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Ii! A TEMALOS ARMIJA 
IMA VIRŠIJ PRIEŠ 

i ĮSIVERŽEI.ILS

Kongreso polit i-ki.eri.ai grasina 
Sovietams del Guatemalos

\ Nusiavė priešus Barrios uosle: 
sudavė jiem smūgį Kamotane

čiams kaip armijos talki
ninkams. (Automatinis šau
tuvas vienu užtaisymu pa

lto Barrios nuo įsiveržusių leidžia iki 30 kulkų.)
i I UŽPUOLIKU
I Pabėgėlio pulkininko C., PRANEŠIMAI

įsiveržėlių komanda pra-

j Guatemalos armija visai

Washington. — Vadovau
jantis demokratas senato
rius Lyndon Johnson pa
siūlė Kongresui rezoliuciją, 
raginant valdžią “daryti vi
sus reikalingus žygius, kad 
atmuštų komunistinį už
puolimą šiame amerikinia
me žemyne.”

Pačios Guatemalos pro-

. gresyvės valdžios buvimą 
jisai vadino “komunistiniu 
užpuolimu” ir šaukė “tin
kamai atremti Sovietų mė
ginimus Įsikišti” i Centri
nės bei Pietinės Amerikos 
reikalus.

Johnsonui pritarė repu- 
bl i ko na s sena tyrius AL Wi- 

j ley, pirmininkas Senato" už- 
1 sieninių reikalų komiteto.

' iš Hondūro užpuolikų.

komanduojami Įsi
veržėliai buvo paskyrę, kad neša, kad nežinomi lėktuvai 
sudaužę geležinkelio tiltus bombardavo Hondūro mies- 
ties Zacapa ir tuo būdu per- į tą Santa Rosa de Copan, 
kirtę valdžios armijai susi-1 už 21 mylios nuo Guatpma- 
siekimus tarp Barrios uos-■ los sienos.

LODGE ATSISAKO ŠAUKT 
NAUJĄ SAUGUMO TARYBOS 
POSĖDI GUATEMALAI

( los sienos.
Įsiveržėliai sakosi sunai- 

' kine du geležinkelio tiltus 
I arti Gualano ir užėmę Mo- 
’ rales miesteli. Taip pat iš 

’ teįjevaži- 010 bombardavę Guatema- 
„ nUocš. ' los uostą San Jose.

n

nusikaltimas via ta- Guatemalos prezidento 
mes Įstatymu keliu ! Arbenzo Guzmano valdžia Makartiniam advokatui
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į Demonstrantai kaltina Jungtines 
\Valstijas., o užtaria Guatemala

Washington. — United' SUDEGINO EISEN-

'a .

pravedame žemės reformą, 
kuri paliečia United Fruit 
kompanijos interesus. .

Mūsų nusikaltimas vra ta
me. ^fctd mes turime potriot’’- 
nį troškimą žengti pirmyn, 
žengti linkui progreso, pa
siekti ekonominę nepriklau
somybe. lygia oolitinei nepri
klausomybei.

“Mos esame pasmerkti dėl 
to. kad aprūpinome mūsų ša
lies valstiečius žeme ir pilie
čio teisėmis.“

praneša, jog atmuša užpuo
likus visuose punktuose, ir 
k i r t o j i ems ypač s k a u d ų 

I smūgį arti Kamotano, kur 
, paėmė nelaisvėn daug prie- 
( šų ir pagrobė didelius kie
kius jų ginklų.

United Press sako, lau
kiama sprendžiamojo mūšio 
ties Zapaca, kur vieni ir ki
ti mobilizuoja savo jėgas, 
apie 20 mylių nuo Hondūro 
sienos.

Šitie keli sakiniai nusako 
visus Guatemalos progresu- 
vės vyriausybės “nusikalti 
mus,“ dėl kuriu šiandien i tą 
ša IĮ pradėjo b r jaut is ginkluo
tos fašistinės go vedos. suor
ganizuotos Hondura.se ir ap
ginkluotos Jungtiniu Vaistu 
.jų ginklais.

Dėl to šiandien per visą Lo- 
tynų Ameriką vyksta masiniai 
mitingai, kuriuose žmonės 
smerkia agresorius ir organ i-

DALINA GINKLUS 
DARBININKAMS

Pranešimai iš Guatemalos 
teigia, kad prezidentas da
lina automatinius šautuvus 
(su b-machine guns) na
riams Revoliucinio Veikimo 
Parti jos ir Darbininkų Kon
federacijos (unijų sąjųn- 
gos), taip pat ir valstie-1

j pavesta sutaisyti 
i tyrinėjimu raportą 
i• ---------------

h Washington. — Republi- 
j konų vadovaujama, tyrinė
janti Senato komisija, pa
skyrė savo advokatą Ray 

jJenkinsą, kad parašytų 
i trumpą raportą apie kivir- 
I čius tarp McCarthy’o ir ar- 
* mijos vadų.

Kivirčių nagrinėjimą ve-
dė adv. Jeakins, remdamas 

1 McCarthy prieš a r m i j o s 
' viršininkus. Pirmininkavo 
i senatorius Mundt, kitas 
McCarthy’o bičiulis.

Jenkinso raportas, su
prantama, daugiausia kal
bės už McCarthy ir, galų 
gale, taip suves dalykus, 
kad armijos sekretoriaus 
Stevenso ginčai su McCar-

i thy liktų be jokių pasek- 
( mių.moja Gvatemalai

Aliosi ja prieš 
sukrėtė pasauli.

pagalbą. Smarkėja vietnamiečių
mūšiai su francūzais Kongreso komisija remia

United Nations, N. Y. — 
Guatemala prašė vėl su
šaukti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos susirin- 

Ikimą, kad sustabdytų kart
inius įsiveržėliu veiksmus iš I *■ • € 1; Hondūro ir Niką raguos 
I prieš Guatemala.

Guatemalos užsienio rei- 
i kalų ministras G. Toriello 
įsakė, Jungtinės .Tautos tu- 
. retų vykdyti pareiškimą, 
kurį Saugumo Taryba pa- 

; darė pereitą sekmadienį, 
, ragindama Įsiveržėlius ir 
Guatemala tuojau sudėti 
ginklus.

Amerikos delegatas Hen
ry Cabot Lodge, Saugumo 
Tarybos pirmininkas šiam 
mėnesiui, atmetė Guatema-

|los prašymą; apšaukė ją 
i “Sovietų suokalbio pagaikš- 
į čiu” ii* užreiškė, kad Gua- 
itemala turi paši’duoti spren
dimui Amerikiniu Valstybių 
Organizacijos.

Guatemala jau pereitą 
sekmadienį atmetė “patar
navimus” tos organizacijos, 
kuri yra iš anksto pasiža
dėjus kovoti prieš Guate
mala, kai)) “komunistuojan
čią” šalį.

Guatemalos a m b a s a d orius 
Ed. Castillo-Arriola, Jung
tinių Tautų delegatas, žada 
kreiptis į kitus S a u g u m o 
Tarybos narius, kad pri
verstu Lodge sušaukti nau
ją speciali Saugumo Tary
bos susirinkimą.

Press praneša, jog:
Centrinėje ir Pietinėje 

(Amerikoje siautėja demon
stracijų ir protestų banga 
prieš Jungtines Valstijas.

Tų kraštų darbininkai, 
studentai, daugelis laikraš
čių ir valdininkų atvirai 
kaltina Jungtines Valstijas 
už sukurstymą ir apginkla
vimą įsiveržimo į Guatema
la. Įvairiuose Lotyniškos 
Amerikos kampuose girdėt 
užgyrimas progresyvei Gua- 

! temalos valdžiai su jos )>re- 
zidentu J. Arbenzu Gūžina
mi.

i 
j p _ i- - - -- ■ ■ ■ : ■ ■ . .

I Trys šalys atsisako 
įleisti Amerikai krėsti 
į prekinius jų laivus

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų valdžia atmetė Ame
rikos reikalavimą leisti jū
rose krėsti plaukiančius į

. H0WERI0 PAVIDALĄ
i Santiago, Čilė. — Čionai- 
tiniai studentai ir darbinin- 

■ kai demonstruodami sude
gino prezidento Eisenhowe- 

i rio pavidalą (iškamšą) ir 
i akmenimis bom b ardavo 
laikraščio El Mercurio lei- 

i dyklą, nes1 tas laikraštis 
i primetė “Maskvai isiskver- 
į bimą” į Guatemalos val- 
į džią.

Studentų ir darbininkų 
demonstracijos taip pat 

| bangavo Ekuadore, Kuboje, 
; Bolivijoje ir Panamoje, 
| smerkiant Jungtines Vals- 
i tijas, o reiškiant paramą 
į Guatemalos kovai prieš už- 
( puolikus.
1 RENKA SAVANORIUS
| GUATEMALAI GINTI
I ' ---------------

Kvito mieste, Ekuadoro 
! sostinėje, studentai pradėjo 
į surašinėti “savanorius gy- 
Į nimui Guatemalos nepri- 
i klausomybes.”

Guatemala prekinius Nor-‘ Havanoje, Kuboje, stu- 
vegijos laivus, jieškant juo-' dentai demonstravo užGua- ' 
se ginklų. i temalos valdžia, nepaisant,

Birželio 24 d. New York - 
miesto . taikos šapninkai ruo
šiasi įstatyti y pikietininkus. 
reikalaujant. / kad Jungtinės 
Tautos sulaikytu invaziją Į 
Guatemala.

Pikietavimas bus 5 vai. p. 
p. ties Jungtiniu Tautu liūsti- 
Jie, — 1st Avė. ir 42nd St.. 
New Yorke.

Vilnies angliško skyriaus 
redaktorė. Betty Andrulyte 
Johnsonionė buvo pasidavusi 
ligoninėn. lauk'" gimdymo. 
Kūdikis gimė pirm laiko ir jis 
tuoj mirė. Motinos sveikata 
dar labiau susilpnėjo.

'Betty yra'Vinco ir Uršulė* 
Andruliu dukrelė, šis skaudus 
Įvykis sukrėtė ne tik Bettę, 
jos vyrą, o ir Andrulius ir vi
sus artimuosius.

M<isų nuoširdi užuojauta 
jieriis visiems! Linkimo Mrs. 
Johnsęįn’ienoi laimingai pa- 
sveikti'ir vėl stoti darban.

Lietuviškieji klerikalai lai 
kosi Įsikibę už McCarthy^ 
skverno. Tuo pasižymi ypatin-

Saigon, Vietnam.—Pran
cūzų komanda praneša, kad 

i atmušė smarkią Vietnamo I 
i komunistų- ataka nuo Tu- 
yhoa miestelio, pietiniame 
fronte.

Jau ketvirta diena kai 
francūzai įnirtingai kauja- 
si su demokratinio Vietna
mo kariuomene ties Sontay, 
30 mylių į šiaurvakarius 
nuo sostinės Hanoi.

