuo
jau no prelato B a 1 k ū n o 
maldos. Jis surado, kad 
“lietuvių tautai yra atima
mos žemės ir jai brukama 
svetima — nihilistinė ir an
archistinė — dvasia.” Tai 
ka daryti? Kuomi nuo tos 
piktosios dvasios reikia gin
tis? •

“Nuo destruktyvinės dva
sios tegalima apsiginti 
krikščioniškuoju humaniz
mu,” atsakė Pakštas. Ta
čiau profesorius nedrįso tą 
“krikščioniškąjį humaniz
mą” apsklembti. Praktiko
je tokio sutvėrimo jokia is
torija nėra mačiusi. Prak
tikoje žmonija ne tik matė, 
bet ir per ilgus amžius ant 
savo nugaros patyrė tiktai 
beteisę, žiaurumą, priespau
dą, kartuves, inkviziciją ir 
laužą, kur tik krikščionys 
demokratai įsigalėjo ir vieš
patavo. Bile koks humaniz
mas jiems buvo ir pasilieka 
svetima sąvoka. Tik todėl, 
suprantama, Pakštas ne ne
bandė “krikšč. humanizma” 
paaiškinti, nušviesti.

“Ugnimi ir krauju”
.Prelatas Krupavičius kal

bėjo suvažiavime “visos lie
tuvių tautos” vardu. Ne
galima nesutikti su prelato 
gražiais ir 
džiojimais, 
tauta yra laisvės tauta. Jos 
istorija rašyta ugnimi ir 
krauju. Ji yra išmokusi ko
voti ir .nenusiminti.” Tai 
aišku, tai žinoma, tai by
loja visa lietuvių tautos is
torija. Tai juk tik todėl 
lietuvių tauta pagaliau pa
baigė visas savo kančias, 
nusikratydama parazitų ir 
pasukdama nauju socialinio 
gyvenimo keliu į geresnę ir 
šviesesnę ateitį. Jai pasi
baigė ugnies ir kraujo ke-

i vose, kurias jiems nurodys 
Krupavičius ir Balkūnas, 
yra “šventa jų pareiga.”

Ačiū už atvirumą. Ačiū 
už įsakymą. Politiniame 
gyvenime, reikia tikėtis, ne 
vienam parapijonui akys at
sidarys. Atsiminkime, kas 
atsitiko net su kunigais 
Francūzijoje. Kaip tik jie 
susidūrė su darbininkais ir 
įsitraukė į jų politinį gyve
nimą, jie patys pradėjo stu
dijuoti marksizmą ir ilgai
niui “sugedo.” Pats popie
žius Pijus XII buvo privers
tas įsimaišyti ir griežtu po
tvarkiu išrauti juos iš to 
politinio gyvenimo. Todėl 
mes karštai sveikiname ši
ta Krikščioniu Demokratu 
sukaktuvinio suvažiavimo 
prisakymą tikintiesiems.

Ypatingai laiku jis pasi
rodo. Nėra jokia niekam 
paslaptis, kad ateina sun
kesni laikai. Jau praside
da algų kapojimas. Jau 
plėtojasi nedarbas. Visiems 
reikės susirūpinti politiniu 
gyvenimu, jeigu nenorėsime 
prarasti tai, kas buvo lai
mėta per taip sunkias ilgų 
metu kovas. Salietis v

šauniais išve- 
kad “lietuviu

įvairūs išsireiškimai
Keliauninkas. — Tai as

muo, kuris tūkstančius my
lių keliauja vien tam, idant 
nusifotografuoti greta sa
vojo automobiliaus besto
vint.

Iš komiškoje žodyno

Senieji laikai.— Prisime
nant “senuosius geruosius 
laikus,” kai doleris nupirk
davo daug daugiau negu jis 
dabar nuperka, verta neuž
miršt ir to, jog tuomet mes 
kaip tik to galingojo dole
rio neturėdavome.

Paprūsio Komikas
Surinko Kas Kitas

Netekome draugo, spaudos ir 
organizacijų rėmėjo

Birželio 1d. staiga mirė d. 
J. Kalvaitis, šioje apylinkėje 
buvo žinomas kaipo Kalweith. 

kPalaidotas Rose Hill Memo- 
i ial kapinėse. Prie kapo arti
mas draugas pasakė atsisvei
kinimo kalbą. Juozo gražiai 
sugyventa su gentimis ir drau
gais, dėlto iš plačios apylin
kės jo gerieji gentys ir drau
gai susirinko Juozo palaikus 
palydėti. Koplyčioje Juozo 
karstą puošė gyvu gelių vai
nikai nuo giminių ir nuo drau
gą.

