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KRISLAI
Palyginimas.
Jų veiduose milijonų 

ateitis.
Ar pagalvoja/ 
Šuntakiai ir fiasko. 
Protingas senatorius.

Rašo A. Bimba
■1 1 " y "■ -■■■■"-'I

Šiauriniame Vietnamo di
džiausia ramybė ir Įtemptas 
kūrybinis darbas atstatyti

liaudis komunistu vadovybėje.
Pietiniame Vietname naujas 

kruvinas civilinis karas. Kli
kos varžosi. V ienas kursto 
franenzai, kitas amerikiečiai.

Mažai tekalbama apie pri
buvimą Amerikon dvidešim
ties japonių merginu. Jų vei
dai atrodo baisiai. Chirurgas 

• bandys juos pataisyti. Tai au
kos llirošimoje numestos ato
minės bombos.

Ar mes pagalvojame, kad 
šituose baisiai sužalotuose ja- 
ponaičiu veiduose mes turime 
nesuskaitomu milijonu ateiti ir 
amerikiečiu, jeigu musu karo 
1. u rsty to j a m s (K n o \v landa ms) 
pavyktų sukurti atominį karą?

Antradienis. Mūsų valstybės 
rotorius drąsiai ir išdidžiai 

pareiškia: Mes nenorime ka
ro. .>Ies norime su kiniečiais 
kalbėtis civilizuotais būdais. 
Jeigu ten (apie Formozą) bus 
karas, tai j j išprovokuos Kini
ja.

Bet kaip tik to paties antra
dienio vakara radijas prane
šė: čiango lėktuvai paskandi
no du laivu Kinijos pakrašty
je prie Quemoy. Kitus du lai
vus paskandino prie Matsu 
Dar daugiau laivų tapo suža
lota.

T.ai kas čia provokuoja ka
rą?

čiango lėktuvai yra mūsų 
lėktuvai.

čiangas negali be mūsų lai
vyno sutikimo nė piršto paju
dinti.

Nejaugi Mr. Dulles nepa
galvoja, kad pasaulis turi akis 
ir mato, kas ten dedasi, 
ausis ir 
nešama, 
dėti du

turi 
girdi, kas iš ten pra
tari protą ir gali su- 
ir du į daiktą?

" 'Tūlas. A. Merkelis Brookl.y- 
no smetonininkų Vienybėje 
(£al. 1 d.) šaukia:

“Tokiais šuntakiais eidami 
Lietuvos .neišlaisvinsime.”

Jis vanoja kaili feikeriams 
iš VLIKo.

Man džiugu, kad Merkelis 
sako skaitęs ir mano dar 1940 
metais parašytą knygą ‘‘Nau
joji Lietuva faktų ir dokumen
tų šviesoje.” Jis joje suradęs 
parodymų, kad Smetona norė
jęs Lietuvą prijungti prje 
ciškos Vokietijos.

na-

Tos pačios dienos toje 
Čioje Vienybėje tūlas E. 
turakis gražiai posmuoja:

“Aiškiai matome, kad mūsų 
kovos frontas už Lietuvą ir 
lietuvių tautą per paskutiniuo
sius kelis metus vis kriko ii 
Šiandien priėjome tokios pa
dėties, kad nebegalėtume nu- 
t0^y|i, kur yra to fronto pir
mutiniai apkasai ir kaip yra 
nusitiesusi visa fronto linija.”

Kitaip pasakius: Tie šunta
kiai tuos mūsų “vaduotojus” 
nuvedė į didžiausią fiasko.

Kitam mūsų kaimynui, pran-

pa-

Plieno darbininkai 
nori didesniu algų
Pittsburghas. — Plieno 

praamonės darbininkų uni
ja, United Steelworkers of 
America, praneša, kad jos 
centras gauna daugybę laiš
kų nuo savo skyrių ir pa
vieniu darbininku. Tuose 
laiškuose virš viso kelia
mas vienas reikalavimas: 
aukštesnių algų.

Plieno darbininkų unija 
planuoja pradėti derybas su 
fabrikantais birželio 1 die
ną. Dar prieš tai unijos 
algų komisija, susidedanti 
iš. 400 asmenų, laikys pa
sėdžius ir išdirbs reikala
vimus, kurie bus statomi 
savininkaams.

Plieno darbininkų unija 
turi 1,200,000 narių. Pa
prastai yra priimta, kad 
plieno darbininkai yra pir
mieji algų išsikovojime ir 
paskui kitų pramonių dar
bininkai juos paseka, nors 
buvo išimčių, kai kitų pra-, 
monių darbininkai juos pra
lenkė.

Plieno darbininkai šiuo 
kartu pradės derybas po 
to, kai aautomobilių darbi
ninkų unija (UAW-CI0) 
eis prie derybų pabaigos.

Plienininkai tokiu būdu jau 
žinos, kaip auto darbinin
kams pasisekė.

Plienininkų unijos lokalai, 
kurie reikalauja iš centro 
stoti už žymų algos pakė
limą, nurodo, kad plieno 
pramonė dabar dirba be
veik pilnu garu, 90% ap
imtimi, kad kas savaitę pa
gaminama 2,000,000 tonų

laikas daryti spaudimą ant 
trustu. v

Japonijoje dang

atomin. ginklus

Paliaubos Pietų | Indijoje vyksta IBritai!! JOS rinkimai 
' ' * 1 1 [Įvyksią gegužes 26^Vietname veikia I Azijos kraštų 
sukilimo naudai taikos sueina

New Delhi. — Čia atsida
rė visos Azijos taikos suva-

Saigonąs. — Jau darosi 
aišku, kad Pietiniame Viet
name surengtos paliaubos ! žiavimas, kuriame dalyvau-1 
buvo taikomos, kad išgelbė-! ja 188 delegatai. Ji' 
ti Binh Xuyeno gaujos ir | vauja beveik visus 
Hao Hoa sektos sukilėlius,! kraštus, įskaitant Liaudies! 
Diėmo valdiška kariuome
nė jau buvo pradėjusi su-j Mongoliją,

Kiniją, Japoniją, Korėją,

Darbiečiai organizavo savo 
kontrolės valdžią Singapore

Singapore.—Darbo Fron
tas, kuris laimėjo Singapo
re rinkimus, suorganizavo 
vietinę savivaldybę, kuri 
kartais vadinama ir “Sin
gapore valdžia,” nes jos 
pareigūnai vadinami minis
trais.

Premjeru paskirtas Da-' 
vid Marshall, advokatas, 
švietimo reikalu ministru 
Chew Swe-kee ir keli kiti 
kiniečių, malajų ir anglų 
kilmės singaporiečiai. Visi 
ministrai yra Darbo Fron
to nariai.

Pirmi pranešimai po rin
kimų sakė, kad Darbo Fron
tas susideda iš kairiųjų so
cialistų, kurie veiks kartu 
su komunistais (kurie savi- 
valdyboje gavo 3 vietas iš 
25), bet dabar pranešama, 
kad tai nuosaikių darbiečiu 
partija, visai panaši į bri
tu darbiečiu. >

Darbo Frontas savivaldy- 
boje turi 10 narių.
ciškomi Darbininkui (bal. 1 
d.), labai nepatinka senato
rius J. William Fulbright iš 
Arkansas. Mat, šis gabus ir 
apsukrus senatorius kalbėjo 
vienos kolegijos studentams ii 
išdėstė:

”... neseniai mes dar galvo
jom, kad negalima gyventi ta
me pačiame pasaulyje su vo
kiečiais; buvo laikai, kada ka
talikai manėsi negalį sugyven
ti su protestonais, o krikščio
nys su mahometonais. Kodėl 
mes negalėtume tame pačia
me pasaulyje sugyventi su ru
sais ir kiniečiais, nors jie būtų 
komunistai ir garbintų kitus 
dievus?”

Labai sveika mintis. Natūra
lu, kad tokia mintis negali pa
tikti pranciškonų organui.

Tokyo. — 23 milijonai 
žmonių Japonijoje jau pasi
rašė po peticija už atomi
nių ginklų uždraudimą, pe
ticija, kurią išleido Pasau
linė Taikos Taryba. Tai yra 
didesnis nuošimtis visų gy
ventojų, negu bet kokioje 
kitoje kapitalistinėje šalyje.

Po peticija pasirašo įvai? 
riaušių nusistatymų žmo
nės. Tarp kitų pasirašė bu
vęs premjeras socialistas 
Tetsu Katayama. Peticijos 
skleidėjai tiki, kad bus ga
lima pasirašiusių . skaičių 
pakelti iki 40 milijonų, kas 
apimtų visus suaugusius 
Japonijos gyventojus.

mušti sukilėlius, kai fran- 
cūzas generolas įsakė val
džios kariuomenei nutrauk
ti veiksmus. Prancūzų ko- 
mandantas Ely lankėsi pas 
premjerą Diemą ir jam sa
kė, kad “reikia vartoti tai
kingas priemones.”

Prancūzai stebėjo veiks
mus ir nieko nedarė, kol jų 
remiami sukilėliai laimėjo, 
bet įsimaišė ir patvarkė pa
liaubas, kai jie pradėjo pra
laimėti. Amerikiečiai, iš ki
tos pusės, būtų norėję ma
tyti Diemą laimėtoju.

Pietinis Vietnamas ofici
aliai nepriklausomas ir jo 
kariai neturėtų klausyti 
francūzų įsakymų, bet ge
nerolas Ely vis dar skaitosi 
bendru “francūzų ir vietna
miečių karinių jėgų vadu” 
ir tai jo vardu duodami 
įsakymai.

gą, Pakistaną, Siriją, Jor-i 
daną, Vietnamh ir pačią!Y 1 • • 1

Didžiausia delegacija at- į 
vyko iš Kinijos: 40 dele-j 
gatų, kuriems vadovauja! 
Kuo Mo-jo, aukštas parla-l 
mentaristas ii’ veikėjas uži 
taiką. Tarybinei delegaci- i 
jai vadovauja poetas - rašy- • 
tojas Tichonovas, Japonijos | 
delegacijai Ičiro Matsumo- ( 
to, Japonijoš-Kinijos drau-| 
gingumo 
ninkas.

Indijos 
nors nuo

sąjungos

Londonas. — Vis labiau 
kalbama, kad konservato
riai nelauks rudens, bet 

| šauks visuotinus rinkimus 
į dar šį pavasarį. Jau kal- 
i bama ir apie tam tikrą da
tą: gegužės 26 dieną. Pra
nešama, kad konservatorių 
partijos vadai dabar skubo
tai tariasi, bandydami pri
eiti prie išvados. Pats prem
jeras Edenas yra įsitikinęs, 
kad tie rinkimai galėtų ir 
palaukti iki rudens, nes jis

Paskutiniai

drau- ( 
pirmi-

delegacija gausi, 
jos paskutinėje.

greso Partijos delegatai. 
Tos partijos dešiniojo spar
no vadas Patil padarė ant 
delegatų spaudimą, aiškin
damas jiems, kad taikos su
važiavimas vra komunistu 
dominuojamas ir vedamas.

Plėšikai pagrobė iš mažo Queens 
banko $305,243 grynais pinigais

pranešimai
Meksika. — Buvęs Mek

sikos prezidentas Lazaro 
Cardenas sako, kad Kinijos 
Liaudies Respublika turi 
pilną teisę išlaisvinti Taiva- 
na-Formoza. Cardenas bu- 4- V

nori “parodyti, ką gali.” 
Bet kiti konservatorių va
dai norėtų rinkimus laikyę 
ti tuojau, kol dar “šviežia 
darbi ečių vidujinio ginčo 
žaizda ir kol Churchillo pa
sitraukimo sentimentas dar 
gyvas. 

t

Attlee pasveikinimas
Sąryšyje su Churchillo 

pasitraukimu ir Edeno ta
pimu premjeru, parlamen
te buvo pravestos tam ti
kros ceremonijos. Church- 
illas pasakė atsisveikinimo 
prakalbą, kurioje jis sakė, 
kad palieka vadeles “pati
kimose rankose.” Jam kai-,

ašarų. Jis sakė parlamen
tui “sudiev” kaip premje
ras, bet liks deputatu ir 
galės parlamente kalbėti, 
kiek tik norės.

