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KRISLAI
Ona Venckūnienė.
Ginčas dėl kryžiaus.
Prometėjus irgi buvo pri

kaltas.
Subversyvt liūs kryžiavojo

seniai.
Rašo R. MIZARA

Šiuos žodžius rasa ii!
\’enckIndėnės pa'aikai rainiai 
ilsisi šermeninėje.

Velionė buvo progri syvų, 
maloni, draugiška, tauri mo
teris.

Arčiausiai ja pažinau bū
damas Buenos Aires mieste. 
Argentinoje. Ji suprato darbo 
žmonių reikalus ir kuo bega
lėdama juos palaikė.

Oną Venckūnienę, kr.ip ii 
daugeli kitu mūsą geru žmo
nių. be laiko išplėšė nelaboji 
vėžio liga.

Laisvieciu vardu reiškiu 
nuoširdžią užuojautą \elionė:i 
vyrui Vincui Venckūnui. duk
rai Valentinai. žentui Al. Xa- 
vinskui. visiems artimiesiems 
bei draugams. O jai pačiai' 
ramiai ilsėtis Cypress Hills 
kapiniu žemėje.

Vienybė dar vis ginčijas’ 
su pranciškonais dėl kryžiaus.

Dėl to. kad to laikrašči > 
v:enas beuferadarhis ainiai pa
rašė, Jįj'g' Kristus buvo nukry- 
žiavotas ne ant tokio kry
žiaus. kokį vaizduoja kataliku 
dailininkai, tai kunigai pava
dino Vienybę ‘“bedievišku 
laikraščiu”' ir paskelbė jai 
boikotą.

Nesu Vienybės pairi jotas. 
I»pt pasukusiu. kad tok’s ku
nigą “žygis” yra pusbernišku 
va r jot u (laibas.

Juk net ne visi ir krikščio
nys vienodai vaizduoja Kris
taus ant Kryžiaus prikalima: 
pravoslavu Kristus prikaltas 
keturiomis vynimis (evekais). 
o kataliku — trimis.

Kristus ir du latrai nebuvo,taptų priimtas, tai “komu- 
pirmieii. prikalti prie kry- i nistai palaipsniui užimtų 
ž.’aus. Thailanda, Burma... o pa-

Daug anksčiau prieš krikS-j ,kui eaĮ įr Tndiią.” 
čion.vbę K:u-ta(feno.ie -i.ibver-' Naujoji karinė sąjunga 
šyvius žmones kryžiavojo. ______ . ____ _________ ”

O ^senovės graiku dievas 
Promjr fėjų, legendarinį’ žmo
nijai ugnies suteikėją, sukilusi 
prieš Zeusą. prikalė prie 
Kaukazo kalnu uolos. Tai ir-
gi buvo noki yžiavojimaš! 
Prane ikonai turėtu pa.sk a it v- 
ti Aischilo tragedijas.

Romoje, po didžiulio vergu 
sukilimo, kuriam vadovavo di
dysis Spartakas. tūkstančius 
sukilėliu spartakieČiu gyvus 
nukryžiavojo pakelėse, ir ju 
kūnai ant kryžių kabojo, kol 
sugedo ir nukrito arba buvo 
sulesti paukščiu ir suėsti įvai
rių vabalų.

Kokie tie kryžiai buvo? 
Ar jie buvo tikrai toki“, ko
kius šiandien katalikų daili
ninkai mums piešia?

Tenka daleisti. kad jų buvo 
visokių formų.

Vienas dalykas turi būti 
aiškus: kai subversyvėli Kris
tų kryžiavojo. tai jo žudyto
jai kryžiaus jam neabliavo ir 
nešima vo.

Taip / senovėje s u b ve rsy- 
vius žnrones, tuos, kinio veik
davo prieš valdančiuosius luo
mus, — eilėje saliu kryžiavo- 
davo gyvus^Jcad labiau nu-

(Tąsa 5-tam pusi.)

PRASIDEDA CHURCHILLO | Sovietai protestuoja* kad
GINČAI SU AMERIKOS 

Įvadais washingtone
į Amerika užgrobė jų laivą

Washington. — Sovietui AMERIKA UŽSIGINA

REPUBLIKONŲ VADAS 
KN0WLAND SMERKIA

i ANGLIJOS POLITIKĄ
Washington.— Penktadie

ni atlėkė Anglijos premje
ras Winston Churchill su 
<avo užsienio reikalu mi
nistru A. Edenu derėtis su 
prezidentu Eisenhoweriu ir 
valstybės sekretorium Dul
lest!, ypač apie politiką lin
kui Azijos.

Senatorius Knowland, re- 
publikonų vadas Senate, ne
laukdamas Churchillo at- 
skridimo, jau ketvirtadienį 
viešai pasmerkė Anglijos 
politiką tuo klausimu.

Knowlandas labiausiai nie- 
kino Anglijos užsieninio mi
nistro Edeno pareiškimą 
- eimui trečiadienį. Nes Ede
nas kritikavo Amerikos per
šama nauja karine .sutartį 
kovai prieš komunizmą In
dokinijoje ir kituose vieti
niai - rytinės Azijos kraš
tuose.

To vieton Edenas siūlė 
Amerikai ir kitiems vakari
niams kraštams padaryti 
nepuolimo sutartį su Kini
jos Liaudies Respublika i r 
Sovietu Sąiunga, kad gali
ma būtų užbaigti Indokini- 
jos kara ir užtikrinti taiką 
toje Azijos srityje.. Tai bū
tu panašu į Locarno sutar
tį, padarytą po Pirmo io pa
saulinio karo, sakė Edenas.

Knowlandas ,w pasakojo, 
kad “jokia sutartis su ko
munistais neverta net po
piergalio, ant kurio ji pa
rašyta.” Jis gąsdino, kad 
jeigu Edeno p a s i ū 1 v m a s

Kinija nušovė 10 
Čiango lėktuvų

Peking. — Kinijos radijas 
I praneša, kad jos gynėjai 
į neseniai sužalojo penkis 
Čiang Kai-šeko kinu- tauti- 

; ninku karinius laivus iš 
i Formozos salos, o pereitą 
'mėnesį ir šio mėnesio pra
džioje nukirto 10 čiango 

i amerikinių lėktuvų ir ap- 
i daužė 5 kitus.

Tie lėktuvai užpuldinėjo 
j Kinijos Čekiango provinci- 
| ją.

Sovietiniai šachmatistai 
j galutinai išlošė i ' __

New York. — Sovietiniai 
1 šachmatininkai gal u t i n a i 
i laimėjo kontestą prieš ame
rikiečius. Jie buvo perga- 

I lėtojai 20-je losiu, o ameri- 
' kiečiai išlošė 12.

Paskutines šachmatmin
dui varžybas ketvirtadienio 
| vakare, Roosevelt hotelyje, 
' stebėjo daugiau kaip 1,000 
I publikos.

| prieš komunizmą Azijoj, 
[pasak Knowlando, “reika- 
įlinga ne tiktai tam, kad at- 
|muštų komunistinį įsiverži
mą iš svetur, bet kad su
muštu ir namini komuniz
mą tuose kraštuose.”

Bus ginčų tar]) Anglijos 
ministru ir Eisenhowerio 
valdžios taip pat kitais 
svarbiais klausimais.

Tunisiečiai nukovė dar 
du francūzŲ karius

Tunis. — Tunisijos tauti
ninkai užmušė vieną fran- 
cūzų puskarininkį ir vieną 
kareivį ir sužeidė du fran- 
cūzus policininkus.

F ra n cū zų genera 1 -g uber- 
natorius Voizard išlėkė Pa
ryžiun tartis su valdžia, 
kaip nuslopinti pasmarkė
jo šią tunisiečių kovą už ne
priklausomybę nuo Franci- 
jos.

Francijos seimas 
užgiria premjero 
derybas su Čou En-lai

Paryžius.— Francijos sei
mas 433 balsais prieš 23 už- 
gyrė savo premjero Men- 
des-Fran.ce vedamas dery
bas su Čou En-lai, Kini jos j 
premjeru, dėl paliaubų In
dokinijoje.

Mendes - F ran co pr an esė 
seimui, jog čou En-lai suti
ko su garbingomis Franci- 
jai paliaubomis ir kad po 
paliaubinės sutarties būtų 
vedama politinės derybos.

Čou En-lai, darydamas 
Francijai nuolaidą, jau pa
sižadėjo nekliudyti dviejų 
Indokinijos valstijų—Kam- 
bodijos ir Laoso, sakė Men
des.

Taigi >derybos eitų dau
giausiai dėl Vietnamo, svar
biausios Indokinijoj valsti
jos.

Demokratinės Vietnamo 
Respublikos kariu o m e n e 
yra užėmus daugiau kaip 
du trečdaliu Vietnamo. Ir 
suprantama, kad didžioji 
šiaurinė jo dalis turės būti 
užleista Vietnamo respubli
kai.

Danija taipgi uždraudžia 
Jankiam krėst, jos laivus

Kopenhagen, Danija. — 
Danijos valdžia taip pat at
metė Jungtinių Valstijų rei
kalavimą leisti a m e r i k o - 
nams jūrose krėsti plau
kiančius į Guatemala pre
kinius danų laivus, jieškant 
juose ginklų.

Anglija, Francija, Holan- 
dija ir Norvegija jau pir
miau uždraudė Amerikai 
krėsti tokius jų laivus,

Sąjunga užprotestavo, kad 
Amerikos karo laivas už
grobė naftini’ (alieji”į) So
vietų laivą Tuapse, beplau
kiant jam atviromis jūro
mis tarp Formozos salos ir 
Filipinų.

Sovietu vvriausvbė reika
lauja sugrąžint laivą, jo 
krovinius ir jūrininkus ir 
aštriai nubaust užgrobimo 
kaltininkus. Sako, Sovietų 
valdžia, turės daryti tinka
mus atspirties žingsnius, 
jeigu amerikonai dar kliu
dytų Sovietų laivams.

Kubos studentai sudaro kovos 
[brigadas (aiatemalai ginti

ko nauji daugmemški mi-Guatemala City.— Kūbos 
į Universiteto studentai su- 
j darė dvi savo brigadas tal- 
rkon progresyvei Guatema
los valdžiai prieš įsiveržė- 

{liūs.
Hondūro studentai suren

gė didžiulę demonstraciją 
I protestui prieš užpuolimą 
i Guatemalos. 3,000 studentu 
susirikiavo į sargybą, kuri 
saugojo demonstrantus nuo 
policijos.

Paremti 'Guatemala! įvy

NU OLA TINI AI STREIKĄ I
PURTO ITALIJA

* 4— ’

Roma. — Generaline Italų 
Darbo Konfederacija pa
skelbė visuotiną streiką Ro
mos provincijoje liepos 2 d. 
Konfederacijai vadovauja 
komunistai bei kairieji so
cialistai.

Įvairiose pramonėse išti
soje Italijoje kartojasi 
trumpi streikai nuo keleto 
valandų iki vienos kitos 
dienos. Reikalauja daugiau 
algos.

Taip šiomis dieno ni i s 
streikavo metalistai, geso 
darbininkai, elektrininkai, 
namų statytojai, cemento 
darbininkai, gatv e k a r i ų 
konduktoriai ir kiti.

Dvi valandas streikavo 
net muzikantai didžiųjų or-

Yonkerso karpetaunė 
perkrausima kitur

Yonkers, N. Y. — Alex
ander Smith karpetų (divo- 
nų) kompanija nusprendė 
perkraustyt savo fabriko 
mašineriją iš Yonkerso į 
Greenville, Miss, valstijoje, 
kur nėra jokios unijos kom
panijos fabrike.

Taip kompanija žiauriai 
keršija CIO Audeklinių 
Darbininkų Unijai, kurios 
2,500 nariu tęsė streiką 
Yonkerse.

Dallas, Tex. — St. Paul’s 
katalikų ligoninė jau pri
ims ir 5 negrus daktarus, '

Amerikos valstybės de- 
| partmentas pareiškė, kad 
“joks Jungtinių Valstijų 
laivas neužgrobė sovietinio 
laiyo.” '

Taigi sunrantama, kad jį 
: užgrobė Čiang Kai-šeko ki
nai tautininkai iš Formo- 

į zos, naudodami Amerikos 
i “paskolintus” jiems kail
inius laivus, plaukiojančius 
I po Čiango vėliava.

Taip čiangininkai jau pir- 
i miau, vartodami ameriki- 
[ nius karo laivus, užgrobė 
[ du prekinius Lenki jos lai- 
‘ v u s.

ti n gai Argentinoje, Čilėje, 
U r u g u a y’ju je, Kubo je ir 
įvairiuose Meksikos mies
tuose. Visur buvo kaltina
mos Jungtines Valstijos už 
suruošimą įsiveržimo i Gua
temala. ►

Panamos Universitetas 
uždarė 24-rioms- valandoms 
visas klases,' pare i š k i a n t 
vienybę su Guatemalos stu
dentais, ginančiais savo val
džią.

! kestrų, kai]) kad Scala, Mi- 
jlane, ir Santa Cecilia, Ro- 
|moje.

DIDYSIS ŽEMĖS DARBI
NINKU STREIKAS

Jau trečias mėnuo kai 
i s t r e i k u o j a' d a u g i a u k a i p 
100,000 bernų dvaruose ir 

■dideliuose ūkiuose Ferraros 
j provincijoje, derlingajame 
I Po upes klonyje, šiaurinėje 
■ Italijoje.

