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KRISLAI i Britai išniekino k i p r i e c i ų
Mūsų pajūrys
Piknikai dėl jo nyksta.
Bet Laisvės piknikai vyksti 
Ponas su daugeliu titulu.

Rašo R. Mizara

raikų kapines—arde kapus 
ieškodami paslėptų ginklų...
Nicosia. — Nacionalistų kastus karstus, sumindžio

jo daug kapų ir bendrai pa-

Streikas šiandien?
New Yorkas. — Laikraš-1 įtemptos.

i v ■ o i r* »■* "T r » z-'.

\ ašara da»;i»; newvoi kiociu . .. i i‘ jaunuoliu pakorimas, kra- ostadieinus ir sekmadienius, 17 1 ,
kai esti pn a/.u. praleidžia pa- it(,s vienuolynuose, gyvento- 

■ lūrv,—dauiriausia Cmiev is- i terorizavimas, ištisų kai-
' Į mų apsupimas ir nubaudi-

1 Goney island daugiausia, i Bias ir panašūs aktai yia 
'Žmonių vykdavo dėl to, kad j sukėlę Kipre, didžiulį pasi- 

t*-n nuvykti pigu—eina pože- i ])iktinimą prieš britus, bet 
miniai traukiniai. Asmuo ga-i gal joks kitas aktas nestl- 
li už .30 centų nuvykti ir su-' kėlė tiek pasipiktinimo, 

grįžti. kiek paskutinis: kapinių iš-
r Kita populiari pajūrio vie-1 niekinimas. :
ta—Rocka way ir Rus Park i rpaj įvyko NlCOsijos nail- 
“byčiai”. Bet juos pasiekti | jose graikų'kapinėse. Apie 
buvo kebliau, daugiausia tik 1 -jqq j)rjtu kareiviu ten įsi- 
automobiba.s žmonės čion jr praved§ -aRtą.”

Jie apvertė daug antkapių, kipriečiai britams 
atidarė net kai kuriuos iš- j neatleis.

vandališkas jų žingsnis bu
vo pravestas ,aiškina bri
tai,' “nes jie gavo informa
cijos, kad nacionalistai ka
pinėse turi savo ginklų san
delius.” Jie ginklų, vienok, 
nerado.

Kipro graikų ortodoksų 
veikiantysis bažnyčios gai

čiui einant spaudon visos 
žymės rodė, kad streikas 
plieno pramonėje prasidės 
vidunaktį šiandien, šešta
dienį. Buvo sakoma, kad 
liejyklų pečiai gesinami, 
vėsinami, o kalbos dervbose 
darosi karštesnės ir labiau

Plieno unijos preziden 
tas MacDonaldas sake, kad 
kompanijos nerodo mažiau
sio noro nusileisti. Bet 
penktadienio vidudienį de- 
ryboš dar vis vyko ir buvo 
tam tikra galimybė, nors 
maža, kad streiko nebus. ~

Gu ateina los valdžia įspėjo 
studentus nekelti streikų

Guatemala. — Guatema- 
los organizacijos priėmėv J . I IUD Ml VO pi

va vyskupas Anthimos pa- nutarimą šaukti generalinį

i

reiškė, kad tas numirėlių 
išniekinimas yra toks bar

streiką visose mokyklose, 
kad protestuoti prieš val-,v v. . v 1 • lillAA piVUUOUUVVl YČU

bariskas žingsnis, uz kuiį d^jos žiaurias priespaudos
niekad

šiomis dienomis. tačiau 
tapo atidaryta nauja miestava* 

f subvės sistemos linija, kuria
i raukiniai kursuoja į Rocka- 

>■ way ''Beach. Iš Manhattano i
Rockaway nuvykimas lė
30 centų asmeniui, sug 
mas—tiek pat.

šie traukiniai kursuoja, 
jo, ilyu tiltu, nutiestu 

paviršium.

Darbo unijų 
kovos lauke

Y įaica Bay
Be kitko,

\ imas

Reakcininkai išp r o v o k a v o 
rinitas riaušes Poznane,— 
dabar jau sugrįžo ramybe

Varšuva. — Oficiali Len- vardo ir tuomi pakenkti 
kijos žinių agentūra PAP Į taikingam pasauliniam su- 
praneša, kdip reakcinis po- gyvenimui.
grindis ir imperialistiniai pri g tams pasisekė 
agentai stengei panaudoti iš rovokuosti tvines riau. 
sunkenybes; kurios viespa- 1 
tauja kai kuriose Poznano 
įmonėse; kad išprovokuoti 
išstojimus prieš liaudies 
valdžią.

Tai ne priepuolis, kad 
priešas pasirinko Poznaną 
kaip tos provokacijos vietą 
kaip tik tuo laiku, kai ten 
vyksta tarptautinė mugė. 
Tikslas buvo mesti šešėlį 
ant Liaudies Lenkijos gero

Priešo agentams pasisekė

šes. Kai kurie vieši pasta
tai buvo atakuoti, ir tas 
privedė prie gyvybės aukų.

Remiantis atsakomingąja 
'■ darbininkų klasės dalimi, 
valdžia paėmė padėtį į savo 
rankas ir atsteigė tvarką.

Valdžios ir Jungt. dar
bininkų partijos centro ko
miteto nariai su premjeru 
Jozefu Cyrankiew i c z i u m 
priešakyje nuvyko į nera-

“Valdžia netoleruos strei
kų ir kitokių neramumų. 
Tie elementai studentų tar
pe, kurie organizuoja strei
kus, turėtų atsiminti, kad 
krašte viešpataujantis ap
gulos stovis bus palaikytas- 
visomis priemonėmis.”

Diktatorius Armas' pa
reiškė spaudos konferenci
joje, kad policija gerai da
rė, kai šaudė į studentus. 
Jis sakė: “Geriau turėti 
kelis kankinius, negu pri
leisti prie anarchijos.”

priemones. Kaip žinia, šios, 
savaitės pradžioje policija 
nušovė keturis demons
truojančius studentus, su
žeidė keliasdešimt.

Kai tik studentai paskel
bė, kad jie rengiasi strei
kuoti, valdžia išleido spe
cialu komunikatą, kuriame 
sakoma:

‘ j mumų vietą. Tie, kurie at- 
už riaušes, bus 

nubausti “visu įstatymų H
Dar nepatvirtinti prane

šimai sako, kad PAP pa
skelbė, jog per riaušes už
mušta 38 žmonės ir apie 
270 sužeista. Riaušės pra
sidėjo po to, kai provokato
riai . įsimaišė i kai kurių 
Poznano metalo fabriku 
darbininkų išstojimus už 
didesnes algas. Reakciniai 
elementai pradėio pulti ko
munistų (PPR) partijos 
buveines ir valdžios įstai
gas. Sakoma, kad buvo iš
šaukti tankai, kurie atstei
gė tvarką.

Tuo laiku, kai riaušės 
prasidėjo, Poznane radosi 
apie (keli šimtai užsienio 
biznierių, kurie atvyko į 
tarptautinę rnūgę.

Washingtonas. — Valsty
bės departmento ekspertai 
lygina riaušes su riaušė
mis, kurios apie treji me
tai atgal įvyko Rytų Vo-

Dmitri Šenilov sakomingi
1 nubausti vS ei i a t. d a 11 gu m a 

remia pagalbos 
siuntimą Titui

Atėnuose, tarėsi griežtumu.

su Ev. Averoffu
New Yorkas. — New 

Yorko AFL 93-iame suva
žiavime prezidentas Tho
mas Murphy ir kiti tos li
nijų sąjungos pareigūnai 
sakė, kad vyriausias tiks
las dabar yra išvystyti pla
tų politini judėjimą darbi
ninkų tarpe. Murphy sakė, 
kad tose pastangose AFL 
mielai bendra d a r b i a u t u 
Su New Yorko .CIO.

Washingtonas. — Walter 
Reutheris ragino Kongre
są pravesti įstatymą, kad 
pavieniai asmenys negalėtų 
aukoti daugiau kaip 
dėl prezidentinių rinki 
kampanijos. Kaip dal 

.... i yra, turčiai aukoja dideles 
km- būdavo piknikams sumas> ypatingai republi- 
, šiandien stūkso apart-1 konams. 

namai arba fabri-!

Automobilių gadyne, 
n ių noras 
m o j ū ros 
piknikus.

pasimnudyti

Ja-

z mo
si! r i a-

mus

Kadaise Brook lyne
Queens apskrityse buvo
1 ■"> gerų piknikams parkų, ku
riuose kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį 
masės,—tai \

Atsimenate
Parką, kuriame Laisve turė
davo milžiniški.

Visa tai tik
Ton,
parkai
mentiniai

'' kai.
Parkų 

ilgiau jų
tėjo piknikai.

apie

z m o n ni

savininkai

nomiųę
kraštams

40 Egipto komunistų vadų 
nuteisti ilgiems metams

Atėnai. — Graikijon at
skrido Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras 
Dmitri šepilovas. Aerodro- 
drome jį sutiko Graikijos 
užsienio reikalų ministras 
Evengelos Averoffas. še
pilovas ten pat aerodrome 
pareiškė, kad TSRS ir Grai
kija turi siekti glaudesnių 
ir draugiškesnių santykių 
Averoffas atsakė 
pilnai su 
ka.

Paskui 
valandas
fu. Pasitarimuose dalyva
vo ir tarybinis ambasado
rius Graikijoje Sergiejevas. 
Dar nepaskelbta, apie ką 
buvo tartasi. Manoma, kad 
tarp kitko bus paliestas ir 
Dardanelų sąsiaurio klau
simas. •

Washingtonas. — Sena
tas 58 balsais prieš 27 at
metė sen. Longo (demokra
to ąš Lousianos) , pasiūly

 

mą \sumažinti kariniai-eko- 
pagalbą užsienio 

ant $1,700,000’-

000. Sęnatas taipgi atmetė 

 

iūlymą\neduoti jokios pa

 

galbos Jugoslavijai, kadan
gi Tito aidžia sudaro vis 
d r a u g i ųŠ k e s n i u s santykius 

 

su Tai^bų Sąjunga.

Siūlymą nutraukti pagal
bos davimą Jugoslavijai pa
darė enatorius Bridges, re
snas iš N. H. Bet 
siūlymas buvo atmes- 

50 senatorių balsavo 
už tai, kad pagalbos davi
mas būtų tęsiamas, 38 už 
tai, kad pagalba būtų nu
traukta.