Apie Edeną parlamente
vo Meksikos prezidentu nuo ; kalbėjo darbiečiu vadas 
1934 iki 1940 metų. Per tą į Attlee, kuris jį sveikino vi- 
laikotarpj šalyje buvo pra- i so parlamento vardu, 
vesta daug socialių refoi 
mų. Kadangi streikas tebeina, 

i tai Britanijos < laikraščiai 
; dar nespausdinami. Bet sa- 

io pakraščio uosto kro-1 vaitrasčiai, kui ie jau pasi
rodė, visi sako, kad Brita
nijos politika nepasikeis, 
kad Edenas žengs Churchil-

Daily Worker.’is dalintas •• 
auto darbininkų delegatams

New Yorkas. —“Daily 
WorkeFio” korespondentas 
aprašo iš. Clevelando, kad 
1,500 to laikraščio kopijų 
buvo išdalinta auto-darbi- 
ninkų (UAW) unijos suva- 
viavimo delegatams.

Šeši kairiečiai stovėjo su 
“Daily WorkeFio” pundais 
prie suvažiavimo pastato, 
kai delegatai ėjo vidun, ir 
dąlino delegatams. Beveik 
visi delegatai kairųjį laik
raštį priėmė. Daugelis de
legatų persimetė su laikraš
čio dalintojais draugiško
mis pastabomis. Joks dele
gatas nekėlė klausimo, ai* 
kairiečiai turi teisę savo 
laikraštį dalinti. Net prie
šingai nusistačiusieji dele
gatai pažymėjo:

“Niekas, kaip matyti, ne
gali šių žmonių sulaikyti!”

mažas

New Yorkas. — Vienas 
didžiausių apiplėšimų Ame
rikos bankų istorijoje pra
eitą trečiadienį buvo pra
vestas Woodside, Queens. 
Apiplėštas 'buvo Chase 
Manhattan banko
Woodside skyrius. Plėšikai 
išsinešė daugiau kaip tris 
šimtus tūkstančių — $305,- 
243—grynais pinigais, dau
giausia banknotais tarpe 
vieno dolerio ir šimto.

Apiplėšimas buvo atsar
giai ir kruopščiai prireng
tas, nes plėšikai, kaip maty
ti, puikiai žinojo, kuomet 
banke rasis apie tris kart 
daugiau pinigų, negu eilinė
je dienoje, kuomet bus leng
viausia apeiti sargus ir taip 
toliau.

ba n k o raštininką Hen ry 
Bardenhagen anksti ryto, 
dar jam neatėjus į banką, 
prie jo buto, ir su jo auto
mobiliu atvažiavo prie ban
ko. Ten jie įėję su juom ir 
keliais kitais banko samdi
niais, kurie tik buvo atėję 
i darbą, užrakino juos sau
gomoje šėpoje ir sugraibs- reikalauja, 
tė pinigus. Bankas turėjo

Long Beach, Cal.—Vaka-j 
rinio 
vikų ir sandėlių darbininkų j 
linijos vadas Harry Bridg-i 
es pareiškė, kad jo unijos! 
atstovai tarėsi su«NewYor-! 
ko ir kitų rytinio pakraš-: 
čio uostininkų unija, su į

Iš abiejų pusių buvo iš 
sireikšta, kad bendradar 
biavimas yra galimas.

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy vėl iškėlė 
savo balsą. Šiuo kartu jis 

kad aukštasis! 
Eisenhowerio parei g ū n a s

tiek daug pinigų tą dieną, Stassenas būtų teisingumo 
nes tai buvo kelių aplinki- departmento traukiamas 
nių fabrikų algos savo dar- atsakomybėn, nes tas, anot 
bin inkams.

Kuomet pirmas klientas 
atėjo į banką, jis girdėjo 
banko raštininkus šaukiant 
užrakintus šėpoje. Jis pa
skambino policijai ir prasi
dėjo ieškojimas.^ Kol kas 
policija dar neturinti jokios

diniai linki Edenui gero, 
tik sako, kad jam bus sun
ku tapti tokiu populiariu, 
kokiu vienu metu buvo 
Church illas. Tik kairiųjų 
darbiečiu žurnaalas “Trib
une,” kuris atstovauja Be- 
vano frakciją, sako, kad 
Edenas “permažas” savo 
pareigoms.”

Darbiečiaai jau pradėjo 
smarkiai ruoštis prie rin
kimų. Parlamento frakci
jos pasitarime vienas jų de-

Plėšikai suėmė vyriausiai vo.

McCarthy, melavo prieš se
na tinę tyrinėjimo koniisiją.

Stassenas dabar yra “nu
siginklavimo reikalų sekre
torius.” '

Teheranas. — Nauju Ira
no premjeru bus paskirtas 
Hussein Ala. Ala per kele
rius metus buvo Irano am
basadorium A m e r i k o j e . 
Kuomet po karo per nekurį 
laiką Irane buvo valdžia, 
kuri buvo drauginga Tąry- 

| bų Sąjungai, Ala likdamas 
Washingtone tos valdžios 
nepripažino ir veikė prieš

Jis yra skaitomas kraštu
tiniu reakcininku ir ištiki
mu Washingtono norų pil- 
dytoju.

Pakistano premjeras steigia 
haremą, vedė žmoną num. 2

Karąči.—Pakistano prem
jeras Mohamed Ali, kuris 
jau apysenis žmogus, vedė 
savo jauną 28 metų sekre
torę Alia Saadi. Jo jauno
ji žmona yra Kanadoje iš
augusi libanietė - musulma- 
nė.

Tai antroji premjero žmo
na, nes pirmoji žmon , ku
rią jis vedė 14 meti/ atgal, 

 

kaip tai leidžia ątytisulmo- 

 

nišik įstatai, tebėba gyva. 
Tie įstatai reikalauja, kad 
vyras vestų nedaugiau kaip 
4 žmonas ir jas visas trak
tuotų “teisingai ir lygiai.”

Suėmė pikiehis, kurie bandė 
neleisti traukiniui važiuoti

New Britain, Conn. — 
Prie Landers, Frary ir 
Clark fabriko, kur vyksta 
streikas, du darbininkai bu
vo policijos suimti, nes jie 
atsigulę ant bėgių bandė 
neleisti traukiniui prava
žiuoti. Traukinys vežė to 
fabriko gaminius pardavi
mui. Kadangi streikas ei
na, tai pikiėtai bandė ke
lią užblokuoti. Policija juos 
suėmė kaip “tvarkos ardy
tojus.”

Streikuojantieji darbinin
kai priklauso prie UE.

Washingtonas.—Du svar
būs šios šalies fizikai bu
vo pasiryžę vykti Į Mask
vą, kad dalyvauti tarptau
tinėje mokslininku konfe
rencijoje. Bet valdžia jiems 
darė įvairias kliūtis ir jie 
nevyko. Dabar jie tą pa
skelbė viešumon.

Tie du mokslininkai yra' 
prof. R. Feynman ir Dr.1 
Freeman J. Dyson. Pasku-j 
tinysis yra Amerikoje gy-1

“Edenas nekantriai lau
kė premjero posto ir dabar 
atrodo, lyg septintame dan
guje. Meskime jam realy
bę veidan, sumuokime to
rius rinkimuose ir nustebin
kime jį, palikdaami jį vėl 
ne-premjerą...”

Badungas. — Kinų, hindi 
ii* arabų kalbos bus trys pa
grindinės Azijos - Afrikos 
konferencijoje čia. Prak
tiškais sumetimais plačiai 
bus vartojama ir anglų kal
ba.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, švelnu.

Jam buvo sakyta, kad jis 
gali vykti, bet jam neduo- 
tas, užtikrinimas, kad jis 
galės grįžti Amerikon.

Chicago. — 2,500 darbi
ninkų, kurie priklauso prie 
Mine, Mill & Smelter Work
ers unijos, pasiuntė sveiki
nimo telegramą senatoriui 
Kefauveriui sąryšyje su jo 
kritika prieš republikonus 
kaip “karo partiją.”

Londono “Daily WorkeFis” 
išeis, kiti laikraščiai ne

Londonas. — Kairiečių 
organas “Daily Worker” šį 
ketvirtadienį vėl pradėjo 
išeiti, nes susitarė su strei- 
kieriais. Visi kiti dienraš
čiai lieka uždaryti.

Briuselis. — Belgija rati
fikavo Vakarų Vokietijos 
ginklavimo sutartį. 142 de
putatai balsavo už ratifika
vimą, tik 2 prieš ir vienas 
susilaikė.
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KALBANT APIE
JALTOS DOKUMENTUS

PO TO, KAI VALSTYBES departmentas paskelbė 
Jaltos konferencijos protokolus, kilo visokių diskusijų, 
kurioms galo dar nesimato.

Kaip žinia, tam tikra dalis republikonų šiandien 
siunta ant prezidento Roosevetlto už tai, kam jis Jalto
je sutiko grąžinti Tarybų Sąjungai kai kurias sritis, 
kurias Japonija iš Rusijos buvo užgrobusi. Tarp tų 
sričių yra Kurilų salos ir pietinė Sachalino dalis.

Tūli republikonai (čiang kai-šekininkai) tiesiog sa
kyte sako: Rooseveltas Jaltoje “atidavė komunistams 
visą Kiniją.”

Žinoma, visa tai yra melas, bjaurus melas. Kinijos 
nieks kinams komunistams neatidavė,—jie patys, vykdy
dami liaudies norus, ją pasiėmė, išvydami Čiang Kai- 
feko kliką laukan iš Kinijos.

Bet tiek dėl to.
Jaltoje Rooseveltas ir Churchillas (ypatingai pir

masis) būtinai norėjo, kad Tarybų Sąjunga paskelbtų 
karą Japonijai.

Stalinas sakė: mes paskelbsime karą Japonijai, kai 
praeis trys mėnesiai po nugalėjimo hitlerinės Vokieti
jos. Bet, sakė Stalinas, už tai mes norėsime pasiimti kai 
kurias sritis, kurias japonai kadaise buvo iš’ Rusijos iš-

Rooseveltas, suprasdamas Tarybinėse armijos jėgą, 
sutiko su Stalino reikalavimu. Churchillas taipgi. Roo
seveltas žinojo, kad tuomet, kai Tarybų Sąjunga pa
skelbs Japonijai karą, kai Japonija bus replėse, ji bus 
greičiau nugalėta ir mažiau amerikiečių savo gyvybę 
turės paaukoti.

Po to, kai hitlerinė Vokietija buvo sumušta, pasi
davė, praėjus lygiai trims mėnesiams, Tarybų Sąjunga 
paskelbė karą Japonijai ir pradėjo smarkiai mušti Kwan- 
tungo armiją Mandžiūrijoje.

Neužilgo Japonija ir pasidavė.
Tiesa, tuojau po to, kai Tarybų Sąjunga pradėjo 

mušti japonus Mandžiūrijoje, amerikiečiai numetė ant.
Hirosimos miesto atomo bombą. Dėl to tūli “strategai” ; 
dabar sako: ne Tarybų Sąjungos įsikišimas į karą Ja
poniją paklupdė, bet atomo bomba.

Bet ne taip tuomet galvojo japonai.
Dr. Louis Morton, Jungtinių Valstijų kariuomenės 

istorikas, sako: japonai pasidavė ne tik dėl to, kad ato
mo bomba buvo numesta ant Hirosimos, o ir dėl to, kad 
Tarybinė armija pradėjo juos mušti, kad Tarybų Sąjun
ga paskelbė Japonijai karą.

Iškyla aikštėn, kad ir generolas MacArthuras, tuo
met vadovavęs amerikinėms jėgoms karui prieš Japoni
ją, reikalavo įtraukti Tarybų Sąjungą į karą prieš Ja
poniją!

Vadinasi, republikonų šulas, gen. MacArthur Roose- 
vęltą prašė įtraukti Tarybų Sąjungą į talką, o šiandien 
republikonai, MacArthuro plauko republikonai, visaip 
niekina prezidentą Rooseveltą už tai, kad jis taip darė!

Gėda!

I

“VALYMASIS” KINIJOJE
JAU PER KELETĄ dienų komercinė spauda ir ra

dijas daug plepa apie tai, kad iš Kinijos komunistų 
partijos buvo išmesti du narjai-veikėjai, Kao Kang ir 
Jao šuši.

Kao, kuris per tūlą laiką buvo vadovybėje Mandžiū- 
• rijoje, beje,'nusižudė.

