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KRISLAI
Jis būtų 74 metų amžiaus.
Lietuviai sportininkai

Moksleiviai kolūkiuose.
Rašo R. Mizara

Vilniaus spaudoje R. Šar
maitis parašė ilgoką straipsnį 
apie Z. Angarietį-Aleksą.

Šių metų birželio 14 d, su
kako 74 metai kai Z. Anga
rietis gimė. Jis mirė 19 10 me
tų gegužės 22 dieną.

Kaip jis mirė?
Lietuvoje išeidinė.jantis žur

nalas “Komunistas” dar ba
landžio mėnesį rašė, kad Z. 
Angarietį nukankino Beri jos 
klika.

IŠ R. šarmaičio straipsnio 
apie Angarietį platesnes iš
traukas paduosime Laisvės 
skaitytojams, neužilgo.

Z. Angariečio, kaip ir vi
sos eilės kitų marksistinių vei
kėjų, mirtį paskubino tasai 
neteisėtumas, kuris buvo įsi
vyravęs, kai Tarybų Sąjungo
je vyravo asmenybės kultas, 
kai J. Stalinas buvo “viskas”.

Dabartinė tos šalies vado
vybė iškėlė aikštėn visas klai
das, neteisėtumus, socialisti
nių įstatymų palaužimus, ku-I 
rie buvo atlikti J Stalinui 
stovint valdžios priešaky.

žmonės, kuriuos Beri jos 
gauja puolė, kaip “liaudies 
priešus”, bet kurie tokiais ne- 

* buvo, dabar yra atsteigiami, 
tfchabilituojami. Z. Angarie
tis taipgi , buvo išteisintas, re-j 
habilituotas ir šiandien jis sta
tomas į žymiųjų Lietuvos dar
bininkų judėjimo veikėjų gre
tas.

1 kas jis

K či
žu i’-

Kadaise Z. Angarietis ne
maža rašė Amerikos'7 lietuvių 
darbininkiškai spaudai. Jo 
straipsnių tilpo Keleivy, 
voj, Naujojoj Gadynėj 
nale), Laisvėje ir kt.

Ne kaitą jis padarė klaidų, 
tačiau jo įnašas į Lietuvos 
darbininkų judėjimą yra di
delis. Jis buvo labai darbštus 
—daug parašė straipsnių, bro
šiūrų ir knygų.

, r

Šiuos žodžius rašant j Wor
cester} vyksta LDS 12-jojo 

eimo delegatai.
f

Seimas prasidės liepos 9 d.
Rytoj, sekmadienį, 

jame Olympia Parke, 
šeiminis piknikas. Jis 
būti didelis ir gražus.

Na, o 12-tojo Seimo 
gatams nuo savęs linkiu: at
likti juo daugiau ir gerų dar
bų Lietuvių Darbininkui Susi
vienijimo labui! ;

gražia- 
įvyks 
žada

liele

Šių metų birželio mėn. 9 d. 
į Argentiną atvyko Tarybų 
Sąjungos krepšininkų (basket- 
bolininkų) rinktinė. Joje bu
vo ir keturi lietuviai krepši
ninkai: Kazys Petkevičius, 
Vytautas Kulakauskas, Sta- 

' sys Stonkus ir Algirdas Lauri- 
tėnas. Visi jie gerai pasižy- 
rhėję tame sporte, o Kazys 
Petkevičius net yra komandos 
kapitonas.
r Vietos klerikališko laikraš- 

(“Laikas”) reporteris ban- 
prie lietuvių sportininkų 

prilysti. Lietuviai sportinin
kai kalbėjosi su reporteriu, bet 
atsisakė ką nors “toliau su 

' juo daryti”.
Klerikalai, matyt, tikėjosi, 

kad jiems pavyktų tą ar kitą 
lietuvių sportininką įtikinti,
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kadAtstovu butas atmetė siūlym _ 
valdžia padėtų mokyklų statyboje

Washingtonas. — Pieti
nių rasistų ir reakcinių re
publikonų koalicija laimėjo 
balsavimą apie federalinės 
valdžios rolę mokyklų sta
tyboje. Buvo įneštas pro
jektas, kad valdžia išleistų 
$1,600,000,000 mokyklų sta
tybai. Prie to siūlymo kon- 

' gresmanas Powelis iš New 
'Yorko pridėjo pataisymą, 
| kad fondai nebūtų duodami

Tarpininkai jau Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
Pittsburghas.— Valdžios kvos grįžęs aviacijos vadas 

tarpininkai jau daro pa-1 generolas Twiningas spau- 
stangas baigti plieno strei- Idos konferencijoje sakė, 
ką. Jie jau laikė atskirus kad Amerikos karinė avia- 
pasitarimus su unijų ir ei ja-dar kai kuriais atžvil 
kompanijų atstovais. Vy- f giais viršesnė už tarybinę, 
riausias federalinis tarpi
ninkas Joseph F. Finnegan 
betgi sako, kad 
nemato nieko apčiuopiamo, 
kaip galima butų streiką 
pabaigti. Kompanijos dar 
vis laikosi savo nusistaty
mo, kad kontraktas turėtų 
būti pasirašytas beveik 
penkeriems metams ir, .kad* 
algos gali būti pakeltos tik 
maždaug ant 10 centų va-

i landai.
Unija atsisako priimti to

kias sąlygas, reikalaudama 
algos pakėlimą mažiausiai 
ant 20 centų valandai ir 
griežtai atsisako pasirašyti 
kontraktą tokiam ilgam 
laikotarpiui, kas ’ surištų 
unijos rankas.

Šepilovas kaltino Amerikos 
spaiMą kiršinime, skaldyme

Maskva.—’ Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Šepilovas sako, kad ne 
tik santykių normalizavi
mas, bet ir draugiškas su
artėjimas galimas tarp Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos. 
Bet viena kliūtis, kuri stovi 
kelyje, sako Šepilovas, yra 
didelė dalis Amerikos spau
dos, kuri Įbą/čaliovos kirši
na ir skaldd.

Šepilovąfe sakė, kad jis at

 

vyks Amerikon gruodžio 

 

mėnesį,, tyad dalyvauti Jung 

 

tinių Tąutų sesijoje..

kad jis pasiliktų Argentinoje. 
Bet pastango/ buvo tuščios.

Marijonų Draugas rašo, 
kad jis sužinojęs iš Vilniaus 
radijo, jog šiemet vasarą apie 
35,000 Lietuvos moksleivių— 
iš 8 ir 9 klasių — ne mažiau 
porą savaičių, dirbs kolūkiuo-- 
se.

Jie ten atliks du dalyku: 
padės kolūkiečiams javus nu
imti, na, ir patys susipažins 
su žemės ūkio darbu, 
lektyviečių gyvenimu.

Busimieji daktarai, 
šoriai, inžinieriai,

šų ko-

profe- 
r ašy to j ai, 

padirbėję žemės ūkyje, turės I Kinijon. Jis sako, kad nori 
geresnį supratimą apie gyve1- susipažinti su socialistine 
nūną. ] statyba toje didžioje šalyje.

Diksikrahj-republikonij jėgos 
susidėjo projekto atmetimui

toms valstijoms, kur laužo
mas Aukščiausiojo teismo 
nutarimas, tai yra, nebaig
ta rasinė segregacija mo
kyklose.

Atstovu butas 224-ais bal
sais prieš 194 visą bilių at
metė, tuo būdu beveik už-

Geltysburgas.— Iš Mas-' 
k vos grįžęs aviacijos vadas 

bet “jie pradeda mus pa
vyti”. Jis sakė, kad bend
rai kalbant, Tarybų Sąjun
ga yra galinga industrinė 
šalis.

Maskva. — šepilovas ir 
H a m m a r s kjoldas tarėsi 
apie įtemptą padėtį Arti 
muose Rytuose.

Alpių laipiotojai bandysią i A. Pauker mirė pirmadieni, įiminls manevras, kad tai
..... ” Brownellis bando parodyti,pasiekti lavonus Arizonoje

New 'Yorkas. ■— Iš švei- 
carijos Amerikon atsklido 
8 patyrę alpinistai, kalnų 
laipiotojai. Jie atvyko, kad 
padėti pasiekti Arizonos 
oro katastrofoje žuvusių 
lavonus.

70 lavonų iš vieno susi
dūrusių orlaivių jau pasiek
ti ir išvežti helikopteriais, 
bet United Airlines orlai
vio aukos, 58 žmonės, guli 
tokiuose tarpekliuose, ku
riuos be galo sunku pa
siekti.

Atvykusieji šveicarai yra 
laipiotojai - parašuti s t a i. 
Jie.jau Arizonoje, kur nu
sileis parašutais ir paskui 
laipiodami bandys prisiar
tinti prie katastrofos vie
tos.

Kancleris Adenaueris pas 
popiežių Pijų dvyliktąjį

Roma.' — t)u Vakarų Eu
ropos katalikizmo šulai su
sitiko — Vakarų Vokietijos 
kancleris ir krikščionių-de
mokratų partijos vadas' 
Konradas Adenaueris. ir 
pats popiežius Pijus. .

Jie turėjo ilgą pasikalbė
jimą (vokiečių kalboje, ku
rią popiežius moka labai 
gerai). Pasikalbėjimo ga
le popiežius patarė kancle
riui atsinešti į Vokietijos 
vienybę “su atkaklumu, nu
matymu ir kantrumu.”

Togliatti vyks Kinijon
Roma. — Italijos komu

nistų vadas Palmiro Togli
atti rugsėjo mėnesį išvyks 

tikrinant, kad šioje Kon
greso sesijoje jau nieko ne
bus nutarta apie mokyklų 
statybą. O mokyklų staty
bai fondų labai reikia, nes 
visoje šalyje vaikai moki
nasi susikimšime, daugely
je mokyklų pamokos duo-

Jeruzale. — Paliaubų ko
misijos galva gen. Burns 
(kanadietis) sako, kad Iz
raelis nekoncentruoja ka 
riuomenės savo pasieniuo
se, kaip tai kaltina arabiš
kos valstybės.

Alžyras. — Visas Alžy
ras buvo per 24 valandas 
paralyžiuotas generalinio 
streiko. Per tą streiką al
žyriečiai minėjo 126 meti
nes francūzų atvykimo į tą 
kraštą. Prie streiko prisi
dėjo ir .pačioje Francūzi- 
joje gyvenantieji alžyrie
čiai.

A. Pauker gyva antradienį 4<ad Eisenhowerio adminis- 
tracija nėra jau taip pilnai 
korporacijų rankose.

Vienas laikraštininkas 
klausė Brownellio, ar jis 
apiev tą nutarimą “imti už 
pakarpos” . G M informavo 
savo kolegą Ch, Wilsoną, 
apgynos .sekretorių,, kuris 
buvo General Motors prezi
dentas ir dar turi interesų 
ten.

“Žinoma, ne!” atšovė už
sigavęs generalinis proku
roras.

' Bet mažai kas jam ti-

Viena. — Šiomis dieno
mis Austrijos spaudoje pa
plito žinia, kad Bukarešte 
mirė buvusi Rumunijos už
sienio reikalų ministrė Ana 
Ranker. Pranešimas sakė, 
kad ji buvo palaidota visai 
vieniša ir joks buvęs ideolo
ginis draugas neatėjo į lai
dotuves.