Pasidalinimas balsavime

randasi Kairo universiteto 
profesorius, keturi moky
tojai, 25 medicinos studen
tai, 12 darbininkų ir keli 
advokatai, inžinieriai, vie
nas buvęs karininkas ir t.t.

Valdžia nepaskelbė nu
teistųjų vardų, bet gerai in
formuoti šaltiniai sako, kad 
jų tarpe randasi veikliau
sieji Egipto komunistai ir 
kiti kairiečiai. Paskelbtoji 
amnestija, kaip matyti, ne
lies šių nuteistų. Kuomet 
amnestija tapo paskelbta, 
iš kalėjimo paleista apie 80 
politinių kalinių. Dabar 
vienu smūgiu apie pusė tiek 
įkalinta.

Kairas. — Apie dvi sa
vaitės atgal Egipto valdžia 
paskelbė amnestiją visiems 
politiniams kaliniams. Tai 
buvo sąryšyje su Egipto 
nacionale švente, su Suezo 
okupacijos pabaigimu. Bet 
tuo pačiu laiku, kai politi
niai kaliniai, tarp jų ir ko
munistai, tapo paleisti iš 
kalėjimo, slaptas karinis 
teismas vedė bylą prieš 40 
komunistų Vadų. Iškelta, 
kad tos bylos nagrinėjimas 
prasidėjo dar birželio 9-ą.

Dabar paskelbtas teismo 
sprendimas: 40 asmenų nu
teista bausmėmis nuo dvie
jų iki septynerių metų. Nu
teistųjų komunistų tarpe

kad. jis 
ta mintimi sutin-

Šepilovas per dvi 
tarėsi su Averof-

imgalejo j SyVjų ir < 
koalicijos vadas

. nas, kuris taps Islandijos 
premjeru, pakartojo savo 
nusistatymą prieš ameri
kietiškas bazes. Jis sako, 
kad stoja už Islandijos pa
silikimą Atlanto pakte, bet 
mano’, kad patys islandie- 
čiai galėtų tvarkyti Kefla- 
viko karinę bazę, kurią da- į 
bar tvarko amerikiečiai.

nes sure-

O visgi mūsų dienraštis te
bepalaiko tą gražią tradiciją 
sr kasmetai suruošia pikniką, 
kad ir nedideliame parke, ro
dosi, vieninteliame čia 
šiame.

Sekmadienį, liepos 
mūsų metinis piknikas
National Hali Parke, Woodsi- 
dėje, — žiūrėkite skelbimą.

Nuoširdžiai sakome visiems 
Geriesiems Didžiojo New Yor- 

lietuviams: novykite ry
loj į pajūrį, o būkite savo 
dienraščio piknike.

1 d., 
įvyks

socialdemokratų i buvo ne pagal partijos li- 
> Jonasso-I nijas Prieš pagalbos Ju

goslavijai davimą balsavo 
23 republikonai ir 15 de
mokratų, o už davimą 29 
demokratai ir 21 republi- 
konas.

Vėliausios žinios

Tokyo. — Amerikos am
basadorius Allisonas užti
krino Japoniją, kad Ameri
ka neplanuoja pasilaikyti 
Okinawa amžinai. “Bet 
Amerika neapleis tos sa
los,” sakė jis, “kol padėtis M

Girdėjau, kad kai kurie 
newyorkieciai žada rytoj vyk- 
ti i Bostono apylinkės didžiuli pabfike lieka netikra, 
lietuvių pikniką, kuris bus

Berlynas. — Vokietijos 
Suvienytos socialistų (ko
munistų) partijos teorėti- 
nis organas “Neuer Weg” 
(“Naujas Kelias”) sako, 
kad daugelis partijos narių 
pasirašo po peticijomis, ku
riose reikalauja plačiau re-, 
ferendumu (o ne per suva
žiavimą) išrinkti naują 
centralinį komitetą.

” —’gražiajame pušyne —• 
T .ontello, Mass

Būtų gerai, kad abudu pik
nikai pavyktų kuo goriausia!

šiandien, kur 
įkurti liaudies valdžią 
ją vykdyti socializmą.

Vlikas šiandien yra 
plikas.

tik galima, 
ir per

visaip

įvyko

suke, 
kad 

siekiasi

Na, o p. Lozoraitis 
nia tebebaliavoja sau 
Vliko krečia juokus.

Lozoraitis jau turi daug ti
tulų: “diplomatijos šefas”,
“Lietuvos prezidento įpėdi
nis”, “Lietuvos prezidento pa
vaduotojas” ir dar kitokių.

su po-
ir iš

Londonas. — Britanijon 
atvyko Tarybų Sąjungos 
armijos muzikalinis an
samblis, susidedantis iš 200 

in muzikantų, šokėjų, daini
ninku ir tt. Į ansamblį įei
na ir keliolika merginų. 
Ansamblis gastroliuos Bri
tanijoje keletą savaičių.

Neseniai New Yorke
Vliko vadovų posėdis.

Vliko p. Matulionis 
kaip praneša Draugas, 
komunistai dar vis
“proletariato diktatūros”.

> Vliko pirmininkas, matyt, 
▼nežino nė to, jog komunistai 
šiandien tokio termino visai

* nenaudoja ir proletariato dik- Visa tai Vliko vyrams — pei-
tatūros nesiekia. Jie siekiasi lis po kaklu!

Washingtonas. — Eisen- 
howeris šį savaitgalį išvyk
sta į savo farmą.

Milleris žadėjo 
neįvardint kitų

Roxbury, Conn. — Dra
maturgas Arthur Miller 
sakė savo artiniems drau
gams, kad jis nepasiduos 
kongresinio komiteto ra- 
gangaudžiams. Milleris bu
vo komiteto įspėtas, kad jis 
turi 10 dienų “apsigalvoji
mui.” Iš jo reikalaujama, 
kad jis įvardintų žmones., 
kuriuos praeityje pažino 
kairiajame judėjime. Mil
leris sako, kad jis nieko ne
slepia apie savo praeitį, 
bet kitų neįvardins.

Tuo tarpu Milleris lau
kia, ar jam bus duotas pas- 
portas. Jis šiomis dienomis 
ves Marilyn Monroe ir no
rėtų su ja vykti Anglijon, 
kur ji kartu su L. Olivier 
vaidins filme “Miegantis 
Karalaitis.”

Gen. Twinin
Stalingrade

Bernas.—Indonezijos pre
zidentas Sukarno atvyko 
Šveicarijon.

Bonna.—Indonezijos pre
zidentas Sukamo dabar 
lankosi Vakarų Vokietijo-

Maskva. — Amerikos avi
acijos viršininkas genero
las Nathan F. Twiningas ir 
britų, francūzų bei turkų 
aviacijos karininkai aplan
kė Stalingradą. Ten tary
biniai karininkai jiems ap- 
rodinėjo vietas, kur vyko 

I lemiami mūšiai prieš hitle
rininkus.

Stovėdami ant kalnelio 
prie miesto, iš kur puikiai 
matosi Stalingrado ir Vol
gos panorama, generolas 
Twiningas pasakė kelius 
žodžius, kurie tapo rekor- 
duoti ir paskui perduoti per 
Maskvos radiją. Twiningas 
sakė:

“Į mane padarė gilų įspū
dį mums duotas mūšių api
būdinimas ir didi drąsa, 
kurią parodė šio miesto gy
ventojai. Į mane taipgi pa
darė įspūdį atstatymo pla
nai ir pažanga, kuri jau pa
daryta.”

Varšuva. — Pakelyje į 
Maskvą Lenkijoje sustojo 
kelioms dienoms Jungtinių 
Tautų sekr. Hammarskjol- 
das.

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos centralinis 
komitetas priėmė eilę re
zoliucijų, tarp jų vieną apie 
“broliškus ir draugingus 
ryšius su Jugoslavijos Ko
munistų lyga.”

San Francisco. — Ne ei 
pažangos susivienijimo 
važiavime audringais plo
jimais buvo sutiktas M. L. 
King, jaunasis protestantų 
pastorius, kuris Montgo
mery, Alabamoje, vado
vauja boikotui prieš segre- 
guotus autobusus.

Washingtonas. — Ameri
kos balsas penktadienį pra
dėjo visomis kalbomis tran
sliuoti kas valandą žinias 
apie riaušes Poznane, Len
kijoje.

Berlynas. — Visi prane
šimai iš Poznano rodo, kad 
riaušių numalšinime daly
vavo tik pačių lenku poli
cija ir kairiai, o ne tarybi-

niai kariai, kurių dar Len
kijoje yra. Tarybiniai ka
riai randasi Lenkijoje, kad 
aptarnauti komunikacijos 
linijas su Rytų Vokietija.

Washingtonas. — Leite- 
nantas-gen. J. M. Gavinas 
sakė senato karinių reika
lų sub-komitetui, kad mi
lijonai žmonių mirtų, ir ne 
tik pačioje Tarybų Sąjun
goje, jeigu karo atsitiki
me Amerika pravestų pilno 

asto bombardavimą ato- 
inėmis ir vandenilinėmis 

bombomis prieš TSRS. Jis 
sakė, kad radioaktyvumas 
turėtų baisią įtaką- į visą 
Europą.

Kariniai pareigūnai dėjo 
pastangas, kad gen. Gavi- 
no pareiškimas nebūtų pa
skelbtas viešumon.

Dublinas. — Airijos res
publika paskyrė savo pa
stoviu atstovu Jungtinėse 
Tautose buvusi ambasado
rių Londone Frederiką H. 
Bolandą.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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DUBLINO MIESTO MAJORAS
PRIEŠ KELETĄ DIENŲ Dublino miesto — Airijos 

sostinės — majoru tapo išrinktas žydų kilmės žmogus, 
Robert Briscoe.

Dublino gyventojų 90 proc. sudaro, sakoma, kata
likai, — aišku, daugiausia airiai. Bet, štai, šiandien 
į miesto majoro krėslą atsisėda žydų kilmės ir tikybos 
žmogus. Tai kas nors naujo Airijos padangėje.

Briscoe, sakoma, būdamas miesto tarybos nariu, ge
rai pasižymėjo veikdamas už lūšnynų panaikinimą; jis, 
be to, yra buvęs Airijos Respublikonų Armijos narys.