. Už ką tiedu asmenys buvo išmesti iš komunistų 
partijos? Už tai, kad jie, kaip skelbia Kinijos Komunis
tų Partijos Centro Komitetas, organizavo partijos viduje 
klikas. Jiedu (galimas daiktas, yra ir daugiau jų ša
lininkų) ryžosi paneigti dabartinę komunistų partijos 
vadovybę, pakreipti josios politiką ne demokratiniu bū
du, ne partijos kongresuose, o “kitokiais keliais,” suktais 

Bateliais.
Kad tie asmenys buvo išmesti, kad tokių gali atsiras

ti Kinijoje ir daugiau, stebėtis netenka. Nebūtų nuo
stabu ir dėl to, jei, sakysime, Kinijos komunistų par- 
tija pravestų apsivalymo vajų, pašalindama iš savo ei
lių asmenis, kurie neturėtų ten būti, kurie yra svetimi, 
•kurie politiškai išsigimė.

Atsiminkime, jog Kinijos komunistų partija yra mi
lijoninė. Iš daugelio ilgainiui atsiranda visokių. Be to, 
atsiminkime, kad Kinijos komunistų partija, stovi prieš- 

k akyje valstybės, turinčios 600,000,000 gyventojų ir ku
riančios socializmą. Todėl partija privalo būti vieninga, 

'• Veikti sutartinai. '
Tai ko čia stebėtis, jei ši partija apvalo savo eiles?
Beje, komercinė spauda skelbia, kad abudu išmes

tieji asmenys buvę “pro rusai.” Ką tuo norima pasaky
ti? Norima, būtent, pasakyti, kad Kinijoje vykdomas 
titojizmas, kad dabartinė vyriausybė norinti sutraukyti 
artimus ryšius su Tarybų Sąjunga.

Mums rodosi, jog visa tai yra vėju paremta. Tai 
komercinės spaudos troškimas, tai jos lūkestis, o ne 
tikrovė!

i.

ĮVAIRUMAI
Šis tas iš medicinos

J. J. Kaškiąučius, M. D.
Normalus, nenormalus, 

normalus žmogus, nenorma
lus poelgis... Dažnai gir
dime tokius pavadinimus. 
O kaip jūs pasakytumėt, 
kas yra normalus? Ar jūs 
pats normalus? Vienas 
dvasinių žmogaus polinkių 
tyrėjas — psichiatras Šitaip 
pasakė: tie yra normalūs 
žmonės, kurie užauga ir iš
moksta sukaupt savo dome
sį ir energiją ant pačių 
svarbiųjų problemų. Kurie 
gyvena ir darbuojasi ko
kiam esmingam reikalui, 
dideliam tikslui.

truputį slenka užpakalin. 
Maželiai! žmonių suserga 
džiova, maželiam miršta. 
Viešosios sveikatos priemo* 
nes, bendroji higiena, as
menims sveikatingumo pri
silaikymas pakerta kelią 
džiovos bakterijoms įsigalė
ti. Geras maistas, vitaminų 
gausa, grynas oras, saulė, 
poilsis padeda kiekvienam 
atsispirt prieš džiovos pe
rus, nors jų tebėra labai 
daug visur. Be to, žmonės 
savo organizme, iš gentkar- 
tės gentkartėn, gauna tru
putį kaip ir kokio atsparu
mo prieš šitą baltąją žmo
nijos rykštę, prieš ši baltąjį 
mara. v

Apie vėžį ryšium su rū
kymu gydytojai duoda šito
kį bendrą patarimą. Jeigu 
tavo šeimoj arba tarpe ar
timųjų giminių kas nors 
turėjo vėžį, nebūtinai tik 
plaučių vėžį, bet ir bet ko
kį vėžį, ar jis pagijo ar mi
rė, — tai tu geriau visai ne-1 vėžys, yra ir kitokių ligų, 
rūkyk, ir eik šalin iš ten 
kur prirūkyta, kur yra dū
mų. Jau seniai tapo susek
ta ir pripažinta, kad tūli 
žmonės paveldėja ne patį 
vėžį, bet lyg ir palinkimą 
susirgt kada nors vėžiu. 
Tai tokiems rūkymas yra 
kaip ir savižudybė. Palin
kimas ar nepalinkimas, vis 
tiek taboka gera nedaro, 
sveikatą džiovina.

Džiova, tiesa,- eina užpa
kalin ir užleidžia plačią vie
tą kitokioms “civilizacijos” 
ligoms. Jau neminint to
kios “garbingos” ligos, kaip

kurios eina daugyn. Saky
sim, paukščių savo rūšies 
džiova, tiksliau vadinama 
“psittacosis”—papūgų karš
tinė. Seniau šita liga sirg
davo papūgos (“parrot fe
ver”), bet ji persimetė ir 
kitokių paukščių tarpam 
Karveliai, vištos, 
“paraketai” (“parakeets”), 
net ir kurkęs - kalakutai 
apsikrečia ir serga šita li
ga. Tai virusinė liga, ir ne
labai ką jai gali padaryt,Statistikų duomenys pa

rodo, kad tuberkuloze po I kai suserga žmonės.

j Sai•gai, kurie nieko nesaugo j a
Kartą prancūzų rašytojas 

Gi de Mopasanas užėjo į, 
karo ministeriją. Jos kori-i 
doriuje stovėjo, sargybinis,’ 
įspėjąs visus interesantus, 
kad prie sienos negalima 
prisiartinti , Išgirdęs tokį 
draudimą, Mopasanas nu-

įspėti, kad niekas nesiartin
tų • prie išdažytų sienų 
Slinko metai, keitėsi vy- j 
riausybiniai kabinetai. Šie- Į 
nos dažai seniai išdžiūvo, 
bet sargybiniai taip ir liko 
bestovį ir nieko nesaugą...

Panaši istorija įvyko ca- 
stebo ir patekęs pas minis- rinėje Rusijoje. Tarp dau- 
trą, paklausė jo, kodėl prie gybės sargybos postų, skir- 
plikos sienos pastatytas sar
gybinis.

—Aš pats apie tai niekuo
met negalvojau, — atsakė 
ministras.—Vis nebuvo lai
ko sužinoti.

Ir čia pat, dalyvaujant 
rašytojui, jis iškvietė sar- 
gyvos viršininką. Pastara
sis pasakė, kad sargybos 
postas įsteigtas labai seniai, 
o daugiau jis nieko nežinąs, 
Paklausė kitų tarnautojų— 
niekas nepaaiškėjo. Paga
liau iškvietė seną archyvą-

Pasirodė, kad prieš 70 me
tų koridoriuje buvo išdažy
tos sienos. Tuometinio mi
nistro žmona,- eidama pas 
vyrą, dažais išsitepė suk
nelę. Ministras įsakė pasta
tyti sargybinį, kuris turėję

ti! apsaugoti Žiemos rūmus, 
vienas buvo pastatytas sodo 
centre. Aplink nebuvo nie
ko svarbaus, ką reikėtų sau
goti, bet į tai niekas ne
kreipė dėmesio. Tiktai 1917 
m., kai Petrogrado proleta
riatas paėmė Žiemos rū
mus, naujasis jų komendan
tas susidomėjo nereikalingu 
sargybos postu. Iš sargy
bos dienoraščio paaiškėjo, 
kad tą postą įsteigė Jeka
terina II, kuri vaikščioda
ma sode pastebėjo išsisklei
dusią rožę. Bijodama, kad 
jos nenulaužtų, carienė įsa^ 
kė pastatyti sargybą. Jos 
įsąkymą nedelsiant įrašė į timų ligą įsikalbėjo. TiKrj 
sargyobs dienoraštį, ir nuo ' gydytojai ir klinikos jiems 
to laiko sargybiniai dieną 3ako, kad jie sveiki, bet jie
i t n o t r i z-t n n 11 rv n i zA i«-\i . • i • -• «iš dienos vis saugojo seniai 
nesamą rožę.

Atrastos ir pamestos salos
1967-1968 metais savo ke

lionės metų ispanų jūrinin
kas Alvares de Mendanja 
Ramiajame vandenyne at
rado grupę salų. Nutaręs, 
jog tai esanti pasakiškoji 
šalis Ofir, iš kur kažkada 
karalius Saliamonas gabe
nosi aukąą, jis salyną pava
dino Saliamono vardu. Ta
čiau Mendanjo atrądimu 
niekas nenorėjo tikėti, ir 
jūrininkas surengė antrą 
ekspediciją i Saliamono sa
lyną. Pakeliui jis užtiko 
naują nežinomą archipela
gu jo paties tuojau pava
dintą Santa Knis vardu, ir 
ilgai klaidžiojo aplink jį, ti
kėdamasis surasti Saliamo
no salyną, Mendanjo mdr- 

i tis nutraukė tolimesnius

ieškojimo darbus. Kaip vė
liau paaiškėjo, ispanų jū
rininkai nuo savo kelionės 
tikslo buvo vos per 400 ki
lometrų, į

Taip buvo atrastas ir vėl 
“pamestas” Saliamono saly
nas. Tiktai po 199 metų jį 
užtiko anglas Kartretas, o 
po metų—francūzas Buge- 
vilis. Jie aprašė tas salas 
ir įtraukė į žemėlapį.

Kraštuose į Šiaurę nuo 
pusiaujo. (ekvatoriaus) mo
kslo metai eina prie pabai
gos, bet kraštuose į pietus 
nuo pusiaujo mokyklos at
sidaro šiomis dienomis, nes 
ten dabar prasideda ruduo. 
Tų kraštų tarpe randasi 
Argentina, Čilė, Urugva

jus, Pietų Afrikos Sąjunga,

Šis tas iš šen ir ten
laiko.. Praradę kantrybę, 
netikėdami savo gydyto
jams, jie nuėjo pas “speci
alistus” (šarlatanus), kurie 
juos “pagydo.”

Kaip tie šarlatanai nusi
duoda, kuomi persistato ? 
Vieni jų turi daktaro laips
nius, kiti ne. Jie visi prak- 
tukuoja pusiau slaptai, sa
kydami savo pacientams, 
kad “organizuota medicina 
juos persekioja.” Jie sako, 
kad organizuotieji daktara; 
juos persekioja, nes jie tu
ri naujus būdus išgydyti 
vėžį, o daktarai, pelno su
metimais, nenori tą ligą iš
naikinti.

Daktaras Cameronas sa
ko, kad keli tūkstančiai 
žmonių kas metai miršta 
Amerikoje tų ša r 1 a t a n ų 
rankose, nes kai ligonis ti
krai serga, jie jam pagel
bėti negali, o visvien “gy-

Karikatūrų rinkinys
Jaunas 25 metų Church

illas buvo britų karinis ko
respondentas kare prieš 
Pietų Afrikos burus-afri- 
kanderins (olandų kilmės 
kolonistus). Iš nelaisvės jis 
pabėgo ir pagarsėjo kaip 
drąsus ir gabus jaunas žmo
gus.. ■ •

Tuo metu britų spaudoje 
pasirodė pirmos draugiškos 
karikatūros apie jį. Tai bu-, 
vo 55 metai atgal, nes Chur- 
ehillas dabar turi 80 metų.

Nuo to laiko Britanijos ir 
užsienio spaudoje tilpo tūks
tančiai ir tūkstančiai kari
katūrų apie Churchillą. Vie
nos draugiškos, kitos pu
siau draugiškos ir švelniai 
pajuokiančios, kitos griež
tai kritiškos, kaip tai tos, 
kurios tilpo kairiojoje dar
bininkiškoje spaudoje, kuo
met jis buvo streikų laužy
tojas.

Churchillas visuomet įsa- do. 
kinėjo savo asistentams 
rinkti visokias karikatūras ■ 
apie jį. Jis dabar turi gal į 
didžiausią karikatūrų apie. 
vieną žmogų rinkinį pašau- Į 
lyje: kelioliką tomų didelių j 
albumų, kuriuose pilna tų,' 
karikatūrų iš viso pasaulio; 
laikraščių. Manoma, kadi 
Churchillo asistentams pa
sisekė surinkti gal visas Į 
Britanijos spaudoje tilpu- i 
sias karikatūras, bet daugy- i 
bė užsienio karikatūrų buvo i 
pražiūrėta.

Sakoma, kad vienas Chur-1 
chillo mėgiamiausių užsiė-1 
mimų dabar yra tas kari-i 
katūras peržiūrėti.