Įvyksta mūšių jau tik už 
10 mylių nuo Hanoi.

gai marijonu Draugas.
Ar dėl to reikia stebėtis?!
Klerikalai palaikė ir Hitle

rį, ir Franko, ir čiang Kaj-še- 
ką. •

Draugo . redaktorius 1926 
metais, būdamas Lietuvos sei
me, užgyrė Smetonos atliktą 
‘■muitą, užgyrė fašistinį re
žimą Lietuvoje.

Užgiria klerikalai ir invazi
ją j Guatemala.

Jie užgiria visa, kas biau- 
rUl . .. Jinm.

policinius valdžios bilius
Washington. — Teisinė 

kongresmanų komisija pa
rėmė tris sekančius gene- 
ralio prokuroro Herberto 
Brownell sumanymus:

Net mirčia bausti už šni
pinėjimą taikos metu.

Skirti 5 iki 30 metų kalė
jimo tiems amerikiečiams, 
kurie neužsiregistruos val
džioj po to, kai bus sužino- 
jų apie šnipinėjimą ar sabo
tažą arba patys jbus šnipi
nėję ar sabotazavę, arba 
jeigu jie žino svetimos val
džios ar politinės partijos 
taktiką.

Tie sumanymai parašyti 
tokiais neaiškiais, meške
riojančiais sakiniais, kad 
valdžia galėtų teisti ir baus
ti žmones už bet kokias 
nepatinkamas jai politines 
nuomones.

Washington. — Gyvenimo 
reikmenys per mėnesį pa
brango trečdaliu procento.

Eisenhoweris ragina 
stiprinti Japoniją

Washington. — Prez. Ei
senhoweris, kalbėdamas sa
vaitraščiu redaktorių suva
žiavime, kritikavo tuos 
amerikiečius, kurie reika
lauja sumaži’H pigių Japo
nijos dirbinių įgabenimus į 
Jungtines Valstijas.

Prezidentas sakė:
—Būtinai turime leisti 

Japonijai pelnytis iš užsie
ninės prekybos ir finansi
niai ją remti, jeigu norime, 
kad Japonija nepapultų į 
Sovietu itaka. < C L

u() jeigu Maskva imtų 
kontroliuoti Japoniją, tai 
pavartotų didžius jos pajė
gumus prieš laisvąjį pasau
lį. Tuomet Didysis Pacifi- 
ko Vandenynas taptų ko
munistiniu ežeru.”

Amerika duoda Čiangui 
rakietinius lėktuvus

Form ozą. — Jungtinės 
Valstijos pažadėjo būrį ra- 
kietinių Saberjet lėktuvų 
Čiang Kai-šekui, kinų tau
tininku valdovui Formozos 
saloje.

Čiang Kai-šekas, žadėda
mas “atkariauti Kiniją nuo 
komunistų,” pertvarko sa
vo armiją pagal amerikinį 
modelį.

Nairobi, Kenya. — Anglai 
per 24 valandas užmušė dar 
14 Mau Mau negrų.

R Egipto oficieriai 
Įkalinti už “suokalbi’

Kairo, Egiptas. — Prem-, 
jer.o Nasserio teismas nu
teisė 9 armijos oficierius 
kalėjimai! vieniems iki 15 
metų. Apkaltina juos už 
s u o k a 1 b i a v imą nuversti 
Nasserio valdžią ir “įkurti 
komunistinę tvarką” Egip
te.

Tie oficieriai iš tikrųjų 
baudžiami už tai, kad i’ėmė 
prezidento Naguibo suma
nymą įvesti civilinę valdžią 
su seimu, vieton karininkų 
valdybos, kuriai vadovauja 
pulkininkas premjeras Nas- 
seris.

Francijos premjeras 
kalbasi su Čou En-lai

Bern, Šveicarija. — Nau
jasis Francijos premjeras 
P. Mendes - France trečia
dienį atlėkė i Berną ir tarė
si su Čou En-lai, Kinijos 
premjeru ir užsieniniu mi
nistru, kaip derybomis baig
ti francūzu karą su demo
kratiniu Vietnamu ir su 
Kambodijos bei Laos liau
dininkais, Indokinijoje.

Mendes - France, pirm 
tampant premjeru, žadėjo 
pasistengti, kad per 30 die
nų būtų sustabdyti karo 
veiksmai Indokinijoje. O 
jeigu jam nepavyktų, tai 
Mendes-France ketino pats 
pasitraukti iš valdžios.

-------- i kad policija uždraudė.
Haga.—Holandija užpro-1 Pusiau - oficialis Ąrcenti- 

testavo, kad Amerikos vai-Inos laikraštis La Epoca
dininkai iškrėtė prekinį Ho- 
landijos laivą Wulbrooka. 
kuomet jis, plaukdamas i 
Guatemala, staptelėjo Por
to Riko uoste.

London.—Anglija jau pir
miau atmetė Amerikos rei
kalavimą leisti Atlanto Van
denyne krėsti plaukiančius 
G u a temai o n prekinius an
glų laivus.

2.000,000 japonij šaukia 
užgini A-ir H-bombas

Tokio. — Du milijonai ji

; kaltino Jungtines Valstijas 
į už surengimą ginkluoto Įsi- 
' veržimo i Guatemala.

Uruguay’aus kongresas ( 
; dauguma balsų nasmerkė 
(Guatemalos užpuolikus. - 

! STUDENTU SUS1KIRTI- 
i MAS SU POLICIJA i —

Havana, Kuba. — Univer-
I siteto studentai demonstra
vo, aštriai kritikuodami

i Jungtines Valstijas ir šil- 
; tai remdami progresyvę 
Guatemalos valdžią.

Beblaškant policijai stu- 
i dentus, buvo pašautas po-

ponų pasirašė atsišaukimą. į licininkas L u i s Munoz, 
reikalaujantį uždraust ato- Ai'eštuota 20 studentų.

(mines bei hydrogen i nes 
bombas.

Atsišaukimas su tais pa
rašais siunčiamas genera- 
liam Jungtinių Tautų se
kretoriui Dagu i Hammar- 
šyldui.

Mirė įžymus atominis 
mokslininkas Compton

New York. — Nuo širdies 
ligos mirė dr. Kari T. Comp
ton, 66 metų amžiaus, įžy
mus atominis mokslininkas, 
Massachusetts Technologi
jos Instituto pirmininkas.

Jis dikčiai prisidėjo prie 
atominės bombos padarymu 
ir prie karinio radaro išvys
tymo.

ORAS.—Giedra ir vis šilta.

PANAMOS STUDENTŲ 
STREIKAS PRIEŠ 

JUNGT. VALSTIJAS
Panama.—Panamos Uni

versiteto studentai paskel
bė 24 valandų streiką pro
testuodami prieš Jungtinių 
Valstijų įsikišimą prieš 
Guatemalos valdžia. €

Sovietu šacbmatistai 
pralenkia amerikonus

New York. — Sovietiniai 
šachmatininkai iki šiol lai
mėjo 13 punktų prieš ame
rikonus, kurie išlošė viso 6 
punktus.

šachmatų kontestas eina 
Roosevelt Hotelyj. Pasku
tinis lošis turėjo įvykti tre
čiadienio vakare.

Hondura.se
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DABAR .JAU PILNAI AIŠKU
ARMIJOS - McCARTHYO tyrinėjimuose vyriausias 

(ir, žinoma, “bešališkas”) advokatas buvo Ray H., Jen
kins. Jis ėjo senatinio komiteto advokato pareigas laike 

buvo tarytum advokatas, tarytum pro-tyrinėjimų.
kuroras, bet

Bet ima ir išlenda yla iš maišo!
pareiškia, kad jis norėtų kandidatuoti i 
istijų senatoriaus vietą iš Tennessee vals

tijos. Joe McCarthy praneša, kad jis pilnai rems Jen- 
kinso kandidatūrą, jei pastarasis kandidatuos.

Kitais žodžiais, viskas parodo, kad Jenkins yra ma-

jos-McCarthy tyrinėjimuose.
Mes tai sakėme tuojau, kai tik šitie tyrinėjimai bu

vo pradėti.
Komiteto, tyrinėjusio tuos “nesusipratimus,” pir

mininkas Mundt taipgi makartistas.
Makartistai ieškojo McCarthy o “griekų.” Ar jie 

galėjo juos surasti? Žinoma, ne.
Bet ar McCarthyo tartas, žodis ir atlikta propagan

da už Jenkinsą pastarajam padėtų?
Abejojame.
štai, įvyksta Maine valstijoje nominaciniai balsavi

mai. Maine valstija—tradiciniai republikonų valstija. 
I senatą ten republikonų sąraše kandidatavo dabartinė 
senatorė Margaret Chase Smith ir Robert L. Jones. Pa
starąjį rėmė McCarthy, jį faktinai pastatė makartistai. 
O ką" gi Jones laimėjo? Nieko!

■* <1

Taip gali būti ir Jenkinsui, besiryžtančiam paverž
ti vieta Senate iš senatoriaus Kefauverio.

JUNGTINES TAUTOS PRIVALO VEIKTI
JUNGTINĖS TAUTOS buvo įkurtos tam, kad palai- 

kyti taiką pasaulyje.

Ir štai dabar atsistoja prieš Jungtines Tautas rimtas 
darbas: sulaikymas agresijos prieš Guatemala.

Guatemala, — viena Centrinės Amerikos respublikų. 
Ji nedidelė, gyventojų teturi tik apie 3,000,000. Guatema
la ant nieko neužpuolė ir nesirengė nieką pulti. Jos armi
ja mažytė,—tik pusė geros divizijos, tik apie 6,000 karių. 
Su tokia armija niekas šiandien negali jokio užpuolančio 
karo vesti.

Bet Guatemala progresyvi, — pati progresyviausia 
respublika Lotynu Amerikoje.

Ir tik dėk to, kad progresyvė Guatemalos valdžia 
pasiryžo patenkinti būtinuosius savo krašto darbo žmo
nių reikalavimus, tik dėl to, kad toji valdžia vykdo gy- 
veniman konstitucijos punktus, — konstitucijos, priim
tos 1944 metais, — tik dėl to, kad tosios valdžios darbai 
palietė interesus United Fruit kompanijos, per metų 
metus išnaudojusios to krašto darbo žmones, tik dėl to 
buvo padaryta prieš Guatemala agresija, tik dėl to į 
Guatemala padaryta invazija iš Honduraso, kuris yra 
valdomas tos pačias United Fruit kompanijos.

Honduraso žygius remia Nikaragua, valdoma fa
šistų. Tiek Nikaragua, tiek Hondūras gauna daug gin
klų iš Amerikos; abu agresoriai gauna “įkvėpimą” iš 
VVashingtono.

Na, o reikia atsiminti, kad tiek Honduras, tiek Gua
temala,-tiek ir Nikaragua priklauso toms pačioms Jung
tinėms Tautoms.

Tai argi netenka šiai pasaulinei organizacijai įim
tai ir greitai susirūpinti, darant žygius, idant invazija į 
Guatemala tuojau būtų •sulaikyta ?!

Mūsų krašto atstovybė Jungtinėse Tautose, mūsų 
ambasadorius Lodge tuojau turėtų tuo susirūpinti, o 
ne leisti frazes, kurios neturi nieko realaus su tikrove.