Kas jis yra politiniu atžvilgiu, nepasakoma. Užten
ka to, kad vienas amerikinis korespondentas Dubline, 
rašydamas apie naują majorą, jo nuopelnus, pažymi, 
kad jis myli savo šeimą, mėgsta muziką, nori daug skai
tyti ir kolektuoja paišybos kūrinius.

Štai ant scenos Jonas Daukas, 
Gražus vyras, bet jau laukas— 
Plaukai slenka nuo kaktos, 
Jaunu vedas iš šnektos.

Šokant kojoms davė garo- 
Sustovėjo ir prie baro, 
Kad išdidžiai save vest 
Ir unaro neprarast.

Ką tik darė ar kur ėjo, 
Vis vyriškai sustovėjo, 
O jau nebūdams vaiku, 
Viską ėmė su saiku.

Savo karą jis turėjo, 
Mergi noms n epą vy dė j o 
Ir moterims davė raido, 
Kurios gražios, nesispardo.

Taip tai vedės Jonas Daukas, 
Vis dar jaunas, kad ir laukas. 
Vienai davęs raidą gerą, 
Šaipės gavęs “unararą.”

Vieną kart saliūne Jonui, 
Kaip tam ožiui mikitonui, 
Dipuke paspendus varžą, 
Įvijo į rūtų daržą.

Staiga lūžo meilės tiltas 
Ir praraja atsivėrė.

“Tai šitokią aš gyvatę 
Savo antin įsidėjau?!
It laukinę, piktą katę, 
Glamonėjau ir mylėjau!

“Tai tu šitaip savo dorą 
Prieš mane demonstravai? 
Kitų išmesta per tvorą,

KOMONVELTO KONFERENCIJA
LONDONE prasidėjo Britų Komonvelto (Common

wealth) valsybių konferencija — valstybių, kurios su
daro Britų Bendruomenę.

Dalyvauja devyni Komonvelto valstybių ministrai 
pirmininkai, jų tarpe ir Indijos Nehru.

Svarbiausias šios konferencijos darbų punktas: ap
tarimas naujos Tarybų Sąjungos politikos; aptarimas tų 
atmainų, kurios vyksta po Stalino mirties.

Kol kas nėra oficialių duomenų apie tai, kas ^kon
ferencijoje buvo kalbėta. Bet neoficialiai skelbiama, 
jog ten Anthony Edenas nupiešė savo pokalbius su 
Chruščiovu ir Bulganinu, kai šiedu buvo Londone. Ede
nas sakė, kad jis yra įsitikinęs, jog dabartiniai Tarybų 
Sąjungos vadovai karo nenori, bet jie deda pastangų 
lenktyniuoti su kapitalistiniu pasauliu technikoje ir pre
kyboje. ;

Nehru, sakoma, pritarė Edeno nuomonei. O Kana
dos Pearsonas reiškė abejoiimų.

Atrodo, kad ši Britų Komonvelto konferencija da
bartinę Tarybų Sąjungos vyriausybės politiką įvertins 
kitaip, negu ją vgrtina mūsų šalies, valstybės sekretorius 
Mr. Dulles. O tai reikš, kad Komonvelto valstybių vado
vai eis prie ko nors naujesnio—gal būt prie sušvelnini
mo santykių su socialistiniu pasauliu. ?

PUOLA TEISĖJĄ WARRENĄ
RASISTAI senatoriai Eastlandas ir McCarthy pra

dėjo kryžiaus karą prieš Aukščiausio Teismo teisėją 
Warren ą.

Rasistai dūksta ant Aukščiausio Teismo vyriausiai 
dėl to, kad jis kirto smūgį rasizmui pietinėse valstijose; 
dėl to, kad Aukščiausias Teismas net keletu savo spren
dimų pasisakė už tai, kad segregacija mokyklose, va
žiuotoje ir bendrai viešosiose vietose turėtų būti panai
kinta.

Dūksta makartistai ant Aukščiausio Teismo ir dėl 
pastarojo sprendimo, padaryto Steve Nelsono bylos rei
kale. !

Vyriausią Aukščiausio Teismo teisėją Warrena Mc- 
thy ir Eastlandas apšaukia “beveik komunistu,” “ko
munistams pataikaujančiu” ir tt., ir tt.

Reakcininkai abiejuose Kongreso butuose ruošiasi 
pravesti tokį įstatymą, pagal kurį būtų atgaivinti visi 
t. v. sedition įstatymai paskyrose valstijose—įstatymai, 
kuriuos Aukščiausias Teismas savo sprendimu Nelsono 
byloje panaikino.

Ar jięms pavyks tai padaryti, liekasi palaukti ir pa
matyti. Viena aišku: makartistai-rasistai nesnaudžia. 
Jie veikia, nesiskaitydami su jokiu padorumu. Jie pa
sirengę apšmeižti kiekvieną, kuris tik taria žodį prieš 
pragaištingą jų politiką.

PASAKYK! iI

KONGRESINIS ne-amerikinis komitetas pasiryžo Į 
“pamokyti” dramaturgą Arthur Millerį.

Milleris, kaip žinia, buvo pašauktas prie šio komi
teto liudyti, ar jis komunistas. Dramaturgas pasakė, 
kad ne, bet jis prisipažino, jog yra dalyvavęs visokiose 
konferencijose, šauktose kairiųjų.

Komitetas užsispyrė, kad dramaturgas pasakytų 
jam, kas ten daugiau dalyvavo; jis nori gauti vardus 
tų, kurie konferencijose buvo, A. Millėris sakė, kad jis 
nenori būti išdaviku, todėl to nedarys.

Dabar Milleriui duota dešimt dienų, per kurias jis 
mbnių vardus ir pa
lis laisvas. Jei ne—

turįs “pasimislyti”: pasaky 
vardes ar ne. Jei pasakys 
jis bus apkaltintas Kongreso “paniekinimu.

Tokie dalykai darosi!
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L^ksma, graži—žiedraakė, 
Žvilgsniais Joną greit užbūrė-

Šokant kojoms garo davė, 
O lipšnumas savo padarė: 
Nereikėjo jam nė klausti, 
Pati širdin įsikraustė.

Šoko, gėrė ir dainavo, 
Meilė įkarščiu garavo.
Jonas tuoj pats sau pasakė: 
“ši bus mano žydraakė!”

Prie jos durų privažiavęs, 
Karštą bučkį nuo jos gavęs- 
Jonas net netekęs žado, 
Savo namuos atsirado.

Dabar Jono galas kelio, 
Prie jos durų, prie vartelių: 
Važinėjo, džiazą mynė, 
Nuo jos lūpų bučkius skynė.

Jis ją spaudė, glamonėjo,
O jei pertoli nuėjo,
Ji tuoj sakė: “Mielas Jonyti, 
Dar netinka taip daryti.i

“Aš mergina esu dora, 
Nelysiu per doros tvorą... 
Štai dar bučkis ir gana- 
Pakol būsiu mergina.”

Tokis josios griežtas mitas 
Joną traukė kaip magnitas, 
Iki.nuo jos “doro” veido, 
Klastos rnaska nusileido,

* t ♦

Šiandien Jonas pats sau mąsto- 
Jau stovėdams tarpduryj: 
“Gana man tų meilės Spąstų, 
Ji bus mano kambaryj!

“Ji turės man pasakyti — 
Sutinku arba ir ne.
Gana mane jau kankyti , 
Su ta meile ugnine!”

Pirštais tikslą išsibūręs 
Greit į karą sėdo jis, 
Pas jos namus atsidūręs, 
Drąsiai pabeldė duris.

Ilgai juodu važinėjo: 
Gėrė, šoko ir bučiavos.
Vėlai kambarin įėjo, 
Magaryčioms glebėsčiavos.

“Bet kas čia?”* Nustebo Jonas, 
Idėbęs i ją akis: .
“Jau pakilęs jos sijonas, 
Krūtys verias per saktis.

“Lūpos irgi pastovėję, 
Akys žvilgčioja keistai?. 
Jonas žiūri atsidėjęs:
“Kas čia dedas su ja, štai?”

Jonas ją pasisodino
Ir paėmęs jos rankytę:
“Miela Onyt”, pavadino
Ir norėjo ką sakyt...

Ji ne vakar buvo gimus, 
Ne šiandien nešta po krikštu. 
Jau ne vieną išmėginus, 
Tarė balsu prisegtu:

“Vienos paslaugos prašysiu 
Mielas Jonai, nuo tavęs ...
Tikrą tiesą pasakysiu — 
Greičiau kelkim vestuves”.

Jis pašoko, kaip įgiltas, 
Kumščias į orą iškėlė.

Išdidžiai tai Jonas tarė, 
Nerinkdamas žodžių švelniii 
Ir duris tuoj atidarė, 
Kriokė: “Neškis po velnių!”

“Nesikarščiuok, mielas Joneli... 
Aš tave myliu karštai.
Meilėn vedąs slidus kelias, 
Prašau atleist man už tai...

“Nemanyk, kad aš žinojau, 
Jog su pirmąja klaida 
Tave tiksliai suviliojau, 
Prisiplakus su bėda,

“Atsiduodu tau, Joneli. 
Visu kūnu ir siela...
Prisiekiu prieš visagalį! 
Būsiu tau ištikimai

Tai pasakius, žydraakė, 
Puolė Joną apkabint, 
O tas nė žodžio nesakęs, 
Į krūtiįnę kumščia—trinkt.

Smūgį gavus žydraakė, 
Užkaito nei žarija, 
Suplasnojo lig pleštakė, 
šaukė: “Jėzau, Marija!”

Jono akys sužaibavo, 
Plačiau pravėrė duris.
Veidas balo, raudonavo, r 
Atrodė iš pykčio kris.

“Tu meluoji, pkleistuve! 
Viskas baigta su tavim!
Turi gyvatės liežuvį,
Gana žaist mano širdim!”

Trumpą pauzą ji padarius- 
Į grindis batuku tvojo.
Joną varžon įsivarius, 
Tarsi ungurį vyniojo:

“Priekaištauji tu man dorą, 
O apie savą — tyli...
Peržvelgk savo doros tvorą, 
O atrasi daug skylių-

“Žmonės matę, kad vedžiojais 
Per tiek laiko su manim.
Tai ko stovi išsižiojęs 
Ir dar spiaūdaisi ugnim?

“Jei nesutiksi geruoju, 
Ateis dėdė tvarkdarys 
Ir iš viengungystės rojaus 
Abu mudu išvarys.