J. Kalvaitis gimęs Slabadų 
kaimo, artimai Naumiesčio, 
Suvalkijoje,* Jau buvo pasie
kęs 63 metus amžiaus. Paliko 
didžiausiame nuliūdime žmo
ną Eleną, dukterį Eleną (jau 
vedus), sūnų Juozą, brolius, 
kitus artimus gimines ir drau
gus. kurių apsčiai jis turėjo.

Netolimoje praeityje Kal
vaičio sveikata rados nekokio
je padėtyje dėl širdies negala
vimų. Paskiausiais laikais jau , 
buvo gerai sutvirtėjęs, dirbi
nėjo ir manyta, jog galės il
gokai pagyventi, nes gerai iš
rodė ir nesiskųsdavo 
tos pašlijimu. Tačiau 
kraujo spaudimas ir 
komplikacijos Juozo 
ūmai pakirto.

Jiedu su žmona Elena bū
davo nuolatiniai pažangiečių • 
parengimų lankytojai, spau
dos ir visų gražių darbų rėmė
jai. šiaip veikime dalyvauti 
jam buvo neįmanoma, nes gy
veno toliau nuo didesnių mies
tų.

Jaunystėje Juozas savo tė
vui kalvėje buvo puiki parsb- 
ma ir pačiam proga patirti 
darbą prie geležies. Tuomet 
visų buvo pakilęs ūpas pa
traukti į aukso šalį, susižerti 

j rieškučiomis pinigų ir tuomet 
' pradėti šviesesnį gyvenimą. 
I Rodos, 1912 metais jis atsi- 
■ duria pas genti Niujorke, bet 
lieka tuo didmiesčiu nepaten- 

: bintas, tai patraukė į Water- 
burį, kaip tada lietuviai saky
davo : Brasinėse išbandyti sa
vo sveikata.

čia darbą gavęs jisai suar
tėjo su pažangiu judėjimu, jį 
pažinęs jo laikėsi, jį gausiai 
rėmė. Pagaliau, jam pabodo 
dirbtuvėje laikrodžio skambi
nimas, jausdavosi nelaisvas, 
vis tie nuolatiniai bosų įsaky
mai jam Įkyrėjo iki gyvo kau
lo. Metė 
pasirinko 
nuosavą 
šeima.

Nors ūkio darbas buvo 
vas ant tiek, kad dirbk, 
jėgos leidžia ir sveikata 
nauja; nors jis buvo sunkus, 
valandos buvo neskaitomos, o 
įplaukos gi vergiškos; ale 
.Juozui tas patiko, sunkaus 
darbo neatbojo. Taip ir gra
žiausias gyvenimo dienas lei
do ūkininkaujant iki vėlesniu 
laiku įsirengė nuosavą me
džiui apdirbiuėjimo vietukę, 
kurioje ir užbaigė savo gyve
nimą.

Lai tau, Juozai, būna miela 
ilsėtis šios šalies žemėje, o 
mes tęsime jūsų gausiai rem
tus darbus. Linkime žmonai 
Elenai ir vaikams perkęsti 
liūdesio valandas netekus vy
ro ii* tėvo,-

J. Artimas

sveika- 
aukšto 

kitos
gyvybę

darbą ir su žmona 
ūkio darbą, įsigyjant 
partneriais su kit a

lais- 
kiek 
tar-

%

Montello, Mass.
•

L.L.D. 6 kuopos ekstra susirinki- 
mos įvyks antradienį, birželio-June 
22 d., pradžia 8 vai. vakare, Tautiš
ko Najno kambariuose, 8 Vine St.

Visi, nariai malončkite dalyvauti, 
nes yra labai svarbus reikalas gc- 
resnjam prisirengimui prie Laisvės 
pikniko, kuris įvyks liepos-July 4 
ir 5 dienomis. Didesnė dalis pikniko 
darbų priklauso mums- montellie- 
čiams. Turime gerai aptarti ir su
tvarkyti taip, kad visos mūsų dar
bas eitų gerai.

Būtų pageidaujama, kad ir iš ar
timesnių kolonijų draugai dalyvautų 
šiame mitinge, kaip tai iš Norvvoo- 
do ir Stoughtono.