Reikia duoti teisę Guatemalos žmonėms tvarkytis 
taip, kaip jie nori, neleidžiant' išlaukiniam priešui ją 
pulti. Toks turėtų būti Jungtinių Tautų sprendimas.

Likoje. O jei paimsime ben
drąjį žlTtynių gyvenimą, sa
kytume, moralinę jo pusę, 
tai irgi surasime daug blo
gumų. Kriminalybės plečia
si, 'jaunime išdykavimas 
taipgi auga. Neseniai vie
nas New Yorko komerci- 

' nis laikraštis išspausdino 
Jungtinės Tautos nebuvo įkurtos tam, kad to ar kito . šilę straipsnių apie mūsų 

krašto žmonėms padiktuoti, kokią valdžios formą jis turi ; mažamečiu ir jauninto tar- 
palaikyti, kokias socialines reformas jis turi (ar neturi) ; pe nesveiką kryptį, — ji la- 
teisę pravesti, ir tt. i bai bloga.

Gal būt prie to blogybių 
j plėtojimosi ir prisideda tas 
faktas, kad žmonių rytojus

Vakaru Vokietija leidžia
Amerikai krėsti laivus

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos valdžia leido ! milžinišku amerikinių bom- 
kariniams Amerikos lai 
vams krėsti vandenyne pre 
kinius vokiečių laivus, plati 
kiančius i Guatemala, jieš 
kant juose ginklų.

i Bombonešiu pratimai iš
Calif, iki Anglijos

Heyford, Anglija. — čia 
■ atlėkė iš Californijos 18 

j bonešių RB-36, kurie turi 
: po 10 motorų kiekvienas.

Savo kelionėje tie bombo
nešiai darė pratimus, kaip 

: galėtų bombarduoti priešus, 
\ skrisdami 40,000 pėdų aukš- 
1 tyje.

Kas Ką Rašo ir Sako
SUGEDIMAS

Vilnis rašo:
“‘Wall Street Journal’ 

dideliu nepasitenkinimu ra
šo, jog Amerikos žmonės 
perdaug nerimsta, perdaug 
įsibauginę. . Girdi, kur tik 
pasisuksi, visur girdi išme
tinėjimus;

“ ‘Republikonų adminis
tracija svyruoja iš vidaus ir 
griūva iš lauko. Vakarų 
civilizacija yra didžiausiam 
krizyj visoj jos istorijoj. 
Niekados pirmiau žmogaus 
jausmas savo saugumo ne
buvo taip išdraikytais; jis 
dreba 
nors pirmiau, jo pnoralė su
griauta, jo pasitikėjimas

labiau negu kada

“Finansininkų organui 
tas nepatinka, bet pakeisti 
tai jis neturi gyduolės.

“Kodėl taip nusivylę dan
ge 1 i s A m e i • i ko s ž m o n i ų ?

“Viena, jie nusivylę ad
ministracija; ji daro kaip 
tik tą, ką jos lyderiai piktai 
smerkė kaipo dideli demo
kratų administracijos pra

“Prieš sau priešingas idė
jas ji kovoja bausme, ne 
įtikinimu, kad ši santvarka 
V ra geresnė, jei ne geriau
sia.

“Dar nebaigtas trečias 
karas, ji perša intervenciją 
Indokinijon, kas reikštų 
naują, ir galj būti pasaulini

KRUŠČIOVAS ĮSPĖJA
Kalbėdamas Čekoslovaki

jos Komunistė Partijos su
važiavime Pragoję, Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti-

Kaip nusipirkti ūkį Amerikoje

interesantams reguliariai

ri tapti ūkininkais (farme- 
riais) arba bent taip jie gal
voja. Departmentas dabar pa
ruošė šitokiems i 
bendrą atsakytmą-brošiūrą 1 biuletenius, 
vardu “Some Questions and 

on Where an How 
’ žemiau ^pa-' 

kelias šios brošiūros!

Answers 
to (ret a Farm, 
teikiame 

dažniausiai 
yra: “Kas 
dėl ūkinin-

te ik i a m ų klausimu 
galėtų man patarti 
ko profesijos9”

Atsakymas: “Kreipkitės Į 
/ėmės ūkio Department;} 
(The Department of Agricul
ture. Washingon, D. C.) ir 
užsiprašykite, kad jums pri
siųstų šias brošiūras: “Getting 
Started in Farming” ir “Using 
Credit to Farm.” Specialiai 
ūkininkams leidžiamas biule
tenis. kuriame svarstoma dau
gybė problemų, 
pravartus.
Kiti informacijų

Apsisprendęs, 
stijoje jis būtu
pirkti ūki, asmuo 
kreiptis i tos valstijos žemės 
Ūkio Kolegiją (The State 
College of Agriculture), už
klausdamas šiam kraštui pa
žinti būtinos ūkininkavimo bi

būtu taipgi

šaltiniai

kokioje val- 
linkęs nusi- 

turėtų

jos sekretorius N. S. Kruš- 
čiovas palietė daug įvairių 
klausimų. Tarp kitko jis 
sakė:

“Faktai rodo, kad kai ku
rie imperialistinių valstybių 
valdantieji sluoksniai neno
ri išsižadėti savo sukurtos 
legendos, kad mus galima 
įbauginti su pagalba liūd
nai pagarsėjusios politikos 
iš jėgos pozicijų.

“Kai dėl Tarybų Sąjun
gos, tai į ponų imperialistų 
grasinimus mes visuomet 
atsakydavome ir atsakome 
—tarybinė liaudis niekad 
nebijojo ir nebijo grasini
mu. Tarybinės liaudies at
žvilgiu grasinimų metodas 
taikomas ne pirmą kartą. 
Yra žinoma, kad Hitleris 
taip pat tikėjosi jėga su
triuškinti Tarybų Sąjungą. 
Bet visi atmena kad tai 
pasibaigė Hitlerio ir jo pa
kalikų pražūtimi. Mūsų 
liaudis gerai žino savo jė
gas ir sugebės, kai ją tam 
privers, sutriuškinti bet ku- 
rį agresorių. Taip pat ir 
liaudies demokratijos šalys 
dabar nebe tokios, kokios 
jos buvo anksčiau. Jos iš
augo ir sustiprėjo, ir užpuo
limo prieš jas atveju nesi
leis skriaudžiamos, sugebės 
apginti savo iškovojimus.

“Mes visiškai pagrįstai 
galime pareikšti, kad galin
goji demokratijos ir socia
lizmo stovykla, vienijanti 
Tarybų Sąjungą, Kinijos

do vakijos Respubliką, visas 
liaudies demokratijos šalis, 
sujungta tvirta draugyste, 
yra pajėgi duoti prideramą 
atkirtį karinių avantiūrų 
mėgėjams. Jeigu imperia
listai sukels naują, trečią 
pasaulinį karą, tai jie jjime 
sužlugs, ir jis pasibaigs ka- 
ta’strofa kapitalistiniam pa
sauliui.

“Demokratinės stovyklos 
šalių tautos atkakliausioje 
kovoje prieš, fašizmą ir re
akcijos jėgas iškovojo savo 
laisvę, nacionalinę nepri
klausomybę, iškovojo savo 
teisę kurti geresnį gyveni
mą be kapitalistų ir kitų 
išnaudotojų. Tu iškovojimų 
jos niekad ir niekam neati
duos.”

formacijos. Taip pat jis gali 
kreiptis i “The State Director 
of the Extension Service,” ku- 

Jungtiniu Amerikos Vals
tybių žemes ūkio Departmen
tas (Ministeriją) gauna šim 
tus laišku iš asmenų, kurio no- ris dažniausiai turi savo įstai-

gą„ prie minėtos kolegijos. Ly
giai kaip Valstybių žemės 
Ū’kio Tyrimo stotys, kurios 

idžia savuosius 
teikdamos infor

maciją apie vietino žemės vi
kio problemas.

Susiradęs jam tinkamą 
valsčių (county), asmuo 'gali 
kreiptis Į vietinį valsčiaus 
(The County Agricultural) 
agentą. Jis paprastai suran
damas viršaičio patalpose 
(at the Country Seat), šis a- 
gentas ar su juo artimai ben
dradarbiaująs Farmerių Ko
mitetas tada galėtų patarti 
apie kiekvieną šio valsčiaus 
ūkį, kuris yrą parduodamas 
ar išnuomuojanias, kokio di
dumo skolą galima užsitrauk-

\ paskolos gavimas

Agentas taipgi gali patarti 
dėl paskolos, tačiau asmuo, 
rinitai nusistatęs pirkti, tuo 
reikalu verčiau kreipiasi į 
vietinius bankininkus ar pas
kolos Įstaigas. Jei jis yra pa
jėgus sumokėti pradžios įmo- 
kėjimui '/i ar » jis neturi 
didesniu sunkumų,. Jam su
teiks paskolą kiekvienas vie
tinis bankas arba jis gautų 
paskolą per “Land Bank” ii- 

gamečiani išsimokėjimui. Ši 
banką kontroliuoja apskrities 
“Federal Land Bank,” kuris 

Credit

teikia 
žemės

randasi U. S. Farm 
Administration žinioje.

ši Įstaiga paskolas 
tik asmenims, kurie iš
ūkio pragyvena ar numato 
pragyventi. Paskolas galima 
išmokėti net per .34 metus, jei 
asmuo to nori. Palengvinto
mis sąlygomis paskolas taip 
pat suteikia “The Local Pro
duction Credit Association,” 
kurią taip pat prižiūri “US 
FCA.” ,Ji suteikia trumpalai
kes paskolas inventoriams ir 
pradinio ūkininkavimo išlai
doms apmokėti. Apie trum
palaikes paskolas daugiau ga
li painformuoti “The Farm 
Credit Administration, De
partment of Agriculture, 
Washington 25, D. C.”

Dar viena pakalba

Patyrę ūkininkai nepajie- 
gią sumokėti pradinio mokes
čio už ūkį, gali kreiptis į 
“Farmers Hiome Administra
tion,” prašydami jos pagal
bos. ši federalinė agentūra 
pirmoje eilėje padeda karų 
veteranams, suteikdama jiems 
ilgalaikes paskolas pradiniam 
mokesčiui sumokėti arba ū- 
kio praplėtimo išlaidoms pa
dengti. Tačiau paskolos duo
damos tik prityrusiems. vete
ranams—ūkininkams. šito
kios paskolos neduodamos as
menims, kuriems ūkininkavi
mas yra tik šalutinis; užsiėmi
mas.

ši Naudinga brošiūra “Some 
Questions and Answers on 
I Tow to Get a Farm” gauna
ma parašius laišką ar atviru
tę “The Department of Agri
culture.” Ją taip pat galima 
gauti pasiuntus 5 centus šiuo 
adresu: “The Sųperindentant 
of Documents,’ Government 
Printing Office, Washington 
25, D. C.” šiuo vardu čekis 
arba piniginis pašto orderis.