“Lietuvoj turėjau dvarą, 
Bubau gerbiama ponia.
Vyras nešė algą gerą, 
Storai teptą Smetona”.

Ji gardžiai nusikvatojus, 
Nusimetė batukus, 
Ant lovos išsikėtojus, 
Rodė gražius dantukus.

Jonas siuto ir pasiuto, 
Puolė ją nei slieką trėkšt/ 
Bet nė pats nepasijuto, 
Kai padarė tik — kebėkšt !

Štai jau vasara atėjo
Štai jau vasara atėjo
Ir gėlės jau žydi, 
Tykiai plauko debesėliai 
Viens kitą vis lydi;

Švelnutis vėjelis,
Aiškiai girdisi paukštelių 
Kiekvienas balselis.

Šiltas oras- gėlės kvepia, 
Ramu gi ant lauko.
Tik vargdienio šeimynėlė 
Dar ašaras brauko.

Mat, jos rankpeinis tėvelis
Iš darbo atleistas
Ir dabar jau nėr kuom pi r 
Drabužiai ir maistas.

Maistas sandėliuos sukrautas, 
Pelėja ir pūsta, 
O bedarbio šeimynėlė 
Badaudama džiūsta.

Ir taip skurst, badaut priverčia 
Skriaudikų suktybės, 
Ir kad tarpe darbininkų 
Dar vis nėr vienybės.

Jonas Juška

kti

Šią liepos 4 d. mes šven
čiame tą dieną, kuri per 
180 metų mums reiškia pir^ 
mąja mūsų Nepriklausomy
bės Deklaraciją, tos Ne
priklausomybės laimėjimą 
ir musę ilgą jos gynimą tai
kos ir karo metais, pilietinį 
karą ir ekonominę depre
siją.

Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaracijos istori
ja gali būti trumpai api
būdinama, tačiau jos .iš
reikštos mintys turi turtin
gą ir įvairią nuosavą is
toriją.

1774 m. britų kolonistai 
Šiaurės Amerikoje kentėjo 
daug pažeminimų nuo britų 
karaliaus. Kad sustiprinti 
jų peticijas, siunčiamas ka
raliui Jurgiui, 13 kolonijų 
nusiuntė savo atstovus į 
Philadelphiją. Šis atstovų 
susirinkimas buvo pava
dintas Kontinentiniu Kon
gresu. Tačiau jų prašymai 
ir peticijos buvo ignoruo
jami ir mėginimai susitar
ti buvo sutikti su pykčiu ir 
kalinimu.

Galų gale kolonistai ne
galėjo ilgiau pakelti antra
eilės pilietybės ir 1776 m. 
birželio 7 d. Richard Hen
ry Lee iš Virginijos prave
dė rezoliuciją, kurioje buvo 
deklaruota, kad “šios Jung
tinės Kolonijos yra, ir pa
gal savo teisę turėtų būti, 
laisvos ir nepriklausomos 
valstybės, kad jos yra at
leistos nuo visų pareigų 
Britų Karūnai ir kad visi 
politiniai ryšiai tarp jų ir 
Didžiosios Britanijos yra ir 
turėtų būti panaikinti.”

Birželio 10 d., po trijų 
dienų, buvo sudarytas ko-

I mitetas “paruošti deklara- 
' ei jai pagal aukščiau minė
tą rezoliuciją. Po 17 dienų, 
birželio 28 d., komitetas 
įteikė kongresui deklaraci-! 
jos projektą. Padarius ke-1 
lėtą mažų pataisymų, de-\
klaracija buvo pasirašyta Gražus buvo Nedvaro 
liepos 4 d.

Nepriklausomybės Dekla
racijos tikslas buvo ne tik 
paskelbti nepriklausomybę, 
bet taip pat paskelbti vi
soms pasaulio kraštų vy
riausybėms, kodėl toks žy
gis buvo padarytas. Dekla
racijoje formalia, bet su
prantama kalba buvo iš
reikšta, kodėl amerikiečiai 
jautėsi teisūs atsisakyda
mi priklausyti Britų Karū
nai.

Šių vyrų parašytas do
kumentas yra be galo svar
bus įvykis pasaulio istorijo
je. Tai buvo naujas prece
dentas, atsisakantis pri
klausyti. Jie žinojo, kad 
Britanijos karalius Jurgis 
III juos pavadins maišti
ninkais. Tačiau jie norėjo 
įrodyti, kad tai, ką įvykdė, 
nėra maištavimas, bet su
darymas naujos vyriausy
bės formos, kuri atstovau- j 
ja savo piliečius, o ne pa
vergia juos.

Pirmasis Nepriklausomy
bės Deklaracijos paragra
fas aiškiai nušviečia sam
protavimus, išreiškiančius 
kolonistų veiksmus pasau
liui. Antras garsusis pa
ragrafas tvirtai gina žmo
nių teises sudaryti teisin
gą vyriausybės formą, kai 

' žmonės yra tironijos pri
spausti :

“Mes laikome savaime 
aiškiomis šias teises:-visi 
žmonės sukurti lygiais; ir 
Kūrėjas suteikė jiems ne- 
kurias neliečiamas teises, • mamytės, 
tarp kurių — gyvybė, lais- gražią dainelę. Pastarųjų bal- £* 
vė ir laimės siekimas, sai gražiai derinasi. Visi lifflk "■ 
Toms teisėms apsaugoti

yra sukurtos valdžios, sa- 
/Vo galią išvedančios iš 

valdomųjų valios. Kai bet 
kuri valdžios forma virs
ta prieštaringa tiems tiks
lams, žmonės turi teisę ją 
pakeisti ar likviduoti ir 
sukurti naują valdžią... 
nes jiems daugiausia pri
klauso išlaikyti savo sau
gumą ir laimę.”
Deklaracijoje buvo p* 

brėžta, kad esant tam 
kroms aplinkybėms, žnų 
nes turi teisę pakeisti vy
riausybę. Toliau joje buvo 
pasakyta, kad kolonijų gy
ventojai buvo kantrūs, per-' 
kentė daug skaudžių nuo
statų ir mėgino peticijos 
keliu juos pakeisti. Toliau 
buvo išvardintas visas są
rašas šių Jurgio III uždėtų 
žmonėms skaudžiu nuosta
tu. ‘ ♦

v

Šie faktai nebuvo sužy
mėti tam, kad pateisinti 
sukilimą prieš Britų Karū
ną, bet tam, kad įrodyti, 
jog britai nori įvesti “ab
soliučią tironiją” kolonijo
se. Net ir akivaizdoje visų 
kančių, kolonijos ne tuojau' 
sukilo. Jos nutarė sudaryti 
savo vyriausybę tik po to, 
kai jų peticija buvo igno
ruota ir kai į taikingas 
p r i e’ m ones buvo neatsi
žvelgta. x

Tiesos, į kurias Washin"- 
tonas, Jeffersonas, Hamil
tonas, Adams ir kiti tikėjo 
ir deklaravo savaime su
prantamomis, negalėjo likti 
vien tik Jungtinių Valsty
bių nuosavybe. Jų žodžiai 
buvo žodžiai, girdimi 
ropoję. Viso pasaulio žiuJa 
nės skaitė juos, įsidėjo i 
galvą ir buvo įkvėpti siekti 
vyriausybių, juos atstovau
jančių, ir plėsti žmogaus 
laisvę.

Common Council

Chicago' 111
pagerbimo pokilis

šeštadienio vakare, birželio 
24 d., Mildos puošniame tea
tre prasidėjo Juozo Nedvaro 
pagerbimo pokilis ir baigėsi 
žemutinėje, salėje. Teatre Ro- 
selando Aitio Choras davė įtin 
gražią koncertinę programą, 
žemutinėje salėje įvyko ban- 

. kietas. /J
Koncertas susidėjo iš choro 

dainų, duetų solo ir prakalbė- 
lių. Visas programas gražiai 
pritaikytas tikslui. Sudainuota 
keli paties celebranto sukurti 
numeriai, sudainuota jo mė
giamiausia daina “Girioj”. 
Dainavo ją visas choras. Jer
ry Mikužis sudainavo jam 
specialiai taikytą dainą “Ma
no Rožė”.

Kaip visas Aido Choras, 
taip ir atskiras vyrų choras šį 
kartą turbūt šauniausiai su
dainavo. Choro mokytoja Da- 
ratėlė Yuden tinkamai persta
tinėjo visus numerius. Te&jka 
pastebėti, kad ji, kaipo ant- 

j ros kartos amerikietė, tikrai 
prilygsta Lietuvoje gimusiam 
savo puikia lietuviška kalba. 
Dar nuostabiau, kad jos duk
relė Anna May, jaū> trečiosios 
kartos, gan sunkias lietuviš
kas dainas gražiai dainuoja, 
aiškiai tardama žodžius. Ti 
gražiai sudainavo solo 
mylėjau Vakar” paryškinda
ma tinkamais gestais.

Iš pokalbių 
suprasti, 
įvertino 
Patricia 
na May 
mergaitės gražiai 
“Užmik, Užmik”. Jerry Miku- , f
zis ir Nancy Roman, abi jajįi 

, šauniai sudaina»it>

bankete davėsi 
dalyviai labai 
Choro duetus, 
Niekus ir An-

kad
Aido
(Pal)
Yuden, abi jaunos

sudainavo

(Tąsa 3-Čiam puąLJ
I )



Laisvoji Sakykla

sau

sakysiu, Kinijoje, arba ten, 
kur darbininkų judėjimas 
galingas, kaip Francijoj ir 
Italijoj? Kodėl ji patekus 
ten, kur liaudies masės 
apie Staliną žino tik iš tur
čių spaudos?

Kas dėl jos paskelbimo 
Tarybų Sąjungoje, tai ma
nau, kad ji ten niekados 
nebus paskelbta. Ten yra

me
me-
nie

m o-

STALINAS IR JO 
“KRITIKAI”

Kada perskaičiau 
• vadinama Chruščiovo 

bą, tai pasistačiau
klausimą: Ką būtų galėjęs 
daugiau pasakyti Kerens- 
kis, jeigu jis su anti-tarybi- 
nėmis jėgomis būtų nuver
tęs Stalino vadovaujamąją 
valdžią? Ir atsakau, kad 
nieko! Ir kaip galėjo Le
ninas pasikviesti sau į san
draugas tokį “mizernišką” 
žmogų? Bet plačiau pastu
dijavęs priėjau išvados, 
kad Chruščiovo vienas tvir- 

\ tinimas yra priešingas ki
tam.