Dabar vienas vakarietis 
žurnalistas, kuris atvyko 
Vienon trečįadienį, sako, 
kad jis turėjo'interviu su 
ja, kad Ana Pauker jį pri
ėmė savo namuose. Jis sa
ko, kad ji aktyve politikoje, 
darbuojasi ir rašo, no r ^ne
užima vietos valdžioje.

Beje, pranešimas apie jos 
mirtį sakė, kad ji numirė | 
pirmadienį, tai yra, dieną 'pos 5-os rytą, 
prieš tai, kai ji davė spau
dos interviu...

Indonezai apie Staliną
Jakarta. — Indonezijos 

Komunistų partijos gene
ralinis sekretorius D. N. 
Aidit pareiškė, kad didžiau
sia Stalino klaida buvo, kad 
jis norėjo būti vienvaldys 
vietoje dalintis vadovybe su 
draugais. Nežiūrint to, sa
kė Aidit, Stalino gerieji 
darbai atsveria blogiuosius.

Numirė nuo bites įkandimo
San Louis Obispo, Cal.— 

Daktarai sako, kad f arme- 
rys-rančininkas Carl Ar
thur Wean t numirė trum
pas laikas po to; kai bitė 
jį įkando. Jis buvo, sako 
daktarai, alergiškas bitėms. 

damos keliose pamainose
Už įstatymo projekto at

metimą balsavo 105 demo
kratai ir 119 republikonų, o 
už projektą 119 demokratų 
ir 75 republikonai.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris, sakoma, stojo už tą 
projektą. Jis esąs labai 
nusivylęs, kad tiek daug re
publikonų balsavo su diksi- 
kratais.

Brownellis neva 
imasi sudrausti 
General Motors

Washingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Herber
tas Brownellis sušaukė į 

Į savo raštinę spaudos kon
ferenciją ir prieš televizi
jos bei filmų kameras iškil
mingai paskelbė, kad tei
singumo departmentas im
sis žingsnių prieš General 
Motors, tą didžią korpora
ciją, kuri nusižengia anti
mon o p o listiniams įstaty
mams.

Bet Brownellio pareiški
mas buvo sutiktas su iro
niškomis šypsenomis. Visi’ 

— i suprato, kad tai' priešrin-

Easton, Pa.
MIRĖ K. YUDICKASV
Charles Yudicky mirė lie- 

Pašarvotas 
Ratinio laidotuvių įstaigo
je, 2101 Northampton St. 
Laidos šeštadienį, /liepos 7, 
2 va., Easton kapinėse.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakys M. Griciūnienė iš 
Summit, N. J.

7 Q

Velionis ' buvo ilgametis 
dienraščio Laisvės skaity
tojas, ^narys LLD ir LDS, 
kurio Vietinės 51-osios kuo
pos, buvo pirmininku, tas 
pareigas ėjo iki mirties. 
Mirė staiga. Atrodė svei
kas ir tą rytą. Mirė užė
jęs valgyklon, išgyvenęs 
apie 69 metus.

Žinią telefonu pranešė 
Mrs- Evelyn Farion (Šlapi
kai tė). Jis gyveno pas jos 
tėvus, 1129 Butler St.

Saigonas. — Nixonas at
vyko į Pietinį Vietnamą.

i Ima domėn teisėtus 
darbininkų skundus
Pradeda aiškėti, kaip priešai 
išprovokavo Poznanės riaušes
Poznanė. — Lenkijos val

džia pradėjo patenkinti tei
sėtus Poznanės metalistų 
reikalavimus. Liaudies val
džia išklausė darbininkų 
skundus ir priėjo išvados, 
kad perdideli įeigų mokes
čiai buvo uždėti darbinin
kams . Kad atitaisyti tą 
klaidą, metalistams pradė
ta išmokėti grąžinamos su
mos. Stalino vardo liejyk
loje darbininkams išmokė
ta 1,200,000 zlotų (zlotą 
yra apie 25 amerikietiški 
centai). Pavieniai darbi- 
hinkai gavo nuo 154 iki 1,- 
600 zlotų.

Kita suma bus išmokėta 
liepos 20 ir dar daugiau ru
denį.

Tuo tarpu speciali komi
sija su parlamento nariu iš 
Poznanės Edwardu Giere- 
ku priešakyje tiria riaušių 
priežastis. Jau pradeda aiš
kėti, kaip priešo agentai,, 
reakcininkai, tas riaušes iš
provokavo.

Paskleistas gandas
Poznanės metalistai, ku

rie radosi nelengvoje eko
nominėje padėtvje. buvo iš
rinkę delegaciją ir ją pa
siuntė Varšuvon, kad ji aiš
kintų padėtį valdžios ir 
PPR (Jungtinėj darbinin
kų partijos) vadovybei .

Dieną, kuomet ta delega
cija turėjo grrįžti, metalis
tai surengė taikingą de
monstraciją, kad paremti 
savo reikalavimus. Bet de
monstracijai atėjus į mies
to centrą, reakcininkų 
agentai pradėjo demon
strantų tarpe skleisti gan-

Mergina, kuri per 9 dienas 
buvo apleista, jau sveiksta

Salt Lake City. — Ligo
ninėje gulinti Jean Mar- 
getts -pradeda atsigauti ir 
ji gal visai pasveiks. Jean 
10 dienų atgal važiavo su 
savo sužadėtiniu James 
Hixon ir jie turėjo akci- 
dentą. Automobilis nurie
dėjo pakalnėn prie kelio. 
Jisai užsimušė, bet ji liko 
gyva, nors sužeista. Per 
devynias dienas ji gulėjo 
prispausta £0 automobiliu. 
Ji buvo taip silpna, kad ne
galėjo atsikelti arba šaukti. 
Kadangi automobilis gulėjo 
užu uolų, tai iš vieškelio 
niekas jų nematė. j

Jean, kuri turi 18 metų, 
sako, kad per tą visą laiką 
ji kartais buvo be sąmonės, 
bet kartais aiškiai galėjo 
girdėti vieškeliu važiuojan
čius automobilius. Ji per 
tas devynias dienas neturė
jo maisto arba vandens? Ji 
žinojo, kad jos sužadėtinis 
užmuštas—matė jo lavoną.

UžraAykite Laisvę savo draugui 

dą, kad delegacija sugrįžo 
iš Varšuvos, bet tuojau bu- * 
vo slaptos policijos suimta, 
kas buvo netiesa, tiksli pro
vokacija.

Dalis darbininkų, kurie 
tam gandui patikėjo, įniršo 
ir pasileido link vietinio 
kalėjimo, kad išlaisvinti de
legatus. Jie nuginklavo ka
lėjimo sargus, bet delegaci
jos ten nerado. Tada jie 
pasileido į policijos stotis, 
ir tai ten, policininkams 
statant pasipriešinimą, pra
dėjo lietis kraujas.

Tas reakcininkų paskleis
tas provokacinis gandas 
buvo pirma žiežirba, kuri 
iššaukė riaušes.

Tas gandas, betgi, nebu
vo vienintelė provokacija. 
Yra duomenų, kad reakci
ninkai ilga’i rengėsi prie to
kios progos. Kuomet tai
kingoji darbininkų demon
stracija tapo , paversta į 
riaušes, reakcininkai buvo 
pasirengę paversti visą įvy
kį politiniu įstojimu prieš 
valdžią. Šalia darbininkų • 
nešamų iškabų už geresnį 
atlyginimą, tamsūs elemen
tai pradėjo iškelti šūkius 
prieš PPR, prieš Tarybų 
Sąjungą, už kardinolą Vi
šinskį ir t. t.'

Darbininkų mitingai
Iš visos. Lenkijos ateina 

žinios, kad darbininkai lai
ko. mitingus ir smerkia 
riaušininkus. Jie žada bu
dėti ir nepasiduoti provo
kacijoms. Tokie mitingai 
įvyko Varšuvoje, Vraclave, 
Krokuvoje, Šcecine ir pa
čioje Poznanėje.

“Maskvos auksas” dabar jau 
primetamas ir socialistams

Tokyo. — Konservatyvus 
Japonijos parlamento de
putatas Mesanobu ' Tsuji 
kaltino socialistus, kad jie 
gauna finansinės pagalbos 
iš Maskvos ir Pekino. Jis 
sakė, kad socialistai iš vi
so gavo iš komunistinių 
šaltinių apie (pusę milijono 
dolerių. Tas “Maskvos auk
sas,” sakė jis, padėjo su
vienyti kairiuosius ir deši
niuosius socialistus Į vienų 
partiją.'

Tsuji sako, kad neseniai 
vienas kinų komunistų va
das, Fan či-wen, kuris lan
kėsi Japonijoje su kultūri
ne delegacija, įteikė socia
listams $35,000, o komunis
tams $15,000.

Socialistų partija atsako, 
kad ji trauks Tsuji atsako
mybėn .teisme, nes tie visi 
kaltinimai yra iš piršto iš
laužti.

ORAS NEW YORKE
. Vešu, giedra
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LDS DVYLIKTASIS SEIMAS
LIEPOS 9 DIENĄ Worcestery prasidės Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 12-asis Seimas.
LDS organas Tiesa rašo: .
“Kiek jau žinoma iš prisiųstų į LDS Centrą delega

tų mandatų, tai seimas bits gana skaitlingas delegatais. 
Jau prisiųsta mandatai virš 70 delegatų.

“Šiam seimui bus patiekta keletas konstitucijos pa
taisymų.

“Taipgi bus keletas svarbių klausimų, kuriuos sei
mas turės apsvarstyti.

“Atrodo, kad šis seimas neturės daug darbo konsti
tucijos taisyme. Todėl delegatai turės daugiau laiko 
svarstyti įvaii'ius. organizacinius LDS klausimus. Bus 
galima plačiai ir gerai apsvarstyti įvairius klausimus.

“Nėra abejonės, kad šis seimas, kaip ir pirmesnieji 
mūsų seimai, praves eilę gerų nutarimų, naudai mūsų 
Susivienijimo, naudai visų LDS narių.”

ŠIAME SEIME užims vietą naujai išrinktoji Centro 
Valdyba, kurion įeina:

J. Gasiūnas—prezidentu.
J. J. Mockaitis—pirmu vice prezidentu.
J. Žebrys—antru vice prezidentu.
J. Siurba—sekretorium.
J. ‘Weiss—iždininku.
Dr. J. Repshis—daktaru kvotėju.
V. Bunkus—iždo globėju. - 
Wm. Malin—iždo globėju. 
J. Grybas—iždo globėju.

# Šie asmenys į Centro Valdybą tapo išrinkti narių ‘ 
balsavimu (referendumu). Visi yra seni LDS nariai, j 
visi gerai pasižymėję veikime, visi supranta organiza- | 
cijos reikalus ir jais rūpinasi. /Todėl LDS nariai, gali 
būti tikri, kad jų organizacija bus vadovaujama tinka
mai.

LIETUVIŲ DARBININKŲ Susivienijimas įsikūrė! 
1930 metais.. '

Iš pradžių organizacija greitai augo; buvo ji pasie
kusi apie (9,000 narių. Turėjo daug jaunimo. Turtas or
ganizacijos kilo labai sparčiai. Šiandien LDS jau yra toli 
prašokęs vieną milijoną dolerių.