Pikniko komisijos pirmininkas.
Geo. Shimattis.

(118-120)



Kelionė i Norwooda
A-

“Pepitos” vaidinti
Rytas gražus, atrodo. — 

saulėta, skaisti dienelė bus.
i Nuo Kew Gardens stoties 
išvažiuojame lygiai 7 vai. ry
to. Viskas tvarkoje. Pervažia
vus Whitestone tiltą, sustojus 
prie būdukės. policistas sako: 
tavo “tire” neatrodo gerai!

Tuojau sustojame. Jau oro 
mažai telike jame. Griebėmės 
i-ž darbo. Kriaučiūnas pum
puoja. keldamas karą aukš
tyn. Dagis šriubus atsakinėja. 
Aš paėmiau atsargos ratą ir 
jau mainysiu. 'I'ik, štai. Kriau
čiūną* suriko: laikykit, karas 
slenka! Tuojau sulaikėme, su- 
šriubavomo. Viskas padaryta 
Į 5 minutes ir vėl važiuojamo. 
Miestas dingo. Prasidėjo gam
tos vaizdai: kalneliai, dideli 
kalnai pasipuošę žalumynais. 
Ta« sudarė malonu Įspūdi.

^aip ir atsidūrėme Kriau
čiūno rezidencijoje. kuri ran
dasi prie II Kelio, Conn, 
valstijoje. Ten jau gražiai 
pietūs parengti, su Kairiomis 
’•aišėmis. Pamelavę, pailsėję, 
išvažiavome linkui Norwoodo.

Norwooda pasiekėme 5 va
landą. bot radome atvykusiu 
p’rma mūsų. Norwoodictes 
motervs darbuojasi, triūsia, 
valgius ruošia svečiams. Stalai 
sustatyti, užtiesti. Už pusva
landžio jau kviečia svečius 
ir choriečius valgyti. Valgiai 
buvo paruošti tikrai lietuviš
ki: kumpis, juoda duona, Įvai
rios daržovės ir po stikliuką 
šildančiosios, kava ir pyragas.

Mes. choriečiai ir aktoriai, 
esame labai dėkingi Norwoo
do moterims, kurios rūpestin
gai valgius gamino, gražiai 
patarnavo i)1 maloniai mus vi
rus priėmė. geriau, kaip sve
čius.

Na ir tuojau pradėjome 
ruoštis vaidinimui.

Skaičiau korespondenci ią 
iš Norwoodo apie “Pepitos” 
vaidinimą. Draugai apraše 
trumpai, gražiai ir dar su pa
gyrimu. Nors buvo mažu klai
deliu, tačiau korespondentas 
•u nelietė. Jis suprato, atjautė 
mus. Atvažiavome virš du 
šimtus myliu, pusiau sustyro, 
nusitraukę, tuojau turėjome 
stoti i vaidybą. Prie to. oras 
čia buvo daug šaltesnis, negu 
New Yorke. Moterys, .plonai, 
lengvai apsivilkusios. net šo
kine^ ir dantimis kalenti pra
dėjo. Tai tas viskas ir sudarė 
aplinkybes, dėl kuriu . galėjo 
Įvykti klaidelės.

Man rūpėjo nakvyne: kur 
pasidėsime atvažiavę .apie 40 
žmonių. Tai ,didelis skaičius. 
Grybas pirm važiuosiant Li
berty Auditorijoje buvo pra
nešęs. kad nakvynių bus Pirm 
pat vaidinimo klausiu Grybo: 
p, kaip su nakvyne?

—Bus. bus — sako jis ir 
vėl eina savais keliais. Man 
pasidarė biskĮ pikta, žinau, 
laikas vėlus. Pakeliais nakvy
nės bus užimtos. O čia G r.v 
bas nesirūpina!

Baigėme vaidinimą. Einamo 
maliavą nusivalyti nuo veido. 
Nusivalę, skubiname Į didesni 
kambarį, km- visi aktoriai su
eina. šiai, čia mano akyse nu
švito, net plaukai pasišiaušė iš 
džiaugsmo. Susirinkusios nor- 
woodietės moterys sako:

—Aš paimsiu aštuonis.
—Aš — du.
—■— As    sesis.
Ir taip akimirkoje mus vi

sus išsidalino. Netikėjau, kad 
taip Įvyks, bet taip buvo. Mat, 
Jonas Grybas gerai žinojo 
norvvoodiečius ir jų kaimynus 
ir nekreipė dėmesio Į mano 
bereikalingą striokavimą.