$10,000,000 apgavikams
Amerikos Vėžio Draugi-' 

jos mediciniškas direkto-,
I rius daktaras ' Charles S. i 
Cameron sako, kad kiekvie-! 
nais metais visokie apgavi-1 

i kiški vėžio ligos “gydyto- ■ 
i jai” ištraukia iš Amerikos 
1 žmonių apie dešimt milijo
nų dolerių. Daugelis tokių 
apgavikiškų gydytojų buvo 
suimti ir nuteisti, bet šim
tai jų veikia ir vis nauji at
siranda. Ir kas stebėtiną, 
tai kad kiekvienoje tokio 
apgaviko - “daktaro” bylo
je atsiranda buvusių paci
entų, kurie net apsiašaroję 
liudija, kad jis juos išgydė.

Kaip tai atsitinka?
Daktaras Cameronas aiš

kina, akd daugelis žmonių 
yra giliai įsitikinę, kad juos 
išgydė nuo vėžio toks ir 
toks “gydytojas,” kuris fak
tinai yra tik sukčius - apga
vikas.1 Tie taip apgauti 
žmonės susideda iš. kelių rū
šių.

Vieni jų yra žmonės, ku
rie niekad faktinai nesirgo 

j vėžiu, bet dėl visokių sume
ni

Studentų gamybinė 
komandiruotė

Yorke. Mormonai iš pat 
pradžios buvo persekiojami 
kaipo keista sekta ir jie tu
rėjo keltis iš New Yorko ii\ 
vykti vis toliau į vakarus; 
iki pasiekė Salt Lake, kuĄ 
pastatė Salt Lake City.

Dabar Salt Lake City yra 
jų centras ir iš 201,000 gy
ventojų jie sudaro pusę. 
Utah valstijoje jie sudaro 
70% visų gyventojų. Iš vi
so Amerikoje yra 1,250,000 
mormonų.

Mormonai visuomet lai
kėsi nusistatymo, kad reli
gija turi būti glaudžiai su
rišta su “džiaugsmu,” su 
ekstazu. Jų religines cere
monijos didele dalimi susi
deda iš dainų ir šokių ir 
taipgi teatralinių perstaty- . 
mų. Vienu laiku jie taip
gi stojo už daugnatystę, 
nors dabar su tuomi baigta.

Pradžioje mormonai buvo 
pažangi jėga tam tikra 
prasme, tyet po Utah kolo
nizacijos mormonų bažny
čia laipsniškai pasidarė va
rio kasyklų savininkų iji 
bankierių ramstis. Dabar 
visa eilė aukštų politikie
rių yra mormonų tikėjimo, 
kaip tai žemės ūkio reikalų 
sekretorius Ezra Taft ir ki
ti, o apie jų persekiojimą ir 
kalbos nebėra. M.

(Vilk p.) 4 d. kovo. Laiš
kas persiųstas per vokiš
ką “feldpost.” Rašoma, 
kad vokiečiai užėmę tas 
vietas, žmonių nežudo...

Brooklyno ir apylinkių 
lietuviai! Kas tik gyvas— 
visi atsilankykite į Lietu
viu Gimnastikos Kliubo 
balių, kuris atsibus balan
džio (April) 10 d 
Palace Hall, 8^92 
Street. Pixršjdės 7:30 va
kare.

5. 
•and

čių” turi taip pat kombaini
ninkas šimoliūnas. Brigadinin
kas F. Samulionis įsigijo mo
torcikla,

i ~

Mormonai švenčia sukaktį
Amerikos mormonų reli

ginė sekta šiais metais 
švenčia savo 125. metų su
kaktį. Ji buvo įkurta 125 
metai atgal Joseph Smitho 
Senecos apskrityje, New

40 met u atgal
Lygiai 40 metų atgal; 

(kaip tai pranešta diena ' 
vėliau 1915 metų balandžio 
9 “Laisvės” numeryje) štai • 
kokie dalykai dėjosi pašau- > 
lyje: !

.............. «
Paskutiniai pranešimai į 

austru, vokiečių ir rusui 
vienu balsu liudija, jog 
rusų pasekmingas ėjimas 
Karpatų ta r p k a 1 n i a i s 
esąs sulaikytas.

Berlyniškis “Vorwa- 
erts” praneša, jog garsu
sis socialists rašytojas 
M. Gorky, apie kurį buve 
pasklidusios žinios, būk 
jisai užsikrėtęs kare 
ūpu ir įstojęs kariuome
nėn — esančios prama-

Garsusis velniu ėdikas 
arba tiesiai pasakius, sor- 
kininkas Billy Sunday 
nesusilaukia Patter sone 
malonaus priėmimo.

“Laisvėje” gautas laiš
kas, rašytas iš Kybartu

ŽINIOS K LIETUVOS

Kovo 27 d. LSS 1 kuo
pa (Philadelphijoje) sta
tė scenoje du veikalu: 
“Piršlybos” ir “Tai poli
tika.” Aktoriai abu vei
kalu puikiai suvaidino ir 
publika likosi patenkinta. 
Vaidinime “Pirš 1 y b o s L’ 
dalyvavo: P. Sinkūs, D. 
Matukas, A. Abronįavi- 
čia, V. .lakstys, M. Ale- 
kiūtė, E. Jakštienė, M. 
Kubiliūtė, B. Sveicaus- 
kas (buvo biskį nusigan
dęs) ir F. Barauskaitė.

netiki, dažnai net manyda
mi, kad jiems taip sakoma, 
nes liga jau be viltinga.

Štai toks žmogus išgirsta 
apie kokį tai privatinį “gy
dytoją,” kuris sakosi esąs 
vėžio Specialistu. Žmogus 
nusiskubina pas tą .sukčių, 
kuris tuojau ligą “atranda,” 
bet žada pagydyti,—ir pa
gydo !

Toks žmogus niekad ne
gali būti įtikintas, kad jis 
niekad nesirgo, kad tai šar
latanas iš jo ištraukė šim
tus dolerių. Jie skleidžia 
to “gydytojo” garsą tarp 
kitų žmonių.

Yra kitokia rūšis žmonių, 
kurie įsitikino, kad juos iš
gydė tie šarlatanai,, nors 
Juos faktinai išgydė’ tikri 
medikai. Tai ligoniai, ku
rie operacijos arba Rentge
no spindulių pagalba buvo 
išgydyti, bet tuojau nejau
tė pagerėjimo, nes tam imą

Daugelis mechanizatorių
Į Leningradą išvyko grupė paskutiniuoju metu nusipirko 

Vilniaus Valstybinio universi-| ladijo aparatus, akordeonus, 
lėto Istorijos-filologijos fakul- i medžioklinius šautuvus ir ki
to studentų. Tti IV ir V kursų (tus daiktus. ji
archeologai ir etnografai. Jie į 
aplankys Miklucho-Maklajaus 
vardo etnografinį-antropolo- 
ginį, Zoologijos, Rusų muzie
jus, susipažins su muziejų eks
pozicijomis, jų tvarkymu, su 
restaųrayimp dirbtuvėmis. TS
RS Valstybiniame Ermitaže 
studentai išstudijuos ten esan
čia rusu mokslininkų 19 šimt
mečio tyrinėjimų metu su
kauptą archeologinę ir etnoN 
grafinę inedžiagą iš Lietuvos- 
teritorijos, kurią jie panaudos, 
rašydami diplomatinius dary 
bus. (ELTA)/

PASVALYS. — Kasmet kyla 
mechanizatorių gyvenimo ly
gis, gerėja jų buitis. Jie įsigy
ja vis daugiau vertingų daik
tų, šiais metais seniausiai MTS 
dirbąs traktorinės brigados 
brigadininkas Latinskas nusi
pirko lengvųjų mašiną “Mos- 
kvič.” Neperseniausiai lengvą
ją mašiną įsigijo MTS šoferis 
šimbelis. Nuosavą “Moskvi-

2 puąj.—LaisvB ( Liberty)-Pęnk t., Balandžio (April) 8, 1955

VILNIUS. — 1954 meuds 
Lietuvos TSR Kultūros minis
terija ii Lietuvos TSR Tary
binių dailininkų sąjunga pa
skelbė tematinio paveikslo 
konkursą. Pirmajam konkurso 
turui pristatytas 31 eskizas, 
žiūri komisija, peržiūrėjusi 
pateiktus eskizus, sutinkamai 
su konkurso sąlygomis, pa
skirstė premijas. Dvi antro
sios premijos paskirtos daili
ninkams B. Jacevičiūtei už 
darbą “Taručio beieškant” ir 
J. Švažui už eskizą “Valstie
čio varžytinės buržuazijai 
\ aidant.”

Trys trečiosios premijos pa
skirtos dailininkams V. Mac
kevičiui už eskizą “Neprašyti 
meno mėgėjai,”—krata pas 
revoliucinį dailininką Stepą 
Žuką,” G. Petrovai už eskizą 
“Netikėtas susitikimas "j* sjpe- 
kulentė” ir S. Gračiovui už 
darbą “Mūsų gatvės koman
da.” (Elta).



4

MONTREAL, CANADA
“Rendauninkai” nužudė

* šeimyną
*Leo Januszewski, 44 metų 

amžiaus, gyvedamas su šei
ma, šalia savo darbo prie 
sunkvežimio, laikė ir “rom- 
ing house.” Kovo 30 d., po 
pietų, atėjo vyras su mote
rim išsinuomuoti kambarį. 
Žmona išnuomavo. Nau
jiems rendauninkams tik 
susikrausčius į kambarį, at
ėjo kitas vyras, tuojau-ne- 
užilgio, aplankyti savo pa
žįstamus. šeimininkė įlei
do. Po kiek laiko, prievaka- 
ryj, parėjo ir šeimininkas 
iš darbo. Tuo tarpu pasi
girdo antrame aukšte 
triukšmas kambaryj, kuria
me nauji rendauninkai ran
dasi. Januszewskis nuėjo
pažiūrėti. Pasirodė, šie mu-1 
šėsi tarp savęs. Januszews- j 
kis, matomai, norėjo juos; 
perskirti, ir pats, gavęs ke-' 
lis smūgius, krito ant grin
dų negyvas. Kaltininkai, 
abu vyrai ir moteris, ant 
vietosTareštuoti ir perduoti 
teismo organams. Kas jie 
per vieni, kodėl jie mušėsi 
tarp savęs ir kodėl jie už
mušė šeimininką, šiuos žo
džius rašant dar neišaiš
kinta.

Januszewski su žmona ir 
dviem vaikais (vienas, 12 
metų, tik dabar atvažiavęs 
pas tėvus iš Lenkijos), po 
antrojo karo atvažiavo Į 
Kanadą iš Vokietijos kaip 
lenkų bėgliai.

Sniego valymas laikinai 
buvo sulaikytas

Kovo 26-27 savaitgalyj 
Montreale ne a p s a k o m a i

N. GOGOL1S 

Senieji dvarini
kuris tuo pačiu metu, kai su jumis .kal
basi, apžiūrinėja jūsų laikrodžio karulį. 
Tada, galima sakyti, jo širdies gerumas 
spindėte spindėdavb jo veide.

i

Kambariai namelio, kuriame gyveno 
mūsų senukai, buvo mažučiai, žemučiai, 
kokie dažniausiai būna senų laikų pali
kuonių namuose. Kiekviename kamba
ryje stovėjo didžiulė krosnis, kuri užė
mė beveik jo trečdalį. Šitie kambarėliai 
buvo baisiai šįlti, nes ’ir Afanasijus Iva- 
novičius, ir Pulcherija Ivanovna labai 
mėgo šilimą. Jų pakuros buvo prieme
nėje, beveik visada ligi lubų užverstoje 
Šiaudais, kuriuos labai dažnai Mažojoj 
Rusijoj vartoja malkų vietoje. Šitų de
gančių šiaudų traškėjimas ir šviesa da
ro priemenę ypatingai jaukią žiemos va
kare, kada karštakraujis jaunuolis, nu
šalęs bepersekiodamas kurią nors tam
siaveidę, įbėga čia, pliauškindamas del
nais. Kambario sienos buvo papuoštos 
keletu paveikslų ir paveiksliukų senoviš
kais siauručiais rėmais. Esu įsitikinęs, 
kad patys šeimininkai seniai pamiršo jų 
turinį, ir jeigu kai kuriuos būtų kas iš
nešęs, tai jie, tikriausiai, šito nebūtų 
pastebėję. Du portretai buvo dideli, 
aliejiniais dažais nutapyti; vienas vaiz
davo kažkokį archirėjų, kitas Piotrą 
III; iš siauručių, rėmų žiūrėjo hercogie
nė Lavaljer, nutupėta musių, Aplink 
langus ir viršum durų buvo daugybė ne
didelių paveikslėlių, kuriuos kažkaip į- 
pranti laikyti sienos dėmėųiis, todėl į 
juos nė neįsįžiūri. Beveik visuose kam
bariuose asla molinė, bet taip švariai su
plūkta ir laikoma taip švariai, kaip, tur 
būt, dar nebuvo laikomas nė vienų tur
tingų namų parketas, tingiai šluojamas 
neišsimiegojusio, livrėja vilkinčio, pono.