Deja, pradėjus siautėti šaltajam karui, pradėjus 
dūkti makartizmui, LDS taipgi buvo užpultas. Įskun
dus lietuviškiems nenaudėliams, justicijos departmentas 
paskelbė LDS “subversyve organizacija.” Visa tai su
laikė LDS augimą. 0 kai kurie baukštesnieji nariai iš 
LDS eilių pasitraukė

Užpuolimas buvo padarytas be jokio pamato, ka
dangi LDS niekad į politiką nesikišo. Ji buvo ir tebėra 
vyriausiai tik fraternalė organizacija.

Dėl to Centro Valdyba kreipėsi į teismą, kad jis 
priverstų justicijos department^ atšaukti tai, ką paskel
bė, kad jis ištrauktų iš subversyvių organizacijų sąrašo 
LDS. Byla dar ir šiuo tarpu yra teisme; ji dar neiš
spręsta.

Be to, kaip visą mūsų išeiviją, kaip visas lietuvių 
organizacijas, taip ir LDS liečia didelis narių mirtin
gumas.

Štai, net ir šiame Tiesos numery (liepos 1 d.) pra
nešama, kad “nuo gegužės 22 dienos iki birželio 22 d.” 
mirė 13 LDS narių.

Tiesa, LDS narių mirtingumas yra mažesnis negu 
SLA arba LRKSA, bet jis, reikia žinoti, vis 'didės. .

Vis tai sukelia naujų problemų LDS nariams. Ypa
tingai šis, 12-asis Seimas, turės gerokai pasvarstyti, kaip 
Susivienijimą tvirtinti, kaip gauti daugiau naujų narių, 
kaip pagyvinti visą kuopų veiklą.

Reikia priminti, kad LDS kuopų veikla pastaruoju 
metu buvo gerokai apmirusi. Tai sakytina ypatingai 
apie mažesnių miestų kuopas. Kai kur, girdėjome, nėra 
lengva kuopoms, gerus sekretorius gauti. Kai kur kuo
pos turi kitokių trūkumų, negali kaip reikia sutvarkyti, 
pagyvinti savo veiklą. ;

Gyvenimas mus. moko: jei organizaciją neauga, tai 
ji palaipsniui miršta. Tą patį galima pasakyti ir apie 
mūsų LDS/ ir apie SLA, ir apie LRKSAJ Visi trys Su
sivienijimai mažėja narių skaičiumi. * a

Na, o. lietuviškų lokalinių pašalpinių organizacijų 
jau visai mažai beliko: šimtai jų išmirė, o tos, kurios 
dar gyvuoja, gyvuoja labai silpnai—vis dėl didelio narių 
mirtingumo.

TURINT VISA TAI prieS akis, mes ir sakome LDS 
l&ojo Seimo delegatams: svarstykite rimtai, ir, visapu
siškai, kaip Lietuvių Darbininkų Susivienijimų tvirtinti, 
auginti.< Mes manome, progų gauti naujiems nariams 
dar yra, tik reikia gerokai tuo susirūpinti.

Nuoširdžiai sveikiname LDS 12-ojo Seimo delega
tus, suvykusiųs. iŠ daugelio miestų 1* ' -i

2 pusi. Laisve (Liberty), šeštad.y Liepos (July) 7, 1956

D. RODĄ

Cekoslovaldios
respublikoje

(Kelionės
Ištaigingas lėktuvas, 'atsiplė

šęs nuo Vilniaus aerodromo 
takelio, greit pakilo iki dvie-r 
jų tūkstančių, metrų aukščio ir 
čia, tarytum suradęs gerai 
asfaltuotą kelią, nėrė į priekį.

Daugelis iš mūsų dar nebu
vome matę Čekoslovakijos, 
todėl nekantraudami laukėme 
jos pasirodant. Kiekvienas šią 
šalį įsivaizdavo savaip, daž- 
niausiai iš skaitytų knygų ar
ba matytų kinofilmų.

Staiga vienas keleivis, ma
tyti, ne pirmą kartą skren-j dėjimą. Husitų judėjimas plė- 
dantis į Prahą, pasakė: “Mes t""’ --- x:i- —■>--
—Čekoslovakijoje!”

Buvo šviesi, saulėta 
Iš, dviejų 
au kščio 
vakijos žeme, 
barstytais miestais ir kaimais, 
kurie atrodė kaip simetriškai 
Sustatytos įvairių spalvų dė
žutės. Vietomis atrodė, kad 
jiems ' ankšta—nuotoliai tarp 
jų visiškai nedideli. O netru
kus dešinėje pusėje pasirodė 
begale namų su įvairiaspal
viais bokštais, Praha!j

Pirmiausia, kas mane nuste-1 
I bino, pirmą kartą įžengus į 
Čekoslovakijos žemę, buvo 
žodis “dėkui”. Šį žodį išgir
dau, vos išlipęs iš lėktuvo, — 

i aerouosto kasoje, kai patei
kiau kelionės bilietą. Pasiro
do, kad žodis “dėkui” čia iš
tariamas lygiai taip, kaip ji 
taria lietuviai, ir turi tą pačią 
prasmę. . Iš karto net susida
rė įspūdis; jog imsime kalbė
tis ne Čekiškai, o lietuviškai.

■ šį žodį girdėjau šimtus kartu, 
j nuolat jusdamas malonų če- 
I Kišką mandagumą.

Netrukus, važiuojant maši
na į Karlovy Vary, mane pra- 

; dėjo stebiifti kiti dalykai, ir 
j visų pirma keliai, abipus ap- 
I sodinti vaismedžiais. Prie stai- 
įgesnių pasisukimų įrengti di- 
uelf, apvalūs veidrodžiai, ku
riu įgaubimas leidžia vairuo
tojams matyti iš posūkio at- 
va žiuojančią mašiną.

Vienas įspūdis keitė* kitą.
Per 29 buvojimo Čekoslovaki- 

i joje dienas, palyginti, nedaug 
' ką teko pamatyti, bet dvi ke- 
j lionės į Prahą, ekskursijos į 
[Vakarų Vokietijos —- Čeko
slovakijos pasienio miestus 
bei pasaulinio garso kurortus, 
kelionės į senas pilis, muzie
jus, į farforo ir stiklo fabri
kus—visa tai paliko neišdildo
mą įspūdį, mielus ir neuž
mirštamus prisiininimus apie 
Čekoslovakijos žemę. 

* * #
“Jei nori pažinti dabartį— 

pažink praeitį” —+- tokius už
rašus mafėme Čekoslovakijos 

| muziejuose, kruopščiai res
tauruotose pilyse bei kitose 
istorinėse vietose.

j Prahoje ir daugelyje kitų 
miestų mačiau įamžintus Če
kų patriotų vardus, su kuriais 
susijusi visą čekų ir slovakų 
tautų istorija. .

Ryškius šios istorijos pusla
pius stebėjau Prahoje, Čeko
slovakijos Komunistų partijos 
muziejuje. Mūsų ekskursija, 
eidamą į šį muziejų, sutiko

i žvalius Čekų pionierius, pasi
puošusius baltais marškinė
liais ir raudonais kaklaryšiais, 
šie jauniausios kartos ’atsto
vai‘atėjo čia pamatyti, kaip 
gyveno ir kovojo jų tėvai. Mu
ziejaus direktorius, šiltai pa
sveikinęs mus rusų kalba, 
drauge su mumis pradėjo il
gą rr įdomią kelionę nuo “se
novės Čekijos- iki Liaudies Če
koslovakijos”.

—Štai mūsų Janas Husas! 
—su pasididžiavimu pareiškė 
ekskursijos vadovas, parody
damas didelį biustą. -— Tai 
mūsų didvyris, nacionalinio 
judėjimo įkvėpėjas. «

Kas nežino Jano Huso, Prą-^ 
hos universiteto rektoriaus! 
Ugningais žodžiais Ir geležine 
logika jis kalė prie ‘gėdos stul-

i po godžius vokiškuosius kolo-1 rinė kariauna

įspūdžiai)
nizatorius, vilko į dienos švie- i 
są katalikų bažnyčios barba-! 
riškumą. Ir už tai kryžiais 
pasipuošę inkvizitoriai susido
rojo su šiuo patriotu. Apgaule 
įviliotas* į katalikų bažnyčios 
susirinkimą Konstancoje, Ja
nas Husas buvo uždarytas į 
kalėjimą. Čia iš jo reikalavo 
išsižadėti savo pažiūrų, išsi
žadėti liaudies. Janas Husas

♦. ■

su tuo' nesutiko, ir buvo sude
gintas ant laužo. Didvyriška 
Jano Huso mirtis dar labiau 
sustiprino jo bendraminčių ju

diena.
tūkstančiu metru 

grožėjomės Čekoslo- 
gausiai joje iš-

LITERATŪRAZmENAS./
Henrikas Ibsenas

(Penkiasdešimtosioms mirties metinėms)
Henrikas Ibsenas — ne 

tik žymiausias. XIX amž. 
antrosios pusės norvegų 
nacionalinis rašytpjas, bet 
ir pasaulinio masto drama
turgas, rašytojas humanis
tas.-;

i

Savo dramose Ibsenas 
skelbė rūsčią kovą veidmai
nystei ir melui, egoizmui ir 
bailumui, kur jie bepasi
reikštų — šeimoje ar visuo
menėje. Ibseno herojų lais
vės siekimas, nepalaužia
ma, didi ir maištinga jų 
dvasia nuskaidrina huma
nizmo idėjomis visą jo kū
rybą — nemirtingą meni
nį didžiojo rašytojo paliki
mą.

Nelengvas buvo 
kelias į literatūrą, 
gyvenimo sąlygų
mas, jis dirbo mokiniu vais
tinėje, vėliau bandė studi
juoti ’mediciną, tuo pačiu

tesi ne tik Čekijoje, Slovaki
joje bei kaimyninėse tautose, 
bet ir tolimose Europos vals
tybėse. Ir tai nenuostabu : re
voliucinė husitų stovykla rei
kalavo konfiskuoti feodalų 
žemes, panaikinti privatinę 
nuosavybę, bet kokį išnaudo
jimą.

Sekančioje muziejaus sa
lėje susipažinome su kitu liau
dies didvyriu — Janui žižka, 
kuris įkūrė galingą liaudies 
armiją ir, vadovaudamas re
voliucinei husitų stovyklai, pa
sižymėjo, kaip talentingas 

i karvedys.
Tai tik keli pavyzdžiai iš 

Čekijos istorijos, teisingiau 
pasakius — tik keli muzie
jaus stendų paveikslai, pri
menantieji ryškius Julijaus 

j Fučiko žodžius apie čekoslo- 
Ivakijos liaudies istoriją: “Bu
deliai atsirasdavo ir išnykda
vo istorijos gelmėse, o nenu
galimoji liaudis gyveno... 
Jos nepalaužė nei Ifryžiuočių 
kariuomenės, suvarytos iš vi
sos Etibopos, nei mirties baus
mės Senamiesčio aikštėje po 
Biela,ja Goros mūšio, jos ne
palaužė . . . ilgaamžė vergi
ja . ..”