Buvome vėl pakviesti už
kąsti, bet m ilsų geri draugai 
St. ir J. Družai, kurie davė 
mums nakvynę, sako: važiuo
kime pas mus, ten užkąsime. 
Pavažiavus bloką kita, pata
ria : važiuok j garadžių, mū
sų karas pastovės lauke.

Viduje randame daugiau 
svečių. Mums besikalbant, šei
mininkė stalą ruošia ir ne už 
ilgo pašaukia: ’’eikit užkas*

.. II llWi IH III —„'i

NewYotto^fe^Zlnioti
■Svarbi konferencija 
birželio 18-20 dd.

šiomis dienomis N< w 
vy kdoma 
niianis Ginti 
renciia. Jon

vietinio Sveturgi
Komiteto konfe

\ isos l ietinės organizaci ios. 
Ir tikimasi svečių net iš taip 
toli, kaip Chicagos ir Kalifor-

miestu įsi

atskirų asmenų apgynimo ko- ! 
mitetai. Tų komitetų atstovai 
nori išgirsti kitų miestų ko
mitetų pranešimus apie tai. 1 
kokias jii> sutinka problemas. Į 
kaip jas išsprendžia, nugali. 1

Konferenciia prasidėjo bir-[ 
žalio !š -tos vakaru. Birželio

K) i)- 2 vai. Visos vyk lomos 
Ukrainian ' American Home !
S3 E. Ith St.. New Yorke.

Nek.

Teismas užgyre šapas 
iškėlimą kitur

Brooklyne vyriausiojo teis
mo referas Johnston uždrau
dė CIO United P’uiniture

pikietuoti krautuves, kur par
duodami išsikėlusios iš miesto

Unijistai sako, kad Englan
der Mattress Co. savo sopą 
čia uždarę tikslu sunaikinti 
uniją. Dėl to' pikietavo kran-

komitet aš protesting i 
r ia u m o j a n č i us 1 ė k t u v i 
re z i d e n c i ii i u d įstrik t u.
kad yra pavojus gyventojams. 
Komiteto adresas 193-19 Lin
den Blvd.

prie

visu
kuo. ko tik širdis geidžki. Į 
Mums valgant, parvažiavo ir! 
šeimininkas:

—Nuvežiau žmones i neto | 
hma miestuką pas mano pa-)

1. ž 1< and e. p as i k a 1 b ė j o. 
ėjome poilsiui.

Prašvito rytas. Sukilome 
važiuoti anksčiau, štai :r šei
mininkė pajuto mus vaikštinė
jant :

dalykas ?

čiau

n li

Kame

an ks-

žmo
ni ūsųnes buvo nepatenkinti 

nusistatymu anksti išvažiuot!'. 
Jie manė, kad pabūsime il
giau. pasirengę padaryti ir 
pietus, dar mus pavaišinti, 
šeimininkas norėjo mus ni.i- 
\cšti Į Bostoną, • parodyt' žv- 
mosnes vietas, b( t nebuvo ga
lima.

mūsų kitus 
nakvojo pas kitus žmonos. Iš- 
metėm iš lovos, 
trinkas 
rengs, aš 
wood a. 
dirbtuvė.
Ten lietuviu namelis. I 
pusėje lietuvio. Daug 
rodė. išnasakojo apie

k u’-ie

Mano šeimi- 
kol jie ansi- 

iums parodysi" Nor- 
V ažiuojame.

kurioje

Grįžome nas prike 
R a d o m e p as i re u g us i u s 
nei.

Buvo 
kirti su 
nėmis*.
mums ir dar norėjo duoti, be* 
aplinkybės vertė mus apleisti

dirbu.

jis pa- 
visa

labai nemalonu 
tais geros širdies 
Jie tiek da.ug

atsis- 
ž mo
davę

niekuomet n et ik ė- 
<as sakytų, kad

juos.
žmogus 

tumei, jei 
kur nors už poros šimtu my
lių rasi tokius gerus žmones. 
Buvome priimti taip, kaip tik
ri giminės, kaip mylimiausi 
svečiai, o tik pirmu kartu su
sipažinę.

V. Kazlauskas

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED-MALE

GLAZIER

levy Dienos pramoga Įvyks Pasiūlė naują miesto
birželio 19-ios vakaru

luiro šį šeštadieni vist prašo
mi atvykti į Liberty Auditori-' 
jos (iym I lall. čia pasiklaii- 1 
sysime gražios programos.1 
prisiminsime, nagerbsime te- .