Pulcherijos Ivanovuos kambarys buvo 
pilnas skrynių, dėžių, dėželių ir skryne
lių. Daugybė mazgelių ir maišelių su 
sėklomis — gėlių, daržovių, arbūzų —* 
kabėjo ant sienų. ' Daugybė įvairiaspal
vių vilnos kamuolių, senoviškų sukne
lių, siūtų prieš pusę amžiaus, skiautelių 
buvo sudėliota skrynelių kertėse ir tarp 
skrynelių. Pulcherija Ivanovna buvo 
didelė šeimininkė ir rinkdavo viską, 
nors kartais pati nežinodavo, kam pas
kui tatai sunaudos.

(Bus daugiąu)

j (Tąsa)
Negalima buvo abejingai žiūrėti į tai, 

kaip jįe vienas kitą mylėjo. Jie niekuo
met nesakydavo vienas kitam tu, bet vi
sada jūs: Jūs Afanasijau Ivanovičiau! 
Jūs, Pulcherija Ivanovna! “Tai jūs 
įduobėt kędę?” — “Nieko, nepykite, 
Pulcharija Ivanovna: tai aš”. Jie nie
kuomet nėra turėję vaikų ir todėl visas 
jų prieraišumas susikaupė aplink juos 
pačius. Kažkada, jaunatvėje, Afanasi- 
jus Ivanovičius tarnavo kariuomenėje, 
po to buvo šgkundmajoru; bet tai buvo 
labai jau seniai, tai buvo jau praeitis, 
jau ir pats Afanasijus Ivanovičius be
veik niekuomet apie tai neprisimindavo. 
Afanasijus Ivanovičius vedė turėdamas 
trisdešimt metų, tada buvo šaunus vy
ras ir nešiojo siuvinėtą kamiziolę; jis 
net gana vikriai išvogė Pulcherija Iva- 
novną, nes giminės nenorėjo už jo išleis
ti; bet ir apie tai jis labai maža beatsi- 
mindavo, bent niekuomet nekalbėdavo.

Visus šiuos senus, nepaprastus įvy
kus pakeitė ramus ir nuošalus gyveni
mas, tos pusiau sąmoningos ir drauge 
(lipnios svajos, kurias išgyvenate jūs, 
sėdėdami kaime ant balkono, nugręžto 
į sodo pusę, kada puikus lietus sodnai 
šnera, teškendamas per medžių lapus, 
nutekėdamas čiurlenančiomis srovėmis 
ir nuteikdamas snauduliui jūsų sąna
rius, o tuo tarpu vaivorykštė pasalomis 
kyla iš už medžių ’ir, kaip pusiau ap
griautas skliautas, šviečia danguje sep
tyniomis blausiomis spalvomis, — arba 
kada supa jus vežimas, nardąs tarp ža
lių krūmokšlių, ir skardena stepės put
pelė, ir kvapni žolė, drauge su javų var
pomis ir laukinėmis gėlėmis, skverbiasi 
pro vežimo dureles, maloniai užgauda
ma jūsų rankas ir veidą.

Jis visada klausydavo svečių, pas jį 
atvažiavusių, su malonia šypsena; kai 
kada ir pats kalbėdavo, bet daugiausia 
klausinėdavo. Jis nebuvo iš tarpo tų se
nių, kurie įkyri nuolat girdami senus 
laikus arba peikdami naujus: jis, prie- 
ŠW$ai, klausinėdamas jus, būdavo labai 
smalsus ir atidus jūsų pačių gyvenimo 
aplinkybėms, pasisekimams ir nepasise
kimams, kuriais paprastai domisi visi 
geraširdžiai seniai, nors jų smalsumas 
truputį panašus į smalsumą kūdikio,

daug prisnigo. Visos mies
to . jėgos buvo pakinkytos 
nuvalymui nuo gatvių snie
go. Deja, kelių departmen- 
tas sekamą dieną, pirma
dienį, 4 vai. popiet, turėjo 
sulaikyti visą darbą. Prie
žastis: pinigų pritrūko už
mokėti už darbą darbinin
kams. Skamba juokingai. 
Bet mūsų didmiestis tą per
gyveno. Tiesa, miesto val
dyba, ant greitųjų susirin
kusi, paskyrė pinigų, bet tik 
tiek, kad būtų galima nu
versti sniegą nuo vidurio 
gatvių į šalis ir atidarinė
ti vandentiekių skyles. O 
sniego nuvežimas palikta 
šilto pavasario malonei at
likti. ..

Shower pares
Birutė Jokšytė ruošiasi 

ištekėti. Ta proga, jos pa
gerbimui, balandžio 2 d. jai 
buvo surengta “shower pa
re.” O kiek anksčiau tokia 
pat pare ir tokiuo pat tiks
lu, buvo surengta Margare- 
tai Balsaitytei.

Abi ruošiasi susituokti su 
anglų tautybės jaunikai
čiais. Vestuvės įvyks va
sara, v

Gimė
Jonas ir Viktorija (Rim- 

kiūtė) Vaitiekūnai susilau
kė sveiko ir gražaus sūne
lio. Gimė Royal Victoria 
ligoninėje. Motina ir nau
jagimis jaučiasi gerai.

Serga
Ona Kielienė jau kuris 

laikas nesveikuoju. Gydosi 
namie.

Bendrai paėmus, šiuo lai
ku labai daug žmonių ka

muoja aštri gripo epidemi
ja. Papurtė gerai ir šių ži
nių korespondentą, kad net 
savaitę prisiėjo lovoje išgu
lėti. (Labai apgailestauja
me. — Red.) Todėl dovano
kite, kad šį kartą jis ma
žiau žinių galėjo suteikti.

J.

Wilkes-Barre, Pa.
Laisvėje buvo per du sykius 

aprašyta, kad pradžioje lap
kričio (November), 1954 me
tais, Montello, Mass., mirė 
Juozas Naujokas. Paliko tur- 
‘o, War Bond. Jo sesuo Nau
jokaitė gyveno Wilkes-Barre, 
Pa. Buvo ženota suJohn Mow
ry. Gyveno po numeriu 283 
New Grand St. War Bond yra 
užrašyti ant jos vaiku. Frank 
Mowry ir John Mowry.

Ten gyveno ir velionio bro
lis Vincas Naujokas. Dabar 
atsišaukė brolio moteris Mag

gie Naujokas, iš Scranton, Pa.
Pašo, kad jos vyras Vincas 
Naujokas buvo mirusio Juozo 
Naujoko brolis. Rašo, kad ir 
jis yra miręs. Sesuo ir sesers 
vyras irgi yra mirę. Nežinan
ti, kur jos vaikai gyvena. Aš 

i jai parašiau laišką, bet atsa
kymo negavau.

žinantieji apie velionio 
Juozo Naujoko sesers vaikus 

i ir brolio Vinco vaikus, praneš- 
j kite jiems greičiausia, kiek ga
lima. Tegu1 jie atsišaukia šiuo 
adresu: Geo. Shimaitis, 162 
Melrose St., Brockton 14, Mass.

G. Shimaitis
_______________

! Jersey City, N. J.
LDS 133-čios kuopos susirinkimas 

j jvyks sekmadicnj, balandžio 10-tą, 
2-rą vai. dieną, Peoples Centre, 160 
Mercer St.

> Nariai prašomi dalyvauti ir pa- 
• simokėti savas duokles, kitas susi
rinkimas bus birželio mėnesį ir jau 
10-tą vai. ryte.

Valdyba

j Montello, Mass., ir 
Hartford, Conn.

Gal kas pamanys, kad tai 
stebuklai. Ką gi turi Montello 
su Hartfordu, kada vienas nuo 
kito stovi virš šimto ameriko
niškų mylių tolumoje ? štai, 
kaip yra:

Montello Liuosybės Choras 
pasirinko vieną gražią pava
sario dieną, tai balandžio 16- 
tą dieną, ir pakvietė Hartfor
do Laisvės Chorą'-dainuoti jų 
i engiamame koncerte.

Laisvės Choras, gavęs už- 
kvietimą, po trumpų diskusijų 
finansų ir kitų dalykų, nutarė 
dalyvauti. Tai dabar ir moki
nasi įvairių dainų. Laisvės 
Choras jau turi virš 50 dainų. 
Jos visos labai gražios, su gra
žiai skambančia muzika. Cho
ristai dirba sukaitę, kad iš tų 
parinktomis dainomis parody
tų Montellos ir apylinkės lie
tuviams, ką hartfordiečiai ga
li.

Choristai pasisamdė busą, 
kuris išvažiuos nuo choro sve
tainės 2 vai. po pietų. Buše 
dar yra vietos 8 žmonėms. Ku
rie norite pasivažinėti, tai gau
kite tikietą. Galėsite pamatyti 
gražų koncertą ir pasišokti 
prie geros muzikos.

Kas dabar lieka daryti 
Mass-, lietuviams, ar pasilikti 
nedalyvavus tame koncerte? 
Sakyčiau, kad ne. Dabar gra
žios pavasario dienos. O mūsų 
šalies keliai geri, kaip stalas 
—tik važiuok ir norėk, kad ir 
50 mylių ar daugiau.

Taigi, pasimatysime Montel- 
loje šeštadienį, balandžio 16 
dieną.

B. Mulerenka

Miami, Fla.
Nuo kovo 27 iki balandžio 

3-čios dienos čionai buvo ati
daryta paroda visokių kalibrų 
vertelgų ir fabrikantų Home 
Show, Dinner Key Auditori
um. Tai milžiniška patalpa ga
le S. W. 27th Avė. prie vieške
lio U. S. 1 pagal jūros užlają. 
Buvo išstatyta nuo adatos iki 
automobilių ir visokios vėliau
sios išdirbystės. Bet daugiau
sia buvo tai valgomieji pro
duktai, gėrimai ir namam bal
dai su visokiom langam užlai
dom. Įtaisyta ir Seminola in- 
dijonų kempė su indijoniška 
išdirbyste, visokiais pamargin
tais mažniekiais, su šaunamom 
vilyčiom ir visokios rūšies ba
landžiais. Pora ružavų Flamin
go paukščių, činčilų ir kito
kių mažyčių žvėrelių. Buvo la
bai žingeidu tą viską pamaty
ti, o ir su keliom lietuviškom 
šeimom parodoj pasimatyt.

Įžanga veltui.-Miami Heyald 
paduoda, kad parodą aplanką 
daugiau, kaip po 30 tūkstan
čių žmonių į dieną. Tokios pa
rodos įvyksta kartą į metus.

Kovo 28 dieną pas mus oras 
buvo nešaltas, vasariškas, bet 
per radiją pranešė, kad šiau
rinėse valstijose užstojo žiauri 
žiema: temperatūra nukrito 
žemiau nulio; sniego privertė 
kalnus—pusnis. Tas toks šal
tis atsikraustė į pietines vals
tijas nuo Virginijos iki pat 
Floridos; nušaldė daug pyčių 
žiedus ir kitokių vaisių bei 
daržovių per septynias valsti
jas. Miami Herald, savais iš- 
skaitljavimais, paduoda, kad 
nuostolių šalna padarė už 40 
milijonų dolerių. Miamės mies
te temperatūra buvo 50 aukš
čiau nulio nakties metu, tai 
kelias dienas turėjome vėsias, 
tačiau niekam neprisiėjo' nu
kentėti nuo šalnos.