... Istorinėmis 1918 metų 
spalio dienomis Prahoje, o 
taip pat kituose Čekijos i.i’| 
Slovakijos miestuose vyksta' dramaturgas ieškojo naci- 
milžiniškos demonstracijos, 
skelbiančios šūkį: “Tegyvuo
ja Čekoslovakijos socialistinė 
respublika!” Prahoje, Ostra- 
voje, Brno ir kituose stam
biuose miestuose kuriasi dar
bininkų tarybos, valstiečiai 
dalija dvarininkų žemes...

Muziejaus stendai byloja, 
su kokių didvyriškumu Čeki
jos ir Slovakijos darbo žmo
nės kovojo už naująją socia
listinę Čekoslovakiją. Doku- 
mehtinė medžiaga rodo, ko
kiomis žiauriomis represijo
mis buržuazija persekiojo 
darbininkų klasę: policija 
šaudė į demonstrantus ir ug
nimi malšino streikus, ypatin
gieji teismai susidorodavo su 
patriotais, po- to, kai 1921 
metais Prahoje įvyko Čekoslo
vakijos Komunistų partijos 
steigiamasis suvažiavimas, 
prasidėjo naujas kovos laiko
tarpis ...

Nuolat augo Komunistų par
tijos autoritetas darbo žmo
nių masėse. ! 
lamento rinkimuose už Čeko
slovakijos Komunistų partijos 
kandidatus paduota apie vie
nus milijonas balsų.

Čekoslovakijos Komunistų 
partija demaskuodavo buržu
azinius vadeivas, kurie akty
viai dalyvavo Vakarų impe
rialistams rengiant įvairius 
planus, nukreiptus prieš pir
mąją pasaulyje socialistinę 
valstybę—Tarybų Sąjungą.

Ibsęno 
Sunkių 
verčia-

pavyzdingas tėvas, nesava
naudiškas visuomenės vei
kėjas. Jis sakosi saugojąs 
aukštos moralės principus, 
ant kurių laikosi visa nor
vegų nacija. Tačiau spręs
dami iš konsulo Berniko 
darbų, mes matome, kad jo 
žodis ir darbas — tai dvi 
priešingybės. Bernikas ve
da iš išskaičiavimo. Jei jis 

į perka miesteliui, naujus že- 
I mes plotus, jis pats juos ir 
(naudoja, jei jis tiesia gele
žinkelius, tai irgi savanau
diškiems tikslams. Jis patį 
save vadina darbininkų tė^> 

!vų, o iš tikrųjų'yra jų di- 
į džiausiąs priešas. Šioje 
i dramoje Ibsenas pasiekė 
! didelę apibendrinančią jė- 

skęsta kasdieniniuose rū-!gą: apgavikai, menkų in- 
pesčiuose. Jų žvilgsniai ne- | teresų žmonės, siekią turto 
pakyla aukščiau už pilkąją ir valdžios, yra tikrieji bur- 
žemę. Jie nepažįsta didžių žuaziriės visuomenės šulai, 
troškimų, nemoka pašiau- < Didžiausio populiarumo 
koti kitų labui. Šiai abejin- • iš visų Ibseno dramų su-

i “Nora” arba “Lėlių 
nas priešpastatė didžios va-1 namai,” kurioje Ibsenas na- 
lios ir maištingos dvasios grinėja buržuazinės šeimos, 
žmogų — pastorių Brandą, buržuazinių vedybų klausi- 
Brando tikslas — “viskas 
arba nieko.”

vaizdą. Ši Ibseno drama 
vertė susimąstyti apie tuo
metinį norvegų tautos liki
mą, apie tolesnę jos ateitį.

1864 m. Ibsenas išvyks
ta į užsienį. Į Norvegiją 
jis grįžta tik 1891 m. Čia 
prasideda antrasis — rea
listinis Ibseno kūrybos pe
riodas. Jo dramos prade
dant “Brandu” ir “Peru 
Giuntu” greitai įėjo į eilės 
Europos kraštų teatrų re
pertuarus.

“Brande” nebėra roman
tinių norvegų praeities ko
vų vaizdų. Čia laukinė, 
žiauri gamta. Slėny tarp 
kalnų gyveną žmonės sun- 
kiai dirba, kaip vergai. Jie ’ • — a a Z « —
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metu domėjosi tapyba. Tik gai ir tingiai miniai Ibse- į laukė
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įvairiuose Europos kraš
tuose pažadino Ibseno kū
rybinę vaizduotę. Revo
liucinių idėjų įtaKoje jis pa
rašo pirmuosius maištin
gus eilėraščius, išgarbinda
mas juose kovą ųž laisvę. 
Ankstyvosios Ibseno dra
maturgijos vystymasis su
tampa su norvegų naciona
linio teatro įsteigimu Ber
gene 1851 m. Į šį teatrą 
Ibsenas buvo pakviestas re
žisierium ir literatūriniu 
patarėju. Bergeno teatre 
Ibsenas pastatė savo pir
mąsias pjeses.

Pirmosios Ibseno dramos 
buvo herojinio-romantinio 

Į pobūdžio. Siužetų ir herojų

mus. Besivystant dramai 
Brandas to ios pagrindiniai herojai 

siekdamas nesustoja ’prieš Nora ir jos vyras Helme- 4 
jokias kliūtis.* Jis nenusi- ris praeina sudėtingą evo-,®) 
lenkia nei dievo, nei žmo- j liuciją. Pirmosiose dramos/,7 
nių valdžiai. Ne savo as-! scenose, stebėdami jų .gyve- 
meniškos ’ laimės Brandas nimą, matome jį nors šiek 
siekia. Jis veda žmones iš tiek miesčionišką, bet be
tarusių slėnių į šviesias' veik pVvyzdingį. Helmeris 
aukštumas. Brandas ir jo i sąžiningas rF pareigingas 
abstraktus idealas “viskas I žmogus. Noros rūpesčiai 

jo pro- smulkūs: auklėti vaikus, 
dvasios orižiurėti vyrą. Ibsenas to- 
drama i kį šeimos gyvenimą vaiz

duoja be ironijos atspalviu.

onalinčje krašto praeityje, 
sagose, legendose, padavi
muose. Praeitis nebuvo pa
naši j dabartinę tikrovę: ji 
pilna ydingų įvykių, didin
gos jėgos. Praeities hero
jai — vikingai, riteriai tu
rėjo pakelti norvegų tautą 
į kovą už nacionalinę kraš
to nepriklausomybę, žadinti 
nacionalinę sąmonę. Ilgus 
amžius valdoma danų, o vė
liau švedų, norvegų • tauta 
XIX amžiaus viduryje pa
kilo į nacionalinio išsivada
vimo judėjimą, į kdvą
savarankišką politinį-el|6- 
nominį ir kultūrinį vysty
mąsi. Nacionalnie roman
tika persunkta Ibseno anks
tyvoji dramaturgija suvai
dino čia, be abejo> hemižą 
vaidmenį. Maištingai nu
skambėjo jo istorinė pjesė 
“Fru Inger iš Estrofo,” 
vaizduojanti XVI amžiaus 
norvegų tautos kovą prieš 

1925 metais par- danų viešpatavimą. Vienas

Z

Ibseno 
— isto- 
dėl sos- 
sukūrė

iš reikšmingiausių 
jaunystės kūrinių 
rinė drama, “Kova 
to.” Ibsenas čia 
platų XIII amžiaus norve
gų visuomenės gyvenimo

arba nieko” žūsta, 
testas neišėjo iš 
maišto ribų. Bet 
kupina pasipiktinimo prieš ' luoja be ironijos atspalviu, 
filisterišką, miesči o n i šk ą I Ir mes jau pradedame įti- 
pasaulį, elgetystę, asmeny-! keti, kad panašių šeimų 
bes sunykimą. Brandaš tu- [ pagrindai yra nepajudina- 
ri savyje didžiulius dvasi- mi. Tačiau užteko vieno 
nes jėgos išteklius, bet jis ■ netikėto aplinkybių susipy-> 
veikia vienišas. Čia jau! nimo, kai paaiškėjo, kaj^. 
reiškiasi Ibseno kūrybos . visa toji šeimos laimė buvo] 
prieštaravimai. Rašytojas.: netikra. Helmeris nebeten- 
keldamas vienišos asmeny
bės didybę, dvasios grožį ir 
jėgą; priešpastato ją nes;ib 
buržuazijai, bet ir visuome
nei bendrai.

“Petro Giunto” dramoje 
Ibsenas dar stipriau pa
smerkė buržuazinę tikrovę 
jos tuščius, • savimi paten
kintus žmones.

Ibseno realizmas pasiekia 
savo išsivystymo viršūnes 
dramose “Visuomenės šu
lai,” “Nora” arba “Lėlių 
namai” ir kituose. Šiuo me
tu buržuazinę' tikrovę Ib
senas vadina “melo ir ap
gaulės pasauliu.” 

Veidmainystę, melą ir 
egoizmą Ibsenas laiko 
š 1 y k š č i aušiomis norvegų 
buržuazijos ydomis, kurias 
jis apnuogina dramoje “Vi
suomenės šulai.” Dramos 
pagrindinis veikėjas konsu
las Bernikas mums atrodo 
dvilypis žmogus. Spren
džiant iš. Berniko ir kitų 
dramos veikėjų žodžiių, jis 
—aukštos moralės žmogus,

ka taurumo bruožų, tampa 
1 nenku bailiu, egoistu, dre- 
; rančiu dėl savo padėties 
i ikimo. Labai įdomios per- 
! nainos vyksta Noroj. Ib

senas psichologiškai pagrįs
tai parodo Noroje augantį 
r stiprėjantį protestą prieš 
buržuazinių šeimos 'santy
kių melagingumą ir veid
mainiškumą. Nora, kaip 
iramos herojus, išauga vi
su ūgiu tada, kai ji pakyla 
i kovą už moters, kaip 
žmogaus, teises šeimoje ir 
visuomenėje.

Paskutiniame Ibseno kū
rybos laikotarpyje, dar la
biau pagilėja prieštarauk 
mai. •

Didžiuliai Ibseno kūrybi
niai ieškojimai, jo herojų . 
gilus humaniškumas, sieki- \ 
mas šviesos ir laisvės vi- \ 
siems laikams liks artimi | 
laisvę mylintiems žmonėms, 
puoselės pagarbą ir meilę 
viso pasaulio tautų kultū
rai. ’

E. Narvydaitč

i

i

)

Maškvos, dar apie dešimt 
tūkstančių partijos narių bu
vo įmesta į gesthpo kankini
mo kamoras. 25 tūkstančiai

Neužmirštamą įspūdį palie- .d±ynl',.’"!!?
ka muziejaus eksponatai 
va i z d u oj antie j i Č e k i j os
Slovakijos tautų gyvenimą, Į 
jų kovas Didžiojo Tėvynės ka
ro laikotarpiu. Jau tą dieną, 
kai fašistinė Vokietija užpuo
lė Tarybų Sąjungą, Prahoje 
prasidėjo komunistų bei jiems 
prijaučiąnčių' suėmimai. Per 
kelis mėnesius nuo karo pra
džios gestapas suėmė dau
giau kaip vienuoliką tūkstan
čių komdnistų, -o tų 
metų spalio mėnesį, kai 

artinosi

tų spalio 6 dieną Karpatuose, i-čekoslovAkijos žemėje žuvu- 
Duklos perėjoje, Tarybinė siems tarybiniams kariams.
Armija kartu su TSRS terito
rijoje susikūrusių čekoslovakų 
korpusu įžengia į čekoslova-! Ii reto grožio gamtovaizdžius,
kiją. -nuostabius kurortus, didingas

senovės pilis, tačiau į klausi
mą, kas labiausiai patiko, — 
nedvejodamas pasakyčiau: 
Praha, Auksinė Praha!