Stalinas ir Chruščiovas

1
 Palyginkime Stalino ir 

Chruščiovo visuomenini ke
lią.

Stalinas gimė 1879 
vfc, tais, Gruzijoje. 1888 

tais, kada jis buvo 9 
tų, tai tėvai pasiuntė 
religinę Gori miesto 
kyklą ruoštis į kun
1894 metais jis įstojo įdva
sinę seminariją Tiflise ir 
ten įsitraukė i studentu 
marksistinį judėjimą. 1898 

vmetais xMinske Įsikūrė da
bartinė Bolševikų partija, 
Stalinas jau buvo nariu 
Gruzijoje marksistų gru
pės. 1902 m. pirmą kartą 
caro valdžia jį areštavo už 
revoliucinį veikimą. Viso 

t jis buvo apie dešimt kartų 
' areštuotas, ištremtas; pa

bėgdavo, veikdavo ir vėl 
areštai ir trėmimas. Jis 
dalyvavo 1905 m. revoliuci
joj. 1905 metais tiirmu kar
tu jis susitiko^su Leninu 
Timmerforso mieste,

< *'ikų konferencijoje, 
metais įvyko Lenino 
vaujama Bolševikų 
jos konferencija

bolše-
1912 

vado- 
parti-

Pragoje

Staliną išrinko į partijos 
centro komitetą, kuriame 
jis buvo iki mirties, per 41 
metus. Stalino nebuvo toje 
konferencijoje, nes jis 1911 
metais buvo areštuotas Pe
terburge ir ištremtas. Jis 
dalyvavo Spalių revoliuci-

riausybės. Laike interven
cijos ir piliečių karo Leni
nas, partija ir valdžia siun
tė Staliną į tuos frontus, 
kur buvo pavojus — prieš 
Kolčaką, Judeničių, Deni- 
kiną. 1924 metais po Le
nino mirties jis užėmė va
dovybę. Beje, i partijos se
kretorius išrinktas dar Le
ninui gyvam esant 1922 m.

Chruščiovas gimė 1894 
metais, Ukrainoje. Į parti
ją įstojo jau po 
jos, būtent 11918 
todėl nesiskaito 
gvardijos” nariu,
jus tarybinei vyriausybei, 
jis ėjo eilėje sričių sekreto
riaus pareigas, Ukrainoje 
ir Maskvos srityje. 1934 
metais jis išrinktas į par
tijos centro komitetą. Po 
Stalino mirties jis užima 
partijos Centro Komiteto 
sekretoriaus vietą, kurioje 
buvo Stalinas. Dabar 
yra jau 62 metų, tai

- jaunuolis.
Kur logika?

Istorija žino žmones, 
j buvo žiaurūs, bet

pat kartu jie buvo drąsūs 
ir gabūs. čingis-Kanas bu-; 
vo žiaurus, bet ir gudrus. 
Romos eilė ciesorių 1 
žiaurūs, bet tuo pat laiku 
gabūs ir gudrūs. Petras 
Didysis buvo progresyvis 
caras, bet sutrėškimui prie- 

# šininkų jis buvo ir žiaurus. 
i Pagal Chruščiovo kalbą, 
▼ Stalinas perstatomas ne

vien baisiai žiaurus, bet

revoliuci- 
metais, ir 
“Senosios 
Sutvirtė-

tuom pat kartu bandoma 
jo asmenybę nužeminti iki 
nulio. “Laisvėje” birželio 
8 d. tilpo redakcinis, aiški
nantis Chruščiovo kalba, 

L-' »

kur jis Staliną- perstato: 
“Stalinas buvo švakas teo
retikas. Jis buvo didelis! _ _ .. .
garbėtroška... Stalinas ne-! apie 15 milijonų partijos ir 
būva drąsuolis...” Ir Stali- komjaunimo .. nariip Ten 
nas lik kenkė karo laimėji- dešimtys milijonų žmonių 
mui ir Tarybų Sąjungoje žino apie kalboje 
socialistinės santvarkos, dalykus 
statybai.

Kur logika? Kaip gi tokį 
“kelmą” galėjo Leninas pa
sirinkti į sandraugas? 
Kaip jis galėjo atsistoti į 
galios vairą? Ir eikime iš 
eilės.

(1) Tai kas vadovavo Ta
rybų Sąjungai ir jos armi
jai 1941-1945 m. kare? Juk 
pagal Chruščiovo kaltini
mus, tai Stalinas nebuvo 
tinkamas. Tiesa, jis sako, 
kad laimėjimai atsiekta 
partijos ir liaudies pastan
gomis. Bet be vadovybės 
tas negalima. Gi Chruščio
vas negalėjo turėti Stalinui 
priešingą vadovybę, nes jei 
būtų turėjęs, tai jis būtų

nariu. Ten

iškeltus 
padarytiir ga 

tinkamą išvadą.
Sekamdienį, birželio 17 d., 

“The New York Times’o” 
korespondentas iš Maskvos 
rašė, kad Maskvos Univer
sitete ir .kitose aukštose 
mokyklose studentai moke

isi iš Stalino parašyti! kny
gų. Kad jo paveikslų yra 
daug esamoje parodoje.

(6) Mums sakoma, kad 
dabar Chruščiovas • kalba 
varde partijos centro. Ir 
Stalinas tą pat darė. 1941 
m. birželio 30 diena buvo 
šuo rgan izuo tas A psigyni- 
mo Komitetas priešakyje 
su Stalinu. Organizavo pa
gal valdžios Prezidiumo ir 
partijos (Centro-, nutarimą. 
Pagal tų pat įstaigų nuta
rimą liepos lf) diena Stali
nas paskirtas į karo reika
lų komisaro vietą, o rug
pjūčio 7 d. į Tarybų Ar
mijos vadovo vietą. Taigi 
ir buvo daroma pagal įstai-, 
gu nutarimą.

(7) Chruščiovas pasmeik 
kė laike Stalino valdymo 

: šaudymus. Tas gerai. Su-
_____ , .....1 nereikia žmo- 

I nes šaudyti — reikia leisti 
uždaviniai kaip SoSR pilie-Į jjems pasitaisyti, arba nors 
ciųuzf i onteje, taip> n la-igavo darbais atidirbti už 
tybų ai nujos. Kalbos su-i ^riekus. Bet kodėl šaudy- 
rinktos i stambią knygą ir 1 
išleistos jau kelis kartus 
milijonų egzempliorių skai
čiuje.
kalbas, jeigu Stalinas buvo 

asmenybė? I
Kiti jam negalėjo paruošti i viešpatavimo laiku
• r N J 1* 1 . < 1*1 M t ANO- •

nuo jam dabar primetamų

besi, Stalinas buvo vadovas.
(2) Visi pamename, kad 

laike armijos sukakties va
sario 23 d., Gegužės Pirmo
sios ir revoliucijos laimėji
mo lapkričio 7 d., Stalinas 
pasakydavo kalbas. Ten 
buvo gerai apibūdinta tarp- įh^inJe?'kad 
tautinė padėtis, frontai ir

jinį palikimą ir įdėjo stam
bų indėlį į socializmo staty
bą mūsų šalyje.” (Mano 
pabraukta.)

Taigi išeina, kad Stalinas 
nebuvo vien blogybių pil
nas. Ir paminsime, kad Še- 
pilovas kalbą sakė mėnesis 
vėliau, kaip Chruščiovas.

(10) Chruščiovas kaltino 
Staliną, kad jis buvo men
kas karo reikalų žinovas. 
Jis kaž kam dasikalbėjo, 
būk Stalinas tik ant globu- 
so frontus tvarkė. Keista, 
labai .keista! Tik vaikas 
patikės, kad Stalinas nemo
kėjo žemėlapių skaityti. 
Chruščiovas kaltino Staliną 
už nepavykimą karo žygio 
Charkovo fronte, 1942 m. 
Bet ten buvo ne Stalinas, o 
Chruščiovas, kuris jau iš 
anksto netikėjo į pasiseki
mą. Tai blogas reiškinys. 
Iš Maskvos galėjo būti duo
tas vienas nurodymas,1, o 
Chruščiovas galėjo, netikė
damas, kitaip daryti. Tą 
galėtų paaiškinti tik mar
šalas Timošenko, kuris ten 
buvo.

Tarybų Sąjungoje po Sta
lino mirties, jau 1955 me
tais, išėjo eilė knygų, aiš
kinančių 1941-1945 metų 
Tarybų Sąjungos karą, jų 
tarpe SSSR Mokslų Aka
demijos didelę knygą. Nei 
generolas Golikovas savo 
veikale, nei pulkininkai D. 
F. Vorobjevas ir V. M.

paruoši

tokia menka

audo priešusmums, kad šaudo pnesus, i 
bet ir Stalino valdymo lai- I 
ku šaudė “priešus.”

(8) Sako, kad

Kravcevas, nei SSSR Moks
lų Akademijos veikale nie
kas nepuola Staliną, bet 
atžymi jo karinius gabu
mus. Kas dėl Chruščiovo, 
tai man nėra žinomas joks 
jo veikalas nei politiniais, 
nei kariniais klausimais.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad ne mano pareiga ir 
net žinojimas tikrai nu
šviesti Stalino visuomeninę 
rolę, pasverti jo gerus ir 
blogus darbus. Tą padarys 
kiti. Rašau tik todėl, kad 
man atrodo, jog Chruščiovo 
kalba yra nelogiška, vien
pusiška, pikta ir svetima.

D. M. šolomskas

ir

Chicago, III.
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

kad šis duetas pasilaikytų 
dažnai linksmintų publiką.

Laike koncertines progra
mos D. Yuden perstatė Juozą 
Nedvarą pakalbėti. Jis 
saikiai tarė kelis žodžius 
bedamas daugiau 
chorą negu apie 
pokilis buvo jam
Tarp kitko pasakė, kad jis 
atvykęs i šią sali atrado sau 
namus Rose land o Aido Cho
re.