Nors streikieriai apsiėmė 
galvijus prižiūrėti, bet, sa
koma, 60,000 galvijų ba
dauja.

Valdžia atsiuntė policiją 
ir gaisragesius. kad suvaly- 

! tų derlius ir gelbėtų galvi- 
'jus.

A-bomba gali sunaikint 
akis už 40 mylių

San Francisco. — Keturi 
daktarai iš Texas valstijos 
sakė Amerikos Gydytojų 
S u s i v i e n i, j i m <) su važ i a v i m u i, 
kad atominės bombos eks- 
olozija gali sus p r o g d i n t 
žmogui akis už 40 mylių.

Tokių bombų sprogdini
mai Nevados valstijoje pa
gadino akis kralikams (triu
šiams) daugiau kaip už 40 
mylių. Didžiausias pavojus 
akims yra iš baisios atomi
nės šviesos, “100 sykių 
smarkesnės už saulę.”

ORAS.^—Karšta giedra;

: 11X1 TAUTOS SVARSTO
i NAUJA GUATEMALOS 
(ATSIŠAUKIMĄ
I
i -------- --------------- . . .
I NES ĮSIVERžeLIAI NE- pirmininkas šiam mėnesiui, 
i PAISO PIRMOJO SU- ,buvo atmetęs pačios Guate- 

DRAUDIMO malos reikalavimą sušaukt 
United Nations, N. Y. — naują tarybos susirinkimą.

[ Penktadienį buvo sušauktas : Tuomet susirinkimo pa- 
! aitras nepaprastas Jungti- ' reikalavo Sovietų Sąjunga, 
nių Tautų Saugumo Tary- Brazilija, Kolumbija bei ki
bus susirinkimas dėl Guate- ti Jungt. Tautų nariai. Taip

[ malos. Lodge ir buvo priverstas
i Amerikos delegatas Hen- sušaukt antrąjį susirinki- 
į ry Cabot Lodge, tarybos ,m3-

-------- -------------- ■-——H Pirmasis Saugumo Tary- 

Daugėja sirgimai vSJZpS

\ vaiku paralyžium ' ” E™'ŠI
--------- _|mus Guatemaloje ir užgi- 

Washington. — Valdinė [ nančią Jungtinių Tautų na- 
; Sveikatos Įstaiga praneša, i riams remti užpuolikus, 
i kad jai raportuota 421 nau- : ..
jas susirgimas kūdikiniu | Hondūro ir Nikaia-
paralyžium per paskutinę I reni^\n^ užpuolikai

i savaite, tai vra trečdaliu ! atakavę Guatema-
.daugiau, nekaip pir-nęsi 
' savaite.

Viso šiemet ta liga s 
sirgo jau 3,644 asmenys, o 
pernai tuo pat laikotarpiu 

|-3,519.
i ------------------------ -—

Amerika paskyrė 
$13,804,000 vakarų 
Berlyno bedarbiams

Washington. — Valdžia 
■paskyrė $13,804,000 bedar
biams pašelpti vakariniame 

j Berlyno ruožte, užimtame 
i amerikonu, anglu ir fran- 
cūzų.

Vakariniame Berlyne yra 
daugiau kai]) 200,000 be
darbių. ’ ▼

Amerikos valdžia sako, 
j turėtų būti atidaryti jiems 
vieši pašalpiniai darbai už 
tuos pinigus. 

_______
BUVĘS N. JERSEY GU
BERNATORIUS SUVO

GĘS $600,000
Trenton, N. J. - Tolesni 

! tyrinėjimai rodo, kad velio
nis republikonų politikie
rius Harold Hoffmanas, gu- 
bernatoriaudamas New Jer
sey valstijoje, nusuko iki 
$600’,000 valstijinių pinigų, 
daugiausiai iš bedarbių ap- 
draudos fondo.

Baltimore, Md. — Mary
land© Universitetas dar pir
mą sykį pradeda priimti ne
grus studentus.

Reikalaujama numušti belas 
trim politiniam kaliniam

San Francisco. — Nor
man Leonard prašė federal; 
apeliacijų teismą sumažini 
$155,000 užstatus, kurių 
valdžia reikalauja už. tris 
kaliforniečius,. suimtus už 
prieglaudos davimą nuteis
tiems pagal Smitho įstaty
mą komunistams, kurie' 
slapstėsi nuo bausmės.

Už*Sid Šteiną valdžia rei
kalauja $75,000 užstato, už 
Carlą Ross'$40,000 ir už S. 
Colemaną tiek pat.

Jie, amerikimais 
vais atskrisdami iš Hondu- 

įi‘o, vėl bombardavo ir kul- 
i kosvaidžiais iš oro šaudė ci- 
įvilinius Guatemalos gyven
tojus miestuose; mėtė šim- 

; ta-svarines bombas.'
Dabar gi įsiveržėliai per 

į savo radiją grasino juo la- 
! biau pasmarkint oro žygius 
' prieš Guatemalos sostine 
i bei kitus miestus, kaip sakė 
i Guatemalos ambasadorius 
i Ed. Castillo - Arriola savo 
' skunde Saugumo Tarybai. 
| Taip jie atakavo jau 45 
Guatemalos miestus bei kai
mus.

Tl

Guatemaliečiai laimi 
prieš Įsiveržėlius

i —'
Guatemala Cijy. — Gua- 

! temaliečiai sumušė įsiveržė
lius Gualane, Cikvimuloje 
ir atgriebė geležinkelių 

■ mazgą Morales, nukaudami 
bei suimdami visus užpuoli
kus Morales priemiestyje.

Smarkėja mūšiai. Parga
benta 300’ sužeistų karių į 
sostinę Guatemala City.

Slaptas prez. Eisenhowerio 
laiškas Synęmanni Rhee

Seoul, Korėja. — Prezi
dentas Eisenhoweris atsiun
tė slaptą laišką Syngmanui 
Rhee, Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentui.

Neoficialiai pranešama, 
kad Eisen h o w e r i s laiške 
kalba apie rekrutavimą di
desnės pietinių korėjiečių 
armijos prieš Šiaurės Ko
rėjos Liaudies Respubliką; 
žada tą armiją apginkluoti 
ir paskirtį amerikinius ofi- 
cierius jai išlavinti.

Hondūro policija šaudo 
studentų demonstracijas

Tegucigalpa, Honduras.— 
Policija čia šaudymais blaš
kė studentų demonstraciją 
už Guatemala. ►
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4CŪZIJOS premjeras, Pierre Men- 
siekiasi įvykdyti mūšių paliaubas

Indokinijoje. Jis darbuojasi.
Jei kalnas neateina pas Mahometą, tai Mahometas- 

Mendes-France nuvyko į Šveicarijoseina pas

kos premjeru ir užsienio reikalų ministru Čou En-lai.
Po pasitarimų Francūzijos premjeras pasakė, kad 

abudu premjerai sutiko pagrindiniais politiniais klausi
mais, kurie turės būti įvykdyti, kai bus pasirašytas mū-

bot Lodge, J r. Jis jį kriti
kuoja už tai, kodėl priešina
si ištyrimui invazijos į Gua
temalą.

Kaip žinia, Guatemalos 
atstovas Jųngt. 'kautose 
praėjusį sekmadienį Saugu
mo Taryboje reikalavo, kad 
saugumo Taryba paskirtų 
savo komisiją, kuri ištirtų 
dalyku padėtį Guatemaloje, 
kuri ištirtu, ar įsiveržėliai 
yra guatemaliečiai, ar jie 
yra iš kitų kraštų suorga
nizuoti užpuolikai.

Bet Mr. Lodge tam labai 
priešinosi ir jis dėl agreso
rių ž y g iii i G u at e m ai ą k a 1 -

Aiškus dalykas, Chou En-lai nevaldo Indokinijos, 
bet jis, kaip didžiulės Indokinijos kaimynės premjeras, 
pirmiau buvo pasitaręs su Indokinijos vyriausybe ir reiš-

Taigi yra vilties, kad neužilgo Indokinijoje mūšiai 
bus sulaikyti. O jei taip bus, tai bus didžiulis laimėji
mas viso pasaulio taikos trokštančių žmonių.

Tautos šiandien nežino ti
krosios Guatemaloje padė
ties, nors neoficialiai jos 
gerai žino, kad invazija į 
G u ate m a 1 ą b u v o šuo r g a n i - 
/.uotą United Fruit kompa
nijos, padedant Washing- 
tonui, taipgi b e n d r a dar- 
biaujant fašistinėms val
džioms iš Honduraso ir Ni
ka raguos.

NORI SAVO “ATSTOVO”
Naujienos praneša, kad 

“Vilniaus Krašto Lietuvių 

pirmininką, r e i k alau j ant, 
kad jos atstovas būtų pri-

siekiasi lais-

NEVYKSTA “LA IS VINTO! AMS’
TENKA JUOKTIS, skaitant komercinėje spaudoje 

pranešimus apie karą Guatemaloje.
Toji spauda pradėjo vadinti įsiveržėlius į Guatema

lą “laisvintojais,” — “army of liberation.”
.Kokie jie laisvintojai? Ką jie laisvina? Jie bando 

laisvinti United Fruit kompaniją, kad ji galėtų laisvai 
išnaudoti Guatemalos darbo žmones, kaip išnaudojo juos 
per ilgus metus. Ta “laisvintoji! armija 
vinti turčius, liaudies priešus.

* United Fruit kompanija ir visi tie “laisvintojai,” I 
agresoriai, šitaip samprotavo: Kai tik įsiveršime į Gua- į 
•temallą, kai tik pradėsime mūšius, tuojau Guatemalos I 
liaudis sukils prieš savo vyriausybę ir padės mums ją | 
nuversti. . ;

Bet tai buvo tuščios pastangos, tušti troškimai.
Guatemalos liaudis, Guatemalos nedidukė karinome- ; 

ne tvirtai gina savo vyriausybę, kurią vadovauja prezi 
dentas Jacob Arbenzas. Guatemaliečiai žino, kad ši vy- j 
riausybė yra jų pačių išrinkta, kad ji veikia pagal šalies i 
konstituciją, kad ji rūpinasi liaudies reikalais, todėl ją : 
reikia ginti. j

Taigi vaidinama dar vie
na komedija, bet Naujienos 
ją 'ima rimtu dalyku.

BIAI KANADOJE
Liaudies Balsas išspaus

dino- 'toki pranešimą iš; Ot-

HONDURASOSTUDENTAI
MUMS PATINKA, kad Honduraso respublikos Uni

versitetų Studentų Federacija nutarė remti Guatema-

Honduraso valdžia, kaip žinia, padarė invaziją j 
Guatemala. Honduras ir Nikaragua — vyriausieji kal
tininkai dėl agresijos prieš Guatemalą. Tačiau Hondu
raso studentai nepritaria savo valdžios agresoriškiems 
žygiams, o pritaria demokratinei Guatemalan

Jeigu šita į Guatemalą invazija bus atmušta, jei ji 
supliukš, tai galima tikėtis, kad ir Honduraso valdžia 
bus nuversta, nes žmonės jai nepritaria.

tawos, Kanados sostinės?: ! atstovų, ■< samdytojų ir vy-; šalis. 
; - “Kiek- laiko- atgal b u’v o [.riausybės/dtstoYų konfe- 
; pranešta, kad b e d a r b i u ■ rencija aptarimui, kaip su-!

kaičius Kanadoje žymiai1 mažinti nedarbą.”

j Italijos darbininku
i dienraštis ^L’Unita”

I ta 1 i j' (> s ■> k <) m u n i s tą i, n u <) 
j pabaigos .Antrojo Pasauli- 
’ nio Karo ■ iki. dabar, suge- 
! bėjo savo, laikraščius išau- 
! ginti didžiausiais laikraš- 
į šiais Europoje. Pavyzdžiui, 
j jų organo “L’Unita” tira
žas jau du kartu didesnis 
net už didžiausio buržuazi
jos

I rioerra
organo “Corrięre della 

tiraža. “L’Unita” 
platinamas visoj šalyj ketu- 
riolikoj tūkstančių vietų, ir 
skaitomas laikraščių milijo
nierium, kokių yra dabai i 
mažai, visame pasaulyje 
1953 metais, kai “L’Unita

MELAGIS ŠNIPAS
PAUL CROUCH yra FBI tarnautojas, profesiona

linis liudytojas prieš progresyvius žmones ir prieš ko
munistus. *

Jis gauna riebią algą, jis gerai gyvena iš savo ne
garbingo, nešvaraus, progresyvės žmonijos pasmerkto 
darbo. "

Aišku, kaip kiekvienas šnipas, taip ir Paul Crouch 
yra melagis. Ir jo melai jau pradeda būti iškelti vie
šumon. Net ii- komercinė spatida (švaresnioji) padeda 
šį tipą numaskuoti.

Crouch liudijo prieš Chicagoje gyvenantį dailinin- 
ką-kartūnistą Jacob Burck, kurį valdžia siekiasi depor
tuoti.

Na, ir ryšium su šia byla dabai1 iškyla aikštėn kai 
kurie Crouch’o melai, daryti po priesaika.

Šis šnipas yra liudijęs, būk jis yra kadaise buvęs 
“Miami Herald” laikraščio redaktorius. Gauti iš to laik
raščio afideivitai sako, jog Crouch niekad nėra buvęs to 
laikraščio redaktorius; jis ten dirbo tik mechaninį darbą.