(Bus daugiau)

* * *
Če koslova k i j o j c 'Voko maty-

pačių 
hitlc- 

prie

timi hitlerinėse mirties stovy- 
irūdose; 60 tūkstančių patriotų 

| buvo kankinami gestape ir 
koncentracijos stovyklose.

Ekskursantų dėmesį patrau
kia didelis ęlektrifikuotas Eu
ropos žemėlapis. įjungus elek
trą, žemėlapyje pradeda ži
buriuoti strėlės, rodančios Ta
rybinės Armijos* kovų kelią. 
Slenkančios į vakarais strėlės 
skaitlinėmis parodo pagrindi
nius Tarybinės Armijos smū
gius. Štai artėja ir čekoslova- 

ikijos išvadavimas. 1944 me-

mūsų Praha bei kiti 
išliko nesugriauti —- 
pirma Tarybines Ar

tik Flushinge jaunas vyras
Į liam M et z tapo areštuotas _ūž 

praktiką tuščiame

—Jei 
miestai 
tai visų 
mijos dėka. Taip sako kiek
vienas čekas,-—paaiškino eks
kursijos vadovas.

Tuo mes įsitikinome ne 
muziejuje. Mes matėme
džiulių pastatų ir fabrikų šie-J šaudymo 
nas, ant kurių auksiniuose re- ’ lote mieste. Bet ne ilgam. Jis 
muose įamžinti tarybinių ka- i pabėgo iš daboklės. Policijos 
rių užrašai “Išminuota”. Di- • helikopteriai, raiteliai ir pės- 
džiulėse Prahos kapinėse ma-'liniukai grįžo bei Metz po 11 
lėmė paminklus, pastatytus valandų darbo -jo ieškant.

/

<
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Dr. J. G. Endicott J

Pasikalbėjimas su 
Kinijos kapitalistu
Susitikimas su įvairiais 

; asmenimiž iš daugėjo šalių 
padaro maloniu dalyku at
sakomybę dalyvauti Pasau
linės Tarybos susirinki- 

• muos kiekvieni metai. Na
tūralu, aš atkreipiau ypa
tingą atydą į Kinijos dele
gatus ir stebėtojus. Neku- 
rie iš jų yra seni draugai, 
betAisuomet pasitaiko sur- 
prizų. Praėjusį balandį, 
Stokholme, aš susitikau su 
dviemis buvusiais Kuomin
tango generolais, kurie da
bar entuziastiškai dirba dėl 
naujos vyriausybės. Taip
gi susitikau su Kinijos tur

iningiausiu kapitalistu, jau- 
fnu vyru, kuris yra baigęs 

St. John’s universitetą šan- 
ghajuje, kur aš pats mo
kiau 1046-47 metais. Jis su 
pasitenkinimu atsiminė 
studijavimą istorijos 
dviejų amerikiečių, 
Donald Roberts ir jo 
nos, kuriuos aš gerai 
n o jau.

Baigęs universitetą, 
jaunas

prie 
prof, 
žmo- 
paži-

vyriausybės susidarymo.
Aš paklausiau Yungą ne

kuriu dalykų, žemiau tel
pa tie klausimai ir atsaky
mai, nors ne žodis žodin.

K. Kodėl jūs pasilikote 
Kinijoje, kuomet gerai ži
nojote, kad komunistai už
ims?

A. Vyriausiai iš patrio
tizmo ir ištikimybės savo 
kraštui priežasties.

K. Ar jūs bijojote komu
nistų?

A. Tuo laiku, kada jie ar
tėjo, mes labiau bijojome 
Kuomintango. Mes kentė
jome priespaudą, plėšimą ir 
infliaciją. Me§ galvojom, 
kokią politiką ves komu
nistų partija. Bet didžiu
ma mūsų manėm, kad ne
galės būti blogesnė už KMT.

K. Ar galėtum papasa
koti, kas atsitiko jums, ka
da komunistai atėjo?

A. Natūralu, mano šei
ma buvo išsigandus, kada 
ėjo kovos. Bet mūsų ne

šis | lietė. Sekantį rytą, vienas 
vyras, Yung Nyi-( iš mano personalo atvažia- 

zung vardu, stojo į savo šei- vo savo 
mynos firmą ir greitu laiku nešti, kad viską 
tapo vyriausiu vedėju. Jie į Aš nustebau, kad jo auto-
operuoja du miltų malūnus , mobilis galėjo saugiai pra- 
ir medvilnės * Įmonę. Jų i važiuoti. Aš nusprendžiau, 

V firma yra didžiausia priva-į nors mano šeima buvo iš- 
' tiška firma Kinijoje. Kaip Į sigandus, važiuoti savo au- 
* ir visos kapitalistinės fir- Į tomobiliu, kaip paprastai,d 

mos, dabar jos tapo ben- j biznio vietą. Liaudies Išsi
laisvinimo Armija tvarkė 
važiuotę.

automobiliu pra- 
tvarkoj.

dru privatišku - valstybiniu 
užvedimu, einant prie soci
alizmo, kuomet valstybei 
priklausys visos gamybos 
priemonės. Šis siekis buvo 

' aiškiai paskelbtas pirmi
ninko Mao Tsei-tungo pa
čioje pradžioje po naujos

gaunate dividendus už savo 
Šerus?

A. Yra du metodai. Pir
mas garantuoja tam tikrų 
suma už įdėtų kapitalų — 
nuo 1 procento iki 6 proc. 
Šios rūšies dividendai 
mokami nuo pelno. Jei nė
ra pelno, nėra ir- dividen
dų.

| aiškino, kad dar yra čian- 
go karjuomenės - likučių, 
kurie tebekariauja, ir pa
prašė, kad aš grįžčiau na
mo iki rytojaus. Komunis
tinė armija man pasirodė 
mandagi ir disciplinuota. 
Mes tą patyrėm ir vėliau.

Sekančiu patyrimu buvo 
derybos tarp darbininkų ir 
kapitalistų. Mes žinojome, 
kad dabar valdžios galia 
yra darbo klasės rankose. 
Mes patyrėme, kad mūsų 
santykiai turi būti nusta
tyti susitarimu, o ne per 
prievartą. Mes derėjomės 
ir priėjome patenkinančio 
susitarimo be streikų.'

Paskui mes buvome pa
tenkinti sėkminga kontrole 
ir pašalinimu infliacijos.

Kitas patyrimas buvo tas, 
kaip vyriausybė padėjo 
mums atsikelti iš po karo 
efektų. Mums teikė žalia
vos, o mūsų gaminiai buvo 
supirkti. Kol susisiekimas 
buvo atstatytas, vyriausy
bė padėjo paskleisti mūsų 
gaminius.

Mes, biznieriai, dalyvavo
me ekonominiame planavi
me ir pilnai išdiskusavome 
vystymąsi ateityje.

1954 metais aš asme
niškai ' mačiau nepaprastą 
potvinį Jangtzės slėnyje. Aš 
stebėjau didvyriškas,' daž
nai pasiaukojančias vyriau
sybės ir komunistų partijos 
narių p a s t a n g a s padėti 
žmonėms. Už tai buvo la
bai mažai nuostolių žmonė
mis ir visai nebuvo bado. 
Mes hiekad neturėjome to- , š]ninkaf ir aštriai atsikirto ir 
kios vyriausybės.

Mes dabar matom ir su-

K. Kaip jūs žiūrite į 
Jungtinių Valstijų atsineši- 
mą linkui Kinijos

A. Mes jaučiame/ kad* 
Jungtinės valstijos laikosi 
žioplos politikos ryšium su 
Kinija. Naujoji Kinija ne
gali būti išgąsdinta. Jung
tinės Valstijos atsisakė pri
pažinti. Panašiai Jungti
nės Valstijos atkakliai 
priešinasi sveikam protui 
savo atsinešime linkui 
nijos. ;

Ki-

Šeši

Cleveland, Ohio
Ohio žmonės 

negauna advokatų
Ohio 6 žmonės, kurie tapo 

apkaltinti sulyg Smith aktu, 
George Watt, Anthony Krch- 
marek, Martin Chancey, Jo
seph Brandt, Frank Hash
mall ir Lucy Bethencourt, po 
kelių mėnesių nepasekmingo 
ieškojimo pasisamdyti sau ad
vokatus prirengimui apeliaci
jos į Apygardos (Circuit) 
Apeliacijos Teismą jų negavo. 
Matomai, tas yra dėl N. Tom- 
kin’o, viršininko Vidujinio'sau
gumo, neteisingo užpuolimo 
ant Clevelando Advokatų Su
sivienijimo už gynimą komu
nistų. Nors susivienijimo vir-

X 1111J CV v v UI | . •

važiuotę. Tvarkdariai bu- i prantam Kinijos vystymąsi 
vo atsargūs ir ramūs. Ant., socializmo kryptimi ir no-
kampo, LIA narys sulaikė 
mano mašiną, ne su šautu
vu, kaip darydavo KMT 
(Kuomintang), bet su są ’ 
ranka. Jis mandagiai iš-

riai kooperuojame.
K. Ar galite duoti smul

kių informacijų, kaip pri-
i^o vatiškos-valstybinės įmonės 

veikia? Ar jūs dar vis -

PregrcSas

GYVENIMO WERFETAI
(Pabaiga) vine j o jas vokiečiams ir pa-

Algirdas ramiai klausėsi tys prabangiai gyveno, Y ra
Martinkienės patarimų ir 
giliai užsimąstęs galvojo; 
negalėdamas savo pakriku
sių minčių sugaudyti, tylė
jo. ; Pagaliau, pasikėlęs nuo 
minkštos kėdės, jau norėjo 

• * išeiti, bet, sustojęs prie du
rų prabilo:

—Ponia JJartinkiene: Aš ; 
antrojo pasaulinio karo lai
ku pabėgau iš Lietuvos į 
Vokietiją dėl to, kad mane 
artimi mano draugai labai 
įbaugino Raudonosios Ar
mijos baisiais žiaurumais!

.Aš Lietuvoj buvau tiktai 
paprastas kaimo artojas.

y^Tadgi ir apleisdamas tėvy- 
neturėjau pasiimti su 

savim jokių brangenybių. 
Pasiėmiau eilutę' išeiginių 

/ .drabužių, duonos ir lašinių.
Suklaidintas draugų, pats 
pasilikau kvailiu. Mes ėjo
me penkiese dienomis ir 
naktimis per laukus, per 
miškus, ilgą laiką ėmė, iki 
pasiekėm Vokietijoje sto
vyklas. Ir kiek ašarų iš
liejau, . gyvendamas lage
riuose. * Pabėgus nemokšai 
į svetimą šalį be kalbos, bu
vo labai sunki būklė. 