Common Council

Šypsenos
Gal ir taip

Andrius ir Stepas, du tuš- 
čiakišeniai sportai svarsto, 
kur šiemet' teks jiems ato
stogas praleisti.

Stepas (žiūrėdamas Pary
žiaus įdomybių vaizdus ir 
kvietimą ten apsilankyti): 
“Žinai, Andriau, puiku bū
tų mudum tą garsųjį Pary
žių pamatyti.”

Andrius: “Ne, Stepai, 
mes jokiu būdu negalime 
Paryžiun keliauti.”

Stėpas: “O kas gi gali 
mus sulaikyti?”

Andrius: “Mes turime rū
pintis bilomis, kurių tiek 
daug ir visos neapmokėtos!”

Stepas: “Bet, Andriuk, 
juk ir Paryžiuje būdami 
mes galėtume tomis bilomis 
rūpintis. Apmokėti gi jų 
mes vistiek negalėsime.”

ir
Teisingas žvejys

Visa dieną meškeriojęs 
nieko nepagavęs, grįždamas 
namo, Martynas užėjo žuvų 
pardavyklom ir sako parda
vėjui :

“Atsistok, tamsta, pas 
anas stambiąsias žuvis ir 
mesk man šešias, pačias di
džiąsias!”

“Mesti? Kodėl mesti? 
Juk aš galiu jas suvynioti 
ir jums paduoti,” sako nu
stebęs pardavėjas.

“0 tai dėl to, kad aš ga
lėčiau savo namiškiams ir 
draugams pasisakyti jas pa
gavęs. Aš regimai esu pras
tas žvejys, bet aš nesu me
lagis,” paaiškino Martynas.

Sutaisė Kas Kitas

Yokohama, Japonija. — 
Amerikinė armija paleido 
36 japonus savo darbinin
kus. Dėl to sustreikavo ki- 

I ti 600 japonų darbininkų.

Neteisingi Dipuko 
pasakojimai

Perskaitęs LaisvėsTl()-me tę jokiu būdu negalima 
numeryje Pregreso parašy- ti tarpe Babrų ir Bagdo- 
tą straipsnį “Dipukas—tė- nonių ežerų. Kur Žališkai- 

sustojau. tė stovi, Babrų ežeras jau
yra pasibaigęs.
Kryžiai, merginos, krūmai, 

vokiečiai
Pregreso rašinyje pasa

kyta :
“Vieną sekmadienio po-

jaunys-

Bestrai- 
iš-

vynės išdavikas,” 
Sustojau todėl, kad tenai 
minimos vietovės — tai ma
no gimtinis kampas, kuria
ma iki 1913 metų vasaros 
smagiai praleidau 
tės dienas.

Seirijų Trakas, 
šinyje pasakyta,
giškė — man žinomi, 
vaikščioti miškai. Daugiau 
juose jau nevaikščiosiu, bet 
vistiek smagu prisiminti 
tuos kvepiančius miškus. 
Ypač Bestraigiškės mėlynių 
uogų krūmus; Pasarninkų 
kaimo merginų dainas, ku
rios ten susirinkdavo sek- 
madienų pavakariais uo
gauti ir šiaip su vaikinais 
pajuokauti. Tai smagi pra
eitis. Praeitis, kuri mus vi
sus nejučiomis paliko užpa
kalyje savęs.
Babrų, Bagdononių ežerai
Iš mano kaimo anoj pusėj 

kalno į vakarus Babrų eže
ras, šitoj pusėj kalno į ry
tus — Paliūnų, mano kaimo 
ežeras. Iš Paliūnų ežero 
vanduo upeliuku teka tiesiai 
į žiemius — i Bagdononių 
ežerą. Taigi Babrų ir Bag
dononių ežerai veik nesiri
ša.

Tarpe Babrų ir Paliūnų 
ežerų yra kalnas, priklau
sęs P r a p u n t ų dvarui. 
Kalnas i žiemius rubežiuo- 
jasi su Žališkės, septynių 
gyventojų kaimelio, laukais. 
Gi į vakarus jau tik galas 
Babrų ežero siekia Žališkės 
laukus.

Iš Žališkės kaimelio (jis 
1932 m. vasarą išėjo į vien
sėdžius) žiūrint į rytus, pa- 

I kalnėje Bagdononių nedi- 
Į lis ežeras.
, Žališkės kaimelis turi ir 
savo miškelį, vadinamą Ža- 
liškaite. Už tos Žališkaitės 

tas. Tai toje Žališkaitėje 
ir buvo tiksliai pasilikę rau
donarmiečių keli desėtkai, 
kad kenkti vokiečiams iš 
užnugario.

Kuomet tuo plentu iš 
Lazdijų, Šventežerio vokie
čių armijos viršininkai va
žiuodavo į Seirijus arba at
gal, tai raudonarmiečiai iš 
to miškelio išėję nakties lai
ku daugelį vokiečių nušo
vė.

Vokiečiai, nežinodami, kad 
Žališkaitėje yra pasilikę ru
sų, manė, jog kaimiečiai 
šaudo juos. Jie ėmė keršy
ti jiems. Pradėjo leisti ug
nines padegimo rakietas. 
Viena rakieta pataikė ma
no kaime į Danio Stubingio 
namus ir visus sudegino.

Kitą padegimo rakieta 
paleido i mano kaimyno Sa
linio stubas, bet rakieta pro 
sali nukritus tik avižų šmo
tą išdegino. Namai paliko 
nepadegti.

Tik po to vokiečiai suži
nojo, ar jiems kas pranešė, 
kad Žališkaitėje yra užsi
likusių rusų, tai, apsupę ją, 
visus sušaudė.

Šitą man pasakojo iš Vo
kietijos atvažiavęs Ameri; 
kon dipukas, mano kaimyno 
Prano Salinio sūnus Vla
das.

Taigi tarpe Babrų ir Bag- 
dononių ežerų jokių apka
sų nefiuvo, ir tas dipukas, 
tėvynės išdavikas, < negalėjo 
iš miško pirštu parodyti rti- 
sų apkasus, nes ten kito 
miško artimai nėra, kaip 
tik ta Žaliukai te, kurioje 
rusus sušaudė. Gi Žališkai-
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v i pietį hitlerininkai pasitiko 
• einančias iš Kryžių stebū-

klingos vietos astuonias 
merginas. Jas pagriebė į 
glėbius, nusinešė į krūmus 
prie pat Dusės ežero ir vi
sas išprievartavo.”

Kryžiai nėra jokia parapi
jinė bažnyčia, neigi bažnyt
kaimis, kaip kad Petras 
Cvirka savo kelionės įspū
džiuose rašė. Jis pava
dino Kryžius bažnytkai
miu. Ten stovi tik madinė 
koplyčia ir špitol n i n Ka s, 
priklausanti Metelių klebo
nui.

Kryžiuose būna trys atlai
dų dienos: Sekminių, šv. 
Petro ir Aktovos-Rožančia- 
vos. Pirmą sekmadienį spa
liu mėnesio, u 

mo suprantu, kad tos mer
ginos ėjo namo iš Šv. Pe
tro atlaidų. Tuo kampu 
padusio eina, važiuoja na
mo visa Metelių parapija, 
ir niekas nesigriebė gelbėti 
tas merginas, kaip tik tas 
meškeriotojas. ' Keistai at
rodo, ar ne?

Ten jokiu krūmų nėra, 
kad kas galėtų juose prie
vartauti merginas. Ten yra 
vėjo s u k a m a s smiltynas. 
Per ta smiltyną i Metelius 
nėra vieno kelio, nes vėjo 
sunešti, susu k t A smilčių 
kančiai, kupstai. 1 Žmonės 
važiuoja per smiltyną pasi
kraipydami, kaip kam ge
riau išsivažiuoja, aplen
kiant smilčių kapčius. Tai 
kokis ten krūmas gali aug

Tuo pasmilčiu Dusės eže
ro kraštas negilus. Kokios 
varsnos seklumos. Kaip 
Lietuvoje sakydavo, iki ša- 
kymo, juostos giluma. To
kioje vietoje ^ej pusgalvis 
neis .meškerioti, nes nėra 
kranto, kur atsisėsti.

Mat, tūli dipukai nori 
kalbėti poetiškai, vaizdžiai. 
Krūmai, kareiviai, maldin
gu merginų pagriebimas, jų 
klyksmas, meškeriotojo pa
galbos teikimas, — tai vaiz
das. Tai nėra jokis vaizdas. 
Tai bjaurybės, nusispiovimo 
piešinys.

Lietuvių raudonarmiečių 
dalinys

Aš abejoju, kad hitleri
ninkų užpuolimo laiku buvo 
lietuvių dalinys Raudonojoj 
Armijoj netoli vokiečių ru- 
bežiaus, kuris galėjo pasi
likti Trako bei Bestraigiš- 

! kės miškuose, iš kurių ga- 
; Įėjo nakties laiku atvykti į 
| Metelius ir sunaikinti hit
lerininkų visą kuopą už iš- 
p r.i e v a r t a vimą merginų. 
Juk čia pati pradžia užpuo- 
likiško karo, sumišimas, ar
mijos betvarkiškas trauki- 
masis į rytus. Kaip gi čia 
galėjo įvykti liet u v i š k a s 
stebuklas?

Tad toliau neapsimoka 
kalbėti apie jo pasislėpimą 
Jenėnų, Babrų kviečiuose 
netoli plento. Sakau netoli 
plento lėl to, kad nuo Jenė
nų į Šventežerį tikras ke
lias - plentas. Kas į^iso 
kokio seno užsilikusio šun
kelio ? t

(Tąsa 3-me puslapyje)



Gyveninio slenkstyje Nashua, N. H. Lowell, Mass,
Rašo M. Labanauskas

Jaudinančias dienas dabar 
daugelis tūkstančiu 

Lietuvos jaunuoliu ir merginu, 
baigiančių šiais, metais viduri
nę mokyklą. -Prasidėjo egza
minai brandos atestatui gauti. 
Praeis dar kiek , laiko, egza
minai bus išlaikyti, ir kiekvie
nam iš aj'biturientų atsivers 
platus kelias i gyvenimą.

Kokį kelią pasirinkti? Kuo 
būti? — galvoja besimokan
tysis jaunimas, rengdamasis 
greitu laiku apleisti vidurinę 
mokyklą.