Crouch yra liudijęs, kad jis “atsisakė nuo komuniz
mo” 1i?46 metais, atsisakė Teksuose, besikalbant su tei
sėju Oscar C. Dancy.

Dabar teisėjas Dancy sako: aš niekad savo gyveni
me neesu su Paul Crouch kalbėjęs, niekad nebuvau su 
juo susitikęs.

Tai tik du pavyzdžiai melų, kuriuos šis tipas yra 
atlikęs. Tų melų yra sukaupta ir daugiau.

žiūrėsime, ar šį melagi justicijos departmentas ims 
nagan.

“L’Unita

pralaimėjo. rinkimus, tai tą; 
dieną laikraščio buvo par-Į 
duota 1,574,379 egzemplio-1

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Birželio (June) 26, 1954

“L’Unita” pradėjo eiti le
galiai pirmą dieną po to, 
kai Aliantų jėgos įžygiavo į 
Romą. Pagal susitarimą su 
kitomis politinėmis antifa-- 
Ostinėmis partijomis pasi
dalinti fašistines spaustuves 
savo laikraščiams, “L’Uni- 
tai” teko fašistu konfedera
cijos organo spaustuvė. Bet 
kas iš. to.. Vokiečiai, pirn* 
a t s i t r a ūkdami iš miesto, 
spaustuvės mašinas paliko 
sudaužytas. Tačiau dėka 
pasišventėliams spaustuvės 
tipografams ir linotipinin
kams po vadovybe vieno se
no socialisto tipografo, “L’
Unita” pirmas n u m e r i s 
šiaip taip pavyko išleisti.

sumažėjo, nors daug aukš
tesnis, negu metai atgal. 
Dabar paaiški, kaip tas 
skaičius buvo sumažintas.

“Pabaigoj balandžio buvo 
‘tiktai’ 338,374 bedarbiai, 
kurie ėmė pašalpą, tai yra, 
18 procentų mažiau, negu 
pabaigoj kovo. Reiškia, be
darbių skaičius žymiai su
mažėjo, nors dar 123,132 
bedarbiais daugiau, negu 
tuo pat metų buvo pernai.

“Pasirodo, tačiau, kad tas 
sumažėjimas balandžio mė
nesį buvo iš tos priežasties, 
kad balandžio 15 dieną buvo 
nutraukta bedarbių apdrau- 
da 74,994 bedarbiams, ku
rie gavo tik pratęstą para-Į 
mą. Reiškia, tie bedarbiai 
buvo tik išbraukti iš ap- 
draudą imančių skaičiaus, 
bet ar jie gavo darbą, tai

“Bendrai visus sudėjus, 
balandžio pabaigoj galėjo 
būti virš 400,000 bedarbių. 
Apie nepilną laiką dirban
čius čia visai nekalbama. O 
tokių' šiandien taipgi gana 
daug.

“Ar bedarbiu skaičius su
mažėjo gegužes mėnesį, sta
tistikų nėra. Nekurie vasa
liniai darbai gal kiek padi
dėjo, bet matėm, kad auto 
industrija atleidžia tūkstan
čius. Taigi, neatrodo, kad 
bedarbiu skaičius būtu la
bai sumažėjęs. .

“Bedarbių skaičius Kana
doje beveik 150,000 didesnis 
šiemet, negu pernai buvo, 
baigiantis balandžio mėne
siui, kada paprastai atsi
naujina sezoniniai daąbai. 
Tai nelabai geras ženklas. 
Virš ‘400,000 bedarbiu ken- 
čia nuo nedarbo, kuomet 
neturėtų būti nei vieno.

“Daugelis unijų labai tei- Ameriką.

Pastabos
Rasizmas lošia nemenka 

rolę Guatemalos įvykiuose. 
A n g lo-saksiški šiaurės 
Amerikos šovinistai su pa
nieka žiūri į visą ispaniš
kai. ir portugališkai kalban- 

, Čia Pietų ir C e n t r a 1 i n ę 
Bet Guatemala 

singai siūlo, .kad būtų unijų ! ne tik ispaniškai kalbanti

T ai b u vo n epaprasta 
džiaugsmo diena spaudos 
darbininkams. ' Paverstoj 
laužu spaustuvėj buvo susi
daužta vyno stiklais už per
galę ir pasižadėta pasiimti 
atsakomybę už laikraščio 
“L’Unita ilgiausią gyveni
mą.

1945 metų pabaigoje laik
raščio leidimas buvo peror
ganizuotas pagal moderniš
kiausią darbo sistemą dide
liam dienraščiui ir pasiekė 

' tokio tvarkos tobulumo, ku- 

visoj Europoj vargiai žino
mas. “L’Unita” pradėjo ei- 

■ ti. vienu kartu keturiomis 
i visai šaliai laidomis (Mila
ne, Genuoje, Turine ir Ro
moje) ir 35 laidomis provin
cijoms, Laikraštį vedė 15 
redakciniu įstaigų, kurios 
pasiskirstė veikti įvairiose 
šalies vietose ir kartu būti 
administraciniais centrais.

Šiuo metu prie laikraščio 
dirba 506 tarnautojai, kaip 
žurnalistai, taip ir kitokį 
pareigūnai. Be to, dirba 122 
apmokami nuolatiniai ben
dradarbiai ir tūkstančiai 
laisvanorių korespondentų. 
Spaustuvėje dirba virš 600 
spaustuvininkų. Laikraštis 
turi’didelį tinklą žinių rin
kimui telegrafu, kuris api
ma Neapolį, Romą, Milaną, 
Turiną, Genua ir Florenci
ją. '

“L’Unita” taipgi turi 
daug nuolatinių korespon
dentų užsienyje: Londone, 

Berlyne, Pekine, Maskvoje, 
Varšuvoje, Pragoję, Buda
pešte. “L’Unita” vieninte
lis laikraštis Italijoje, kuris 
turėjo pasiuntęs korespon
dentus Kinijon paskutinės 
išsilaisvinimo fazės ' metu. 
Nieko “L’Unita” nepražiop
sojo, kas tik atsitinka pa
saulyje, ar tai būtų Korėjo
je, ai1 Egipte, ar Persijoje, 
ar Berlyne, visur jis siunčia 
savo stebėtojus korespon
dentus.

1949 metais laikraštis te
turėjo tik apie 400,000 skai
tytojų. Bet tais pačiais me
tais buvo sumanyta organi
zuoti “Laikraščio Draugų” 
komitetus, rupinimuisi jo 
skaitytojų. skaičiaus plėti
mu. Ir staiga laikraščio ti
ražas pakilo iki 1,000,000. 
Šiuo metu tokių komitetų 
laikraštis turi jau apie 70 
ir kiekvieną dieną jų daugė
ja.

Įdomios štai ir šios statis
tikos žinios apie “L’Unita”: 
1946 metais laikraščio leidi
mui popieriui išleista 168 
milijonai lirų, o jau 1952 
metais *— 795 milijonai lirų. 
Spaustuvės išlaidos 1946 m. 
tebuvo 111 milijonų lirų, o 
1952 m.—670 milijonų. Šiuo 
metu “L’Unita” metinis ba
lansas siekia virš 2 bilijo
nus lirų, c- \

Tai bent laikraštis! ’
S. Pauliškis

(Iš Liaudies Balso) .

Panašiai kaip Peruvijoje | 
ir Bolivijoje Pietų Ameri- i 
koje, taip Guatemala Cen- ! 
tralinėje Amerikoje yra in-i 
donų apgyventas kraštas.

Tik 30 krašto gyventojų ! 
; nuošimčių yra baltos arba 
maišytos baltų - indėnų kil
mės. 70 nuošimčių yra pilni 
indėnai. Ispan'ai, žinoma, 
sudaro daugumą 30% ma
žumoje, bet yra ir kitų tau
tybių žmonių. Taip, pavyz
džiui, prezidento Arbenzo- 
Gūzmano vardas rodytų, 
kai jis ispanų-vokiečių kil
mės, o vidaus reikalų mi
nistro Charnaud - MacDo
nald vardas, kad jis fran- 
eūzų-škotų kilmės.

Bet, kaip sakyta, didžioji 
Guatemalos gyventojų ma
sė yra indėnai.

Po ranka neturime davi
nių, ar Guatemalos indėnų 
tarpe dar vartojamos seno
sios vietinės kalbos, arba, 
kalbiniai jie pilnai suispa- 

jie indėnai, ir ką tas reiškia 
United Fruit anglo-saksiš- 
kų direktorių akyse, aišku 
be aiškinimo.

Pačioje pradžioje, 1944- 
įtais m., kai demokr a t i n ė 
'revoliucija Guatemaloje nu
šlavė karišką diktatorių, 
United Fruit ponai iš-Bos
tono netikėjo, kad žadėtos 
reformos bus pravestos gy
venime. Pasitarsime su nau
ja valdžia, padarysime bent 
kiek spaudimo, papirksime, 
kur 'reikės, — ir viskas bus 
po senovei, — jie sakė.

Bet jie nusivylė. Laips
niškai naujoji valdžia pra
dėjo pravesti r e f o r m a s. 
Pradėjo kurtis partijos po 
keistais vardais: Guatema- 
los Revoliucijos Partija, Re-

įvairios Žinios
Susidarė taikos bendras 

frontais
Brazilijos nacionalio kon

greso 117 deputatų nuo 
įvairių politinių partijų, 
gausūs kultūros ir moksle 
veikėjai, žymūs dailininkai 
ir artistai, katalikų bažny
čios dvasininkai, profesinio 
judėjimo vadovai ir kiti 
Brazilijos visuomenės at
stovai kovo 28 d. paskelbė 
laikraštyje “Imprensa Po
pular” pareiškimą, kuriame 
jie stoja ginti taikos.

“Dabartiniame pasaulyje, 
kupiname nesupratimo ir 
karo grėsmių,—sakoma pa
reiškime, — yra reikalingas 
visų kiekvienos šalies orga
nizacijų ir visų kultūrinių, 
politinių, ekonominių, reli
ginių ir kitokių sluoksnių 
atstovų susivienijimas, nu
kreiptas tarp ta utiniam 
įtempimui sumažinti, kas 
yra bendras visų tautų troš
kimas. Tokios tikslų vieny
bės pagrindas turi būti pla
tus pasikeitimas numonė- 
miš visų, kas suinteresuo
tas taikos išsaugojimu. Tuo 
būdu mes remiame idėją su
kviesti pasaulinį, susitikimą 
tarptautinio įtempimo su
mažinimo labui, ‘ kuriame 
tie, kurie atstovaus tautų 
valiai pasiekti taiką, galėtų 
tiesiog ir atvirai išreikšti 
savo nuomones, ir kur ga
lima būtų rasti kelius iš
spręsti r imto m s proble
moms, sudarančioms šiuo 
metu grėsmę taikai.’

Tarybiniu krepšininkų ko
manda — tarptautinių var
žybų Italijoje nugalėtoja

ROMA, V. 31 d. — Milane 
pasibaigė tarptautinės “Mai- 
rano taurės” varžybos. Rezul
tatu 87:54 Prancūzijos ko
manda nugalėjo Belgijos spor
tininkus. Čekoslovakijos krep
šininkai rezultatu 74 :56 lai
mėjo prieš Italijos komandą.

Su dideliu susidomėjimu 
buvo laukiamas Tarybų Są
jungos ir Vengrijos komandų 
susitikimas, kuris turėjo nu
lemti varžybų baigmę, žaidi
mas buvo nepaprastai įtemp
to pobūdžio. Nepaisant at
kaklaus Vengrijos sportininkų 
priešinimosi, Tarybų Sąjun-

voliucinė Liaudies Partija, 
Darbo Partija... Pradėjo 
augti naują literatūra, pra
dėjo vystytis pajėgus grafi
nis menas. Pradėjo augti 
nauja universitetinė karta. 
Bet kas blogiausia, pradėjo 
organizuotis patys žemiau
sioj i, tie, kuriuos United 
Fruit ponai iki tol skaitė 
klusniais darbo vergai s : 
konpensinai, lauko darbi
ninkai, indėnai...

Nauja poezija ir naujas 
grafinis menas nebūtų tiek 
erzinęs United Fruit direk
torių, kurie to visvien nesu
prato. Bet jie suprato, kuo
met pradėta jų plantacijas 
konfiskuoti. Jie suprato, ir 
dar kaip, kai valdžia pradė
jo juos'traktuoti kaip kom
paniją, o ne kaip valstybę 
valstybėje!

Taip prieita prie dabar
tinio stovio, prie to, kad 
reikėjo šauktis Fosterio 
Dulleso (diplomatijos), ku
ris šaukėsi savo brolio Al- 
leno (žvalgybos), kuri žval
gėsi ginklų ir talkininkų 
(marionetinių diktatorėlių 
Centralinėje A m e r i koje). 
Faktinai reikėjo eiti taip 
toli, kad pravesti invaziją.

Ir vis dėl to, kad indėnai, 
darbo jaučiai, (taip manė 
United Fruit) nežinojo sa
vo vietos... R. B. 

gos komanda rezultatu 78:62 
pasiekė pergalę.

Tuo būdu varžybų Jd^ojc 
vietos pasiskirstė šitaip f pir
moje — Tarybų Sąjunga, 
antroje — Wnigrija. trečioje 
— Čekoslovakija, ketvirtoje— 
Prancūzija, penktoje .— Itali
ja, šeštoje — Belgija. Varžy
boms pasibaigus, Tarybų Są
jungos Himno garsams aidint, 
Tar. Sąjungos komandai buvo 
Įteikta pergalės taurė.