J*

Trumpai kalbant, jokiu 
būdu tai neįmanoma apsa
kyti. Pabėgėliai Vokietijo
je tik tie prašmatniai gyve
no, kurie Lietuvoje prisi- 

' plėšė brangenybių. Tik tie, 
.vZ kurie su Hitlerio gestapi- 

inkais žudė žydus ir sau 
patinkamus' lietuvius ir 

. • Jųjų brangenybes pasigrob
davo. Net jau įnirusiems 
ištraukinėjo auksinius dan
tis. Kai kurie, atsivežę 
daug brangenybių, parda-

BALTIMORE, MD.

libe-

Montreal, Canada
Liberalų organizatorius 
sakosi buvo kidnapintas 

•
Ville Jacques Cartier,

ralų organizatorius; raportavo 
policijai, kad jis už savaitės 
laiko po pereitų provincialių 
rinkimų, mieste keturių vyrų 
prievarta buvo įtrauktas į au
tomobilių ir su užrištom akim 
nuvežtas kur tai į garažą ir 
ten išlaikytas 9 valandas. Kid- 
naperiai sako jį daužė ir kan
kino, norėdami jį priversti, 
kad jis pasirašytų dokumentą 
“prisipažindamas”, kad jis 
Chambly teritorijoje vądova- 
vęs laike rinkimų telegrafistų 
grupę. Jam to nepadarius, riė- 
prisipažinus kaltu, vėl užrišę 
akis ir išvežę į miestą paleido.

Chambly distrikte, mat, li
beralų kandidatas M. Dane- 
ault laimėjo rinkimus prieš 
buvusį provincijos seimelio 
narį, National Union kandi-, 
datą R. Roche.
Nesitikima, kad čia bus 
leista greičiau važiuoti

Kaip žinia, Montreal e kaip 
ir daugumoje kitų didmiesčių, 
tegalima su 
žiu
Pranešimai sako, kad Toronte 
kai kuriose gatvėse bus leista 
važiuoti iki 40 mrifų greitu
mo. Tačiau Montreale važiuo
tos pareigūnai nesitiki, kad 
bus leista greičiau važiuoti. 
Viena, kad čia važiuotės įsta
tymai reguliuojami pro vine ia- 
lės valdžios. O antra, Mont
reale turi daug mažiau pla
tesnių gatvių važinėjimui -ir 
tai sudarytų pavojinga 
automobiliams greičiau 
žinoti.
Apsivedė

Birželio 23, d, sukūrė
ją šėimyninį gyvenimą—apsi
vedė Francis Romuald Kušlei- 
ka su Jeannine G. Juogeliavi- 
čiūte. Po vedybinių apeigų, 
jaunavedžių tėvai suruošė ves
tuvių puotą, kurioje dalyva
vo virš 200 svečių. Prieš ves
tuvių pabaigą, jaunavedžiai 
išvažiavo į Jungtines Valsti
jas praleisti medaus mėnesį.

Tą pačią dieną taipgi apsi
vedė Annie Nauburytė su an- 

kaičiu ir 
siv ūsai-

automobiliu va-
i tik 30 mylių greičiu.

• tokių, kurie, prisiplėšę sve
timo turto, tapo turtingais.

. Tai tie niekšai barbarai 

. pirmutiniai. pradėjo rašyti 
I laiškus į Ameriką savo pa

žįstamiems ir giminėms, 
, šaukėsi su ašaromis apga- 

vingais būdais amerikiečių, 
kad tiktai juos kuo grei
čiau parsitrauktų į Ameri
ką. Daugelis padorių lie
tuvių žinojė apie tų niekšų 
darbelius, papildytus Lietu
voje. Todėl jie vengė lietu
vių didesnio sambūrio sto
vyklose. Jie nedrįso paro
dyti savo žvėriškų akių, 
slapstėsi pakampėse, pla
nuodami, kad tiktai kuo 
greičiau atvykti į Ameriką, 
kad tiktai palikti savo žvė
riškus darbus už tūkstan
čių mylių.

Tie kriminalistai, turėda
mi pinigų, papirkdavo šal-

pareikalavo, kad Tomkins bū
tų išmestas iš J. V. Advokatų 
Susivienijimo, bet vis paveikė 
Į daug advokatų kurie atsisa
ko ginti komunistus, nors dau
guma iš jų ir žino, kad ko
munistai nėra prasikaltę prieš 
Smith aktą. Nekuijie iš advo
katų turi ir kitokių pasiteisi- 

I.nimų, kaip adv. William J.
Corrigan, atsižymėjęs krimi- 
nališkose bylose šios peržiūrė
jęs daugtomiriius ir kompli
kuotus teismo užrašus, pasi
sakė neturįs tiek laiko jų su
tvarkymui ir prirengimui ape
liacijos teismui.

Del tos priežasties kaltina
mieji pasiuntė peticiją apelia
cijos teismui su reikalavimu, 
kad paskirtų jiems advokatus. 
Taipgi dėl priežasties negavi
mo advokatų prirengimui ape
liacijos, teisėjas McName pra
tęsė

leisti

nau-

pos komitetus ir gaudavo į vakarinę mokykla moky- 
visko daugiau negu kiti pa- tis amato — taisyti radijo

gąją vietą Skid Row, kad 
tenai žmonės peiliais piaus- 
tosi, tar tas man nieko ne
reiškia: aš nebijau. Aš irgi 
galiu peilį turėti, kad ir tu
ziną jų. Jeigu kas mane 
piautų, tai aš j j? .

Mąrtinkienė, pasiklausiu
si jo, sako:

—Tai kraustykis, aš ta
vęs nestabdau. Tik pirmiau 
negu eisi užmokėk $36 už 
rūmus ir eik sau...

Algirdas, išsikraustęs, ne
sidžiaugė ir buvo nepaten-■ Laisvės skaitytojai per virš 40 
kintas gyvenimu naujoje metų, 
vietoje. O Birutė priekaiš
tų Algirdui nedarė, nes ži
nojo, kad per josios kaltę 
jųjų persikraustymas įvy
ko. Tadgi jinai nors ir bu
vo nejaukiai nusiteikusi dėl 
gyvenamojo namo nepato- 
gumų ir dėl neskoningos 
laužynų aplinkos, laikė sa
vo lūpas užčiaupusi.

Sulaukus rudens, Algir
das jau buvo pradėjęs eiti

! glų tautybės jaunil 
Benius Kriščiūnaitis 
te.

O birželio 30 d.
Regina Naginionytė 
taučio jaunikaičio.
niai dabar gyvena Beaurepa- 
re, Que.

ištekėjo 
už kita-, 
Naginio-

laiką iki rugsėjo 28 d.
'J N. S.

Detroit, Mich.
Mes, du draugai senukai,

nenuleidžiąme rankų, 
ir pavargę ir nusenę.

kad Laisvė
akis

bėgėliai, pusbadžiai gyve
nanti. Jie gaudavo apgau
lingu būdu pasus ir pirme
nybę keliavimui į Ameriką. 
^Daugelis iš jų, čionai pa
gyvenę tiktai trumpa laiką, 
nusipirko nuosavus namus, 
automobilius. O aš? Ką 
gi aš turiu? Jūs. tik pa
galvokite. ponia Martinkie- 
ne. Dirbdamas Whitmano

ir televizijos imtuvus. Vie
ną penktadienicf. vakarą, 
parsinešęs iš fabriko savai
tinio užmokesčio čekį, sako 
savo žmonai:

—Pavalgęs vakarienės, 
kai eisiu į mokyklą, tai pa
keliui užėjęs į banką iškel
siu čekį, nes bankas atda
ras iki 8-os vai. vakaro.

Tą vakarą oras buvo mi

nors
Mes atmename, 
mums padėjo atidaryti 
ir aiškiau suprasti pasaulį; ji 
padėjo mums šviestis, padė
jo mums savyStoviškai galvoti.

Mes, tačiau, žinome, kad 
laikai pasunkėjo ir mūsų 
spaudai. Jai reikalinga pagal
ba, — parama iš visų gerų 
lietuvių. Taigi geras priete- 
lius ir aš, S. T van jonas, pa
siuntėme Laisvei $20. Jie da
linasi: $5 už 10 Laisvės pik- 
niko tikietų, $5 Laisvei aukų 
nuo S. Tvarijono. Na, o $8 
už J. Liminsko Laisvės prenu
meratą, , taipgi du doleriai 
nuo jo dienraščiui auka.

Linkime Laisvei gyvuoti!
Beje, liepos 15 d. Detroite 

bus didelis spaudos piknikas. 
Reikia viską daryti, kad jis 
būtų sėkmingas.

Seniai ir ilgai sergantis Pra
nas Adomonis, kuris čia bu
vo keletą metų Grace Dart li
goninėje, dabar išvežtas ir 
randasi St. Agathe sanatorijo
je.

Stasys Genevičius sunkiai 
serga ir randasi Royal Victo
ria ligoninėje.

Marijona Milienė irgi susir
gusi, bet gydosi namuose.
Atostogos

Atėjus vasarai, nors čia 
oras, kaip ir per visą pava
sarį, dar tebėra šaltas, ta
čiau prasideda žmonių atosto
gos. Neabejotina, kad dau
gumas atvažiuos iš kitur čia 
pasisvečiuoti, kiti iš čia nuva
žiuos kitur pasH^ečiuoti. To
dėl laike vasaros neįmanoma 
aprašyti žmonių, kad ir lie
tuvių, atvažiavimų ar išvažia
vimų.
bendrai visiems laimingų 
togų ir gero poilsio.

Jūsų korespondentas 
dvi savaiti atostogaus, 
per tą laiką nebus spaudoje ir 
Montrealo žinių.

Galima tik palinkėti 
atos-

h’gi 
todėl

J. Liminskas

čokoladų įmonėje nekažin-* glotas, darganotas. Algir-
kiek teuždirbu, o kai ati
traukia visokius taksus, tai 
mažai atlieka.

Todėl aš ir ieškojau pi
gesnių rūmų, ir suradau. 
Ar jūs, ponia, galite už tai 
mane kaltinti? O kai jūs 
taip labai nupeikėt tą blo-

dui einant iš mokyklos vė
lai vakare, visai arti jo na
mų du plėšikai, pastoję ke
lią, atėmė iš jo pinigus ir 
tiek žiauriai jį apkūlė, kad 
nuvežtas ligoninėn už po
ros savaičių mirė. O Biru
tė su savo meilužiu Vytau
tu kažin kur dingo iš mies-

Nekirps francūzų plaukų
Karači. — pūkigtano kir

pėjų (barbenu)’ sąjunga 
priėmė nutarimą* neaptar
nauti Prancūzijos" ambasa
dos ir konsulatų barių. Tuo- 
mi jie išreiškia savo protes
tą prieš francūzų žiauru
mus Alžyre^ Pakistaniečiai, 
kaip alžyriečiai, yra musul
monai.

(Mes linkmę jums, drauge 
korespondente, gerai pailsėti, 
smagiai atostogas praleisti 
Red.).