, Neseniai mes kalbėjomės su 
Vilniaus Salomėjos Nėries 
vardo 2-sios vidurinės mokyk* 

. los vienuoliktųjų klasių moks
leivėmis, Didžiulis šios mo
kyklos 960 moksleivių pasta
tas pastatytas 1950 metais, 
Tarybų Lietuvos dešimtmečio 
išvak<w§se. Mokyklos direkto
rė Marija Bagdonaitė supa-j 
žindimo mus su abiturientėmis, i 
Iš pradžių kalba ėjo apie tai. i 
kaip vyksta egzaminai, no to 
mergaitės pasidalino' su savo 
planais ateičiai,

. —Šiomis dienomis man ii' 
liūdna, ir gera, — pasakė T 
venija Jakštaitė. siuvimo arte
lės darbininkės duktė. — 
Liūdna, nes . gaila skirtis su 
mokykla, kuri tiek daug davė 

visoms ir kurią mes 
karštai pamylėjome per 
mokslo metus: gaila skirtis su 
mokytojais. su klasės drau
gėmis. Darosi gerai, kai pa- į 
galvoji, kad greitu laiku atsi
vers nauji, dar idotmesni ma
no gyvenimo puslapiai. Aš pa
sirinkau inžinieriaus-radio- 
techniko profesiją. Dažnai 
mintyse apie ateiti aš save 
matau didelės gamyklos kon
struktorių biure, kur kartu su 
draugais ruošiame naujus pui
kius radijo įrenginius. Aš di- 
džiuojuo«y kad mūsų šalyje gi
mė Kadij^s. ir man n or’.si at- 
rastiHcą nors naujo šioje pui- j 
kioje mokslo ir technikos sri
tyje.

__ h- :t< svajojau apie tai. 
Todėl aš kartu su Ivenija sto- i 
siu i Kauno politechnikos in
stitutą, — sakė Jolanta Bu-
dzinskaitė. Įžymiojo Lietuvos 
mokslininko, Vilniaus A al- 
tybinio pedagoginio instituto 
dėstytojo duktė. — Namie, 
tiesa, mane Įkalbinėja tapti 
dėstytoja, bet man labai no
risi Įgyti inžini* riaus-elektri- 
ko specialybę ir dirbti gamyk
loje ar laboratorijoje.

—O aš svajoju apie kitą,.— 
Įsiterpė į pokalbį Vanda Sta- 
kauskaitė. vieno Ignalinos ”a- 
jono kolūkių valstiečio duktė. 
— Aš pasirinkau mokytojos 
profesiją. Mūsti šalyje būti 
mokytoja, auklėti priaugan
čią^ kartą — didelė laime. 
Valstybės ir visuomenės pa
garba, vaikų meiiė ir tėvų dė
kingumas supa mokytoją, jei 
jis sąžiningai dirba savo pos
te. Ašį tariaus su savo tėvu, ir 
jis karštai pritai ia mano pa* 
sirinktajai profesijai. “Vis
daugiau ir daugiau, — jis sa
ko, — atidaroma mokyklų. 
Mokytojai reikalingi mums,
kalip oras.” Todėl, — užbai
gė' Stakauskaitė. — išlaikysiu 
egzaminus ir būtinai stosiu j 
pedagoginį institutą.

i nio pritarimo. O Cecilija Ka- 
veckaitė, kuri turi gailumus 
muzikai, nutarė eiti savo le
vo, garsaus muzikanto, Lietu
vos Valstybinės filharmonijos 
choro vyriausiojo dirigento, 
respublikos nusit.elnusio me
no veikėjo Konrado Kavecko 

j pėdomis: ji stoja Į valstybi
nę konservatoriją. Į konser
vatoriją nutarė Įstoti ir darbi
ninko duktė Stasė Mykalaus- 
kaitė.

Tokius siekimus ir planus 
į turi ne vien Vilniaus Salomė

jos vardo vidurinės mokytos 
moksleivė, bet ir visų 294 Lie
tuvos vidurinių mokylų abitu
rientai. Lietuvos jaunimas 

i vaizdžiai Įsitikino, kad nėra I i f

tokios svajonės, kurios nega
lima būtų Įgyvendinti mūsų 
šalyje. Salomėjos Nėries var
do mokykloje mums parodė 
buvusiu moksleiviu laiškus, < *
daugelis kurių jau baigė auk
štąsias mokyklas ir dabar dir
ba pagal specialybę. Buvusi 
mokyklos abiturientė Birutė 
Baužaitė baigė Vilniaus Val
stybinį universitetą ir dabar

—Aš fabai ilgai galvojau 
apie tai, kuo tapti, Į koki in
stitutą įstoti užbaigus mokyk
lą, -— prisipažino neaukšto 
ūgio, tamsiaplaukė, malonaus 
veido mergina — Zofija Siro- 
tinskaitė. — Juk tiek daug 
įdomių, patrauklių profesijų 
prieinama mums, Lietuvos 
jaunimui, kad sunku iš karto 
pasirinkti. Ir visgi, gerokai

dirba vienos katedrų asistan- 
te, Vanda Reichelytė ir Le- 
oni.ja Kudobaite tapo mokyto
jomis, Romantė Žilinskaitė 
baigė Kauno kūno kultūros 
ir sporto institutą, • Elena SL 
daravičiūtė baigia pedagogi
nį institutą. Daugelis mokyk
los arbiturientų makosi Mas
kvoje ir Lenigrade, įsisavina 
pamėgtąsiais specialybes.

Su plačiais ir Įdomiais 
planais, šviesių vilčių kupinas, 
tvirtai Įsitikinęs savo rytojaus 
diena žengia gyvenimai! Lie
tuvos jaunimas, baigiantis vi
durinę mokyklą.

pagalvojus, nusprendžiau tap- 
tįifcydytoja. Aš manau, kad 

iena iš kilniausių profe- 
aijų.^pač mūsų šalyje, kur 
taip didžiai rūpinamasi kiek
vieno žmogaus sveikata.
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Taip viena po kitos kalbėjo 
mergaitės, baigiančios mo
kyklą. Visos Salomėjos Neries 
vardo mokyklos 83 abitu
rientės nutarė toliau tęsti 
mokslą, būtinai Įsigyti aukštą
jį mokslą. Ir tai joms, Lietu
vos darbininkų ir tarnautojų 
dukroms, visiška; prieinama : 
juk respublikoje yra 1 1 įvai
rių, aukštųjų mokyklų. Be to, 
Lietuvos, kaip ir kitų tarybi
nių respublikų, darbo žmonių 
vaikams plačiai atvertos Mas
kvos, Leningrad ir kitų Tary
bų Sąjungos miestų ankštųjų 
mokyklų durys, kur jie gali 
Įsigyti bet kurią specialybę.

Besikalbant praėjo tu r 
būt, ištisa valanda, ii; mos Įsi
tikinome, kad esame tarpo
mergaičių. kurios, penke- i 
riems-šešeriems metam* pra
slinkus, dirbs Įvairiausiose 
liaudies ūkio ir kultūros sri
tyse. Sunku suminėti kokios 
profesijos buvo išvardintos. 
Pasirodė, kad Lena Aleksai-

Milsu miestelyje , nėra kam
Į progresyvio veikimo ratą suk
ti. Bet šiaip taip turim lals-

I vas ka])ines, tai tuo ir džiau- 
j giamės. kad atėjus laikui va- 
i žinoti i amžiną poilsį nereikės 
niekam galvos sukti ir.pra.Šy- 

Į ti, kad kas priimtų nors po 
' mirties ton žemelėm Juk toks 
i laikas buvo, kad buvo bėdos 

kol m.'turė.jome tų kapinių, 
nes tada, kurie turėjo kapi
nes, statė dideles sąlygas, .lie 
girai žinojo, kad niekur kitur 
nėra vietos laidelis ir turėsi 
mokėti tiek, kiek jie pasakys.

Dabar jau taip nėra, šios 
kapinės yra visiems prieina
mos: ar kas turi pinigų, ar ne
turi. Ir neklausia, i ką tik’, 
šiuose kalniose yra vietos vi
siems, kas tik nori čia laide
lis.

šias kapines, turėdami, turi
mi’ ir darbo jas prižiūrėti, 
kad atrodytų kaip reikia. Tam 
reikalinga ir pinigų, šios ka
pinės neturi jokių aukštų mo
kesčiu. bet pagražinti reikia. 
.Net ir žolę ir kitką gražiai už-

te traukia teatro menas — iš 
visu mokykloje dėstomų da
lykų ji labiausiai pamėgo Ii-
teratūrą, atmintinai skaito iš
tisas Įžymiųjų' lietuvių, rusų 
ir vakarų dramaturgų kūrinių 
ištraukas. Jos sesuo Rima no
ri tapti dėstytoja—geografe.

i niky t i reikia pinigų.

Tai dėl to tikslo, kad pada
rius kiek‘'pinigų, yra rengia- 

i nias piknikas.. Jis Įvyks birže
lio 27 d.. Sakalo farmoje. Tai-

| vi. visi dalyvaukite šiame pik
nike. paremkite gerą tikslą.

Būtų gerai, kad ir iš apy
linke* -atvažiuotu i ta mūs.u Draugės juokaudamos neat

sitiktiniu vadina Danutę Nor- į 
mantailę “mūsų mažasis Mi- j 
Murinas”: mokvkl’os mokslo- 
ratelyje ji skaitė paskaitas 
apie šio Įžymaus rusų moksli- i 
ninko darbus, uoliai darbavo
si mokykliniame sodininkys
tės ir daržininkystės bandy
mų sklype ir svajoja pasišvęs
ti didžiojo gamtos pertvarky
tojo reikalui, kuris dideliu 
maktu vykdomas Tarybų Są
jungoje.

Eleną Matulevičiūte trau
kia literatūra. Mokytis Kauno 
žemės ūkio akademijoje nori 
Jadvyga Kavaliauskaitė, bu
vusio kumečio, o dabar Va- Į 
rėnos rajono kolūkio valstie-, 
čio duktė. Laima Ciješkaitė 
nutarė tapti dailininke, Mums 
parodė keletą jo kūrinių, ku
rie buvo eksponuoti miesto 
parodoje ir susilaukė visuoti-

p; kniką.
Našviečius kviečiame visus 

ir visas. Visu gaspadinių gra
žiai prašome iškopti bapkų. 
pyragu ii- kugelių šiam pikni
kui. Jeigu kurioms nebūtų 
kaip pristatyti tuos ar kito
kius piknikui reikalingus 
daiktus, pašaukite telefonu 
pas Vitkauskus. Aš pribūsiu, 

i paimsiu tuos daiktus ir nuve- 
i siu Į pikniką. Telefonas: 
■2813R. x

Vii Rauslius užprašo i šį pik- 
j niką visus. Būkite visi! Ir mos 
į būsime.

M. V. Vitkauskai

Chicagos Žinios
Andruliu dukra ištiko *• » 
įiesveikata-nelaimč

Dienraštyje Vilnyje apie
tai pranešama:

Betty Audru liūtė-Johnson,
Vilnies angliško skyriaus ra- 

j daktorė, laukėsi antro kūdi- 
j kio. Pastaruoju laiku jos svei
kata sušlubavo ir praeitos sa
vaitės viduryje turėjo pasi
duoti ligoninėn.

Ketvirtadienio naktį ji ten 
gimdė pirm laiko. Kūdikis, 
vyriškos lyties, tuoj mirė. Pa
laidotas penktadienio popieti. 
Motina Betty tebėra ligoninė
je, nors jos stovis, kaip tvirti
na gydytojas. ‘“patenkinan
tis.”

Grandma Aniiriilicnė dėl 
to labai sukrėsta. Jos sveika
ta ii- be to jau seniai šlubuoja, 
o čia tokia tragedija dar pri
sidėjo.