Aštrėja padėtis Prancūzų 
Šiaurės Afrikoj’e

PARYŽIUS. V. 26 d.—Kain 
praneša laikraščiai, padėtis 
francūzų šiaurės Afrikoje to
liau smarkiai blogėja. Pasta
rosiomis dienomis Džebel lš- 
kei rajonas (Tunisas), kur 
francūzų kariuomenė vykdo 
baudžiamąsias operacijas, pa
virto tikru karo veiksmu teat
ru. Laikraštis “Jumanitv” ra
šo. kad per susirėmimus tarp 
baudžiamųjų būrių ir polici
jos, iš vienos puses, ir gyven
tojų — iš kitos, užmušta 13 
Tuniso piliečių ir 2 francūzai 
kareiviai.

Sfakso mieste vyksta visuo
tinis protesto streikas pr;eš 
dviejų nacionalistinės partijos 
•Neo-destur” nai’ių nužudymą. 
Gabeso miesto rajone vykdo
ma policinė “valymo1” opera
cija. x

La i k rast is “ ‘ Frau -Ti rer ’ ’
praneša, kad vakar, sprogus 
sviediniui Marakešo mieste, 
kur “atsisveikinimo vizitui” 
atvyko buvęs Francūzijos ge- 
gen. Gijomas, buvo sužeista 

į daugiau kaip 30 francūzų ir 
marokiečių kareivių ir dešimt 
civilinių asmenų. Vienas ma
rokiečių kareivis užmuštas.

šypsenos'
Parvškinc|

Važiuotojus ispėia4iška- 
ba su parašu: “Mokykla— 
atsargiai — neužmušk mo
kinio

Žemiau iškaboje vaikišku 
raštu kreida darašyta: “Pa
lauk,- kol eis mokytoja.”

Įėjo, bet nebeišeina
Vieną dieną tūlas pramo

nininkas savo ofise, New 
Yorko mieste, turėjo šitokį 
telefonu pasikalbėjimą. Jo 
jauna dukraitė sujaudintu 
balsu iš namų pranešė:

“Tėti, mama šį rytą abudu* 
automobilius į mūsų garažą 
įvažiavo ir dabar ji nei vie
nu jų nebegali išvažiuoti.”

“O kodėl ii nebegali iš
važiuoti?” ramiai paklausė 
tėvas.

“Ar tai ir tu, tėvelį už
miršai?” atsiliepė jaunuolė. 
“Juk mūsų garažas tik vie
nam automobiliui skirtas!”

Gerai atsake \
Tėvas: “Kelkis, sūnau! 

Tau po septynių. Ką tu ma
nai Abraomas L i n k o 1 n a s 
nuo dienos laiku darydavo, 
kai jis tavo amžiaus buvo ”

Mieguistas sūnus: “Aš 
nežinau, ką jis mano am
žiaus būdamas darė, bet ta
vo amžių pasiekęs jisai ša
lies prezidentu buvo.”

Nori visa pinigų 
vertę atsiimti

Keistutis: “Tikiu, jūs, 
kaimyne, su savo moteraite 
dažnai visokius parengimus 
lankote?”

Vytautas: “Visai ne, kai
myne. Mes tokią brangią 
randą už kambarius Dyka
me, jog visą liuosl^įkį na
mie būname, stengiamiesi 
visą savųjų pinigų vertę at
siimti.”

Sutaisė Kas Kitas
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Aristofonas
Senovės graikai, kurie buvo pirmieji 

teatro, kaip mes jį suprantame dabarti
nėje prasmėje, vystytojai, išvystė ir vi
sas teatrines šakas, tarp jų komediją. 
Komedijos tapo pripažintos pilnateisė
mis teatrinio mono dalimis apie penki 
šimtai metu prieš Kristaus gimimą 
Graikijoje. Tuo laiku (tiksimi: 486-tais 
metais prieš Krislu) Atėnuose dramos 
festivaliuose pirmu kartu pradėta vai
dinti komedijas.

Manoma. kad žodis komedija išsivys
tė iš Jgraikų žodžio Zvmzo.s arba kaimo 
festi’<:dio, kuris Įvykdavo sąryšyje su 
DiorUsuso gerbimu. Ta religinė apeiga 
pasireikšdavo gyvame, linksmame festi
valyje, kuriame aktoriai apsirengdavo 
kaip žvėrys, bandydami sukelti juokus. 
Su laiku tas ritualas persinešė Į teatrą.* 
(reikia pasakyti, kad visos graikų teat’ 
ro šakos savo šaknis turi religinėse apei
gose. ritualuose ir religinius? festiva
liuose.)

Senovės graikai yra skaitomi moder
niškos komedijos tėvais. Bet istorija ži
no daugiau ir smulkmeniškiau. Ji žino, 
kas buvo tas kūrėjas, kuris aukščiausiai 
iškėlė komedijos meną. Istorija žino tą 
komedijos tėvą, kurio vardas buvo Aris- 
t <»fa n a s (Aristophanes).

Aristofanas gimė 446-tais metais prieš 
Kristų, mirė 385-tais (kai kas tas datas 
paduoda kiek kitaip, bet bendra era 
maždaug nustatyta). Jis pasižymėjo ne 
vien, tuo, kad įvedė naują žanrą j tada 
žydintį Graikijos teatrą, bet savo kome
dijas rėmė ant aštraus ideologinio pa
grindo. Jos. svarbiausias siekis, tada, 
apie 24'ip metų atgal, buvo, kaip tai yra 
dau^lid šviesūnų šiandien,— kova už 
taika. \
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Trys jo komedijos, , “Acharnijai”, 
“Taika’’ ir “Lysistrata”, tuo laiku buvo 
galingi ginklai prieš karines klikas ir 
militarizmą. Už jas Aristofanas buvo 
aštriai persekiojamas, nors bendrai poli
tiniai jis buvo gan konservatyviai nusi
teikęs.

Kaip visi scenos veikalai, taip ir Aris- 
tofano komedijos buvo rašytos poezijos 
formoje,' eilėse. Jo graikų kalba buvo 
nepaprastai turtinga, kas jaučiama ir 
vertimuose, jo forma buvo aukštai me
niška. Nors valdančioji klasė tada nesu
tiko su jo mintimis, niekas negalėjo pa
neigti. koks didelis menininkas jis yra.

Tarp geriausiai iki šios dienos žinomų 
Aristofano veikalų yra “Lysistrata”, 
komedija prieš karą, kurią jis parašė 
411-tais metais prieš Kristų. Graikija, 
geriau pasakius Atėnai, tada vedė ilgąjį 
karą Peloponese. Atėnams tuo laiku 
blogai klojosi, ypatingai po jų jėgų su- 
bliuškimo Sicilijos ekspedicijoje. Aris
tofano veikalas aštriu jumoru pajuokė 
militaristus ir ragino prie taikos.

Tajpi tikslui Aristofanas naudojo sim
bolizmą, kuris dabartiniais laikais gali 
atrodyti keistas, bet kurio jumoras tuo
met buvo ytin į tašką pataikantis. “Ly
sistrata” yra vardas vyriausio šios ko
medijos charakterio, moters, kuri orga
nizuoja visas Atėnų moteris kovai prieš 
karą. Ji ir jos sekėjos (ir ją seka visos 
moterys) paskelbia, kad kol vyrąi ka
riaus, jos, moterys, juos boikotuos-, lyti
niai, tai yra, neturės jokių santykių su 
jais. Sako Lysistrata: ... Tr jokia žmona 
nemiegos su savo vyru, ir jokia jauna 
mergina nebučiuos savo mylimojo, ir jo
kia mūsų gražuolė nesiglaus prie vyriš
kos krūtinės, ir jokios moters lūpos ne
šnibždės meilės į vyro ausi...

Peloponeso karas, tarp Atėnų ir Ko- 
rintijos tęsėsi su trumpa pertrauka 27 
metus (nuo 431 iki 404 prieš Kristų). 
Jįft buvo gyventojams be galo įgrisęs, 
bet' komerciniai Atėnų interesai, kurių 
hegemonijai Kerinti ja sudarė pavojų, 
buvo^pasiryžę karą vesti ir vesti. Sako
ma, kad Aristofano komedija žymiai
■M-I..Į... L. ■ ---- --------—

3 pusi.-Laisve (Liberty) • šeštad., Birželio

Kultūros Pasaulis
Mews teatras New Yorke tęsia George 

Barnard Show garsios dramos “Major 
Barbara“ vaidinimą. Vyriausią rolę lo
šia Karev Morley, artistė, kuri dėl savo 
politinių įsitikinimų turėjo apleisti Hol
lywood? filmų studiją.

Prieš pat danų rašytojo Martino An
derseno Neksės (Nexo) mirtį Danijos 
Komunistų Partija ir pažangios kultūri- 
rinėSs organizacijos buvo pradėjusios 
švęsti to didžiojo rašytojo 85-tą. gimta
dienį. Buvo tikėtasi, kad Nexo atvyks 
tam minėjimui į Daniją. Nexo atvyko, 
greičiau negu tikėtasi, iš Drezdeno, kur 
jis gyveno per paskutinius kelius metus, 
— karste.

Leidykla “Masses & Mainstream” jau 
išleido Virgi n ijos'Gardner parašytą kny
gą “The Rosenberg Story“. Tai yra Ro- 
senbergų gyvenimo biografija, apimanti 
jų gyvenimą nuo pat vaikystės iki mir
ties elektrinėje kedėje.

Paryžiuje atsidarė lietuvio dailininko 
Arbit Blato kūrinių paroda. Blatas ap
leido Lietuvą dar keliolika, metų prieš 
antrą pasaulini- karą. Jis dabar apie pu
sę laiko praleidžia šioje šalyje, pusę 
Prancūzijoje.

Venecijoje atsidarė svarbi tarptautine 
meno paroda. Joje dalyvauja beveik vi
sos pasaulio šalys, įskaitant kai kurias 
socialistines, kaip tai Lenkija, Čekoslo
vakija, Vengrija.

Ameriką atstovauti New Yorko Mo
derniško Meno muziejus parinko du 
dailininku: De Kooning ir Ben Shah.n. 
Shahnas yra gimęs Ukmergėje, Lietu
voje.

Buvusio NBC simfoninio orkestro na
riai laikė susirinkimą ir nutarę, kad or
kestro gyvybė tuči būti palaikyta. Kaip 
žinoma, NBC kompanija, kuri orkestrą 
išlaikė, jį paleido, po to, kai dirigentas 
Toska n i n i nutarė dėl senatvės pasitrauk
ti.

NBC orkestro susirinkimas pasiuntė 
telegrama Toskaniniui, kuris dabar Ita
lijoje. Telegramoje tarp kitko sakoma:

“Brangus Maestro! . Jūsų vadovautas 
'orkestras atsisako mirti. Grįžk pas mus, 
ir mes vėl, kaip per ilgus metus, griež- 
šime po jūsų geniališku batonu....” 

prisidėjo prie karo baigimo.
Kituose žymiuose veikaluose, kaip 

“Debesys”, “Karžygiai’ ir “Paukščiai”, 
socialinis komentavimas ne toks tiesio
ginis, bet jis visur sugebėjo kaip nors 
aštriai ir taikliai užkliudyti valdantiems 
interesams.

Aristofano veikalai vaidinami iki šios 
dienos. Tiesa, kai kurių tam tikros da
lys nevaidinamos, nes jos neatitinka da- 
bartiniems taip vadinamiems moralybės 
principams. Reikia atsiminti, kad dau
giau kaip 2000 metų atgal graikai apje 
lytinius dalykus kalbėjo daug atviriau 
ir su daug sveikesniu tiesioginesniu at- 
sinešimu, kaip dabar.

Aristofanas buvo ir didelis poetas. 
Daugelis mokslininkų išmoksta senovės 
graikų kalbą vien tam, kkd skaityti ori
ginale jo veikalus.

Dabar pažangusis pasaulis švenčia jo 
kūrybos'2400 metų sukaktį Nors jis 
buvo konservatorius tam tikra prasme, 
nors jis stojo už “grįžimą prie gamtos’, 
prie “idiliško gyvenimo”, nors jo prie
šingumas karui buvo moralistini'ai-paci- 
fistinis, o ne suprantantis nuodugniai 
karo priežastis, jis, visgi, buvo svarbus 
kovotojas už taiką, jau nekalbant apie 
tai, kad kaip komedijos tėvas jis užima 
labai svarbią vietą pasaulinėje literatū
ros ir teatro istorijoje.

A. S.

(June) 26, 1954

Degantis Slėnis vaizduose.... LMS News and Views
Didžioji knyga iš Amerikos lietuvių gyvenimo, “Degantis slėnis“, 

kurio autorius yra Phillip Bonosky-Baranauskas, kaip savo du vyriau
siu charakteriu turi dviejig. kartų Amerikos lietuvius: seną imigran
tą iš Lietuvos, plieno darbininką, Vincentą Bulmanį, ir jo sūnų, Be
nediktą, šioje šalyje gimusį jaunuolį.

Bulmanių šeima, gyvena industriniame' Pennsylvanijos miestelyje, 
kurį dominuoja, didžioji plieno liejykla,, kur liejyklos ugnies šviesa 
aplieja, klonį,—“ugnies slėnį“.