Labai turtinga našlė Mus. 
Draper, 78 metų amžiaus, be
vaikė, nori įsisūnyti daininin
ką 54 metų amžiau® Andrei 
Kristopher iš Stamford, Conn. 
■Dalykas randasi 
koše, 
kad jos turtai paliktų 
svetimam “sutvėrimui”

teismo ran-
Našlės giminės nenori, 

visai
1956 to...3 pu*l. Laisve (Liberty). Scštad 7

t

Birželio 10 d. įvyko Laisves 
naudai ruoštas piknikas Slo
vakų Nacionaliniame Parke. 
Rytas buvo tamsus. Apie 7 
vai. ryto man pribuvus pas 
drauges O. Kučanskaitės na
mą, atrodė, kad bus lietus, 
tai, galvojau1, ir ji tegu sau 
ilsisi. Sėdžiu mašinoj ir žiūriu 
į visas puses. Po ilgoko sėdė
jimo, einu į stubą. Paskambi
nau skambutį ir durys tuoj 
atsidaro. Tuoj žiūrime, kad 
ir draugas Deltuva iš Hanove
rio su savo mašina jau1 čia 
pat. Ir tuojau jis, kaip šei
mininkas, pradeda duoti įsa
kymus : imkite valgius ir dė
kite į packardą.

Susėdę į packardą, vyksta
me pas šeimininkę draugę Je- 
kevičienę. Pribuvus prie jos 
namo, draugė jau laukia. O 
miglos su* lietum dar daugiau 
pradeda kristi. Apie 9-ą vai. 
pasiekėme parką ir jau rado
me draugus Paserskius dar
buojantis virtuvėje, ir tuojau 
draugės šeimininkės duoda 
įsakymą : Neškite • valgius į 
virtuvę. Gaspadorius sako: 
oras atrodo blogas, bet dar
bas pradėtas, tai reikia vary
ti jį pirmyn.

Viduryje salės viską sutvar
kome, . o lauke nieko negali
ma daryti, nes visur šlapia ir 
miglos su lietum krinta. O 
jau. 11-a vai. ryto. Mes visi 
raminamės: Jeigu pribus
žmonių, tai svetainė yra di
delė — galėsime čia juos pri
imti. '

Laikrodys jau rodo 12 vai. 
Dangus pradėjo šviestis ir vi
sų mūsų nusiminimas perėjo į 
linksmybę. Draugės šeiminin- 

■ kės pridėjo valgių ant stalo 
ir ragina visus darbininkus 
valgyti pietus. Svečiai 'jau 
pradeda rinktis. žiūriu, iš 
New Yorko dsaugas A. Bim
ba ir moteris, J. Grybas, Sas- 
na ir kiti. Visi linksmi. Diena 
pasidarė graži. O mes. kaip 
darbininkai, dar valgome;

nors mūsų šeimininkių valgis 
geras, bet jau) valgyti nesino
ri. Yra daug darbo, o darbi
ninkų maža. Reikia sudėti sta
lus, suolus. •

štai ir busas iš Philadelphi- 
jos įvažiuoja į parką — pil
nas žmonių'. Visi linksmais 
veidais. Sveikinamės.

Draugas Bekampis prašo 
duoti jiems stalą ir užsisakė 
alaus ir kitko svečiams.

Draugė O. Juškauskienė su
dėjo ant stalo tris gražius 
keikšus.ir sako: vienas jų iš
leidimui LaisvgS ną^dai, o ki
tas draugei Abraitienei už jos 
gerą širdį, kuri svečiams visa
da suteikia nakvynę. O tre
čias — mano draugei iš Phi- 
iadelphijos jos gimtadieniui 
atžymėti.

Draugė F. Deltuvienė pa
puošė stalus gėlėmis.

Sūrių darymo čampijonas 
aukojo sūrį išleidimui. Drau
gė Abraitienė. aukojo kėiksą 
Laisvės naudai. Draugė Pla- 
tienė su kitom draugėm par
davinėjo tikietus įvairiems 
daiktams. Sūrį gavo V. Šu
linskas, kuris tuojąu jį dali
josi su kitais.

Suomių menininkų grupė 
gražiai programą atliko, o A. 
Bimba gerą prakalbą pasakė.

Gaila, kad Aidsietyno kvar
tetas negalėjo dalyvauti dėl 
priežasties M. Stensler susir
gimo.

Rengimo komisija taria nuo
širdžią padėką4* visiems!

' Pirm. A. Žemaitis

Praeitą savaitgalį New Yor
ko oras buvo labai tvankus 
ir gan karštas—apie 85 laip
snius. Pirmadienį temperatū
ra pasiekė virš 90 laipsnių. 
Per savaitgalį šimtai tūkstan
tių newyorkiečių išvyko į plia
žus maudytis. Pasinaudoda
mi su b vės nauju susisiekimu 
su Rockaways, didelės minios, 
kurios anksčiau vykdavo į 
Coney Islandą, nuvyko ten. 
Bet ir Coney nebuvo tuščia.

TOOLMAKERS
Must be Class A-men, experienced on small preci
sion high-speed metal stamping dies. Second Shift 
work. Good rate and working conditions. Steady 
work in an expanding new plant, situated in the 
heart of Muskingum Valley lakes. Full cčmpany 
paid insurance program. Excellent retirement plan. 
Eight paid holidays. Call or write Employment 
manager.

ALL APPLICATIONS STRICTLY CONFIDENTIAL

Radio Corporation of America
Cambridge, Ohio »

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.

' Tel. INgersoll 7-6465, INgersoU 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
fstaiga atdara paprastom dienom nuo 9 iki 6 v. v.

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Sekmadieniais nuo 9 iki 6 v. v.
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AVALON, N. J. PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

yalgi/v’ienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niams puse kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis valgį, turi privilegijas, yra risi 
patogumai tam reikalui.

Liepos ir Rugsėjo menesiais kainos nupigintos
Cia_yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. 
•Ypatingai pensionioriams ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30 j mė
nesį. Antrašas:

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J, Tel. Avalon 7-5983
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New Yorko Aidas 
atostogauja

Birželio ^29-os dienos, kaip 
ir paprastai penktadienio va
kare, Aido Choras laikė [ sa- 
vo šio sezono paskutinę prak
tiką. Po dainų pamokos, po 
pasikalbėjimo apie ateities 
veiklą, aidiečiai nuėjo į res- 
tauraną, kur jie buvo kviesti. 
Ten radome visiems po vyno 
stikliuką ir gražiai padabintas 
lėkštes su užkandžiais. Tą 
viską paruošė S. Sasna, užtai 
jai choristai sudainavo “Il
giausių metų”. Sako, kad jos 
gimtadienis supuolė su choro 
praktikų užbaigtuvėmis.

Pasistiprinę nekurie iš Aido 
valdybos bei eiliniai nariai iš
sireiškė apie tai, kad ateinan
čiame sezone—rugsėjo 7-ą 
susirinkdami pirmajai dainų 
pamokai atsivestume naujų 
narių-dainininkų dėl choro.

Liepos pirmą dieną, Laisvės 
naudai 
diečiai 
Jie ten 
sai ant 
panisto 
keletą liaudies dainelių.

Vienas iš Dalyvių

rengtame piknike, ai- 
skaitlingai dalyvavo, 

aptvertame parke vi- 
lauko be jokio akom- 
piknikiškai sudainavo

New Yorko

<
eakcinių- lenkų pa- 

Mikolajczy- 
kodėl 

Liaudies 
kur jis 

vai-

kad 
me-

spaudoje
Stanislaw Mikolajczyk 
apie S. Mackiewicz’iy

New Yorko “Times’e” telpa 
laiškas nuo Stanislawo Miko- 
lajczyko 
bėgėlių vadovo, 
kas bando išaiškinti, 
Mackiewicz grįžo 
Lenkijon iš Londono, 
buvo pabėgėlių egzilinės 
džios narys.

Mikolajczykaą sako, 
Mackiewicz, kuris vienu
tu Vilniuje redagavo laikraš
tį “Slowo Wilenskie”, buvo 
pilsudskininkas ir vėliau1 net 
pro-pacis. Jis kaip Lenkijos 
pro-nacių atstovas vykdavo 
Niurenbergan, kad dalyvauti 
kaip svečias nacių partijos są
skrydžiuose.

1939-ais metais Mackiewicz, 
sako jis, pabėgo iš Vilniaus į 
Kauną, Lietuvą, kur jis susi
tikęs su Vokietijos atstovais. 
1940-ais metais, kuomet Fran- 
cūzija krito, Mackiewicz ra
gino Francųzijoje kovojusius 
lenkus nesitraukti Britanijon, 
bet pasiduoti vokiečiams.

Vėliau, kuomet Lenkijoje 
po karo įsisteigė komunistinė 
liaudiška valdžia, sako Miko- 
lajczykasj Mackiewicz norė
jo su jais bendradarbiauti, bet 
iš karto jie jo nepriėrtiė.

Ko Mikolajczykas neišaiš
kina, tai kodėl jis ir kiti pa
bėgėlių vadai bendradarbiavo 
su Mackiewicziu per visą lai
ką ir jį laikė savo geru drau
gu, kol jis buvo Vakaruose, 

‘kodėl jis demaskuojamas tik 
dabar, kJomet jis sugrįžo 
Lenkijon.

Mikolajczykas • taipgi ne
pamini, kad Mackiewicz ne
sugrįžo Lenkijon kaip Liau
dies valdžios draugas. Jis dar
gi pabrėžė, kad liekasi komu
nistinės santvarkos ideologiniu 
priešu, tik nemato reikalo tu
pėti Vakaruose, ne$ mano, 
kad iš to nieko neišeis. Jis 
grįžo, kad gyvent! Lenkijoje 
kaip privatinis pilietis. Lenki
jos valdžia jį įleido, nes lai- 

kiek- 
grįžti 
nenu- 
B.

kosi nusistatynjo, kad 
vienas lenkas turi teisę 
tėvynėn, jeigu tik žada 
s ik aisti ateityje.

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 namai, 400 x 85. 

Viskas gražia ištaisyta. Parduodu 
l£ai prieinamai. Mortgage $1000. 
Dėl pasitarimų, galite skambinti 
ištisą dieną šeštadieniais ir sekma
dieniais. Arba galite atvykti asme
niškai pamatyt. Mrs. Mary Be- 
ganskas, 61 Steamboat Rd., Great 

“Neck, N. Y. Tel. Great Neck 
2-3298W.

(128-132)

4 grasi. Laisvi (Liberty). Šeštad., Liepos (July) 7, 1956

NewYoilo^z^WZliikH
Pagrobė 4 savaičių 
kūdikį

Long Island miestely West
bury, pasiturinčio salesman© 
Weinberger kieme tariamoje 
geroje sekcijoje pagrobtas jų 
kūdikis liepos 4-os 
Prie jo paliktame 
reikalauja 
pirkimui.

Ryšium 
grobimu, 
šio spalio 31-ą pagrobimas iš 
netolimo East Meadow 3 metų 
berniuko Stephen Damman, 
aį)ie kurį lig šios dienos jo ne
laimingi tėvai nieko nežino.

popietį. 
raštelyje 

$2,000 kūdikio iš-

su- šio kūdikio pa- 
primenama praėju-

Jaunuoliai be pinigų
Brooklyne sulaikyti kalėji

me 5 jaunuoliai 15-17 metų 
amžiaus. Priežastis: jie netu
rėjo pinigų.