Kviečiame tėvus ir vaikus, 
jų draugus, kaimynus ir visus 
smagių pramogų mėgėjus pra
leisti tą vakarą su -mumis.

Victor Mature ir

algų planą

CLEANING A TAILORING STORE
Pilnai įrengta, gera biznio viela. 

Puikiausia <l< I pt eserių ir siuvėjų 
8250 savaitinių jeigu. (Galima padi-

lysu. Savininkas parduoda

Programoje dainuos Aido 
C Ii oras, vadovybėje savo mo
kytojos Mildred Stcnsler.
L-iipgi Aido vyrai ir moterys 
dainuos atskirai. Seks visos 
publikos dainavimas. Ir bus 
yerų. tėvams ir vaikams mėg
stamų vaišių

Kviečiame visus.
Moterų Klubas

filmoje “Demetrius and the Gladiators.” Rodoma Roxy Teat
re, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Vaizduoja Romos impe
rijos valdovus ir vergus ankstybosios krikščionybės laikais.

Evos Mizarienes svei 
kata eina geryn

operacijos, Ev^a M i z. a 
eina gervn, sveikstai i e nė 

nors
geryn, 
pasitaiko 
•Jei viskas eisis ge-

ii. tai iš ligonines ji išei. 
ie sekamą ketvirtai! ienj.

M izarienė

Yorke, t
Lexington

Lenox

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa-' 
skelbimą kaina žema.

ITa kiurus 
(i; i i.

per
\ io.

išplovė požemyje 
Manhattan .Ave 
Duobėn Įlūžo 30 

10 pėdų gabalas ša liga t-

po

Building A Contracting

CEMENTO DARBAS

WATERPROOFING
\ ISAS DARBAS (iARANTUOTAS 

P RIEIN A M OS K A INOS 
JOS. D’AMIC’O & SONS 
FL. 8-8490 —1 N. 1-6405

Laikas jau Jf’SŲ
BIVONUS VALYTI

PRO! ESMINIAI!
REGAL A BAY RIDGE

CARPET CLEANING CO.’S, Inc.
I 17 Lawrence Avenue
Tel. GEdney 8-3711

PRASIDEDA, KUR “THE KOBE” BAIGĖSI!

‘Demetrius and-the Gladiators’
VICTOR MATURE SUSAN HAYWARD MICHAEL

DEBRA PAGET ir puikus vaidintojų sąstatas.

29th Century p.rujas Cinemascope vaizdavimas

ROXY . THEATRE, 50th St., prie 7th Avenue

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai įrengtą

B A R & G RI L L
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Vergreen 4-8174

Pagal 
jų algų, 
siti k uos. 
duoti ne

ji nemažinsią esamų- 
bet laipsniškiau kla

sinio pa kėlinius

metus, per 6 metus, žemiausio 
stažo alga būtų $2.250 me- 

ikščiausia $15.000. 
dvieju būtų keli 

valdininkų ir valdi-

lams,

la irisniai

mas.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kuri pagimdė 1929 metu

m ūsu

m įėjo

namai.
Šaukite savininką:

3-89.30ORrgon

SlIOPi

10 meili lysas.

SANDWICH
Pilnai įrengia, gera 
nansiniame distrikte.
Daro puikiausią pragyvenimą. S;h
įlinkas turi chain store operavimą 
vieną parduoda. $7,000. Reikalinj. 
rash.

Šaukite savininką po 5 P. M.
Tel. D J. 2-6834

1119-121

CANDY STORE — BRONX 
'rinkama del luncheonette. Pilnai 
įrengta, gera vieta i nėra kompetici-

d 0- ' nes 
duot ų

i biznio 
i mai.

department"

“mūsų na
ktiniu n ist ai

štai nuomones darbo u-
i rijų lyderių. Ir štai nuomone

Jo akimis žiūrint, Reuther 
i ir Murphy jau pavirto komu-

; Mr. Weeks negali didžiuo- i 
Uis savo išmintimi. Kai jis vi
sus. kurie mato nedarbą ir;

1 sunkėjančius laikus, apšaukia 
komunistais, .jis demonstruo-

Ar gali ‘“'namieje augint! 
komunistai” sukelti depres.i-

Toki nonsensą, kad 
komunistų gali mums 
depresiją,

Įkalbėti 
i eigų jos nesiranda, 
oti žmonėms Ūktai, 

visiškai žemo išsivystymo vy
ras. Tokiu, matyt, yra mūsų i 
prekybos d e partine n to sekrA-1 
torius.