Balandžio 1 ir 2 vakarais 
atsibuvo tarptautinis Festiva
lis Bayfront Parke, šalia mies
to knygyno. Ėmė dalyvumą iv 
lietuviai dainininkai ir.šokėjai

V. J. Stankus

Laisvės metinis piknikas, 
Didžiojo New Yęrko Apylin
kėje, bus Liępos-July 3,1955. 
National HąlJ & Perk, 65-13 
38th Ave., Woodside, N. Y,

Senas Vincas

R. M. Židžiūnui Mirus
Atsiųstą daug gėlių nuo drau- 
(gų ir draugijų. Palydovų įka
pos taipgi buvo daug, važiavo 
apie 15-je automobilių. Paly-

Su židžiūnu teko susipa
žinti, kada jis, regis 1913 
metų pabaigoj, tik. iš Lietu
vos atvažiavęs, gavo darbą 
“Keleivio” administracijoj. 
Tai buvo dar visai jaunutis, 
tarsi kanapė išbėgęs — il
gas, o plonas vaikinėlis.

Gi “Laisvei” iš So. Bosto
no išsikėlus j Brooklynoą, 
o man grįžus į Philadelphi- 
ją prie “Kovos,” su židžiū
nu teko arčiau susipažinti 
tik iš jo eilėraščių bei šiaip 
rašinėlių, telpančių “Kovos” 
ir “Laisvės” laidose, kaip 
tai: Merkinės Vaidyla, Au
re Žvaigas, Okus Pokus ir 
Atliktas Kriukis. Jo kūry
bą vis šilčiau pradėjo pa
justi viršminėtų laikraščių 
skaitytojų jausmai, nes jo 
eilėraščiai, ypatingai saty
riški, buvo rašomi iš paties 
pilkojo šios šalies darbinin
kų, o ir lietuvių gyvenimo.

Velionies židžiūno eilėraš
tėliai, jo paties išleistame 
eilėraščių rin kinelyje — 
“Daug Labų Dienų,” at
vaizduota ne tik Petro, Jo
no ar Jokūbo, bet ir paties 
autoriaus nepav y d ė t i n o s 
gyvenimo ydos. Tačiau tuo 
pačiu atsikvėpimu iškyla ir 
kūrybinis velionies židžiū
no pajėgumas, literatinic 
įkvėpimo aukštume.

Praslinkus apie 18-kai 
metų, 1929 metų pabaigoj, 
man apsistojus apie ant sa
vaitės laiko So. Bostone, tu
rėjau laimės arčiau sueiti j 
pažintį su R. židžiūnu. Jis 
tada redagavo bei kitus 
spaudos darbus atlikinėjo, 
prie A. J. Kupsčio leidžia
mo laikraštuko — tarpi
ninkas.”

Tai buvo pačioj kūrybinėj 
aukštumoj iškilęs, liepsno- 

i jančios energijos literatas, 
j pilnoj to žodžio prasmėj! 

Man rodėsi, kad ta jo lieps
nojanti energija nustelbė 
net jo eilėraščių kūrybą, 
nedavė rimčiau apsigalvoti..

Tačiau, Antano Kupsčio 
“Tarpininkui” mirus, velio
nis židžiūnas įsigijo šiokią 
tokią spaustuvėlę ir pradėjo 
leisti savo' žurnaliuką, “Iš 
mintis.” Pradėjęs leisti tą 
žurnaliuką, pradėjo bom
barduoti mane, kad aš jam 
bendradarbiaučiau, pagelbė
čiau bent iki jis atsistos ant 
kojų.

Bet, deja... Tą žurnaliu
ką beleisdamas, dirbdamas 
dienomis ir naktimis, ne tik 
pats save galutinai išsėmė, 
paskendo skolose, nupuolė 
dvasioj, o visai subankruta
vęs atvažiavo į Brooklyną 
dirbti prie “Laisvės.”

Po kelerių metų, apie tre
jetą kartų man teko susitik
ti velionį Židžiūną ir Brook- 
lyne. Jo energija jau bu
vo perliepsnojusi ir ėjo prie 
galutinio išblėsimo... Kū
rybinis įkvėpimas, sulamdy
tas gyvenimo audrų — var
gų, nepasisekimų, nedate- 
klių, taipgi .geso lyg žva
kės liepsnelė, vėjo blaško
ma.

Nežinau, ar velionis Ži* 
džiūnas visiems savo drau
gams buvo taip atviras, 
kaip man? Man jis pasi
guosdavo su visomis savo 
bėdomis, savo ydomis, ne
pasisekimais ir net šeimy
niškuoju gyvenimu.

Velionies židžiūno dvasia 
buvo kiek pakilusi, kąda 
jis pasišovė išleisti savo ei
lėraščių rinkinėlį — “Daug 
Labų Dienų.” Jis man at
rašė porą laiškų to užmojo 
reikalu. Bet jau apie savo 
kūrybos tęsimą, kaip kita
dos mylėdavo kalbėti, visai 
neprisiminė.

Bet išleįdus tą eilėraštė
lių rinkinėlį, ar tai nega
vus tiek rėmėjų bei pirkėjų,

kiek tikėjosi gauti, ar kito
kių kokių nors priežasčių 
bei nusivylimų dėlei, jo kū
rybos žvaigždė sėdo ir nu
sėdo... Jei neklystu, tai 
per pastarąjį dešimtmetį 
velionis nėra sukūręs nė 
vieno eilėraštėlio.

O dabar ir jo jautrioji 
širdis nustojo plakusi... 
Dar daug jis galėjo lietu
vių spaudai duoti. Pergrei- 
tai pasidavė gyvenimo smū
giams. Viena, ką galiu ve- 
loniui židžiūnui pasakyti, 
tai atkartoti, neatmenu ku
rio, poeto žodžius:
Išleidžiam susigraudinę 
Vieną po kito mūs draugus, 
Kurie, kaip grandį geležinę, 
Išvelka rūpesčius, vargus.

Lewiston-Auburn, Me.
Dėl aiškumo

Laisvės 60-tame numeryje 
Koresp. parašė gerą korespon
denciją. Tik keletą žodžių rei
kia pataisyti. Laisvės 57-tame 
numeryje aš nurodžiau, kad 
Meinoriaus laidotuvės netin
kančiai buvo aprašytos — vie
tos spaudoje. O dabar Koresp. 
vėl tą pačią klaidą pakartojo.

Jis sako, tarpe kitų, ir A. 
šimeklis grabą nešė. Čia turiu 
pasakyti tai: Jau pulkas metų 
atgal, kai A. šimeklis šį pa
saulį apleido. Vietoje A- žy
meklio karstą nešė P. Vivbar.

Dar vėl yra pažymėta 3 var
dai vyriški, o tos ypatos yra 
moterys, štai parašyta taip: J. 
Baltrus, o turėjo būti: Juze 
Baltrušaitienė ir taip toliau. 
Tuomet bus aišku.

Jei aš šių, klaidų netaisy
čiau, tai skaitytojai manytų, 
kad mano rašinyje yra klai
dos. Todėl teisybę tunu ap
ginti.

Katryna

Hartford, Conn.
šiomis dienomis palaidojo

me gerą draugą Jurgį Dagilį, 
71 metų. Paliko nubudime mo
terį Agotą, dvi dukteris ir 7 
anūkus.

Paėjo nuo Prienų, Bačkinin
kų kaimo. Amerikoje išgyve
no 46 m., Pittston, Pa., gyve
no 2 metus. Vėliau Brooklyn, 
N. Y., gyveno apie 9 metus. 
PPersikėlęs i Hartfordą čia 
išgyveno 25 metus. Priklausė 
prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 79 kuopos ir Lite
ratūros Draugijos 68 kp. Taip
gi Brooklyne priklausė prie 
Šv. Jurgio Draugystės.

Draugas Dagilis buvo gero 
būdo žmogus, su visais sugy
vendavo. Tokiu būdu turėjo 
daug draugų. Tad ir i šerine- mendavo įtraukti į visų savi- 
nines susirinko daug žmonių, veiklos chorų repertuarą.

Montello, Mass. Pavasarinis

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Šį koncertą rengia Liuosybės Choras

Įvyks Balandžio 16 April

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
North Main ir kampas Vine St.

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $1.00

Gražią dainų programą duos Latvių Choras iš 
Roxbury, vadovaujamas Edward Sugar, Laisvės 
Choras iš Hartford, vadovaujamas Wilma Hollis, 
vietinis Liuosybės Choras, vadovaujamas Albert 
Potsus; solistai Rožė Stfipinis ir Aldona Wallen,

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Taipgi turėsime užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie-

| tinius ir iš-apylinkės atsilankyti.
j Rengimo Komisija
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dovai tapo pakviesti į Lietuvių 
Namo Bendrovės Svetainę, kur 
davė pietus.

Mirė kovo 24, palaidotas 
26-tą. Lai būna jam lengva 
šios šalies žemelė. O jo šeimai 
užuojauta šioje nuliūdimo va
landoje.

Draugas Dagilis visą laiką, 
net dieną prieš mirti, dirbo 
kriaučiaus amate. Tiktai gy
vendamas Pittstone, tur būt, 
dirbo mainose. Tikrai nežinau, 
ar jis ir iš Lietuvos buvo kriau- 
čius, ar tiktai šia išmoko.

Jo draugas, .
Antanas Kiškiūnas

Dorchester, Mass.
Antanas Jankus, LDS 62 

kuopos iždininkas dar vis ser
ga. Vasario mėnesį pabuvęs li
goninėje, kiek pasveikęs, na
mie pabuvo tris savaites ir li
ga vėl pasinikė.io: jisrtiirėjo 
pasiduoti operacijai kovo 26 
dieną. Dabar jis randasi New 
England ligoninėje, 'ant Co
lumbus Ave. Lankymo valan
dos per visą dieną, bile laiku 
iki 8 vai vakaro. D. J.

IŠ LIETUVOS
Kolektyvinės kūrybos dainų , 

konkurso rezultatai
VILNIUS, -^l^tepubliki- 

niuose Liaudies kūrybos na
muose suvesti kolektyvinės kū
rybos dainų konkurso rezulta
tai. Konkursui pateikta dau- 

! giau kaip 50 dainų. Septynias 
I dainas konkursui atsiuntė 
Kauno “Audimo“ fabriko cho
ro kolektyvas. Po 4—5 dainas 
pateikė Vilniaus Valstybinio 
universiteto ir Kauno “Inka
ro“ kombinato saviveiklinin
kai. /

žiuri komisija pirmąją pre\ 
miją paskyrė Kauno trikota
žo fabriko “Audimas“ chorui 
už ‘Traktorininko dainą.“ An
trosios premijos paskirtos Vil
niaus Valstybinio universiteto’ 
liaudies dainų ir šokių ansam
blio kolektyvui už dainą “Stu
dentų valsas,“ Kauno Politech
nikos instituto saviveiklinin
kams už dainą “Mokslo die
nos“ ir Kauno baldų kombina-
to chorui už dainą “Partija 
veda.“

Trečiosiomis premijomis pa
žymėta Kauno “Audimo’’ fab
riko choro sukurta daina 
“Penkmečio žingsniai,“ Eišiš
kių rajono Valkininkų viduri
nės mokyklos saviveiklininkų 
“Pabaigtuvių daina”ir Šiaulių 
mėsos kombinato choro kūry
bos daina “Nuo Palangos lig 
seno Vilniaus.“

Vienuolika geriausių kon
kursinių dainų respublikiniai 
Liaudies kūrybos namai reko-

/
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CLEVELANDO ŽINIOS
ŠIRDINGA PADĖKAVONĖ

Labai širdingai dėkavoju 
draugei Mariutei Geibienei už 
surengimą mano gimtadienio 
pietų ir linkiu Mariutei greito 
ir visuotino pasveikimo. Ma
riutė įdėjo daug darbo ir iš
laidų. Taipgi ačiū draugėms 
Plaušienei ir Nikas už įdėjimą 
daug darbo prie surengimo 
pietų. Mariutė Nikas,
įdėto darbo, davė salad ir di
delį pyragą. Draugėms Gab- 
riūnienei ir Williamienei už 
prisiuntimą gražių pasveikini
mų ir dovanų. Draugui Juliui 
Krasnickui ir Mariutei Geda- 
minskienei už prisiuntimą do
vanų, nors ir nebuvote ant pie
tų. Garbė jums, Mariute. Jūs 
visur dalyvaujate i)’ gausiai 
remiate.

Širdingai dėkavoju visiems, 
kurie dalyvavote i)' gausiai 
mane apdovanojote, su virš 70 
dolerių. Jūs liepėte nusipirkti 
sau dovaną, kokia man ge
riausiai patiks. Tai aš ir pasi
rinkau tokią, su kuria aš ge
riausiai pasiganėdinau. Taipgi 
ir mano gerieji drangai ir 
draugės manė, kad tai buvo 
geriausia. Dar kartą dėkavoju 
visiems, o labiausiai Mariutei 
Geibienei, kurios mes visi laių 
kiame, kad, pilnai pasveikusi, 
būtų mūsų tarpo.