Santykiai tarp Lietuvoje gimusio tėvo ir čiagimio sūnaus, ir kaip 
vienas ir kitas per kovas i?* streikus pradeda, ryškiai suprasti gyve
nimą, sudaro šios knygos temos vyriausi, siūlą.

čia. paduodame tris piešinius, kuriuose “Ugnies slėnio“ charakte
rius vaizduoja, dailininkė M. Stevens.

VINCENTAS ir sūnus BENEDIKTAS.- A r dar plaka paukštelio širdis? Jie 
rado jį. miške, slapstydamiesi nuo milicijos, kuri gaudo streikierius. Kova 
įniršusi, bet gyvybė brangi, net mažo sutvėrimėlio,— paukštelio....

SENIS VINCENTAS: Kokia c 
teisę, kompanija turi, nuo ma
nęs atimti namą? Kokią teisę 
bosai turi atimti nuo manęs 
mano pastogę, mano gyvenimą, 
mano viltis? Taip, kokią teisę?

Kompanija nuo jo, kaip nuo kitą streikierią, steengiasi atimti namus, 
tuomi palaužyti darbininką streiką.

BENEDIKTAS... Jis buvo giliai tikintis vailcas, jis buvo artimai susidrau
gavęs su kunigu, jis beveik gyveno bažnyčiai. Bet streikas ir organizatorius 
kairietis Dobrikas jį pamokino, kas tikrai siekia naujo, geresnio gyvenimo.

Dobrikas kalėjime,— ir Benediktas jam neša dovaną, kuklų obuolhĮ maišelį.

ACA galerijoje New Yorke (63 East 
57th St.) vyksta virš šimto dailininkų 
paroda. Išstatyti kūriniai parinkti iš 
kelių šimtų patiektų. Tarp parinktų pa
veikslų randasi ir lietuvės E. Vitaritie- 
nes aliejinis piešinys.

,i »

Lietuvos valstybinis operos ir baleto 
teatras Vilniuje visai neseniai perstatė 
baletą “Daktaras Aiskuda’“, o valstybi
nis dramos teatras Šilerio veikalą “Kla
sta ir meilė“.

Naujas pastatymas
KLAIPĖDA. Neseniai miesto 

dramos teatre įvyko A. Kūpri
no 4 veiksmų dramos “Olesia” 
(“Miškų duktė“) premjera. 
Pastatymą režisavo Lietuvos 
nusipelnęs artistas K. Juršys. 
Dekoracijos — dailininko J. 
čeičytės., Svarbiausius vaidme
nis atliko aktoriai M. Černiau
skaitė, L. Kerniūtė, B. Baraus
kus ir kiti, žiūrovai šiltai su- ♦ 
tiko naująjį spektaklį.

By Milddred Stensler
3rd DISTRICT RALLIES FOR 

NATIONAL FESTIVAL
The announcement by the LMS Cen

ter that.ą National Festival and Conven
tion is to be held October 12-17 in Chi
cago has been met with much excitement 
here in the East.

A special meeting of the 3rd District 
Committee was called' last week. Al
though all the representatives from out
lying towns were not down, the meeting 
nevertheless was spirited. Ideas and 
suggestions kept popping up like the 
proverbial 4th of July firecrackers.

It seems we have quite a few people 
who would like to represent the East at 
the National Festival and the Conven
tion. We would like everybody to go, 
but the tragic part of it all is that Chi
cago is a long way off in money as well 
as in distance.

However, the 3rd District Comm, has 
agreed to help send as many delegates 
and artists as it can —to the full extent 
of its treasury (present and future). 
We are going to put our capital to work. 
How about you?

Not only that, but we shall endeavor 
to help the LMS Center financially in 
its part of the arrangements. Commit
tee member, John Juška has already 
jumped the gun and started collecting 
“boosters” for the LMS program book. 
As of this writing he is only 4 signa
tures short of paying for one full page. 
Collecting boosters is a way everybody 
can help. Ask your chorus, your club, 
your friends to become LMS supporters 
this year.
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FESTIVAL PREVIEW IN NEW YORK

A national Art and Crafts exhibit is 
always something to see. However, since 
the festival this year will be in Chicago, 
too few Easterners will be able to view 
if.

So, we’re going to stage a small pre
view right here in New York, sometime 
in the middle of September.

All local artists and craftsmen who 
like to exibit should get in touch with 
me or any LMS 3rd district committee 
member. We feel that there are a great 
number of painters and craftsmen here 
among us and enough material to fill 
two rooms at the Liberty Auditorium. 
One room for paintings and sculpture, 
the other for crafts and hobbies, like ce
ramics or flower making, wood-turning, 
women’s handwork etc.

At our show we shall have judges to 
judge and select the best pieces to go 
out to Chicago. Likewise any of the mu
sical or dramatic talents that are plann
ing to go to Chicago will be invited at 
this preview to put on their songs and 
sketches as a sort-of dress rehearsal.

Our festival preview should prove 
an interesting, and we hope, a profit
able affair. We have practically the 
whole summer before us to prepare to 
make it so.

In the past we have always given, to 
you the public, of our artistic talents. 
Will you now help us with our show?

Urugvajietei i
Dukra tu mano mylimos šalies,
Su šypsena veide tu svečiui ranką tiesi... 
širdies gelmėj tas paslaptis kas gi atspėt 

galės ?
Nors esame taip artimi, taip netoliese...

Grakšti tu, ir vikrios tavo rankos: 
Dirbtuvėj ar prie vaišių stalo.
O meilė, tai plati, kaip tėviškėje žalios lankos; 
Ir švari, kaip lino drobė prie mano stalo.

Kaip palmė tu tiesi kovoj už naują rytą: 
Už darbo liaudies laisvę, už taiką, moks

lą, meną.-..
Visur tu pirmutinė, neprašyta:
— Te šviesios mintys blaško rūką seną...

Tad myliu aš tave, kaip kovos draugę;
Kaip bendrakeleivę plačiajam žygy...
Kad tu, kaip ir aš: ne už žvilgančią geltoną 

naugę;
Bet už prikėlimą tų, kurie užmigę...

Kapso Sūnus.
1954. 4. 7. !

(Iš Darbo)

Kinijoje gamintas filmas “Garvežio 
mašinistė“ neseniai buvo rodytas ir 
Hong-Konge, britų kolonijoje.
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Piknikas prasidės 2 valandą dieną
Šokiai nuo 4-tos valandos dienų

George Kazakevičiaus Orkestrą

Aido (h oras. \ad. Mildred Stensler 
duos gražią dainų programą

- liepos 4-tosios— proga turėsime daug svečių iš kitų 
Būkite piknike, pasimatykite su svečiais, čia rasite daug seniai matytų

Mūsų didžiosios šventės 
miestų. c

Bus patarnaujama puikiausiais valgiais, alumi, degtine ir 
kitais gėrimais

Art Mason’s Orchestra

Monday- Orchestra from 4 to 8 P, M.

PLIKI DAINIJ PROGRAMA:
Liuosybės Choras, diriguojamas Alb. Potsiaus, ir Liuosybės 

Choro trio: Alb. Potsius, Rožė Š 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.
Pasimatykite su biliętų platintojais.

Prašome gerai įsitemyti, jog šis piknikas bus dvi dienas. Kurie negalėsite būti 
liepos id,, prašome ateiti 5-tą.

GARBINGAI UŽBAIKIME $10,000 FONDA LAISVEI
Su siais piknikais turime baigt šukelimę $10,000 fomhp Rūpinkimės ir darbuokimės visi, kad piknikai 
pavyktų, kad sėkmingai užbaigtume fondą sustiprinimui savo dienraščio. Tolimesnėse kolonijose, kuriom 
šie piknikai per toli, turėtų pasirūpinti ant vietos surengti kokią nors pramogą 
padėti sėkmingai užbaigti fondą;

‘Laisvės’ paramai, turėtu

Laisves A d ininistraeija
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J ū r in in ko Pasakoj imas
A. Na v i kova s-P r i bojus

N'.'ligi vyrukai, jūs, galima sakyti, tik 
pradedate tarnybą. Jums teks praryti 
dar daug valdišku porcijų? Oi daug... 
0 aš'paskutinę kampaniją plaukiojo. Po 
trijų mėnesių jau nebešauks tarnybon: 
būsiu namie. Užteks — beveik septyne
rius metus atidaviau jūrai. Tai tie avi
no nusičiaudėjimas. Taigi...

Na, bet nieko — ir jums sielotis nerei
kia. Tarnauti galima, ypatingai patekus 
į plaukiojimus užsienin. Naudinga. Be 
to, jūrininkų gyvenimas tai ne kokios 
nelaimingos pėstūros. Nors tarnyba ten 
trumpa, bet kokia nauda iš jos,, ko iš
moksi. Pasakojama, kaip pėstininkas 
susiginčijo su jūrininku: kuris daugiau 
mokytas. Pradėjo pėstininkas koman
duoti: dešinėn, kairėn, žingsnis pirmyn, 
žingsnis atgal ir visokius kitus niekus. 
Jūrininkas visa tai puikiai išpildė. “Da
bar aš tau, košininke, sukomanduosiu”, 
— 5sako jūrininkas. Atsistojo pėstinin
kas, Išsitiesė tartum kaulą prarijęs, iš- 
pūtėzzandus. Ilgai negalvodamas, jūri- 
ninifaš užbėgo j trečią aukštą ir paleido 

.smėlio maišą ant pėstininko. “Polun- 
dra”, — suriko pėstininkui. Tam reikė
tų bėgti, bet jis nė krust. Maišas jam 
ant makaulės. Tik tiks gyvas paliko.

Toli jiems iki laivininkų! Svarbiau-, 
šia — platybės pas mus daug. Tiesa, 
kartais būna sunkoka: drausmė, reikia 
stovėti sargyboje, ruoša Įgrįsta, kartais 
audra pagąsdina, ir net labai. Ne vel- 
tuksakoma: kas jūroje nebuvo, tas var
go nematė. Užtai kiek pasaulio pama
tysi? . Ir žmogus kitokis tampa — drą
sesnis ir sumanesnis. Jūra kiekvieną 

, perdirba.
Papasakosiu jums, vyručiai, kaip aš 

pasiekiau dabartinės mano išminties. O 
jūs įsigilinkite. Kai kas, gal būt ir jums 
pravers. Jaunystėje, aš pats štai taip, 
kaip jūs dabar, būdavo, sėdžiu ant boso 
ir klausausi senų jūrininkų. Naujoka- 
vimas -— och sunkus būdavo! Vyresny
sis buvo piktas. Tąsė mus —- baisu! 
Maitino neypatingai. Būdavo, pripila į 
bosą ne/ktai sriubos, nei tai pliurzės ko
kiose ODčia dar ilgesys graužė. Sapnuo
se vis kaimas vaidenosi. Gaila buvo tė
vo ir motinos. Iškaršę jie ir dideliame 
skurde. Be to, turėjau sužadėtinę. Na
ste vadinosi. Ech, mergina, sakau aš 
jums! Labai natūrali. Ant skruostų 
raudonumas lyg aguonų žiedai. Kaip 
tropikų jūra mėlynos žaidžiančios akys. 
Eina, tartum kapitono valtis plaukia. 
Šypsena apakina... O kai pasidabins,"sa
vo ilgas kasas šviesiai raudonu kaspinu 
papuoš, — žiūri, neatsižiūri. Visą nak
tį žaisdavau su ja. {lįsi, būdavo, į dar
žinę ar dar kur nors ir myluojiesi nuo 
saulėlydžio ligi aušros. Taigi, patraukli 
ir ugninga mergina. Tačiau elgdavausi 
su ja garbingai, nes ji man buvo visų 
brangiausia pasaulyje.

Taigi, aš smarkiai sielojausi. O lai
kas bėgo. Ir kad užsi m irsčiau, aš pra
dėjau mokytis- rašto. Aš buvau tamsus 
žmogus, nieko, vien tik Savo kaimą tema
čiau, o raštas ir jūreiviškas gyvenimas 
ilgainiui pravėrė akis.

Baigę rikiuotės apmokymą, priėmėme 
priesaiką? Iš naujokų jūrininkais pa
virtume. Prasidėjo pavasaris. Šilta. 
Vėversėliai gieda. Parkuose sprogsta 
medali, žaliuoja žole. Oras šviežias, 
gaivus. Jūra šypsosi saulei, kad iš ledų 
išlaisvino. Žmonės palinksmėjo. Karo 
uoste judėjimas. Vieni laivai jau plau
kioja, kiti ginkluojąs. Ir mes pradeda
me ginkluoti savo tristiebį kreiserį. Iš 
visų jėgų dirbame. Po mėnesio darbas 
baigtas, laivas stovi dideliame priemies
tyje, švarutėlis, stiebe vėliavėlė plevė
suoja...