Koncertui užsibaigus choro 
pirm. J. Keller pakvietė vi
sus j žemutinę salę ant vaka
rienės. Apie vakarienę tiek 
reikia pasakyti, jog nei vie
nas nesigailėjo užsimokėjęs 
du dolerius. Vakarienė netik

nuo- 
kal- 
visa t-
nors

apie 
save, 
surengtas.

kad

priruoštą, bet ir bos baigėsi ir mokytoja įteikė 
atžvilgiu gerai su- celebrantui dovanas—Mocka- 

petrio ir Valančiaus eiles rė
muose, ir plunksną ir paišelį, 
ir riešinį laikrodėlį nuo cho
ro ir draugų.

Tuomi ir baigėsi Juozo Ne- 
dvaro pagerbimo pokilis. ži
noma, svečiai dar ilgai vaiši
nosi ir šoko. Rep.

svečiams vakarie-

skoningai 
sveikatos 
planuota.

Baigiant
niauti, choro pirm, J. Keller 
prabilo į svečius ir perstatė 
vakaro vedėju choro mokyto
ją D. Yuden. Paaiškinus va
karo tikslą ji paprašė labai 
daug iš svečių tarti žodį. Kal-
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Dienraščio LAISVES Paramai

Stalino 
“pra- 

Blogai, 
Žmogų užauginti ima daug

ir iš Stalino padaryti tik 
“plokštelę,” nes, pagal 
Chruščiovą, jis buvo nesu
kalbamas. Aš gi manau, 
kad Stalinas kalbas paruošė 
patsai, turėdamas tais klau
simais puikų supratimą, ir 
su sandraugų pagalba.

(3) Karo eigoje įvyko 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos vadų trys 
konferencijos — Teherane, 
Kryme ir Potsdame. Ten 
dalyvavo žymiausi valdinin
kai, diplomatai ir karo spe
cialistai. Stalinas, buvo 
amerikinių ir anglų repor
terių perstatomas, kaip ga
bus karo ir kitų reikalų ži
novas.

(4) Jeigu Stalinas buvo 
toks didelis “garbėtroška,” 
tai kur jis buvo nuo karo 
pabaigos 1945 metų iki 
mirties laike*Armijos, Ge
gužės Pirmosios ir Lapkri
čio revoliucijos paradų, ku
rie buvo Maskvoje? Bū
davo po kiekvieno parado 
kapitalistinė spauda pasi
genda jo. ^Juk didžiausia 
garbė būti ant Lenino mau
zoliejaus, bet ten stovėda
vo kiti. Kalkas sakė Mo
lotovas, Bulganinas, Suslo
vas ir kiti. Tūli tada spė
liojo, kad Stalinas “serga.” 
Kiti sakė, kad jį “Politinis 
biuras laiko nelaisviu”; dar 
kiti tvirtino, kad “Stalinas 
miręs,” tik Sovietų vadai

buvo tą pasauliui paskelbti.
1 A X v-v-i 1 1 r L’ VA f» n

jis
ne

ku- 
tuo

Aš gi maniau, kad Stalinas 
senas, žino, kad mirtis ne 
už kalnų, tad jis stovi nuo
šaliai ir leidžia jaunesniems 
“mokytis.”

(5) Kodėl ta neva Chruš
čiovo kalba nebuvo paskelb
ta liaudiškose respublikose,

žmonių, 
v

dirbti, dirbti, sunkiai, kad 
žmogų parkritusį į. purvą 
išvilkti (politinį purvą),ap- 

! valyti, ant kojų pastatyti.
Jis sakė, kad nereikia di
delio proto ant parkritu- 
sio žmogaus dar su visomis 
keturiomis užsilipti.

(9) Dėl to, kad Stalinas 
“kenkė” Tarybų Sąjungos 
statybai, “L.” iš birželio 8 
d., pagal Chruščiovą rašė: 
“Jei ne Stalino blogi dar
bai, Tarybų Sąjunga būtų 
nužygiavusi pirmyn daug 
toliau.” Pasakyta, bet ne
įrodyta. Stalinui vadovau
jant Tarybų Sąjunga labai 
sutvirtėjo; dabar veik pu
sė pasaulio jau yra darbo 
žmonių rankose. Kiek bus 
atsiekta prie šių puikių 
sąlygų ir naujų vadų, dar j

3 pusi. Laisvė (Liberty)Šeštad., Birželio (June) 30, 1956

Kas dėl Stalino rolės Ta
rybų Sąjungoje, tai man 
regis, ten kitaip į ją žiūri. 
Štai prieš mane “Tiesa” iš 
Vilniaus, 11956 metii balan
džio- 24 dienos. Telpa D. 
T. Šepilovo pranešimas, ku
rį jis darė balandžio 22 d. 
proga 86-ųjų metų tiuo Le
nino gimimo. D. T. Šepilo- 
vas yra žymus vadas ir da
bai’ Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras. Jis, 
iškritikavęs vieno asmens 
garbinimo kultą, kuris bu
vo išsivystęs Stalino asme
nyje, štai ką sakė apie jo 
rolę:

“Kartu reikia pažymėti, 
kad J. V. Stalinas, būdamas 
vienas iš žymiausių komu
nistinio judėjimo veikėjų, 
suvaidino įžymų vaidmenį 
partijai ginant Lenino idė

Abu Įvyksta Tą Pačią Dieną—Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY
Brooklyn© Apylinkėje

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y.

(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAD. M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kavalku Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA 1-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET

Įžanga prie vartų $1.00, IŠ ankstu perkant bilietą 
tik 50c. Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.

Bostono Apylinkėje
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

% Puikią Dainų Programą Duos 
Chorai ir Mažesnės Grupės

Hartfordo Laisvės Choras 
į Taipgi dalyvaus programoje

Gera Muzika Šokiams

Įžanga 50c Asmeniui

Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 
parduodamų bilietų skiriama dovanos.

Abiejuose piknikuose bus patarnaujama publikai valgiais ir gėrimais

Daug svečių bus šiuose piknikuose. Būkite ir jūs viename iš šių sąskrydžių,^ pasimatykite su svečiais. 
Tiiom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Nepamirškite, kad abu piknikai įvyksta tą pačią dieną—liepos l-mą
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Kelrodis į Laisvės 
pikniką liepos 1-ą d.

Piknikas Įvyks National Hali 
ir Parke, kampas 65th St. ir 
38 Ave., Woodside, L. I., N. Y,

NewYorto'i-<fež%fe?liilOT HELP WANTED-MALE NEW YORK
HELP WANTED FEMAĖŽ’

SUBWAY TRAUKINIAIS:
IRT FLUSHING traukiniu 

iki 69/^t. (Fisk Avė.) stoties. 
EitL^CueJjąs blokas iki 38 Avė.

OTT A ST ORIA t r a u k i n i u 
iki Queensboro Plaza, ten pat, 
ant tos pačios platformos per
sėsti i FLUSHING traukinį. 
Išlipti 69th St. stotyje.

INDEPENDENT GG trauki
niu iki 65th St. Eiti 2 blokai 
iki 38th Avė.
AUTOMOBILIAIS:

Iš Jersey atvykus Holland
• lineliu, imti Williamsburg til-

PRESWAY iki 69th St., sukti 
kairėn, važiuoti apie 1 blokus 
iki parko.

Iš Woodhaven, Richmond 
j I ill. Jamaica, QUEENS BOU- 
LEVARDU privažiavus 69th 
St. sukti dešinėn.

Iš Connecticut imti WHITE
STONE tiltą. Pervažiavus lai
kytis po dešinei. Tas boule* 
vardas Įveda tiesiai Į NOR
THERN BLVD, kuriuo reikia 
važiuoti iki 69th St. Ten suk
ti kairėn.

Parkas randasi prie 
Avė. ir 65th St.

38th

L.D.S.kuopų piknikas 
gerai pavyko

LDS

Daly-

Birželio 17 d. Įvykęs 
vietinių kuopų piknikas visa
pusiai gerai pavyko, 
vių buvo nemažai. Taipgi ir
pelno pasidarė apie pusantro 
šimto dolerių. Tai bus gera 
pagalba toms kuopoms, ku
rios siunčia delegatus i Seimą.

Buvo ir trumpa programa. 
Apskrities komiteto narys A. 
Skairius pakvietė sekretorių 
Siurbą pakalbėti. Jis kalbėjo* 
trumpai LDS reikalais. Taip
gi buvo išduotos dovanos.

Dabar kuopų delegatai ruo
šiasi 
Įvyks 
mis, 
dangi
Įvyksta liepos 8 d., tai beveik 
visi delegatai jau susirinks 
liepos 8 d., o kiti dar anks
čiau. Visi norės dalyvauti šei
miniame piknike.

Kiek žinoma, visos

vykti Į Seimą, kuris 
liepos 9,10 ir 11 dieno
Worcester, Mass. Ka

pri ešse i m i n is p i k n i k as

New 
Yorko kuopos išrinko delega
tus, taipgi 
sey kuopos 
gatus

kelios ir New J ei
si u nė ia savo dele-

pasimatysime Sei-
me.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Paskutinis pakvietimas į dienraš
čio Laisvės metinį pikniką.

įvyks liepos 1 d., Liet. Taut. Na
mo Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd. Ant mapos žiūrėkite Brockton, 
Mass., atvažiavę, klauskite Montel
lo Liet. Taut. Namo Ęarko Lith. 
Nat’l Park. Iš Boston apylinkės at
važiavę 
Traffic 
Howard 
ir tuoj
St. Važiuokite iki Keswick Rd.

(126-127)

Rt. 28, privažiavę pirmą 
Light sukite į kairę per 
Bridge, paskui biskį į kairę 
tiesiai pamatysite Winter

BROCKTON, MASS.
Piknikas . Knygyno ir spaudos 

reikalams įvyks liepos 4 d., 
Namo Parke, Winter St., ant 
wick Rd. 
apylinkės 
žiai laiką

Kes- 
ir iš 
gra-

Prašome vietinius 
dalyvauti, praleisti 
žaliame pušyne.

Reng. Kom.
(126-127)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienio
liepos 5 d., Liberty Auditorijoje.
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Tie, 
kurie, esate nepasimokčję savo mo
kesčių, 
ti.

vakare,

turite susirinkime pasimokė- 
— Valdyba 

(126-128)

BROOKLYN, N. Y. 
1-mos kuopos susirinkimasLDS

įvyks antradienį, liepos 3 d., 7:30 v. 
vakare, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumėte.