Brangios draugės klubietės, 
ar nebūtų gerai, kad mes su
rengtume tokius pietus vienos 
kitoms? Tas gal sudarytų go
resnį draugiškumą tarpe mū
sų, galėtume gauti naujų na
rių ir tuomet galėtume nuveik
ti daugiau- naudingų darbų.

Nors mūsų Klubas ir notai p 
skaitlingas, bet jau yra atli
kęs daug darbų ir gerbia sa
vo nares. Sergančios narės yra 
atlankomos ir joms suteikiama 
dovanėlės. Todėl, kurios dar 
neprigulite prie Clevelando 
Lietuvių Moterų Klubo, esate 
kviečiamos ateiti į susirinkimą 
ir prisirašyti. Klubo susirinki
mai vyksta trečią ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, LDS Klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., 10-tą valandą ryte.

Julia Werner

Pareiškimas prieš policijos 
brutališkuma t

Sekantis pareiškimas yra iš
leistas per Ohio Teisių Bilius 
Konferencijos veikiančią sek
retorę Frieda Katz:

“Ohio Teisių Biliaus pirmi
ninkui sekmadienio popietyj 
esant palei savo- stubą ant 
Cedar gatvės, 2 policistai su
stojo ir pasiėmė Wells, įsistū- 
mę į savo auto, nusivežė į po
licijos stotį. Palaikę stotyje 
apie pusvalandi, nerasdami 
priekabės prieš Wells, palei
do, pažymėdami, kad jis bu
vęs girtas. Mrs. Ella Mae Al
len ir kiti kaimynai, kurie ma
tė tą policijos pasielgimą, sa
kė, kad tas areštas buvo netei
singas ir be jokio reikalo. 
t ,

“Šitokie policijos elgesiai 
yra tipiškais ir kasdieniniais 
prieš negims žmones Cedar- 
Central, Glenville ir Kinsman 
apylinkėse. Policistams yra pa
prastu dalyku užeiti į saliū- 
nus, restauranus ir stubas, da
ryti kratas be priežasties ir 
neturint varanto. Tas yra 
daugmeniškas prasižengimas 
prieš paprasčiausias spalvuo
tų žmonių teises.

“James Wells yra šešių vai
kų tėvas ir per daugelį metų 
yra veiklus irž civilines teises 
visiems žmonėms.

“Mes raginame visus pro
testuoti prieš tokius policijos 
kasdieninius elgesius. Protes
tus reikia siųsti majorui A. Ce- 
lebrezze ir policijos viršinin
kui Frank W. Story.

“Mes taipgi jaučiame esant 
svarbiu, visoms bendromenių 
grupėms reikalingu plačiai pa
remti Miesto Tarybos nario 
Charles Carr įneštą bilių. Jis 
reikalauja sustabdyti policijos 
brutališkumą ir nelegalias 
kratas bei užgrobimus, prak
tikuojamus prieš negrus žmo
nes?’
; James Wells yra žinomas ir 

apart I Pereneijos.

nekuriems lietuviams, nes jis 
retkarčiais užeina į pramogas 
ir gelbėjo nešti Evos Simans 
karstą. Taipgi kalbėjo jos šer
menyse.

Iš LLD 15 Apskrities 
Komiteto susirinkimo

Tai buvo pirmas komiteto 
susirinkimas po metinės kon- 

į komitetą Įėjo 2
nauji nariai, kuriuos konfe
rencija išrinko: Mariutė Nikas 
ir St. Ivan, šiems metams ko
miteto valdyba palikta ta pati.

Susirinkimas išdalino konfe
rencijos skirtas aukas apšvie- 
tos labui. Viso $85. Nutarta 
surengti bendrai su apskrity
je esančiomis kuopomis jubi- 
lėjinį pikniką ir tam išrinkta 
komisija. Jeigu- komisija gaus 
prieinamai kalbėtoją, — pa
kvies į pikniką. Visas pelnas 
nuo pikniko eis LLD Centro 
reikalams. Piknikas įvyks rug
pjūčio 21.

Taipgi nutarta surengti ben
drai su visomis Clevelando gy
vuojančiomis o rga n i z a c i. j o m i s 
spaudos pikniką. Spaudos pik
nikas įvyks apie pabaigą rug
pjūčio.

Susirinkimas vyko Gendrė- 
nų stuboje, tai Gendrėnienė, 
kaip ir visuomet; pasibaigus 
susirinkimui, apkrovė stalą 
skaniais ir dideliam pasirinki
me valgiais. O ‘‘sea shell sa
lad” tai buvo vienas iš gar
džiausių visiems. Už tokias 
skanias vaišes visi privalome 
palinkėti Onutei geros sveika
tos ir ilgo gyvenimo besidar
buojant draugijiniame darbe.
Juozas Bagužis 
stebėtinai sveiksta

Kada Bagužis buvo automo- 
biliaus skaudžiai parblokštas, 
pervažiuotas ir nuvilktas apie 
bloką, mažai kas tikėjosi, kad 
jis bent kada galės pilnai pa
sveikti. Jis buvo visas sužalo
tas. Dešinės kojos kaulai buvo 
sulaužyti, įskaitant ir kelio 
kepuraitę, taip, jog buvo visai 
mažai vilties, kad per keli tą 
koją bus galima palenkti. Gi 
dabar Juozas tik ant lauko iš
ėjęs vaikštinėja su lazduke 
pasiremdamas, o stuboje nei 
lazdukės nebereikia. Tai ką 
reiškia žmogui abelnai gera 
sveikata! J. N. S.

Miestas svarsto naują 
namams bilių

New Yorko Miesto Tarybai 
Įteikta eilė pasiūlymų gyvena
mų namų reikalais. Pirm pa
darymo įstatais, bus šaukiami 
vieši posėdžiai, kuriuose visuo
menės atstovai galės pasisaky
ti už ar prieš.

Tarpe naujųjų pasiūlymų 
yra:

Visuose daugmeniškai ap
gyventuose namuose Įvesti 
centralinį šildymą ir karštą 
vandenį ne vėliau 1956 metų 
lapkričio 1-mos.

Perdirbtuose Į atskirus 
kambarius, taipgi senybiniuo- 
se, greit degančiuose namuose 
matomoje visiems vietoje iš
statyti sąrašus, kiek gyvento
jų tame name.

Už nevykdymą tų nuostatų 
bausti $500 arba 30 dienų ka
lėjimo prasižengusius pirmu 
kartu.
kasininkPapsaūgojo
BANKO TURTĄ

New Yorke prie 8 Ave. ir 
4 3rd St. esančiame banke jau
nas vyrukas padavė kasininkei 
raštelį, kokius dažnai paduo
da padedant ar paimant‘pini
gų. Tačiau šiame įsakyta: 
“būk rami, atiduok pinigus!”

Mergina nusprendė būti ra
mi: išėjo iš savo kamaraitės, 
užrakino duris ir nuėjo pas 
banko vedėją, kuri buvo už
siėmusi sir kostumeriai. Ji ten 
atsisėdo. Pamatęs, ko jinai 
laukia, vyrukas kūrė laukan.

Balandžio 6-tos vakarą pra
sidėjo žydų'velykinės šventės. 
Jos tęsiasi 8 dienas. Reformis- 
tai švenčia tik 7 dienas.

NoHYorfak/z^/WaZlrikn M*

Teisėjas darbininkus 
varo dirbti bosu 
sąlygomis

Federalist teisėjas Kaufman 
Įsakė laivakroviams eiti dirb
ti bosų ir buvusio gubernato
riaus Dewey pastatytos komi
sijos Įsakytomis jiems sąlygo
mis. Įsakė jiems eiti dirbti be 
unijinių samdos sąlygų. Ir
ving Kaufman, tai tas pats 
teisėjas, kuris pasiuntė Rosen- 
bergus mirtin.

Negavę darbininkams užuo
jautos pas teisėją, unijos virši
ninkai kreipėsi Į tą pačią ant 
jų uždėtą komisiją. Reikala
vo leisti unijai veikti pagal 
kontraktą, kuri pasirašė ir fir
mos. Sakoma, kad komisija 
sutiko leisti pačios unijos vir- 
š i n i n kam s p r įžiūrėti 
mą, kaip tą nusako 
tas.

Unijos, su firmomis 
tas pripažįsta unijinę šapą. 
Įsako viena diena anksčiau 
pranešti darbininkui, kad jis 
turės dirbti, palaikyti Įgyven
dintas prieplaukose taisykles, 
kurias darbininkai buvo per il
gus metus išsikovoję, taipgi 
pakelti mokesti. Jeigu valdinė 
komisija to visko prisilaikys, 
gal bus išvengta streiko.

sam dy
ko n trak-

kontrak-

Kaltina talkinime 
namu raketui
, Harlemo rendąuninkų tary

bos kaltina miestini namų ir 
pastatų priežiūros departmen
ts šališkume namų savinin
kams. Sako, kad tas depart
mental davinėja savininkams 
leidimus paskelbti namus ne
betinkamais gyventi (condem
ned). Savininkai išvaro ron- 
dauriinkus prievarta (miesto 
valdžia evikcijoms suteikia 
maršalą ir policijos). Tačiau 
už kiek laiko pamatoma, kad 
tas pats namas tapo apibliz- 
gintas ir jau išrenduojamas 
keleriopai aukštesnėmis ren- 
domis.

Rendąuninkų tarybos tuose 
kaltinimuose nesivadovavo 
spėliojimais. Skunde sužymėjo 
18 tokių namų, kur savinin
kai tiksliai nieko netaisė, kad 
gautų iš valdžios namų pa
smerkimą. Tūluose tų namų 
gyventojai rašė skundus ir as
meniškai, kai ėjo į valdines 
Įstaigas, bet tų Įstaigų parei
gūnai Į skundus nekreipė dė
mesio.

Tiria darbininko
mirties priežastį

Brooklyno prokuroras žadė
jo peržiūrėti skundus, asmenų, 
kurie turėtų parodymų, kad 
miestinid švaros departmento 
darbininkas Joseph Strohm 
prigėrė dėl kokio nors apsilei
dimo. Tyrimo reikalavo švaros 
darbininkų organizacija.

John J. DeLury, Uniformed 
Sanitation Men’s Association 
prezidentas, sako, jog sukve- 
žimis buvo raportuotas: Įstai
gai, kaip netinkamas. Rapor
tas buvęs Įteiktas dieną pirm 
tos nelaimės. Bendrai švaros 
darbininkai yra jau nekartą 
išmėtinėję, kad daugelio veži
mų mechanizmas yra nepri
žiūrėtas, pavojingas prie jų 
dirbantiems ir visuomenei.

Strohm prigėrė dvokiančia
me (Newtown upelyje, kur jis 
Įvirto su sunkvežimiu, vežimui 
išverčiant atvežtas 
Liko našlaičiais 4
čiai ir 2 jau dirbantieji 
kai. Gyveno 20 Hausman

atmatas, 
mažame- 

vai-

Me-Jei tamsta dar neturi 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir ‘Žmones/’ tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

dien-

Laikraštis prašo 
žinių už taiką

Angliškas darbininkų 
rastis Daily Worker gauna ir 
spausdina daug laiškų nuo sa
vo korespondentų, kurie pro
testuoja prieš siuntimą Ame
rikos vaikinų žūti už Čiang 
Kai-šėką Quemoy ir Matsu sa
lose.

Sykiu D. W. pažymi, jog 
tūkstančiuose miestelių ir kai
mų savo korespondentų netu
ri. O tų miestelių laikraščiuo
se žmonės taipgi rašo savo 
protestus ir daugelio tų mies
telių laikraščiai tuos protestus 
išspausdina. Tai D. W. atsi
šaukia i tų laikraščių skaity
tojus. Prašo, kad tokius laiš
kus ar tų redaktorių raštus už 
taiką atradę iškirptų ir atsiųs
tų darbininkų laikraščiui, 35 
E. 12th St., New York 3, N. y. 
Iškarpą galima siųsti ir be 
laiško, jeigu kas nenori laiško 
rašyti.