Prasidėjo jūreiviškas gyvenimas.
Tiesą pasakius — pradžioje aš vaikš

čiojau laive kaip pritrenktas: nieko ne
suprantu. Labai daug įvairių pavadini
mų ir visi jie nerusiški. Pamėgink iš
mokti tuos visus škimušgarus, škotiškus 
ir bram-škotiškus mazgus, bramgincus, 
olandiško apipina kranelis, ir musingus; 
paskui — Ii aversus, bulinų špriuitus, ta
lijų rifus, revantus. Maža to, privalai 
sujjrasti' kompasus, svambalus, lagas, 
signalus. Privalai žinoti, kaip kelti svo
rius, fitaip reikia valdyti irklinę ir burinę 
valtį. Kiek vertas vienas tik burių mo
kslas. Instruktorius, būdavo, tau aiški-

S pusi.—Laisvė (Liberty)- Šcstad., Birželio

na, o tu, atleisk dieve, stovi kaip subadė-t 
tas, srėbtuvę atidaręs. Tiesiog viltį pra
rasdavai!. Galvojau niekad neišmoksiąs 
visos laivų išminties. Neikti, būdavo, 
>’uli pakabintoje lovoje ir vis kartoji: 
kreiseriuose1 būna vis kreivos bules — 
bom-kliveris, for-stengi-stakselis, for- 
triselis. O užmiršti truputį -— Naste 
prieš tave, šviežutė kai]) žemuogėlė sau
lėkaitoje, šypsosi, prie savęs vilioja. Vie
ną kartą man pasivaideno, kad ji, apsi
kabinusi su kitu jaunuoliu, dainuodama 
iš šokių nuėjo. Nuo pakabintos, reiškia, 
lovos nukritau. Gerokai susikūliau. Jūs 
štai juokiatės. Dabar, be abejo, ir man 
juokinga. Bet tada ne taip buvo. Tie 
pasivaidenimai taip jau širdį paėsdavo, 
kad vien kančia...

Vieną kartą išvykome mes į miestą 
maisto. Mums davė keturiolikos irklų 
valtį. Išplaukėme rytąjmas gražus, o 
vakare, kai grįžome, kilo baisi audra. O 
gal būt, kad man tik pasirodė. Anks
čiau aš no tik jūros, bet ir didelės upės 
nebuvau matęs... Vėjas drasko, bangos 
čaižo. Jūra tartum pasiuto, kaukia, pu
toja, taškosi. Mūsų klitorį mėto, kaip 
riešuto kevalą. Mirtinai tada išsigan
dau. Ant bangos šiaip tai]) užkopi, bet 
ka^žemyn leki — visi viduriai sustings
ta, kvapą užima. Žiūri — i tave'siena 
ritasi. Na, galvoji, čia tau jau kapas. 
Praėjo... Nespėsi atsidusti — kita... Tik 
ir žiūrėk, nes ištrauks irklą arba patį į 
jūrą nublokš. O mūsų kvartirmeisteris 
— spuoguotas, mėlynas, burna jo kaip 
varlės didelė, akys žalios, laukinės,—sė
di ])rie vairo ir nors kažin kas... Mes, 
jauni j tunui n kai, poteri ils kalbame, o jis 
tvirtais žodžiais švaistosi.

— Spauskit stipriau, nelemti bailiu
kai !..

Ir kad pradės minėti visų šventųjų, 
dievų, dievukų kepenas, tulžis, nugar
kaulius, —dar labiau baimė apima. Ne
rasit niekur tokio nepraustaburnių,...

Kai]) matote, nedidelio aš ūgio, bet jė- 
gute nenuskriaudė dievas. Turiu dvide
šimt du verškus krūtinės. Supykau aš, 
patraukiau irklą. Jis triokšt pusiau. 
Kvartirmeisteris man į dantis... Čia aš 
ir nustojau galvoti. Laikausi abiem ran
kom už skardinės, o aplinkui vaidenasi 
dykuma, o joje baltų arklių banda šoki
nėja...

Jūra spjaudosi, kvartirmeisteris tai]) 
pat.

— Še, įkąsk!..
Ir pradės kumštimi grūmoti dangui.
Aš sėdžiu nei gyvas n e i miręs.
Staiga girdžiu:
— Kablys!
Paskui dar:
— Gana!
Apsižvalgau — mūsų kreiseris. Gar

be dievui.., Tiktai paskui visą naktį dre
bulys'krėtė. Viską pasaulyje aš tada 
prakeikiau. 
X

Nespėjus atsipeikėti man nuo pirmo 
nuotykio, įvyko antras. Pradėjo mus 
mokyti rantais laipioti... Stiprokai sū
paudamas, garu varomas laivas plaukė 
visu smarkumu. Mane pasiuntė į mar
šą. Keliuosi. Vantai supasi. Mano ran
kos ir kojos dreba. Juo aukščiau, tuo 
•baugiau. Aš atgal. O bocmanas — ko
manda jį Silke praminė, nes per penkio
lika tarnybos metų jis kiaurai prasūrė- 
jo — taukšt-—taukšt man guminiu vyti
niu. Tartum ugnim degina nugarą!.. 
Aš net nepastebėjau, kaip į maršą įsliuo
giau. Žiūriu žemyn — aukštai! Supi
mas viršuje didesnis. Paodžiu skruzdės 
bėgioja... Atsiguliau aš aikštelėje, nusi
tvėriau kažko rankomis ir apmiriau. - 
Bocmanas, tartum įsiutęs žvėris, šokinė
ja prieš mane, o aš nė krust, ir dantis 
ant danties nepataiko... Dar keturi 
kvartirmeisteriai įlipo. Talimis nuleido 
mane ant denio. Galima sakyti, visame 
laive apsigėdinau.

Čia aš visiškai nusilpau. Ne kartą net 
verkiau. Parašiau namo laišką — sudie- 
viij sakau, savo sūnaus daugiau nepama
tysite. Galvojau pa bėgti. Tai ačiū kai
mynui vairininkui — jis visada mane 
nuramindavo:

— Palauk,, priprasi, ne taip užgiedosi.
— Nėra, sakau, daugiau jėgų kentė

ti...
— I rink nosį — viskas praeis.

(Bus daugiau)
• -

(June) 26, 1954

Neramus žmogus
Rašo 

A. ŽALTAUSKAITĖ
(T ąsa)

Išėjęs iš tvartą, Laukys net 
prisimerkė nuo saulės. \ Mi
liutę stabtelėjo lyg- dvejoda-| 
mas — j centrą ar į laukus 
pasukti. •

—Gal į brigadą, draugas 
zootechnike ? Pavešiu,—dar
dėdamas su sėklų maišais, 
pasiūlė kolūkietis Aleksan
dravičius. Zootechnikas vi
kriai įsitaisė greta.

—Galima ir į brigadą. ,
—No. . . o, mikliau judin- 

kitės! — Aleksandravičius ris
tele paragino arklius. — Dar
bas nelaukia.

—Daug dar sėt turit?
—Kur neturėsi. Pavasaris 

toks nevykęs...
Pastebėjęs, kad senukas ieš

ko pypkės, zootechnikas pa
siūlė cigarečių.

—Dėkui. Aš pi'ie savo pyp
kės įpratęs. — Rūkydamas 
įsišnekėjo.

—Dirbi, dirbi, kartais ir 
ūpo netenki, — kalbėjo Alek
sandravičius. — Matai, nors 
plyšk, vienas už kelis vis vie
na nepadarysi. Štai, sakysim, 
aš senas žmogus, o dirbu, kur 
reikia ir kas reikia. Pernai 
veik penkis šimtus laukinin
kystėj išdirbau...

Zootechnikas iš šono ati
džiai klausėsi.

—Vis noris, — lyg paaiški
no, greičiau darbus Įveikti.’ 
O štai, sakysim, Stankevičių 
šeimos — keturi vyrai kaip 
ąžuolai žaliukai, o prie jokio 
darbo piršto neprikiša. Duktė 
pana, taip pat kolūkyje no
sies neparodo. Viena motina 
išeina dirbti... Į kolūkio rei
kalus — jiems nusispiauti.

Klausė zootechnikas pirmos 
i laukininkystės brigados darbo 
I pirmūno, ir Širdis kaito. Jis 
prisiminė skaičius, kuriuos 

•i mate darbadienių žiniaraš- 
i č'uose. Ketvirtoje laukinin- 
kystės brigadoje daugiau 

■ kaip 30 darbadienių neturi, i 
’ Antroje — 11 darbingų kolū- I 

kiečių dar nė vieno darba- 
. dieni o neturi. Ne ką geresne 

’padėtis ir kitose brigadose.. 
Nenuostabu tad, kad pavasa- I 0i i io sėjos darbai vėžio žings- 

, iiiais slenka.
—Kiek visokių “ligonių,” 

“invalidų” su visokiais pažy
mėjimais pridygo. Savo so- 

i ciybiniuose dirbti — visi svei- 
i k i, stiprūs. Sąžinės žmonės 
neturi, štai kas, — apmau- 

; dingai nusispiovė senukas. 
; Abu kurį laiką važiavo ty- 
Į lodami.

—Ką manai, dėde, jeigu 
! taip į laikraštį parašius? — 
i po valandėlės pasiteiravo Lau
kys.

Aleksandravičius nykščiu 
pasikrapštė pakaušį.

Į laikraštį... Sakysim, gal 
| ne pro šalį. Jūs kur( ne- 
I zgrabailos! — subarė arklius, 
sukdamas iš vieškelio į bri
gados keliuką. Zootechnikas 
išsitraukė apsitrynusią• užrašų 
knygelę, pieštuką ir ištiesė 
A leksandravičiui. , ž m o g u s 
liūdnai šyptelėjo. **

—Nemoku. Visą jaunystę 
grafui Tiškevičiui prakume- 
čiavau. Prieš porą metų, 

Ačiū mokytojai, pramokau 
skaityti. Pavardę pasirašau. 
Ale daugiau sunku. Jeigu 
padėsite, tai pabandysiu.

Apie šiuos trūkumus kol- 
į ūk ietis Aleksandravičilus pa
rašė į sieninį laikraštį.

...Zootechnikas apėjo ar
klius, prityrusia akimi apžiū
rėjo pakinktus, ar netrina 
kur, ar nespaudžia. Patinka 
kolūkiečiams, kai specialistas, 
kaip rūpestingas šeimininkas, 
žiūri į gyvulius ir iš visų to , 
paties reikalauja. Jono Ne
krošiaus arklys suplukęs, net 
putotas. Zootechnikas ranka 
patapšnoja bėrio kaklą.

—Sąžinės neturi, Nekro
šiau. Argi galiiąa taip va
lyt gyvulį? Pranešiu valdy
bai.

Nekrošius piktai žybčioja

sakyti. Kaltas. Pypkiuoda
mas praplepa valandas, o 
paskui, kad neatsiliktų nuo 
kitų, be saiko veja arklį.

—Štai kur jis. Ko ne pusę’ 
brigados apsukau ieškodamas, 
—jau iš tolos bėrė žodžius 
kolūkio agronomas Jackus.—• 
Liks, pažiūrėk, ką'jie ten pa
dare. Mes pelkes, . kemsy
nus ariam, už kiekvieną že
mės pėdą mušamės. o jie...

Agronomas, nesitverdamas 
pykčiu, tempia kaimo korės 
pondentą per. brigados lau
kus. Vos žvilgterėjęs prie 
vienos, kitos sodybos, Laukys 
suprato agronomo įniršį. Ar
dami laukus, traktorininkai 
prie kiekvienos kolūkiečių so
dybos buvo palikę nepaliestą 
geroką žemės plotą,

—Pasirodo, metai iš metų 
tatai praktikuojama, — kal
bėjo agronomas, — neoficia
lus antras sodybinis. Pagal
vok — per šimtus kiemų de
šimtys hektarų geriausios že
mės eina niekais...

—žinai ką, už dienos, ki
tos naują sieninį laikraštį lei
džiam. Bandyk aprašyti, gal 
kolūkio valdyba sukrus.

—Parašyt, sakai. Gerai. 
Būtinai parašysiu.

Ir šitaip nuolatos. Visokiais 
reikalais ateina pas Laukį 
kolūkiečiai: čižinauski e n ė , 
šakočienė, Švoba ir daugelis 
kitų. Visi jie jam išdėsto sa
vo bėdas, pastebėtus trūku
mus i)’ išeidami pasako:

—Vertėtų parašyt, a?—ir 
parašo.

Laukys ne kartą pagalvo
ja, kodėl valdybai, jam vis 
geriau sekasi dirbti. Kodėl? 
žmonės sukruto, pakilo, jie 
kelia : trūkumus, t sunkumus, 
nurodo, kaip juos pašalinti... 
Vis gyvesnis darosi mūsų 
“Kolūkiečių žodis.” Jis iš ti
kro kolūkiečių tribūna. Ak
tyvas — didelė, lemianti rei
kalą jėga.

* * 'K‘

Paskaityti naują “Kolūkie
čių žodžio” numerį ėmė už
sukti vis daugiau ir daugiau 
kolūkiečių. Trumpi, sklan
džiai parašyti straipsneliai 
kalba apie gyvą kolūkio gy
venimą, apie tai, kas visų 
svarbiausia, kas šiandien do
mina kolūkiečius., Skiltyse 
“Mūsų medžiagos pėdsakais” 
visi su didžiausiu susidomėji
mu skaitė : “Pereitame nume
ryje išspausdintame straipsne
lyje “Neišaiškinta paslaptis” 
buvo rašoma, kad gyvulinin
kystės fermose yra pastebė
tas visuomeninio pieno grobs
tymas. Faktai pasitvirtino. 
Nesąžininga melžėja Ona 
Bukauskienė iš gyvulininkys
tės fermų pašalinta. Valdy
bos nutarimu ji turės atly
ginti padarytus nuostolius.”

—Pakliuvo ilganagė!—juo
kiasi skaitytojai. Kolūkiečiai 
piktinasi, smerkia nesąžinin
gą melžėją. Pro ploną len
tynos sieną Laukys visai tai 
girdėjo.

Ten, kur blogybę patys kol
ūkiečiai suvokia, — ji iš tikro 
bus pašalinta.