(126-127)
Valdyba

Traukiniai į Rockaway! Laivu krovikai nori didesnio 
saugumo, 500 buvo sustreikavęir Far RoickawayI

Jau pradėjo ’ kursuoti IND 
linijos ' traukiniai i Rockaway 
Park ir Far jRockaway Park 
pajūrį. Puiki proga newyor- 
kiečiams pasiekti tas maudy
nes. Nuo Times Square Į vie
ną pusę kaštuoja 30 centų, 
ima daugiau negu valandą 
pasiekti pajūri. Manoma, kad 
šis greitas susisiekimas su 
Rockaways patrauks daug 
žmonių nuo Coney Island.

Dennis Brennan, 57 metų 
krovikas, apie 20 metų dirbo 
Grace Line prieplaukoje New 
Yorko uos.ty. Aną dieną jip 
radosi laivo dugne, kur buvp 
kraunami vario lakštų pundai. 
Vienas didelis pundas pasi- 
liuosavo nuo keltuvo ir krito 
tiesiog ant Brennano. Jis ta
po užmuštas vietoje, prislėg
tas kaip musė po sunkiu ak* 
meniu. Kitas krovikas. The-

testo streiką. Jię. protestavo, 
nes puikiai^ žinojo, kad dėl 
jų draugo Brennano mirties 

kompanijos nesaugu- 
Uostininkų - krovikų 

unija pakar-
mas.
(longshdrmen)
tutinai reikalavo iš Grace Line

! bosu labiau laikytis saugu mo

įvairūs atsitikimai radosi laivę, tapo sužeistas.
Po keleto minučių apie 500

panija ne vienintelė, 
derybos tarp unijos 
kumpanijos prasidės 
čio 1-ą dieną, unija

ta kom-
Kuomet

Iš mokyklų paleisti jau
nuoliai veržiasi darban

Apšvietos taryba turi daug 
bėdos su iš mokyklų paleis
tais vaikais. Jie 
sąrą padirbėti, 
užplūdo tarybos ] 
vaikai turi gauti 
tarybos leidimus, 
gauti darbą, 
tatymai.
tiek daug mokyklinio amžiaus 
vaikų nesiverždavo i darbą 
laiko vasariniu atostogų.

nori per va- 
Tūkstančiai 

raštines. Mat.
iš Apšvietos 

, jeigu nori 
Taip parodo Įs- 

Niekados pirmiau

Prie rakandų 
tas .prie spalvų 
Tikri senoviški 
pilnai patyręs
ANTIQUE FURNITURE RESTOR
ERS, 235 42nd St., ar šaukite MU.

užbaigimo. Eksper- 
ant rartkų darbo, 

dalykai. Turi būti 
vyras. Kreipkitės:

SLAUGĖS 
SU DIPLOMOM 

AR LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS

(125-131)

Auto Mechanic. Thoroughly exp. 
Dodge-Plymouth preferred. Opp. for 
right mhn. Must know automatic 
trans. Also hiring comb, metal & 
pairtt man,' exp. Call New Rochelle ; 
6-8585. Ask for Mr. Baker.

Pilnam laikui ar daliai. Vi:Ui 
šiftai, bile dieną. Generalinė x 
goninė, 200 lovų. Patogi transpw 
tacija. Malonios sąlygos, draugiški 
bendradarbiai. Kreipkitės j Nursing 
Ofisą.

ST. ELIZABETH HOSPITAL 
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.

Kuomet Mrs. John Kosa, 
.jauna gražf^moteris, keletas 

į dienų /atgal atvyko iš Kan
sas i White Plains, ji neturė
jo nuovokos, kad White Plain- 
se yra toks Įstatymas: “Vie
šumoje žmogus turi būti prisi- 
dengęs.nuo punkto aukštu
moje pusi aukšlyje į ieties ir 
alkūnės ir punkto pusiauke- 
lyje kelio ir to sąnario aukš
tutinės dalies“. Vienaip 
kitaip. Mrs Kosa 
vaikščioti i New 
miesčio gatves 
trumpomis sporto
mis, “short shorts”, 
toli nesiekė pusiaukelio . . .

rugpiū- 
tarp sa

vo reikalavimu turės svarbu 
įmuktą : didesnio saugumo.

Harrimanas kalbėjo
A. F. L. suvažiavime

Antroji rabinų grupė 
išvyko Maskvon

ar 
pasi- 

orko prie- 
apsivilkusi 

kelnaitė- 
kurios

Jos dideliam nustebimui ji 
ta.no policijos suimta ir pa
traukta teisman. Tik faktas, 
kad ji viešnia iš toli, ją iš
gelbėjo — ji tapo paleista su 
Įspėjimu, be bausmės, 
pačią dieną polic 
vieno New Rochelle 
Richmono d 
nusikaltimą.

Tą 
suėmė 

daktaro 
kteri už tą pati
Sakė daktaras:

Tai buvo diena,

Gubernatorius A. Harrima
nas pasakė sveikinimo kalbą 
New Yorko valstijos AFL su
važiavimo. kuris vyksta Com
modore viešbutyje. Harrima
nas, kaip jis daro paskutiniu

no werio 
turčiams 
nesirūpinančią

sm e rk d am as E isen - 
administraciją kaip

Hartley Įstatymo pakaitas, už 
dolerio ir 25 centų minima- 
lišką algą valandai ir prieš 
rasinę diskriminaciją.

Delegatai jam 
įo, bet daugelis

gus Harrimano 
•na s yra tik 
Landvmas žut-1.

GO

Rabino Gordono vadovybė- 
se plynių rabinu delegacija 

leido New Yorką ir išskri- 
Maskvon. Jie ten pabusią 

i savaites. Delegacijos misi- 
būsianti susipažinti su žy- 
religijos padėtimi Tarybų

MIRĖ
Barbora Birbelienė, gyve

nusi 1087 Caroll St., Brook- 
lyne. Palaidota birželio 27 d.

Ona Staselis, gyvenusi 107-
5 104 St., Ozone Park. Pa
laidota birželio 28 dieną.

Abidvi buvo tikinčios ir pa
laidotos su bažnytinėmis apei
gomis.

SHEET METAL 
MECHANIKAS

■ Taipgi prie stogų-kopėčių darbo.
Gera alga. Nuolatinis darbas.

ROTHMAN & WERLING 
ROOFING CO.

242 E. 10th St. OR.. 7-7941
(124-1.30)

SHEET METAL WORKERS (2)

Also Helpers for Air-Conditioners 
(Metal Work). Good 
dy. 336 W. 251 h SI.

Salary. Stca-
CH. 2-6230.

MARBLE SHOP 
MECHANIC

(124-127)

Vienas iš seniausių

Used to work Machines.
Paid Holidays and vacation.
Benefits. Call Plaza 8-3263.
9 5 Weekdays.

Steady
Sick

delegatu iga

gauti pa-

Pilnam ar daliai 
ar na-

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84thSt„ N. Y. C.

Puikūs darbai.
laiko. Guolis ant vietos
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Ki<5j(4 
kites dabar. BU. 8-1635-6. V

JUMS CIA PATIKS
Interesinga, Nuolat ir 

Nomonotoniška!
D J ( TAPHONE O PERA TOR ft

Birželyje užbaigusios mokyklą bus 
priimamos; mokančios biskį irump- 
ra.štį Gera pradinė alga. ‘Daug 
Kompanijos apdraudų.

PRATT & WHITNEY
4G49 W. Fullerton.

HU. 9-1626.

(123-129)

ja
(lų
Sąjungoje. Kai kurie šios gru
pes narių žada taip pat ap-

Len-čekostovalliją.

i NEPAVYKĘS APIPLĖŠIMAS

i 'Trys Bi’ooklyno banditai ti
kėjosi i laimėti $5,000. Bet kai 
pagrobė 'valyzą ir apžiūrėjo, 
surado tiktai senus popierga-

Mirė vienas seniausių New 
Yorko daktarų, Dr. William 
Sohier Bryant. Jis turėjo 95 
mpLus amžiaus. Jis pabaigė 
Harvardo medicinos fakultetą 
1888-ais metais, tai yra, 68 
metai atgal. Jis tarnavo kaip 
chirurgas
Ispanijos - Amerikos kare ir 
Pirmajame pasauliniame kare 
ir turėjo pulkininko ląipsni.

karinėse pajėgose 
ii*

(126-128)

REIKALINGI 
VYRAI

Pilnam ar Daliai Laiko*

ELECTROLUX CORP.
Pardavimui ir Patarnavimui

1084 Main St. 
Fitchburg, Mass.

Tel. 3-3043

Houseworker. Plain cook. Care of 
child. Wonderful Countrified sib
ling. All appliances. Room and ba Hr. 
$50 per week. Call WH. 5-4982.

(124-127)1

Abelnam namų darbui.—Virėja. 
Guolis vietoje. Vėliausi paliudijimai, 

į savaitę, nuosavas kambarys, 
įtaisymai. Ketvirtadieniais ir 

antrą sekm. laisva. Puikūs na- 
Nuolatinis darbas.

Visi 
kas 
mai.

biau retinas.
kuomet mano duktė baigė vi
durinę mokyklą. Ji buvo 
linksma, puikiausioje nuotai
koje, o čia ji suimama poli
cijos kaip kokia kriminaliste, 
nes ji apsivilkusi taip, kaip 
tinka karštame ore. Tai ne
sąmonė

* *
23 metų amžiaus Rosemary 

Spezzo, 
mokyklos 
pranyko, 
pėdsako, 
kaimynai,
jas Edward F. Eckworth, 
žmona ir 
kitus tik šiek tiek pažino.

atalikų para pi j i nes 
mokytoja Y on kers,
nepalikusi jokio 

Taipgi pianyko jos 
kavos pardavinėto

jo*
vieni

dalykas. Viena teorija 
kad Eckworthas Įsimy- 

i mokytoją ir su ja pabė- 
kur nors nusiuntęs žmo- 

Kita teorija yra,

Policija negali sugalvoti, ka 
me 
vra, 
Įėjo 
go,
na su vaiku, 
kad visi keturi kur tai nuvy
ko neišaiškintais sumetimais.

Tirštas aliejus uždarė kelią
Antradienį New Yorke 

so velt Drive tarpe 70th ir 
Sts. buvo uždarytas per 
kias valandas. Priežastis 
New York ligoninės, iš 
kiurusios bačkos, tirštas 
jus užtvindė kelią ir už 
trafika *• •

Roo- 
71st 
pen- 
: iš 
pra- 
alie-

Pranešame Naują Nusistatymą 
Vlentik šviežios Žuvys 

Specialiai Šią Savaitę: 
Rūkytos Žuvies—Įvairią rūšių. 
Didelių žuvinių bandukių—10c. 
Išvalytų Porgies—30c svaras. 