širdingiausia užuojauta vi
sai Andruliu šeimai!

—o—
Laisviečiai reiškiame už- i

uojautą Johnsonams ir An- 
druliams! Linkime Bettei at
gauti sveikatą ir spėkas!

! Rochester, N. Y.
j Iš pikniko birželio 5-tą

LLD kuopų rengtas Laisvės 
į fondui piknikasi pavyko neblo- 
I ginusia. Bbt galėjo būti ge- 
' riau rengiant tokiam svar- 
- biam reikalni, kaip spauda.

- Klubietės dirbo kiek gale- 
i damos, kad tik daugiau pada- 
Į ryti naudos spaudai. J. Labei- 
■ kai dovanojo vyno bonką, G. 
Labeikienė ją išleido, padarė 

į 6. Maistu dovanų suteikė G. 
I Labeikienė. V. Bullienė, A. 
Į Duobienė, L. B., S. Vaivodle- 
: nė. Pinigais aukavusių vardai 
’ pridėti prie aukų skyriaus.

Virėjomis dirbo E. Usevi- 
čienė, V. Bullienė, S. Vaivo- 
dienė, D. Jokubonienė, K. že

Šis tas jau pradėta ir pas 
mus dėl Laisves fondo

Birželio 13 d. buvo tikėtasi, 
jog sueis geras būrelis laisvie- 
čiu dėlei greito atlikimo sa
vųjų pareigų, Laisvės finansi
nio vajaus. Bet nedaug Į tą 
susirinkimą teatsilankė. Ogi 
buvo šauktas susirinkimas 
svarbiems’ reikalams: Laisvės 
finansinio vajaus reikalas ir 
besiartinanti du piknikai. Pri
sirengimas prie birželio 20 d. 
pikniko ir dėlei surengimo 
transportacijos i Laisvės pik
niką liepos 4 d., i Montello 
Jautišką Parką.

Na, ką padarysi? Keli 
draugai pasižadėjo duoti į 
fondą po dešimtinę. Tai pra
džia nebloga. Juk dešimtis 
žmonių sudaro šimtinę. No- 
įaugi Lowellyje nesirastų de
šimties Laisvės mylėtojų ir iš
galėtoji! nors no dešimt dole
rių paaukoti kartą Į metus?

Teko girdėti, jog kitur da
roma šitaip: kiek dienraštis 
turi metų senumo, tiek po vie*
na doleri nuo kiekvieno meto. 
Tai puiki idėja! Neblogas sai
kas būtų ir šitaip: Kiek metų 
yra, kaip tu skaitai Laisvę, 
tiek dolerių paskirk Į dien
raščio fondą.

Argi neverta? Kaip pagal
voji žmogus, juk šis laikraštis 
atidarė'mums akis! Kiek ta! 
apšvietus ir prasilavinimo Įga
vome! Pradėjome suprasti ir 
pažinti dalykus, kaip tikru 
moję viskas yra, beskaityda
mi Laisvę ir kitus tokiusjaik- 
raščius: Vilnį, Liaudies Balsą 
ir kt. Net ir šiandien, kuomet 
visas pasaulis prarūgęs dvo
kiančia imperialistine politi- 

i ka, nuo ko net galva svaigsta, 
■ nesuprantu, kaip galima bū
tų atsipeikėti neturint tokio 
laikraščio — tokio ramintojo, 
kai]) mūsų dienraščiai: Lais
vė ir Vilnis!

Kas tik išgali, privalo pa
laikyti tokius laikraščius, kad 
jie gyvuotų kartu su mumis! 
O jie gyvuos, jei mes norėsi- 

I me ir juos remsime, 
i

Tame, kad ir mažame, pasi
tarime nutarėm dabar rinkti, 

i kiek kas duos, iki liepos 4-tos 
pikniko ir sukaupaą sumą pri- 

Laisvės štabo atstovui,

Montrealo Centras praneša, 
kad ateinančią savaitę pla
neta Marsas “prisiartins” 
prieš žemes — tik 39,000,- 
000 mylių tolumoj... Tai 
įvyks liepos mėnesio 2 d. 
vakare. Kai kada ji būna 
nutolusi nuo Žemės, sako
ma, net 235,000,000 mylių.

Mokslininkai ruošiasi į ją 
pasižiūrėti ir stebėti jos ju
desius. Paprastam žmogui, 
sako Montrealo Centro vir
šininkas H. F. Hali, plane
ta bus aiškiai matoma, rau
donos spalvos.

_  •

Perspėjama del vandens 
naudojimo

Artinantis vasaros karš
čiams, viešųjų darbų direk
torius Lucien L’Allier per
spėja Montrealo ir apylin
kės gyventojus, kad yra 
įstatymas, kuris draudžia 
bereikalingai eikvoti van
deni.

Vadovaujantis įstatymu, 
jis sako, yra uždrausta 
naudoti pumpa laistymui 
žolės nuo 8 v. ryto iki 8 v. 
vakaro, laike lietaus, arba 
daugiau negu vieną valandą 
bet kada. Bet kokiame at
sitikime, nudojamas van
duo neturi sudaryti balos 
gatvėje

Policija išvaikė 
“demonstrantus”

Fašistinių karštagalvių 
susidariusi grupė iš apie 20 
žmonių, kurie pasivadino 
rusų laisvės draugais, šeš
tadieni, birželio 12 d., St. 
Catherine ir Peel skersgat
vyje, bandė “demonstruoti” 
prieš Tarybų Sąjungos 
mokslininkų delegaciją, ku
rie čia dalyvavo Tarptauti
niame Psichologų Kongre
se. ’

Policija, tačiau, grupę iš
vaikė ir taip jų “demonstra
cija” neįvyko.

duoti
liąs piknike dalyvaus, šitokis 
tarimas padarytas ir to qmisi- 

' laikant mes veikiame.
Nutarėm ir šiemet kaitų su 

Nashua organizuoti autobusą 
Į Laisvės pikniką 4th of July, 
Montello, Mass. Taigi, lov,*- 
elliečiai ir priemiesčių lietu
viai, ruoškitės kartu su mu
mis važiuoti Į šį lietuvių di-' 
džiaus] pikniką liepos 4d! , 
Pasip irkite Įžangos tikietus 1 
dabar, tuojau. Kodėl gi nebū-j 
ti piknike, kuomet ruošiamas 
labai patogus nuvažiavimas į 
pikniką ir už nedidelę kainą.

Važiavimui užsiregistruo
kite pas Joe Blažonį arba pas 
mane.

J. M. Karsonas

Montello, Mass.
Metinis Birutes Draugijos pikni

kas įvyks gale šios savaitės, birže- 
lio-June 24, 25 ir 26 dienomis, bus 
Taut. Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Rd. Visos narės turite 
verstinai dalyvauti, nes tai yra me
tinis piknikas. Pradžia 1-mą vai. po
piet.

Bus gera muzika, gerų valgių ir 
gėrimų; sporto ir dainų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame piknike. Linksmai praleisite 
laiką gražiame pušyne.

Rengimo Komisija.
(122-123)

Amatininkai, pajieškodami 
darby, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymy. Kaina už 
paskelbimą žema.

i

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujy skaitytojy. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

maitienė. Pagelbėjo J. Evans, 
J. Labeika, P. Malinauskas.

Malonėkite atleisti, jeigu 
keno vardą praleidau ir man 
pranešti, aš klaidą pataisysiu,

L. B.

MONTREAL, CANADA
Artinasi planeta Marsas 

v
Kanados Karališkos As

tro nominės Draugijos

Skubėdamas šaukti 
daktaro, mirė

Joseph Lalonde, 01283 
Charlevoix St., susirgus jo 
žmonai, smarkiai nubėgo į 
krautuvę patelefonuoti - pa
šaukti daktarą. Grįžęs už
dusęs, krito ant aslos ir mi
rė — nuo širdies' ligos. Jis 
buvo 65 metų amžiaus. Žmo
na, suteikus jai vietoje pir
mąją medicinos pagalbą, iš
liko gyva.

Sūnų-Dukterų P. Draugijos 
išvažiavimas-piknikas

Teko patirti nuo narių, 
kad didžioji Montrealo Lie
tuviu Sūnų ir Dukterų Pa
laipinė Draugija šį sekma
dienį, birželio 27 d., Vektrio 
farmoje, Mascouche, Que., 
turės pirmą šią vasarą pik
niką. x (

Kadangi pirmiau rengtas 
piknikas, kaip' nariai sako. 

. dėl šalto Oro ir lietaus ne
įvyko, todėl dabar, orui at
šilus ir pagerėjus, tikimasi 
turėti gerą, smagų ir pasek
mingą pikniką.

Apsivedė
Birželio 12 d. čia tarp lie

tuvių susidarė dvi naujos 
šeimynos. Ištekėjo Elena 
Vaitiekūnaitė (Alberto ir 
Julės Vaitiekūnų duktė) už 
Vytauto Smetonos (Juozo 
ir Marijonos Smetonų sū
naus). Taipgi tą pačią die
ną ištekėjo Monika Zavi- 
šiūtė (Viktoro ir Veronikos 
Zayišių duktė) už Prano 
Gygio.

Abiejų jaunavedžių porų 
tėvai, po vedybinių apeigų 
bažnyčioje, surengė (žino
ma, skirtingose vietose) 
svetingas vestuvių puotas, 
dalyvaujant jaunavedžių ir 
tėvų giminėms bei pažįsta
miems. Vaitiekūnai tės-Sme- 
tonos vestuvėse, apart vieti
nių, dalyvavo svečių ir iš 
kitur.

Abi jaunavedžių poros po 
į vestuvių medaus mėnesį 
i praleisti išvažiavo į JAV.

Laisvės Paramai

PIKNIKAI
------------ ♦ ♦------------

Didžiojo New Yorko Apylinke

4-tq Liepos-July
National Hall & Park 

65-13 38tli Avenue Woodside, N. Y.

Bostono Apylinke

4 ir 5 Liepos-July
Liet, Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road, Montello, Mass.
’ !

I

Neteisingi dipuko 
pasakojimai

(Tąsa nuo 2 pusi.)

šuolių sugulti tokioje patys 
savęs išdavikiškoje vietoje, 
idant kas, jodamas plentu, 
pastebėtų juos ir praneštų 
vokiečiams, kad juos sušau
dytų? Man čia neaišku.

Nekaltinu Pregreso, kad 
jis parašė to dipuko judo- 
šiškais darbais pasigyri
mus, bet žinant tas vietas— 
jie šlubuoja, neišlaiko krL 
tikos.

Nežinau, kodėl apie tą 
mano kampą, ypač Dusės 
ežerą, taip dažnai paduo
dama nepamatuotų prane
šimu. c

11914 m. žiemą mano bro
lis Antanas (dabar jau mi
ręs) atsinešė dirbtuvėn an- 

1 glišką laikraštį ir iš jo man 
[lietuviškai pasakojo:

—Rusai. Dusėje nuskan
dino visą vokiečių kareivių 

į pulką. Jis iš žiemių ledu 
ėjo į pietus, tai iš Trako ru- 

I sų kanuolių bombos sudau- 
|žė ledą ir Juos ten nuskan- 
I dino.