(Pabaiga)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kankinti. Pakorimas — per- 
lengva mirtis.

Bet ir kryžiavo.]’imas nesu
laikė žmonių judėjimo!

•
Po tūkstančių metų pas 

mus subversyviams taikoma 
elektros krėslas.

Prieš arti porą tūkstančių 
metų Palestinos farižėjai šau
kė:

—Paleiskite kriminalistą
Barabošių, o kryžiavokite 
Kristų !

Jei šiandien Kristus gyven
tų,, tai katalikų farižėjai šauk
tų :

—-Paleiskite kriminalistus,
c sodinkite elektros kr.es) an

Montello, Mass.
Dienraščio Laisvės metinis 

piknikas jau- visai arti. Jis 
įvyks liepos 4 ir 5 dienomis, 
Liet. Taut. Namo Parke.

Turėsime svečių ir iš New 
Yorko. Kazys Kraučiūnas ir 
Jonas Grybas, dalyvauja dai
nų programoje. Sudainuos ke
letą komiškiih dainelių, Mon- 
tellos Liuosybės Choro-Trio 
praktikuoja, kad gerai pasi
rodytų dainų programoje. 
Kalbėtojas bus vienas iš Lais
vės redaktorių.

Bus ir Moterų Stalas. Wor
cester ietės turi padariusios 
planą iškepti daug gerų py
ragų. Norwooditetes irgi ža
da kuo nors prisidėti. Mūsų 
montėllictės ruošiasi turėti 
daug lietuviškų sūrių. Taip 
pat prirengs ką nors prie mo
terų stalo.

Prašyčiau visas, visus, kas 
kuo galite, prisidėti prie mo
terų stalo su dovanomis, pa
daryti jį turtingu visu kuom.

Rengkimės visi dalyvauti 
minėtame piknike. Ten pra
leisime gerai laiką. Susieisime 
savo gerus draugus. Bus sma
giau mums visiems.

Komitetas

ziniosislTetijvos
Lietu vos vartotoj u kooperacijos 

ke t v irtasis respubtikinis 
suvažiavimas.

VILNIUS.— Vartotojų koo
peracijas ketvirtasis respubliki
nis suvažiavimas patvirtino 
Lietuvos vartotojų kooperaty
vų sąjungos balansą 1954 metų 
sausio 1 dienai ir išklausė revi
zijos komisijos išvadas dėl ba
lanso. Vieningai buvo priimti 
Lietuvos vartotojų kooperatyvų 
sąjungos įstatų papildymai ir 
pakeitimai.

į vyko V a rtoto j ų koope ra c i.j os 
tarybos narių ir kandidatų, val
dybos pirmininko ir narių, o 
taip pat revizijos komisijos 
pirmininko ii’ narių rinkimai.

Išrinkti įgaliotiniai į TSR 
Sąjungos vartotojų kooperaci-. 
jos ketvirtjį suvažiavimą.

Plečiama, statybiniu medžiagą 
gamyba

N. VILNIA. Rajono pramo
nės kombinatas šiais metais žy
miai išplėtė statybinių medžia
gų gamybą, šalia kalkių pro
dukcijos, kurios buvo patiekta 
realizacijai 450 tonų, jau įsisa
vinta malksnų gamyba. Šiomis 
dienomis rajono pramonės kom
binato statybinių medžiagų bri
gada, vadovaujama Danovskio, 
pradės gaminti cementines čer- 
pas. šiais metais numatyta pa
ruošti 100 tūkstančių malksnų 
ir apie 200 tūkstančių cementi
nių čerpių. ši statybinė me
džiaga bus siunčiama rajono 
kolūkiams.

./. Tanko'irios.

Nauji a u(tiniy pa vyzdžia i
KAUNAS. “Litekso” fabri

ko kolektyvas pradėjo masinę 
paltinių medžiagų drapo tipo, 
gamybą. Artikulas “Saulutė” 

i išleidžiamas 10 įvairių spalvų, 
kad pirkėjai turėtų platų pasi
rinkimą- Masiniai gaminami 
taip pat “Baltika” ir kiti audi-

akimis, bet tyli. Nėra ką at- stibversyvėlį Kristų!

MALE and FEMALE
•——— — ■» ’* . ...... ,1 —II , ...

BALTIMORE, MD.

ATYDA! Tuoj duodama darbas po
rai. Vyras turi būt patyręs darži
ninkas ir geras vairuotojas. Moteris 
dirbti prie namų ruošos. Gali gyven
ti ant vietos. Nuolatinis darbas kom- 
petentiškai porai. Reikalingi liudiji, 
mai. Tel. PARKTON 3738.

(123-129)

Baltimore, Md.
ELECTRIC POWER TOOLS 

BLACK & DECKER
REO POWER MOWERS

No Down Payment--Easy Terms 
«. & K. App., f)J« Light St.

PL. 2-4130
(123 129)

įvairūs išsireiškimai
Augantiems — viskas, 
senstantiems špyga...
Daktaras William C. Me^- 

ninger, psichiatras, vedė
jas Menningerio Fundaci
jos, Topeka mieste (Kan
sas valstijoj), neseniai kal
bėdamas New Yorke, pri
minė, jog šioje šalyje visai 
nepaisoma sensta n č i ų j ų 
žmonių.

“Gyvenimas yra rupus. 
Jame pilna, sakytum, besi- 
veržiančių aštriadančiu 
pjūklų ir blogų tiltų,” sako 
Dr. Menninger. “Ir niekas 
to už senesniuosius geriau 
nežino, nes jie patys tą vis
ką pergyveno. Puikus yra 
dalykas aiškint jauniesiems, 
kokie n e s m a g urnai gali 
jiems pasitaikyti, idant jie 
iš anksto tam prisirengtų. 
Bet kaip gali su kokia nors 
viltim ir malonumu tęsti 
gyvenimą senesnieji, . pasi
traukusieji, pralenktieji vy
riškiai bei moteriškės, kai 
savo širdyse jie jaučiasi esą 

; nebenorimi, nebereikalingi, 
Į nebetinkami, nebenaudingi 
—ir be ganėtinų lėšų, kad 
galėjus patogiai savo amžių 

■' baigti?”
Vienokioje ar kitokioje 

formoje pasireiškianti bai
mė gyvenimo — tai* svar
biausias daiktas, kurį mes 

: privalome prašalinti.
• William James 
Surinko Kas Kitas.

BALTIMORE, M D.
1 MRS. KAY. Minties spėjikė ir 

patarėja. Garantuotas patenkinimas. 
$1.00. 322 PARK AVE. Kalba 7 
skirtingas kalbas. Patarimai viso
kiems reikalams. SA. 7-2753. » A.M. 
—8 P. M.

(124-128)

niai.
Įmonės darbininkai nepa

miršta ir jaunųjų vartotojų, 
šiuo metu įmonė audžia iš gry
nos vilnos naujus pavyzdžius 
vaikiškiems paltanjs.

P. Riekumas.

Ta i pra, joniniai pionierių 
sąskrydžiai

RAMYGALA. Daugelis pio
nierių atostogauja Berčiūnų 
stovykloje. Truskavos septyn
metės mokyklos moksleiviai su
organizavo ekskursiją j Kauną. 
Jie apžiūrėjo zoologijos ir bo
tanikos sodus, zoologijos ir ka
ri n j - i s to r i n j muziejus.

LIEPOS 4 ir 5 JULY

Bostono Apylinkes Iškilme

čia įvyks Dienraščio Laisves

Bus nepaprastai gražiame pušyne: 
Prašome įsitemyti vardą ir antrašą:

Lietuvių Tautiškame Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

• -t. -s 4'xsv.



Svečiams vilioti 
festivalis

d ra dėtos
e’alės įvairybių programos 
vadinamos festivaliu. Jas vyk 
do grupės aktorių tokiose vie 
tose, kur daug praeivis].o;

bių. linksmybių centrą ir tuo 
patraukti į miestą daugiau a 
tostogauto.ių ir bendrai s\o- 
čiu.

pirmai! ien į nuo

baliūnų. Iš tų
i d ėję po $!»')

Times aikštė 
d angas pa 1 vi ų 
būk tai 125 
vertės certifikatą. už kurį ga
lima gauti tiek vertės prekių 
dovanai New Y'orko krautu
vėse. Bent viename, čia pat 
pagautame, ištikro toks ccrti-

fornietis, tuojau 
tę.

Nors neturint bizniško išro- 
kavimo. reikia pripažinti, kad 
New Yorkas yra įdomi vieta. 
Čia matai pasauliniai pasku
busius palocius. O už bloko 
kito užtinki primityviškiaik-Ją 
vargą ir purvyną. Yra visko.

Nustatė taksus ant 
nuosavybių

no j uPamatinis taksavimui 
domo turto nuošimtis nusta
tytas visam miestui bendrai 
£3.68. Tačiau atskiroms mies
to dalims perdalinimai yra

Imant apskritimis, visą ap
skriti bendrai, rata yra tokia: 
Bronx $3.7G, Brooklyn $3.79, 
Manhattan $3.75, Queens 
S3.76, Richmond $3.78.
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OPPORTUNITIES
MALE and FEMALE

BA'I'I,' TAISYMO K KAI lt A f.

Vaikai rado prigėrusi 
advokata Nias

Irstydamiosi valtimi n.ettdi 
Mill Basin tilto ties Brookly- 
nu trys vaikinukai pamate 
plūduriuojant žmogaus kūną. 
Bandydami priplaukti arčiau, 
jie patys Įklimpo i seklumą. 
Juos ištraukė i krauta polici
ja. o Įiaskui ištrauki' ir ber
niukų radinį.

Sk enduolis

1’a.ul Ct.. o raštinę turėjęs 16

“Bažnyčiai” rinktieji 
doleriai jo kišenėje
bind Colbert. motu.

‘Urbdavo ir laivakroviu. Ta
čiau. policijos manymu, '.ieną 
ir kitą užsiėmimą jis palaike 
tik priėjimui prie žmonių iš jų 

kad i is 
iams pi- 
imdamasnio-ą, u z 

palūkanų 
centų ir 
tai imas

paskolas 
nuo 10 iki “5 pro- 
vis sakydavęs, kad 
st a t.y m u i b a ž nyčios.

Bažnyčiai jis dar neturėjo 
nei plano. Bet sau jau turis 
namus. $l,’0()() viename banko, 
dar nepatikrinta, kiek kituo
se. O prie savęs arešto metu 
turėjęs tūkstantinę.

Užraiyldt TaIsv© Savo Dranerul.

PIKNIKAS
Liepos 4 Jui v

Piknikas įvyks jei 
salė sūkiams ir

ir lytų, nes ten yra didele 
valgiais aptarnavimui.

65-13 38th Ave., Woodside, T

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 Si.; taipgi Union 
ir Metropolitan Avės. Įnikite traukulį j Queens pusę, išlip
kite ant 65th St. stoties.

AUTOMOBILIAIS važiuojant 
Blvd., privažiavę 69th 
pervažiuosite Roosevelt 
sukite po kairei ir čia

nuo Richmond Hill Queens 
sukite po dešinei, važiuokite iki 
antrame bloke už Roosevelt Avė. 

Park.

St.,
Ave
rasite National Hall and

ir iš New Yorko 
laikykitės 

Pervažiavę

Kelia reikalavima
naujo teismo

Nuteisė kaip vaiky 
pardavimo agentą

Radio žinių analistas 
i nusižtidę?

namų
m. n agyv eiumą. Joiga 

padidinama. Savininkas par- 
Juod'i gerą biznio progą lakai pri
einamai. i

$400. 
mai.

PORA
'ja Namų 

ruošėjas.
Manhasset
Reikalingi

* A ŪKITE

mini į.
savo strainsnyje kelia 
kad negras jaunuolis

tas sul'rėmuotaks kaltinimai

no toje . žmogžudysteie. uz 
kuria Eroemanas buvo mileis-

;. kuriose Eri'omaną 
Jis kalbėjosi sn kai 

asmenimis. Slndi javo

kaltos

k uo

m1

BE REIKALO TAKSŲ 
PINIGUS ŠVAISTO

Jau keliniu ka.'tu i Wash 
.'.’tona nuvežamu brooklyn.ie 

bobelė šnipė Ste|)ha.ni<
! lorvvaf h.

iokrotns’’ apie buvusius Now
York'e amerikonu darbininku

mitin
es tai

asmenx's dalvvavę m'ogramo- 
i('. kalbėję.

Valdžia sutaupytų tūkstan
čius dolerių taksu mokėtojų 
pinigų ir teisi ilgiau žinotu, jei

Limituoti.s vaįJSkvi- - 
k.'imynyvu-j,. .Ug.-j 
puikiausi paliūdiji-

Advokatas Marcus Siegel, 
.">5 metų, nuteistas vienerius 
metus kinieti už nelegaliai 
tar;wn:nka\’ima parduot i-pirk-

daręs iu> iš draugiškumo, b 
gavęs už tai pinigų.

Kabinimuose buvo sakyt 
kad tų tarpininkų grupė p 
ėmusi nuo $1,01)0 iki 
už vaiką nuo šeimų;,
pirko neteko jusiu motinų vai

$ 1.00(1 
kurios

ii- pirkėjai nebuvę

Darbo partija smerkė 
veržimąsi Guatemalon

.Amerikos Darbo Partija

t ui Eisenhoweriui 
kad įsiveržimas 
“yrėsi a

Guatemalan 
pasaulio taikai.” Rei- 

užpuolikus ant to 
sustabdyti. Toki pat 

pasiųsti if- kongresma-

1 )on

iialistu,

past ato
bute.

firmai žinių a- 
uždnsęs gasu 

17-ta m e aukšto 
IS E. J8th SI.,

pandai sakomo.

i lįsi. Jo 
ti-ad ien io no?