Tėmyklte dėl savaitinių specialų 
SEAFOOD HARBOR

351 Bleecker St. CH. 3-0236. 
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

WINDSOR HARDWARE 
& PAINT

6744 — 5th Ave., B’klyn

. Geležiniai Tavorai ir Maliava 
Red Devil, Pierce, Spiffy—200 

spalvų, ir kitų išdlrbysčių.

ŠALTKALVIAI

Veltui pristatome 
Skambinkite SII. 5-0675

4 puL Laiavft (Liberty), šeštad., Birželio (June) 30, 1956

•( J () 2 regi jono ( N ew 
o ir New Jersey) atsto- 
William Collins. Jis sa-

CIO tarybos turėtu pilnai su
silieti, nors jis pripažino,

sparnų dar 
t umo.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
Užrašykite Laisvę savo draugui

ARROW FARM, N. Y.
Ketvirtadienį ir sekmadienį, 5 ir 

8 d. liepos, Arrow Parmoję bus 
koncertinė programa ir' plaukioji
mas valtimis ežere, proga Ameri
kos Nepriklausomybės 
Taipgi dar 
vakaci joms.
P. O. "Box 465, 
Cernov, Sekr,

paskelbimo, i 
galima gauti kambariai 

•esąs: Arrow' Farm, 
Monroe, N. Y. B.

(127-128) 1

s

J i e a k' c i n i a i N e w York o k i n ų 
rateliai surengė iškilmingą 
priėmimo banketą čiango 
naujam ambasadoriui Ameri
koje daktarui T. Kongui.

' THE UGLY DUCKLING
DANISH-AMERICAN 

RESTAURACIJA
Pietūs Cocktails, Vakarienė. Da

niška Sriuba su alum. Atskiras 
prieskonių bufetas. Kepta Antis.

82 W. 3rd St., GR. 5-0322 
šešt.-Sekm. 1—10 v. v.

Business Opportunity

(126-128)
Rye 7-0882. J

' (125 128)

Superintendent. Maži pataisymai. 
16 šeimų. Aliejaus šiluma.’ $15 j 
mėnesį, priskaitant apart menta 
basement’e.

NE. 8-4914.

SLAUGftS
N. Y. State R.N.

Kreipkitės pas Slaugių Direktorę
BROOKLYN MEMORIAL 

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, <L. I. 

Grover 5-5000. Ext. 27.
(126-132)

E. GRA EBE’S
MADOS

Nepaprastai gražios

Suknelės, Siūtai, Kolitai

Pataisymai No m ok a ma i
Daroma Vietoje

3IG E. 86th St. (1-2 Av.) N. Y. C.

Tel. Regent 7-1967

BERLIN^ SCHOOL
Mokykitės prie saldainių padary

mo, tortų ir dekoravimo. Taipgi 
parduodamo tortų dekoracijas. 
Galite ateiti rytais, popiet ar va
karais.
1465—3rd Ave., N.Y.C. RE. 4-5475

TIKTAI ŠIA SAVAITĘ
30 Dienų Veltui Naudoti 

Skambinkite dėl nemokančiai demonstra
cijos jūsų namuose.

SINGER — perbūdavo jame 
CONSOLE ar PORTABLE

AC -DC su nauju motoru, laip kaip 
iliustruota.

Nąujos 
Mašinos 
$239.50

KREIPKITĖS 
bile dieną ar vakarą 
— 24 vai. patarnavi
mas, 5 Boroughs ir 

New York City 
NE. 9-5217

Amera Appliance Corp., 90-12

TIK

Maži rankpinigiai 
$1.25 į savaitę 

Motoro garant. 1. metai 
Mašinos garant 10 m.

DOVANAI
Su kiekvienu pirkimu

HASSOCK
Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Roosevelt Ave.. Queens

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y. 

AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

SPECIALIAI ŽEMOI< VASARINĖS KAINOS
Pasiuntimui siuntinių j visas dalis Sovietų Sąjungos— 

I Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ maisto, 
drabužių siuntinių žemomis kainomis ir apmokėtu muitu. 

Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ

Jei jūs gyvenate toli, 'tai galite prisiųsti mums siuntinį 
su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. 
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarūs apdraudos 

jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies.
NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ ' *

Ofisas atdaras kasdien 10 v. r.—8 v.v. Sekm. pagal sutartį

Delica- 
rm. apt. Selling 
heavy to good 
built up; com- 

Full kitchen.

Ideal Family Enterprizf 
lessen-Grocery. 3 
German delicacies 
clientele. Can be 
pietely equipped.
$10,000 value, sacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th Ave. sub. line, VI. 2390.

(127-133)

Ideališka šeimai. Grosernė. Pats 
pasitarnauji. Vaisių, daržovių, pilnai 
įrengta. Bargenas. jsteitga 30 m. Iš
tisai pertaisyta. Tuoj užimama. Pui
ki proga pirkti tiesiog nuo savinin
ko. Šubruskite dabar. Brooklyn.

E V. 8-6481.
(126-132)

Bargain! Auto Radiator repair 
shop. Gd loc. Fully equpt. Very low 
rent. Asking $1,000. Imm. occupan
cy. 
Ja.
Sold by owner.

Call FL. 2-6974 on Sat.-Sun.
6-5383 Mon-Fri. 8:30—5 P. M.

(124-129)

Ideal for family. Delicatessen— 
Grocery. 5 room apt. $950 week 
gross. Asking $8,500. Half cash. Buy 
from owner. ~LA. 5-9383.

(124-130)

■ $400 Į Mėnesį, lluoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
mąchine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Dellkatesen - Grosernė. Ideališkai 
šeimai. Gera apylinkė. 3 rūmų 
apartmentas. Pilnai įrengta. Pir
kite tiesiai nuo savininko. Kiti in
teresai priverčia parduoti. 700 GW. 
Šaukite ST. 8-3943. Ar BU. 2-8900.

(123-129)

Ideališkai šeimai. Delicatessen- 
Groserne. $950-$1000 į savaitę. įs
teigta 25 m. Pilnai įrengta Tuoj už- 
mama. Vientik pirkėjams $9000.

/ IN. 2-8746.
(122-128)

Ideališka partneriams. Gąsdino 
stotis. 25,000 galionų. Pataisymo 
Šapa, aliejavimas. Įsteigta 6 m. 
Galima padidinti biznį. Klausiame 
$28,000. Išmokesčiai, Pirkite priei
namai nuo savininko. ES. 2-9184.

. (T25-131)

l-mos klasės 
mašinistai, Lathe 
valandų savaitė, 
partijos apdraudos. 
ma. E V. 8-7724.

įrankių darytojai, 
darbininkai. 50 

Viršlaikiai. Korti-
5 motų progra-

(127-133)

MASAŽAV1MO 
INSTITUTAS 

Masažuojame bile dalį kūno. 
Amžius nerubežiuotas. 

Sekamos lekcijos Liepos 2-rą. 
Katalogas veltui. 

Įsteigta 1916.
Lillian F. Phillips, llirek. 

The Swedish Institute 
Licensed by N. Y. State 

750—8th Avė. (2nd fl., cor. 46th) 
N. Y. 36. 

Mokytojai Daktarai ir 
Profesionalai. Circle 6-3191

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su šypsena”
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6496-7

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 241172

pol leistas

Policistas traukia 
teisman N. Y. miestą

Suspenduotas
Grotano traukia New Yorko 
miestą teisman. Jis reikalau
ja milijono dolerių atlygini
mo. Dalykas, mat, tame, 
kad jis policijos departmento 
buvo apkaltintas padėjęs plė
šikams pasigauti savo aukas. 
Jis sako, kad toks kaltinimas 
yra didelis jo pažeminimas ir 
įžeidimas. Už jo šlovės api
plėšimą miestas turjs jam at
lyginti.

Tarnaitė. Guolis vieloje. Suaugę. 
Puikus kambarys. Moderniniai na
mai.7 $.30 į savaitę. Visi įtaisymai.

FL. 9-0249
(127-130)

OPERATORS ON SKIRTS. Steady 
work, good wages. Union and non
union. Non-Union can join later. 
Vacation with pay.

NU-STYLE SPORTSWEAR
555 E. Tremont Ave., Bronx.

Rm. 616—C Y. 9-1939.
(127-133)

MALE and FEMALE

JEWELRY WORKERS

Experienced. Stoners, 
lippers and claspers.

CY. 5-8033.

Pasters,

(121-127)

REAL ESTATE

Roslyn Hts. 77 Jefferson Ave. 2-j- 
.šeimų st ubą; bungalow jeigos. 3 ga- 
radžiai, gražus daržas. 100x100 kam
pinis plotas, rezidencijinė apylinkė;
5 minutos nueiti iki mokyklos irsto- r 
ties. Karštas vanduo, aliejaus Šilu- 
ma; vonia ir virtuvė iš grindinių ply
tų. komb. screen-storm langai. Su 
nuostoliu parduodame RO. 3-1407.

(122-128)

Hempstead W. Malverne
$19,900. 6 rms, 3 bedrms, l’Ą baths, 
fircpl. finished knotty-pine base
ment, kitchen, bdrm. Extras. Ter
rific location, nr churches, schools, 
transp. walk to station. 4% GI 
Imm. occup. IV. 1-4150. (T

• į (126-13?)

Oaks.

Baldwin. $17,500. Modem coloni
al. Liv. rm. (pic. rm.); full modern 
kitchert, formal (knotty pine) din
ing rm. Laundry rm., 3 bdrms; 1 ’*> 
bath, 2 ter., unattached garage. Nr 
Church, shopping, transp. 145’2 
South Grand St., BA. 3-7652.

’(127-130)

HELP WANTED MALI

Superintendent. 74 šeimų apart
mentas, arti Avenue B, New York 
City. 1-Class A anglies systema dėl 
garo ir šilumos. Gera alga priskai
tant 4 didelių rūmų apt, su gesu ir 
elektra. Tel. G R. 4-7869.

(127-133)

Handyman—Mechanikas, prie “dar
žinių apartmentų 
Westchester 
apartmentas bus duodamas su da 
bu.' šaukite Supt. 8—10 A. M. ar

(Mamaroneck-.♦
County). Nuosavai

TE. 4-5666.
-133)