Kai buvau sugrįžęs Lietu- 
[ von 1932 m. vasarą, tai pi> 
įklausiau savo kaimynų:

—Kas išgriebė iš Dųsės 
į nuskandintus vokiečius ir 
j kur juos palaidojo, užkasė?

—Jei nebūtumei parva- 
1 žiavęs ir mums nepasakęs 
■ apie Dusėje nuskandintus 
i vokiečius, mes būtum nieko 
apie juos nežinoję Mes pir
mu kartiCtai 'girdime.

O Duse iš mūsų klimo 
[visai netoli — koki ketini 
! viorstai.

Duse yra didelis ežeras—' 
; penki viorstai pločio ir sep- 
i tyni ilgio. Kiek jis yra gi
lus,—nežinau.

Sename rusų žemėlapyje 
I buvo užrašyta ne Duse, bet 
iMorskaja oka. . J. N.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 

nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.



Vitartienės kūrinys ' 
galerijos parodoje

Lietuviams žinomosios daili

»»-j~iu —iKjįn mu ,—jį—■■■ in.i~—«ajj3I

NeHYorko^M/fr/a7inlm
ninkės mėgėjos E. Vitartienės 
tapybos kūrinys, užvardintas j 
“Peizažas.” išstatytas konkur^! 
sinėje parodoje ACA galorijo- I 
je New Yorke.

Parodoje dalyvauja virš i 
šimtas nauju dailininku, iš ku
riu keli bus parinkti indivi
dualinėms parodoms. Apart 
dalyvavimo lietuviu surengto
se parodose, tai E. Vitartie 
nes pirmas išstojimas galeri- 
nė.ie parodoje.

ACA galerijos adresas 63 
East 57th St. Paroda prasidė
jo ši pirmadieni ip tęsis dvi 
savaites. Galerija atdara kas
dieną nuo 12 iki* 6 vai. vak. 
Šeštadieniais iki 5 p.p . sek
madieniais uždara.

Republikonai gal vėl 
statys Dewey

Kalbama, kad gub. Dewey 
nori kandidatuoti į guberna
torių ir kitam terminui, bet 
nenorįs palodyti atvirai. Dėl 
to jau /gaminami “J Wart 
Dewey Drafted” guzikai. Re
publikonai juos skleis po visą 
valstiją parodyti, būk guber
natorius buvęs “spiriamas” 
vėl būti kandidatu.

Pranešimas
L.L.D. I KUOPOS NARIAMS

Kuopos susirinkimas įvyks birželio 
24-tos vakaro 7:30. L. A. Piliečiu 
Klube, Stagg St. ir Union .Avenue, 
Brooklyn. —Valdyba.

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

Darbininkų laikraštis ' 
gina jaunuoli negrą

Angliškas darbininku lai k- , 
rastis New Yorke kelia klau
simą. ko nutilo spauda :r pro- | 
kuratūra apie vieną iš keliu , 
Roches prisipažinimu žmogžu- . 
dystėje.

Laikraštis primena, jog Ro
che prisipažino, kad jis nu-* 
žudęs ir \ Mrs. Josephine 
Brown ir marininką Bates, < 
Bet kad už tas dvi žmogžu
dystes Queens prokuratūra ■ 
jau buvo Įkalinusi kitus du ( 
’ainius vyrus, Freeman ir P fe- • 
fferi. tad Queens prokuroras ■ 
Quinn iš*'sykio nuginčijo, kad į 
Roches prisipažinimai neturi 1 
“faktiško pagrindo.”

Tardžiusieji Rochę nenore- ; 
io nusileisti. Pagaliau ir i 
Queens prokuratūra sutiko ■ 
pertardyti Rochę. Roches pa- , 
rodymai patikrinę, kad jis 
apie Bates žipogžudystę žino ( 
daugiau, negu nuteistasis Pfo-1 
fferis galėjo pasakvti ar poli-! 
cija žinojo. Sutikta perfardy- Į 
ti Pfefferi ir vra vilties. ka,d 
ji išteisins.

Darbininku laikraštis linki, 
kad Pfefferis būtu išteisintas, 
jeigu jis buvo nekaltai ikalin-o 
tas. Tačiau klausia: dėlko 

i spauda ir prokuratūra užsi
čiaupė apie Ereemaną. kuris 
taipgi nuteistas už kitą žmog
žudystę. klirią prisipažino tas 
pats Roche? Ar dėl to, kad 
nuteistasis iki 20 metu kalėti 
18 metu jaunuolis Freeman 
yra negras?

i S-ja s

Veiickūnieiie laidos birželio 25

PIKNIKAS
• Z’

Rengia Dienraštis Laisve

Liepos 4 July
Piknikas Įvyks jei ir lytų, nes ten yra didelė 

salė šokiams ir valgiais aptarnavimai.

National Hall & Park
.65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Įžanga 75c asmeniui (taksai Įskaityti)

, Pradžia 2-rą valandą po pietų

Išsikirpkite ir turėkite kelrodį:

Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti IN
DEPENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys 
gaunamas ant kampu Union Avė. ir Grand St.,*' taipgi Union 
ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį j Queens puse, išlip
kite ant 65th St. stoties.

AUTOMOBILIAIS važiuojant nuo Richmond Hill Queens 
Blvd., privažiavę 691 h St., sukite po dešinei, važiuokite iki 
[MTvažinosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roosevelt Ave. 
sukite po kairei ir čia rasite National Hall and Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko miesto, per 
Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės po kairei ir 
važiuokite iškeltu keliu j Long Island. Pervažiavę Kosciusko 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei j 65th PI. ir važiuo
kite skersai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. Čia sukite po 
dešinei, važiuokite iki 69th St., sukite po kairei j 69th St., an
trame bloke vėl sukite po kairei ir čia bus parkas.

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 761 h 
St., sukite po kairei j 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; 
sukite po dešinei j Roosevelt Ave., važiuokite iki 69th St., čia 
sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus 
parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai 
privažiavus lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko 
nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. ir 65th PI. ant Roosevelt Av. 
pasiparkinę karus, galite pėsti ateit į parką.

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU

Iš Grand Central stoties imkite Flushing traukini ir išlip
kite ant 69th Street stoties. Čia yra parkas.

Iš Pennsylvanijos stoties imkite žemai po stotimi Indepen
dent Line 8th Avenue (Queens) traukini ir išlipkite ant Jack- 
son Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite keletą bloką at
gal ir rasite pikniko vietą.

Ona Venckūnienė (Babar- 
skaitė) mirė birželio 22-rą. 
Pašarvota Šalinr-ko šermeni
nėje. 8-1-02 -Jamaica Ave.. 
Wood havene (BMT -Jamaica 
lino IWrest Parkway stotis). 
Laidos birželio 25-tą, 2 vai. 
po pietą. Cypress Hills kapi
nėse1.

Velionė paėjo iš Simno vals
čiaus. Barčįų kaimo. -Jos mo
tina mirė 192 1 m., o tėvas 
apie 1938 m.

Amerikon Ona pirmu kartu 
atvyko 1908 metais, i Shenan
doah. Pa. Vėliau persikėlė Į 
Pittsburghą. 19 I 5 metu spaliu 
15-tą išėjo už Vinco Vcnckū- 
no Ten jie susilaukė ir duk
reles 1918 ihotą vasario litą. 
Pabaigoje vasario persikėlė i 
Philadelphiją. pas dd. Karo
sus ir ten gyveno apie porą 
meti!, 

t
Po karo . Venckūnai nu

sprendė grizli i tėvyne ir J92*1 
metu rugpjūčio mėnesi išplau
kė Lietuvon. Tačiau darbo 
žmonių niekas nepasitiko su į 
duona, druska ir darbu. Per- Į 
gyvenę daug sunkumu, 1920 ; 
metu liepos G d. jie išvyko i 
Argentinon. ;

Argentina taipgi nebuvo ii' 1 
(kibai- nėra laimės šalimi. Ve- ' 
lionė ir jos vyras tą Įsikūrimo 
svetimojo salyje laikotarpi 
prisimena su ašaromis ir ap- 
gailavimu vargo praleistų mc-,1 
tu. nors vienas ir kitas nebe-i 
vo paskutiniai sumanumo iri 
darbe, kada tu darbą galima 
buvo gauti.

Pastangose sukurt šviesesni i 
gyvenimą sau ir dukrelei ji Į 
suprato, jog tik organizaci jos i 
pagalba tebus galima Įgyven- ' 
dinti geriausias žmonijos ' ii- ' 
lis. Stojo į tuomet \gyvavus*ą 
Argentinoje Lietuviu Darbi
ninką Susivienijimą ir jame 
darbavosi nagai goriausią sa
vo išgalę. Atvykusi Į -T. V. 
taipgi stojo i Mot. Klubą, nors 
pažeista sveikata iau neleido 
iamo veikliai dalyvauti. |

Vos tik Įsikūrus gyvenimo,! 
1931 m. pradėjo sirgti tulžies! 
; i e s Ve i k a ta. x G i 19 3 2 m et a f s ! 
išleidus jauną dukrelę i jo.- , 
gimtąja šąli Jungtines Valsti
jas, Venckūnienės sveil acn 
dar daugiau pablogėjo iš rū- 
pestios ir ilgesio, Užėjęs ka
ras sutrukdė išvažiavimą pas 
dukterį. Tais laikais gyveni
mas atrodė toks suardyta.*, j 
beviltis Sveikatą dildė. Buvo

ištisi menesiai, kuriais negalė
jo iš lovos pakilti.

Pagaliau. 19-15 metu rug
pjūčio 15-tą atvažiavo čionai, 
susitik'.-) (lukteri. Džiaugsmo 
pajėga lyg ir atgaivino, svei
kata pagerėjo ir neblogai tar
navo dar bent 4-5 metus.

1953 motą rugpjūtį pasiju
to silpnėjanti. Spaliu menesi 
pasidavė i ligonine. Ten daug 
tyrinėjo, tačiau nieko nedarė 
pataisoms, nei teikė žinią apie 
lai. kas jai kenkė. Viduržie
miu buvo tartum sustiprėjusi 
trejetui mėnesiu. Bot nuo ko
vo mėnesio ėjo žemyn ir že
myn. Apie? 2(1 geg. ji vol pasi
davė ligoninėn. Birželio 8-tą 
Gande ją operuoti. Tačiau ta 
operacija negalėjo jai begel- 
bėti, ti!< daug skausmu dėl to 
mi kent ėjo.

Iki pat paskiausią valandą 
1 tirėjo pilną sąmonę.' kalbėjo 
Naktį iš šeštadienio į sekma
dieni jos padėtis staigiai ne
blogojo. Jos prižiūrovai Wyc
koff Heights ligoninėje pa
šaukė kunigą. Ti tuo tarpu 
buvusi silpna, kad n c1 gal ė j u si 
kalbėti. tad tik* ranka numo
jusi, kad nereikia. Kunigas 
pasitraukęs ir nuošaliai sau 
papoteriavęs. No už ilgo pri
buvo i)- šeima, kuri budėjo 
prie jos iki atėjo jos paskuti
ne valanda.