Ruošia masini mitingą 
protestui prieš karą

Menininkų ir mokslininkų 
draugijos newyorkietis sky
rius birželio 29-tą rengia ma
dinį mitingą, kurio vyriimsiu

militarišką intervejiciją 
tcmalojė ir Indokinijoje*, 
giama.s Cornish Arms \

( rlUl-

.Virs.

nams.

Wood ha veno ant 
I.ane auto sužeidė t* 
niuka.

m.
erts
ber-

JERICHO TI’RNPIKE.
MINEOLA

-7711. Tarpe 7 — 10 v. \
LO. a-l 100

Domestic Help

125)

SANDWICH SHOP—! 01 N TAIN
Gera vėikli vieta, arti naujų aparl- 
menlinių namų. Moderniška Air 
•onditioncei, (i dienos 
karais, sekmadieniais 
$650 savaitinių jeigu, 
dint i jeigas. Geras 1
kas parduoda šią gerą biznio progą 
kibai prieinamai, 
kite sąv įninką:

Telefonas

FINNISH EMPLOYMENT AGENCY 
.Mrs. Hilda Kotila, Prop.

860 Madison Ave.

la parti 
Savinin

■’Išmokėjimai. šau-

HI. 6-9100

tl’NCHEONETTE
Pilnai įrengtas, Gera sekcija.

madieniais uždaras visą dieną. S60( 
j savaitę garantuotų jeigu, 
randa lysas, air eondiiioned. 
įlinkas parduoda gerą biznio pro: 
labai prieinamai, šaukite savinink

Tol. DI. 2-8982

BOATS

Žema

10’ Sun Lounge Wheeler. Tas 
Palovius Am Vandens.

lying Bridge, S 
jų staklių divonais 
visas vidus. Stainlo; 
poilsio kambarys j( 
1952 Chrysler
11.P. motorai. Jeina daug 
t ra įrengimų.

19 46
1 ,aiv

(Town

Prašomoji

M. DAWES
360 •— 1th Ave., Brooklyn

Tel. MAin 1-1272

lei-
I ’lačiii- 

išklotas 
virtuvė, 
šai. du

< 12 1-126)

Telefonas: Bl’. 8-6562
Švarūs. Patikimi Namų Darbinin
kai. Paųūpina Vasarinius’ Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS

I )ė]
Mokantys mažų pataisymų, 

apartmenlas. pridedant ai 
šaukite popiet 4 vai.

Tel. MU. 4-6518
(122-124)

> apart, namo Williamsburge
4 rūmų

REAL ESTATE f

YONKERS. 18 
Gerai budavotas. 
mūrinis namas, 
durnas, dviem karam garadžius. daug 
ekstra įrengimų, gera sekcija, arti 
visi) 'patogumų. Atdaras apžiūrėji- . 
mui. 1 blokas į pietus nuo Loring 
ir Centra) Avenues, geras pirkinys, 
parduodamas prieinamai.

šaukit<' savininką: 
Tel. Yonkers 9-6659 

<120-126)

Chamberlain yA ve.
naujas. 2 šeimom 

Aliejum karšiu šil-

Važiuojant iš New 
Williamsburg tiltą, |XTvažiavę tiltą, 
važiuokite iškeltu keliu j Long Island, 
tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei j 65th PI. 
kite skersai Queens Blvd, 
dešinei, važiuokite, iki 69th, 
trame bloke vėl sukite po

miesto, r per 
po kairei ir 

Kosėjus ko. 
ir važiuo- 
sukite poiki Roosevelt Ave.

St., sukite po kairei j 69th St., an- 
kaimi ir čia bus parkas.

važiuokite Northern Blvd, iki 76thNuo Whitestone Bridge
St., sukite po kairei į 76th Si. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; 
sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuokite iki 69lh St., čia 
sukite po dešinei, 
parkas.

Virš Roosevelt 
privažiavus lengva
nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th Si. ir 65th PI. ant Roosevelt Av. 
pas įpaikinę karus, galite pėsti ateit į parką.

antram bloke sukite po kairei ir čia bus

Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), lai 
pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU

Iš Grand Central 
kite ant 69th Street

stoties imkite Flushing traukinį ir išlip
si ot ies. Čia yra parkas.

stoties imkite žemai po stotimi Indepen-Iš Pvnnsylvanijos
dent Line 81h Avenue (Queens) traukinį ir išlipkite ant Jack- 
son Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite keletą blokų at
gal ir rasite pikniko vietą.

“Sekdami Dulloso liniją 
mes jau seniai praradome 
ttaug kur pasaulyje geros va
itos rezervuarus, apie kuriuos 
Wendell Wilkie kalbėjo. Da
bar mos prarandame Lotynų 
Amerikos liaudies gerą valią 

remt i

Stadium Koncofhi atidary-
21-nią

Ju!< jame buvo ir yra apra.-o1 cinišku užsispyrimu 
mi visi svarbesnio ii masiniai' .. . ...mitingai ir jų programų daly-j 
viai. Netgi aprašomos jų kal
bos. Workeris !-:ainuotų po 10 Į 
centų )ior dieną. Dab’ar gi ve- į 
žioja \isokius žiopleliiis, kurie 
nesugebi jokio naudingo dar
bo dirbti. Ji nesugebi nei 
mitingų f ('is ingai apsakyti, 
jų a.lgpms. kelionėms, vieš 
mams išmokami kalnai dole
rių. Ib'ie to ir klausantieji 1o- 
l’ių “in formai orių” pastatom1

UŽSIMUŠĖ DARBE

rilis

tą

Mitinguose Buvęs

Veteranams grasina 
evikcijomis
me prit
Nori i:-1

I veteranų šeimas, 
prašalinti iš buto

■sančiame netoli Floyd Ben
nett Field.

Doors open 
Sun. I I :30 A. M.

COOL^

B’WAY at 
51 St ST.

no-

X" Yorke vienas malio- 
užsimušč darbe, nukrikęs

krisdamas spėj'ęs pagau- 
vės galą. Tas pertrauke

kritimą. Jų pastolis nukrito 
atsiliuosavus kraštui apart- 
montino namo stogo, už kurio 
buvo užkabintas jų pastolis.

j)i įsidėjęs
pi io antrojo gyvasties išgclbm 
i'im'o. Kai jis pasijutęs krin
tančiu. visgi suspėjęs surikti 
antrajam “laikytis'” Išlikusia-
mm virve

jas ruožas; Brooklyn-Queensi 
ekspres. kelio Furman gat
ve, tarp Atlantic Avė. iu Fiil- 
ion St.

WORLD PREMIERE!^ 
IIP* 

Colunibio'j

CAINE
MUTINY
Ml HUMPHREY JOSE 'VAN FRED
® BOGART • FERRER • JOHNSON • MacMURRAY

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

BOAT YARD — PARDAVIMUI
N.Y.C.—3 Marine Railways 

Gasol inas. Maliava. Alaus laisniai. 
įrengimai gyvenimui, prieinama ran
da. Proga. Turi parduoti. Priimtu- 
mo gerą laivą kaipo dali įmokėjimo. 
Telefonas UN. 3-2399.

Prašome Kreiptis tngliškai

FAR ROCKAWAV
14 rūmų namas, 
šeimom. 4 maudynės, 
a [įšildomas. 3 karų 
tra padėliam vieta, 
garadžiaųs. vaisiniai 

I rūmų apšildomas 
jūrų, vaisiniai medži
taisytas skiepas. Turite 
šiuos gražius namus, kad 
šaukite savininką:

Tel. FA. 7-0683

tinkantis 12 3 
automatiškai 

garudžius, eks- 
1 rūmai viršuj

bungalow šalį' 
verta, iš- 
pamatyti 
i vert in f i.

(118-124)

MATIiASAJ—KALDROSV 
PADCŠKOS Z

Atnąii.jintes ir Sterilizuotos 1 
Mes taipgi laikome naujus lovom 
aprėdaitis ekonomiškom kainom.

MAI.V BEDDING •
205 Neu Main St., Yonliers : 

(arti Neppcrham A\o.)
'1'el. Yonkers 3-2370

MINTIES SPkJIKĖ
Pasikalbėkili' dėl p;i|;;riini|. \'ise- 
kiais reikalais. Dvasinės pagalbos- 
gydynias.
Pasimatymai nuo trečiad. iki sok- 
mad. Sekmadieniais nuo i v. iki 
6 v. v. Kilom dienom 11 vai. ryto 
iki 6 v. \'. .Nereikalinga sutarti'-'. 
Privatiniai pasimąlymai. SPE
CIALŪS I ’A S K V1A T1' MA I—S 1.00.

MRS. SAUNDERS
1(97 Dean St. (kamp. Nostrand) 

Brooklyn, N. Y.

BEDFORD 
Air Conditioner

IŠPARDAVIMAS!!
Nužeminta Kaina!

Visu Garsiųjų Išdirbysčiu!

DYKAI Įdedama 
ŠAUKITE MR. GOULD 

BEDFORD STORES
Tel. PR. 8-1000

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

Į MATTHEW A
i ' BUYUS
I
l (BUYAUSKAS)»
i Laidotuvių
; DIREKTORIUS

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

•*■■’*******

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

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūki, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

ASTORIA
Gerai budavolas medinis ir Šingolių 
2 šeimų namas. Ištaisytas skiepas, 
aliejum šildomas, garadžius, plotas 
50x100. Gražus kiemas. Visiškai iš
tuštinamas parduodam. Pirkinys už 
$12.500. .

GI S SCHWEITZER
36111 Ave.. Astoria, I,. I.

Telefonas RA. (i-.^468
< (121-127)

3101

VK’TORIA 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 
j savaite. Garsus del puikinus 
Continental Cuisine. Labiausiai 
poilsinga namų atmosfera. Rašy
kite ar lelcfonuokite del anksty
vų vasaros rezervacijų.

HIGHLANIL—ULSTER COUNTY 
Gražus 8 šeimų namas, gražiai iš- 
l'ornišiuotas ant 86 akrų žemos. Vi
sos grindys kenlilo, ugniavietė. 7 
kub. pėdų šaldytuvas, comb, sinka, 
geso ir aliejaus pečius. Visi miesto 
patogumai. Turi Būt pamatytas, kad 
įvertini). Viso amžiaus namas par
duodamas labai prieinamai. Šaukite 
savininką.

PL. 8-3346 darbo dienomis 
Highland 7-1071 šešfad. ir sekmai!.

(122-124)

ii/.sit ik- 
Telclo-

For Rent

nuokite: PRospect 5-6891.
I. TUZENEW, 

Sa vi n in ka s- Vedėja s

CHINCHILLAS
Nuo 1 iki 100 pradėki! savo skie
pi'. Pasidžiaugkilo pelnu! Mielai 
išmokinsimo jus kaip. Visi chin
chillas tikros veislės, registruoti 
ir N. C. B. A. Willard Georgo 
graded.
STUART CHINCHILLA RANCH 

Washingtonville, N. Y.
Ph. 4461

Pristatome asmeniškai bi kur U.S.

ROSENDALE
I rūmų bungalow, gražiai išforni- 

šiuotas, šaldytuvas. pečius. Arti baž
nyčių ir miestelio, trumpas nuėji
mas j maudynes, m ii žuvavimo. 
Prieinama randa.

Šaukite M O. 4-5315
(122-123)

For Sale

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
t

PEIST LANE
DRUGS. Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai' žemajy kainas.

MAX PEIST,
Receptų Speefallstai:

EDWIN LANE, Ph. G

G

Tel. EV. 7-6238

HICKSVILLE
Ideališkas Kampas Profesionalui

R mėnesių senumo grynų plytų, split 
level (ne veneer) namas, su at
tached garadžiu. 6 rūmai, 2 maudy
nės, pilnas skiepas, prisideda y rū
mai su privatiniu įėjimu. Slorm 
windows, storm durys su Venetian 
blinds ir range. Gera vieta, arti

1 visų susisiekimų. Aukštas G. T. 
I mortgage — $15,000. Kaina $20.500. 
Šaukite savininką: įliek* vilta 3-5168

Q23-124)

ROCKAWAY BEACH
13 rūmų namas padarytas j 3 apart- 
mentus, prisideda maudynės. Taipgi 
5 rūmų pusiau ištaisytas attic, ga- 
radžius. Plotas 50x100. Melster.Vstei 
dirbt m uko iš užpakalio. Reikalui 
darbo puikiausias pirkinys dėl 
meisterio. Prašo tik $6.500.

Šaukite Savininką:
Tel. NEptune 4-8211

(123-124)

Jordano karalius uždarė 
priešingą anglam seimą

Jordan. — Kuomet Jorda
no seimas ruošėsi pareikšti

Tewfiko valdžiai, kaip An 
ka 
sei •v • 1SS1

ralius Hussein uždarė 
mą, įsakydamas jam 
klaidyti.

(Hussein karaliauja j^ik- 
tai Anglijos pinigais. Už 
tai Anglija naudoja Jorda
ną kaip karinę savo stovy
klą Viduriniuose Rytuose.)

o

6 pus!.—Laisvė (Liberty)- .šeštad., Birželio (June) 26, 1954