CHINCHILLAS
Nuo 1 iki 100 pradeki! savo skie
pe. Pasidžihiigkite pelnu! Mielai 
išmokinsime jus kaip. Visi chin
chillas tikros veislės, registruoti 
ir N. C. B. A. Willard George 
g ra ded.
STUART CHINCHILLA RANC H 

Washingtonville, N. Y;
Ph. 1161

Pristatome asmeniškai bi kur U.S.

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti slo-

arbatą su .medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. 0 slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25
Gaunamas Laisves Įstaigoj
zzz/z/zz.- -r vzzzz.yzzzz.yz/zzzz.vzzžzzzz.vz; zzzzzzzt

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6368

, VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

: MATTHEW A. Į
B'UYIJS

. (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

alandos sulig dirbtuvių, llges- 
va landos naujam savininkui 

geresnes įeigas. Puikiausia 
proga parduodama prieina- |

.šaukite Savininką:
Tel. DA. 3-8129

C ANDY STORE — COMMSSION 
BAKERY

Gera vieta. Pilnai įrengta. 3 dideli 
rūmai. Jeigos $600 $650 j savaite. 
Savininkas parduoda puiki;) biznio 
progą tik už $4,000. •

'I’elefonuokife:
TA. 9-8170 a r TA. 9-5313

i 118-119)

BAKERY ROI TE
Įsteigtas 30 metų. Duona, roliai if
.pyragaičiai. Savininkas 
puikiausią biznio progą labai 
namai.

parduoda
prie i -

šaukite Savininką:
NE. 2-3911

( 1 18-121 i

GROCERY
Taipgi parduoda delicatessen, fro

zen foods ir turi alaus laisnius. Pil
nai įrengtas, gera veikli vieta, daro 
gerą pragyvenimą. Žema randa — 
lysas. Savininkas parduoda 
nio progą labai prieinamai, 
te savininką:

564 Amsterdam Ave., N 
(tarp 87 ir 88 Sis.)

Alba trlefomiokite: TR.

Matyki-

V. C.

3-1901

Taksai būsią $3.68

Alga pridedant nuošimti 
bė porimti' dirbtuvės stiklų depart* 
menti), 'rinkamos sąlygos.

MAJESTIC, 92 PIT!' STREET
Tel. G R. 5-960 t

<118-1201

H | limy-

REAL ESTATE

JAMAIC.X ESTATES, NORTH 
6*2 kambarių, atskiras mūrinis na
mas. 1*2 m. senumo. Cape Cod bun- 
galo su vidurine sale. Didelis apda
rytas purčius, taipgi didelis ištaisy
tas skiepas, baras su \eidrodžiais: 
garadžius. aliejaus šiluma, karpelai. 
blinds, screens, viskas puikiame sto
vyje. Gera kaimynyste, arti, \ istt pa
togumų. Geras nupirkimas tik už 
$23,990. Matykite savininką. 75-07— 
17011) St., Flushing. Alba šaukite

JA. 8-1619
118-120)

FAR ROCKAWAY 
namas, tinkantis 1 2 3 

I maudynės, automatiškai 
garadžius, eks- 
4 rūmai viršuj 
medžiai. Taipgi 
bunga/<^w šalę

r 14 rūmų 
šeimom 
apšildomas, 3 karų 
t ra padėliam vieta, 
garadžiaus. vaisiniai 
4 rūmų apšildomas 
jūrų, vaisiniai medžiai, ąpiv erta, iš
taisytas skiepas. Turite ' pamatyti 
šiuos gražius namus, kad “vertinti, 
šaukite savininką: y

Tel. FA. 7-0083

ASTORIA
Gerai budavotas medinis ir 
2 šeimų namas, 
aliejum šildomas, 
50x100.
tuštinamas parduodant. Pirkinys už

118-124)

šingelių 
skiepas, 

garadžius. plotas 
Gražus kiemas. Visiškai iš-

GI S SC HWEITZER
3101 36th Ave., Astoria, L. L 

Telefonas: RE. 6-3468 
(118-124)

For Rent

CARMEL, 
4 modeminiai rūmai 
nefornišiuoti) ir sun porch. Apšildo 
mi, karšias vanduo, 
niai įrengimai. 1 bl
Arti visų patogumų, Prieinama ran
da sezonui ar apskritiem metam.

i fornišiuoti ar

\ isi modeini-

1115 Towners A: Glendale Rd.
(penktas namas

Putnam County —
nuo kelio) 
Carinei. N. Y.