Skaitytojas

Berniukai išbuvo 
naktį ant salos

Trys Amity vii lės gyvento
jai, 10, 12 ir 13 metų berniu
kai, išsiruošė Į jūrų užlają žu
vauti. Priplaukę prie apleistos 
Gilgo salos, jie sumanė ją ap
žiūrėti. Kai jie sugrįžo prie 
valties, neberado irklų nei ki
tos Įrangos. Jie bandė plaukti 
be irklų, bet, jų laimei, vilnis 
sugrąžino juos prie tos pat sa
los.

Kita jų laimė buvo, kai jie 
rado ant salos vasarotojų pa
liktą pašiūrę, su pečiuku, ]o- 
vukėmis. malkų ir komiką 
sriubos. Ten. jie ir apsinakvo
jo. Tuo tarpu išsigandę tėvai 
ir pajūrip sargybiniai visą 
naktį jų ieškojo, bijodami, kad 
jie gal prigėrė žuvaudami ar 
yra Vilnių nustumti kur nors 
tolyn. Pajūrio sargybiniai juos 
pastebėjo rytą, kai, po išmie- 
gojimo, jie pradėjo vaikščioti 
salos kraštais.

Vieno vaiko tėvas buvęs 
naktį ant tos salos. Jis tą pa
šiūrę praėjęs apie 25 pėdų 
atstume, tarėsi salą gerai ap
ieškojęs, tačiau rytmetį pasi
rodė, kad naktis jį apgavo.

Viešbučių darbininkai 
pasiruošia deryboms 
su bosais už algas

Viešbučių darbininkų unija 
Įvykdė visamiestinę konferen
ciją, kuri tęsėsi dvi dienas. 
Svarstė planus deryboms, ku
rios turės prasidėti neužilgo. 
Su Hotel Trades Council vyk
dančiuoju komitetu posėdžia
vo apie 400 iš šapų išrinktų 
delegatų. Jie atstovavo 21,991 
darbininką.

Konferencija vienbalsiai 
Įgalino valdybą būti Wage Ne
gotiations Policy Komitetu, va
dovauti visiems . derybiniams 
veiksmams.

KALTINA STREIKIERIUS

New Yorke jau trečias mė
nuo. streikuoja Circulation As
sociates (spaudos ir spausdi- 
nių išsiuntinėjimo firmos) 
darbininkai. Ana diena neži
nomi asmenys pasitiko užstrei- 
kuotai firmai atvykusius dirb
ti trukmanus, privertė juos 
dykai važinėti po Brooklyną. 
Firma dabar kaltina streikie- 
ri.ųs, sako, būk unijistai tą pa
darė.
New Yorke prie 1824 Broad

way esanti Crawford krautu
vė turbūt atrodo patogi geram 
pelnui, nes begiu 5 dienų ją 
atlankė dveji' plėšikai.

Ar jau rengiate ką Laisvė* 
paramai 7

ir

Unijos prašo, kad 
Harrimanas atmestų 
žalingą bilių/

New Yorko valstijos CIO
AFL centrai bendrai kreipėsi 
i gubernatorių Harrimaną pra
šyti, kad jis atmestų (vetuotų) 
Wicks bilių, taikomą varžyti 
ir bausti CIO Transport Wor
kers Uniją.

Bilius uždraustų unijoms at
stovauti visą industriją, nežiū
rint, kad didelė dauguma dar
bininkų būtų unijos nariais. 
Jis Įgalintų bile asmenį ar gru
pę statyti savo atskirus atsto
vus derybose. O kompanijoms 
ar valdžioms juk lengva būtų 
pasamdyti po grupę tokių “ne
patenkintų unijų,” kurie galė
tų suardyti derybas, sako 
jistai.

uni-

IŠGELBĖJO Iš UPĖS
Jaunas policistas Mario Tri- 

tani pamatė upėje du vyrus 
prie apvirtosios valties. Nume
tęs viršutinius drabužius, šo
ko upėn. JĮ šokanti pamatę 
sunkvežimio vairuotojas Frank 
Rielly. Virvėmis nešinas, atbė
go policistui talkon, taipgi pri
šaukė daugiau vyrų padėti 
gelbstimuosius iškelti iš upės.

SERGA
Širdies smūgio ištiktas, stai

ga pavojingai susirgo Prasaus- 
kas-Pross. Jisi randasi Cum
berland ligoninėje, Brooklyne. 
Lankymas visomis valandomis.

May Merk sveikata, ilgai 
buvusi kritiškoje padėtyje, pa
suko geryn. Tačiau ji vis dar 
tcbesirand.a Greenpoint ligoni
nėje. Lankymo valandos tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
uito 2 lig 4. J. W.

AIDO CHORAS
Pamokos Įvyksta kas penkta

dienio vakarą, Liberty Audito
rijos muzikos kambaryje. Pra
džia 8 vai., baigiasi 10. Visi 
choristai prašomi atvykti. Dar 
laukiame ir naujų.

Aido Choro valdyba

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Laisves Piknikas
2 Vai. 
Popiet

National Hall & Park
65-13 38111 Ave., Woodsldd, N.Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

•J® •

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

GROCERY ir DELICATESSEN
Jsigyvcnęs biznis, puikiausia vieta, 

stebėtinos jeigos. Taipgi 6 rūmų 
apartment as su cent valiniu apšildy
mu. Raktas,., tavoras ir viskas—Tik 
$14,500. Šaukite GL. 5-8776 arba 
WA. 5-7686 (nuo 9 iki 6 P. M.)

(66-68)

BOARDING DOUSE. Kingston, 
N. Y. Priežastis pardavimo —■ liga. 
12 kambarių, 4 cabins, patrauklus 
dining rūmas. Maudymosi prūdas, 
puikiausiose sąlygose. 35 akrai miš
ko, gražios pievos. Proga virėjui.

Rašykite Box A 5, Room 830
II West. 42nd St., N. Y. C.

(68-71)

Automobilistams verta 
apsižiūrėti

Trafiko priežiūros policija 
veik niekada nepralaimėdavo 
ginčo prieš motoristą — ne
bent tas motoristas būtų buvęs 
aukštesnis valdininkas už poli- 
cistą. Tačiau dabartinei trafi
ko policijai nereikės nei argu
mentuoti. Policistas. sėdėda
mas savo auto, net nežiūrėjęs 
Į trafiką matys radaru Įreng
tame instrumente, po kiek my
lių automobiliai važiuoja. No 
l iktai matys, bet mašina ir už- 
rekorduos. Taigi, nors ir 
metų galės neginčijamai paro
dyti, po kiek mylių važiavai.

Tokius sargus tikisi ši pava
sarį turėti ant 53 svarbiųjų 
kelių mieste.

uz

Sunnysidėje prie Queens 
Blvd. gaisras apžalojo 10 
krautuvių, esančių po vienu 
stogu.

MASPETH
Ridgewood Plateau

Naujai Kostumerskai Statyti 
2 Šeimom Namai

2 ir 3 Miegrūmiais 
1 ir 2 Garadžiai

Beržinės šėpos, mokslinė virtuvė, 
palios ir maudynės — vanities. 

Aliejum-vandeniu šildomi. 
PRIEINAMOS KAINOS!
64th St. ir 53r<l Drive

Rusas i subway sustoja anl 
kampo 

HICKORY 6-9654 
ILLINOIS 9-3608

Autorizuotas
VOLKSWAGEN

Dyleris
Sedans — Convertibles 

Station Wagons — Trucks 
DABAR IŠSTATYTI 

STRANS AUTO SALES
CORP.

1474 Jerome Ave., Bronx 
CY. 3-3248

Sales—Service —Part s

MEN’S CLOTHING
(Biskį Naudoti)

Kai kurie siūtai kainuoja virš 
$100. Labai ak j patraukianti, 

Įsigykite tuojau.
Ateikite Pasižiūrėti 

Siūtai ir koutai nuo $9.00 ir 
aukščiau.

Taipgi nauji drabužiai
Z. Greenwald

1570 2nd Ave. (81—82 Sts.) 
Tel. TR. 9-4909

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai if auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ar kreipkitės: 
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 880, 11 W. 42nd 

N. Y. C.
st.

VELYKOM
SCHROEDER’S MARI' 

1235 Broadway, Brooklyn
Tarpe Greene ir Van Buron gatvių

Fancy Eviscerated Hen Turkeys—59c lb; Legs ol Spring Lamb 
—59c lb; Fully Cooked Smoked Hams—59c lb;
Tom Turkeys—49c lb; Prime Rib Roast—69c lb; -------
Fillet Mignon—$1.75c lb; Fancy Roll Butter—59c lb; Home 
Made Polish Kilbasa—85c lb.

Virš 28 m. ant Broadway, Brooklyn. Tel. GLenmore 2-1650

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penkt., Balandžio (April) 8, 1955

NEW YORK
MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 3-6160

HELP WANTED—FEMALE

Houseworker

SLEEP IN

3 room apartment. Take care of 
elderly lady. Age is not important 
but must be strong and active.

PR. 4-4817
(69-71)

REAL ESTATE

BAYSIDE — Savininko pasiūl s.
2 nauji mūriniai namai, split ]e^el,
3 miegrūmiai, dvi maudynės. Di 
lis rekriacijos rūmas, automatiškas 
šildymas, arti mokyklų, krąjujuvių 
centro ir komunikacijų. 2Q9t 
tarp 35tl» ir 361h Avės.

Tol. BA. 5-0731

s

(61-70)

EAST ELMHURST

Naujas 4 šeinių mūrinis namas.
2 apartmontai gatavi įsikrausi ymni. 
Ideališkojo vietoje, arti viswo.
tai $20,000. Kviečiame pamatyti.

Saukite: IL. 8-1297
(67-69)

Tik-

Parduoda savininkas. Užimt inas 
birželyje. Broad Channel, 8 rūmų 
medinis namas. 4 miegrūmiai, už
dari porcini, 2 karam garadžius, j- 
rankiams sandėlis. Didelis kiemas. 
Patogu j mokyklas, bažnyčias, tran- 
sporlacijas ir krautuves. Greitam 
pardavimui tik $6,760. • Kviečiame 
pamatyti.

Tel. BE. 5-3906-J.
(67-69)

Parduoda savininkas. Tuoj 
imtinas, Baislc^v Park 
rūmai, 4 miegrūmiai, Atskiras, 
vatine drive. 2 karam 
Moderninė virtuvė, maudynė, garu 
apšildomas. Puikiausiose^/ sąlygose. 
Patogu j mokyklas. Išfornišiuotas— 
Tik už $16,000. Kviečiamo pamatyt.

Tel. JA. 9-0890
(67-69)

amaica
i-

aradziūs:

Puikiausiojo kaiinynėstėje, parduo
da savininkas rooming house. 11 

rūmų, 314 maudynės, tiktai $15,000.
32 Marble Hill Avenue

(225 Street Stotis su Broadway 
Subway) 

LOrraine 2-8659

(69-71)

(69-^0)

m

Parduoda savininkas—Lake Suc
cess. Užimt inas liepos menesį. Gra
žus 6 rūmų namas, 3 miegrūmiai ir 
žaislam rūmas. Arti Lakeville mo
kyklos, profesionalų srityje, rezi- 
dencijinė sekcija. Greitam pardavi
mui tiktai $20,750. Kviečiame pa
matyti.

Šaukite: Great Neck 2-1035)5

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-0743.

PARDUODA SAVININKAS, anks
tyvas užėmimas, aukštos klasės 
West Bronx 3 šeimų Fieldstone re
zidencija. Du 6 rūmų duplex ir vie
nas 314 rūmų. Visas slate stogas. 
2 karam garadžius, ant 55x125 loto. 
Prašo $42,000. Kviečiame pamatyti, 
bet tik rimtai, norinčius pirkti. ŠaAi- 
kite: WO. 4-8350, 9—11 A. M. irfbH 
LY. 9-3165 (6—7 P. M.)

PARDUODA SAVININKAS —Kew 
Gardens Hills, 6 rūmų, (3 miogrū- 
miai), mūrinis, atskiras. Garadžius, 
insulated combination storm ir 
screen langai. Naujos vinylite grin
dys. Tiled virtuvė, ištaisytas skie
pas. Naujas dvigubom durim šaldy
tuvas. Greitam pardavimui tik — 
$14,750. Kviečiame pamatyti tik 
rimtus pirkėjus. Tel. OL. 8-7958.

(69-71)

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisvės naudai.

; Large Evisceratcjki A 
c lb; Choice Steer