Velione visą laiką, gal iki 
paskiausiu valandą. turėjo 
vilties pasveikti ir grįžti na
mo, Gyvenimas dabar buvo 
laimingesnis, negu kada pir
miau. Visą laiką gyveno sykiu 
su dukra, žentu ir taip malo
niomis anūkėmis. Vyras ir 
ž(>ntas dirbo, šeima nobevar- 
gino n e datekliai.

Paliko čionai vyrą Vincą, 
dukterį Valentiną ir žentą Al 
Nevinskus, anūkes Annc ir 
Joyce: seserį Marę žagulis. 
gy ve n a n č i ą M a i i a n o y C i t y : 
brolį Joną Babarską. Pitts-i 
Inirghe: pusseserę Jievą šhi- 
penienę. Lietuvoje liko brolis 
ir sesuo.

D-ė

Brooklynietis T). McLarren. 
5 1 motą, rastas miręs kamba
ryje Hotel Seville, New Yor
ke. Buvo Mead Textile Fab
rics firmos viršininku.

Ar Jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

*

B’WAY at 
51st ST.

Doors open 
Sun. 11:30 A. M. WORLD PREMIERE!

THFColumbia's M
CAINE

MUTINY
HUMPHREY JOSE VAN FRED
BOGART- FERRER ■ JOHNSON ■ MacMURRAY

VINCAS SODAITIS

Užlaiko I

PETRAS KAPICKAS 

ikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Vergreen 4-8174

; Antrasis amerikonas 
laimėjo žaismę

Lairy Evans laimėjo šach
matą žaismę antraj’amę roun- 
d(> prieš tarybinį žaidėją 
Mark Taimanov. -Jis tapo ant
ruoju amerikonu, laimėjusiu 
žaismę prieš tarybini to pat 

į sporto ekspertą. Evans su 
j Taimanovu yra 8-tasis tvmąs, 
i prie 8-jo staliuko.

Antrajam roundui esant 
i netoli pabaigos, tarybiniai 
i žaidėjai savo kreditui turėjo 
| 19 ii- pusę taško, amerikonai 
Į-i ii* puse. Vienos poros žaisme 
i ieb(‘bu\'o nebaigta.
Į Trečiasis roundas prasidėjo 
! pirmadienį, ketvirtasis, pasku
tinis. trečiadienio ■ vakara.

Victor Mature vaidina ’ 
Demetrijų naujoje Cinema- 
Scope filmoje “Demetrius 
and the Gladiators.’’

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

&

BEDFORD
Air Conditioner

IŠPARDAVIMAS!!
Nužeminta Kaina!

DYKAI Įdedama 
SAUKITE MR. GOULD 

BEDFORD STORES 
Tel. PR. 8-1000

CHINCHILLAS
Nuo I iki 100 pi'.'Klčkit savo skie
pe. Pasidžiaugkito pelnu! Mielai 
išmokinsime jus kaip. Visi chin
chillas tikros x’eisk's. registruoti 
ir N. C. B. A. Willard Georgo 
graded.
STUART CHINCHILLA RAM H 

Washingtonville, N. Y.
Ph. 4 161

Pristatome asmeniškai b'i kur U.S.

RANDAVO,JIMAT
PASIRENDAVOJA apartment as 

j mažai šeimynai. Rondauninkas gali 
į imt 4-ris arba 3-ris kambarius. Su 
renda susitaikysim.

• J. Juška
113-09 107th Avė.

Richmond Hill 19, N. Y. 
Tel. Virginia 8-3675 

(120-122)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868

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

1 MATTHEW A.» <

: BUYUS :• <
♦ (BUYAUSKAS) <
» <
J LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

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

ACW of A 54 Skyriaus 
valdybos rinkimo 
balsavimų pasekmės 

X ■

Birželio 17 d. įvyko AmaL 
gnmeitą Kriaučių Unijos 5 1 
Skyriaus valdybos ir delegato 

.rinkimai. Balsavimas buvo 
i slaptas, tai yra: balotais. Lio- 
; tuviai kriaučiai 54 skyriaus 
j nariai jau per paskutiniuosius 

l-:‘?leris metus pakeitė viešą, 
j ranką pakėlimu, balsavimą Į 
i slaptą balsavimą balotais.

Pasirodo, kad balotais bal- 
j ravimas yra daug praktiškes- 
i uis ir teisingesnis, nes narys 
gali balsuoti už ką jis nori, 
niekas jam jokios pastabos 
nedarvs nes niekas nežino, už I • ’

: katra' asmenį jis balsavo.
Birželio 17 d, balsavime 

1 laimėjo demokratijos nalaiky- 
I tojai, senoji valdyba ir i dolc- 
j gato vietą laimėje C. Kiindro- 
t.'.s prieš J. Hermaną.

Kriaučiai nepaisė, kad tūli 
laikraščiai šmeižė dabartinę 1 
skyriaus valdvbą. Nepaisė. , 
kad tie laikraščiai ir pralotas i 
Balkūnas piršo už delegatą.- 
Joną Hermaną, pirmininko, 
’vietai Jurgį žarulį. sekreto- 1 
r iau s vietai Praną Va i tu kai- > 
tį. iždininko vietai Sutkų, Tn- : 
drulį. Spūdį ir Dobrovolskį.

Balsavimo pasekmės:
Delegato pareigoms Char- : 

Įlos Kundrotas gavo balsu 241. 
I gi Jonas Hermanas tiktai 132c

Pirmininko pareigoms Vin- . 
c a s Zaveckas gavo balsą 207 į 
gi Jurgis žarų lis tiktai 116.

I

Ir taip visa senoji valdyba į 
gavo balsą beveik dvigubai.

Kriaučius

Aido Choras I
Birželio 25-tos vakarą pa

mokoms lauksime visų choris
tą. Peikia gerai pasiruošti ' 
dainavimui Laisvės piknike.

I taipgi pasitarti, kada ii’ ko
kias turėsimo atostogas, kuo 
pradėsime kitą sezoną. O po 
dainų turėsime biskelį kito-, 
kios linksmybės.

Valdyba

Jackson Heights gyvento
jas Frank Sabatelli kaltina
mas. kad jo auto sužalojo 
jaunuolę Margaret Hatfield ir 
kad jis pabėgo iš nelaimės 
vietos. Jį suėmė jo automobi
liui apsivertus ant kelio.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas- 

Į dieną atneš jums j namus 
i svarbiausias žinias iš viso pa

saulio.

Laikas jau JCSŲ
, DIVONUS VALYTI 

PROFESIJINIAI! 
REGAL & BAY RIDGE 

CARPET CLEANING CO.’S, Inc.
147 Lawrence Avenue 
Tel. GEdney 8-.V?l1

’ TONY’S I
I 

UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
■
I ANTANAS LEIMONAS ?
| Savininkas |

! 306 UNION AVENUE Į
I BROOKLYN, N. Y. i
J Gerai Patyręs Barberis į
į- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

----------------- ' --------■ ■ - -IĮ

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

PRI'ZIT’Rfc TOJ A—TARN AI T L 

.hiiiiirt^liiiksiiu;. (>\\’<jii, 
prižiūiėlX 3 berniukus NiZrJwlinis 
darbas. Nuosavas kambarys mi TV. 
$40 i savaitę pradžiai

Tol. RE. 9-5 421
'122-123)

MALE and FEMALE

PORA — BLAIVA
Daržininkas, aptaisymarns vyras; 

virėja narni) darbininkė. Vasarą 
Berkshire Mountains, o vėliau Long 
Island; šeima susideda iš 2 suaugu
sių. atskiras apartrnenias, gera alag. 
Reikalingi pa liūdi i ima i.

Bo\ J. 21 B, Room 830
II W. 12nd SI ., N. Y. C.

(121-123)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS •
SUPERINTENDENT

Dėl 35 apari, namo Williamsburge 
Mokantys mažų pataisymų. 4 rūmų 

apartment as. prideM»t algą.
šaukite popiet 4 vai.

Tel. MU. 4-6518
1122-124)

REAL ESTATE/

YONKERS. 18 Charnberhiito A ve.
Gerai būdavot as. naujas. 2 šeimom 
mūrinis namas. Aliejum karštu šil
domas, dviem karam garadžius. daug 
ekstra įrengimų, gera sekcija, arti 
visų patogumų. Atdaras apžiūrėji
mui. 1 blokas j pietus nuo Loring 
ir Central Avenues, geras pirkinys, 
parduodamas prieinamai.

šaukit e savininką: 
TeJ. Yonkers 9-6659

1120-126)

1 AR ROCKAWAY
14 rūmų namas, tinkantis 1 2- 3 
šeimom, -1 maudynės, automatiškai 
apšildomas. 3 karų garadžius, eks
tra padėliam viela. 4 rūmai viršuj 
garadžiaus, vaisiniai medžiai. Taipgi 
4 rūnių apšildomas bungalow šalę 
jūrų, vaisiniai medžiai, aptverta, iš
taisytas skiepas. Turite pamatyti 
šiuos gražius namus, kad įvertinti. 
Šaukite savininką:

Tel. FA. 7-0083
s <118-124)

ASTORIA
Gerai būdavot as medinis ir šingelių 
2 šeimų namas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum šildomas, garadžius, plotas 
50x100. Gražus kiemas. Visiškai iš
tuštinamas parduodant. Pirkinys už 
$12.500.

GI S SCHWEITZER
3101 36th Avė., Asloria, L. I.

Telefonas RA. (<-3468 
j (121-127)

For Rent

FOREST HILLS
Paslrandavoja Krautuvė 20x70

Tinkanti Kepyklai arba Bar & Grill 
Prieinama randa.

Kreipkitės:
Tel. CU. 5-6688

<1121-123)

HIGHLAND—ULSTER COUNTY 
Gražus 8 šeimų namas, gražiai iš- 
iornišiuotas ant 86 akrų žemės. Vi
sos grindys kcnlile. ugniavietė. 7 
kub. pėdų šaldytuvas, comb, sinka, 
geso ir aliejaus pečius. Visi miesto 
patogumai. Turi būl pamatytas, kad 
įvertinti. Viso amžiaus namas par
duodamas labai prieinamai. Šaukite 
savininką.

l’L. 3-3346 darbo dienomis 
Highland 7-1071 šeštad. ir sekinad.

(122-124)

For Rent

ROSENDALE
4 rūmų Bungalow, gražiai išforni- 

Šiuolas, šaldytuvas, pečius. Arti baž
nyčių ir miestelio, trumpas nuėji
mas j maudynes, ari i žuvavimo. 
Prieinama randa. *

Šaukite M O. 4-5315 "
< 122-123)

Ridgewoodietis Georgo 
Maurer, 23 metų, užsimušė 
su autd mašina apsivedęs tris 
kartus ant kelio prie Metro
politan ir Gardner Avės.

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtu Birželio (June) 24, 1954