118-119)

BEACH

Miesto iždininkas Gerosa 
sako, kad ateinančiais metais! 
nujudomas turtas bus taksuo-

i jamas po $3.68 per šimtą do- ■ 
lerių vertybės. Dar neaišku.! 
kaip tas 8 centų pakėlimas j 
Ims padalintas apskritims.

Brooklvne auto sužeidė Ma-iI 
ry Kenney, 7 metų. Vairuo-1 
to,ja nekaltinama, tačiau nuo ‘

ve i ligoninę

VICTORIA HOTEL 
206 Seventh Ave., 
Asbury Park, N. J.

Vienas blokas nuo jūros. Amer
ican Plan $37 ir viršaus i savaitę 
ir European Plan $16 ir viršaus 
į savaitę. Garsus del puikiau^ 
Continental Cuisine. Labiausiai 
poilsinga namų atmosfera. Rašy
kite ar (detonuokite del anksty
vų vasaros rezervacijų. užsitik
rinkite geresnes vietas. Telefo- 
nuokite: PRospect 5-6891.

L TUZENEVV, 
Savlninkas-Vedėjas

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.

< 
<
<

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

ROCKAWAY
13 rūmų namas padarytas i 3 apart
ment us. prisideda maudynes. Taipgi 
5 rūmų pusiau ištaisytas attic, ga- 
rad/.iusf Plotas 50x100. Meistcrystei 
dirbt uvukė iš užpakalio. Reikalui 
darbo puikiausias 'pirkinys del 
meisterio^ Prašo tik Sf>5500 -

šaukite- Savininką:
Tol. NEptunc 4-8211

G18-119)

Summer Places 
For Rent

ROCKAWAY PARK
Pasirandavoja apart menini ir rū

mai del vasaros. Ideališka vakaci- 
.jerh' vieta del šeimų ar draugų. Pri
einamos kainos.

Telefonuoklti* Mrs. Lynch
Tel. BE. 5-8969

(116-122)

CONEY ISLAND
|7 rūmų apartmentas ideališkas del 
! seserų, motinai ir dukterei ar drau- 
' gems. Taipgi 4’j rūmai skiepo ap- 
į artnii ntas tuščias. Puikiausios vio- 
į tos vakncijcm.
į Saukite Sophie, rytais ar vakarais 

Telefonas: ES. 3-8980
(116-122)

FAR ROCKAWAY
Ištisa pirmas aukštas, privatinis, 
gražiai išfornišiuotas, 5 rūmai, vis
kas moderniška maudynė, garadžius, 
porcini- rinktinų kaimynystė. Pui
kiausia vieta vakari jom. Prieinama 
randa sezonui.

Matykite savininką:
2417 Cornaga Av<».

Far Rockaway, Queens 
Arba tolefonuokite: FA. 7-5885 

(116-119)

FOR RENT

BRIGHTON BEACH
Moderninis 4 rūmų apartmentas. 

Privatinė virtuvė, maudynė ir lašai. 
Arti beach, parko ir boardwalk. Ar
ti transportacijos. Prieinamai. (Su
augę).

šaukite CC). 6-1722
(119-125)

HICKSVILLE
Ideališkas Kampas Profesionalui 

8 mėnesių senumo grynų plytų, split 
levęp ((’ne veneer) namas, su at
tached garadžių. 6 rūmai, 2 maudy
nės, pilnas skiepas, prisideda B rū
mai su privatiniu įėjimu. Storm 
windows, storm durys su Venetian 
blinds ir rango, 
visų susisiekimų, 
mortgage $15,900. 
Šaukite savininką:

era vieta, arti
Aukštas G. 1.
Kaina $20,500.

Hicksville 8-5168
(119-122)

Wagner dalyvavo apeigose 
Įteikti medalius 33 gaisrago- 
siams, didvyriškai pasižymė
jusiems gelbėjime gyvybes ir 
gesinime gaisrų. Arti trečda
lis, 10, už tai atmokėto savo 
gyvybe, medali priėmė jų šei
mos nariai.

< 6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šestad Birželio (June) 19, 1954