Vyrukai sakėsi atvykę iš 
Mass, mažų miestelių čia ieš
koti darbo. Tačiau teisėjas 
nusprendė, kad be pinigų 
galima nė darbo ieškoti.

ne-

Pamesti du kūdikiai
pri- 
mė-

New Yorke moteriške 
statė policijos stotin 6-ių 
nėšių mergytę ir 2-ų metų ber
niuką. Kūdikiai paduoti prie
glaudom Moteris sako, kad 
kūdikiai buvo palikti jai pri
žiūrėti per dieną, bet jų mo
tina nebesugrįžo. Motiną ji 
žinojusi tik pirmuoju vardu, 
ne pavarde. \

Nori apriboti jaunų 
girdymą alkoholiu

New Yorko gubernatorius 
Harrimanas paskyrė komisiją, 
kuri tyrinės ir planuos įstaty
miškai padidinti amžių, nuo 
kurio galėtų parduoti jau
niems alkoholinius gėrimu^.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Pranešam Hartfordo lietuviams, 
kad liepos 8 d., busas išvyks į Wor
cester, Mass., dalyvauti LDS Šeimi
niam piknike. Kurie norite 
kartu, užsisakykite vietą, 
į abi pusi $2.00 asmeniui, 
telefonu: JA. 7-6126.

vykti 
Tikietas 
Saukite

(130-131)

RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks liepos (July) 11 d., 7:30 Vai. 
vakare, Liet. Kultūriniame Centre. 
Nariai malonėkit atsilankyti. Ku
rie dar nepasimokėję, pribūkit ir 
pasimokėkit. ValęĮyba. (131-132)

WORCESTER, MASS.
Liepos 11 d., 6 v. v., įvyks iš

kilmingas banketas, Olympia .Parko 
patalpose. Tai bus išleistuvės dele 
gatų atsibuvusio LDS 12-ojo Seimo. 
Valgiai bus kėptų vištukų su visais 
pridėčkais. Kviečiame visus daly
vauti. Seimo Rėng. Kpm. (131-133)

Gatavai Padaryta 
Awnings—Bamboo Firankos 

Insect Screens. 
Sutemdyt kambarį firankos. 

Darome naujas, 'pertaisome ir 
sutaisome.

YONKERS SHADE & 
AWNING MFG. CO.

Įsteigta 1919. 34 Riverdale Ave., 
Yonkers 8-1822. Atdara penkt. 
iki 9 v. Veltui pastatyti‘karą.

E. GRAEBE’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

MADOS
Nepaprastai gražios

Suknelėsy^Slūtai, Koutai

Pataisymai Nemokamai
Daroma Vietoje

816 E. 86th St. (1-2 Av.) N.Y.C.
Tel. Regent 7-1967

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.-Sekmį 1—10 v. v.
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Visų Tautų piknikas buvo masinis 
ir įspūdingas, nežiūrint grėsmių

Jungtinių Valstijų Nepri
klausomybėm Diena, Liepos 
Ketvirtoji, /daug kur buvo at
žymėta. BeKvargiai ji galėjo 
būti atžymėta pakiliau, ir tik
roviškiau kur nors kitur kaip 
ta, kuri įvyko Visų Tautkų 
piknike National Hali 
Park, Woodsideje.

and

Čion suvykusi apie tūkstan
tis publikos buvo tikrai atsto- 
vinga. Dalyvavo daug tų, ku
rie tapo amerikiečiais savo 
pasirinkimu, o ne vien pri
puolamai dėl pasitaikymo čia 
gimti. Ir atvyko daug tokių, 
kuriais savanoriai amerikie
čiai didžiuojasi — savo tėvus 
mylintysis jaunimas su savo 
mažyčiais.

Kas tą gražų jaunimėlį čia 
sukvietė ?

New Yorke ir artimose ry
tinėse valstijose kelios dešim
tys sveturgimių yra persekio
jami deportavimu ar vergia
mi, varginami to nežmoniško 
“supervisorių parole”. Perse
kiojami nieku neprasikaltus. 
Suprantama, kad jų padorūs 
vaikai tuo pasipiktino. Skriau
dą supranta jų giminės, drau
gai, kaimynai. Gi šis pikni
kas buvo rengiamas tų perse
kiojamų apgynimą pastiprinti, 
kovą už atšaukimą persekio
jančių įstatymų paremti.

Šokiams grojo geras orkes
tras, salėje. Gi kieme tęsėsi 
ilga dainų programa, kuriai 
vadovavo garsusis liaudies 
dainų kompozitorius ir daino- 
rius Earl Robinson, pats sau 
akompanuodamas gitara. Bū
riai mažiukų ir jaunimo (bal
tųjų ir negrų) jį apsupę pla
čiu ratu jam pritarė. ’ ,

Trijų Aktų Komedija

Liaudies Teatras bus pasiruošęs anksti šį rude
nį su šiuo veikalu ne vien tik savo kolonijoj, bet 
ir plačiau apvažinėti. Veikalas įdomus, dalyvauja, ■ 

’ tik penki asmenys.

REŽISIERIUS JONAŠ VALENTIS

Jau sekamuose miestuose susitarta .vaidinti:
New Haven, Conn.—Rugsėjo (Sept.) 23 d. 
Wilkes Barre, Pa.—Rugsėjo (Sept.) 30 d. 
Richmond llill, N. Y.—Spalių Oct.) 7 d.

Elizabeth, N. J.—Laikas dar nenustatytas

Atidarytas Vasarnamis 
v • • •

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLETS

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J
Telefonas 5-2838

DOLPHIN
Deep Sea. Open Boat. 7:30 A.M.

Daily
McKINLEY’S DOCK

Island Park Vicinity. Acčom- 
modątes up to 40 peoplę. CAPT. 
CHAS. HASTAVA. GE. 1-4805

f .............. ■■■■■■............. i

BERLING SCHOOL
Mokykitėą prie saldainių padary

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

V

.GRĖSMIŲ BUVO DAUG
oroJos buvo keleriopos: 

pranašų žadėjimai lietaus, ti
krasis lietus miesto kai kurio
se dalyse, ir fašistuojančių 
chuliganų bauginimai. Net tū
loje spaudoje buvo baugina
ma, būk čia dainuosiąs žymu
sis negras artistas Paul Robe
son ir kad čia galėsią įvykti 
tas, kas įvyko Peekskill prieš 
keletą metų (mušeikų užpuo
limas).'Esą, čįa negrų neto
leruosią. Nesigailėta fašisti
nio deguto nei ant tvorų savo 
žvėriškus grasinimus skelbti. 
Būta kitokių visokių priemo; 
nių publikai atbąuginti. Bet...

I •
Atėjus pikniko laikui žmo

nės rinkosi masiniai. Niekas 
nedrįso nė vieno einančio į 
pikniką ar iš pikniko užgauti. 
Teisingas reikalas ir ryžtas 
laikytis savo 
laimėjo prieš

teises susirinkti 
chuliganizmą.
priešu tą dieną 
kuris kai kurio-

Didžiausiu' 
likosi lietus, 
se miesto dalyse keliais atve
jais palijo. Ir piknike dažnai 
palaščiojo, bet publika nęsi- 
skirstė. Tik išėjus muzikan
tams, orui žymiai atšalus, jau 
apie saulėleidį publika prare- 
tėjo, nes ir vaišės buvo išsi
baigusios. Beveik nuo pusdie
nio buvo jau išpilstytas kelių 
dešimtų gorčių talpos puodas 
vengrų/'gulašo, suvalgytos čia 
pat keptos 12 avelių, o vėliau 
sunaikinta kažin kiek šimtų 
svarų tarpduonių ir dešrų, iš- 
piltytį daug-galįoniniai puo
dai kavos, pienojir kitko.

Kelios tautinėj grupės ga
mino savo tradicinius geriau
sius valgius ir jais aptarnavo 
publiką. Rep.

OCE1AN VIEW
GUEST HOME

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

KONIGIN INSTITUTE
Kur su maža pagalba paakstina 

lankyti reguliavę mokyklą 
su pasitenkinimu.“

DIENINIAI IR VAKARINIAI 
SKYRIAI— 

, 'Pagerinti Skaitymą.
Elementariški ir Aukštesni

* subjektai.
Naujiems Amerikonams 

išmokti Angliškai.
Laisniuotl ir Kvalifikuoti 

Mokytojai 
82-50 86th St.

(Į šiaurę Northern Blvd.) 
ILlinofc 8-0808.

Leido Brome statyti 
privatinius projektus
z Valstijinis statyboms komi- 
sijonierius McMurray skelbia, 
kad leista privatiniams inte
resams statytis Bronxe du gy
venamų namų projektus. Juo
se 'rendos bus |io apie $17.96 
už kambarį per mėnesį. Reiš
kia, biednos, daugiavaikės 
šeimos bus stumiamos toliau 
iš miesto.

Valstijos.valdžia tiems pro
jektams duos ir paskolų,, o 
'miestas leis taksų nuolaidas. 
Tačiau sako, kad miestui bū
sią iš to naudos, nes nuosa
vybės vertės pakėlimas teiks 
galimybę surinkti daugiau 
taksais nežiūrint tų nuolaidų.

Kelnių vagys
Brooklyn© Fiatbush srityje 

kas nors įprato pro langus 
kartimis ištraukinėti ant kė
džių pasikabintas kelnes. Daž
nai kelnes randa pamestas ne
toli namų, tik kišenės tuščios.

Languose sieteliai neapsau
go nuo vagių, randa sietelį iš
kirptą.

Pasinaudodami šventiškais 
trenksmais, vagys Patchogue 
miestelyje išsprogdino Į ap- 
draudos firmos saugiąją šėpą 
i)- pasiėmė ten rastus pinigus.

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

*oc**og*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Pranešamė Naują Nusistatymą 
Vientik šviežios žuvys 

Specialiai Šią Savaitę: 
Rūkytos žuvies—Įvairių rūšių. 
Didelių žuvinių bandukių—10c. 
Išvalytų Porgies—80c svaras. 

Tėmykite dėl savaitinių specialų 
SEAFOOD HARBOR 

851 Bleecker St. CH. 8-0286. 
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

WINDSOR HARDWARE 
& PAINT

6744 — 5th Ave., B’klyn

Geležiniai Tavoral ir Maliava 
Red Devil, Pierce, Spiffy—200 

spalvų, ir kitų išdirbysčių.

ŠALTKALVIAI

Veitui pristatome 
Skambinkite SU. 5-0G75

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

K AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

SPECIALIAI ŽEMOS VASARINĖS
Pasiuntimui siuntinių į visas dalis Sovietų 

Į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir kitas
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ maisto,

■ drabužių siuntinių žemomis kainomis ir apmokėtu muitu.
Jūs gaunate rasytę su adresąnto 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 reguliarės apdraudos 

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

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

Trujillo šali- 
prie Columbia 
pikietavo. Jie 
kuriose sakė, 

komunistas,

Diktatoriaus Trujillo 
šalininkai pikietavo

Nors anti-fašistinis ispanų- 
baskų kilmės mokslininkas 
Galindezas yra pranykęs (ma
noma, lead jį užmušė), Co
lumbia universitetas jam nu
tarė suteikti daktaro laipsnį 
absentijoje. Tą laipsnį jis ga
vo už mokslinį darbą, kurį 
parašė apie Trujillo diktatūrą 
Domininkų respublikoje.

Keliasdešimt 
ninku susirinko 
universiteto ir 
nešė iškabas, 
kad Galindezas 
sukčius, vagis ir 1.1.

Kaip yra žinoma, daugu
ma laikosi nuomonės, kad Ga- 
lindezą užmušė Domininkų 
diktatūros agentai. Bet da
bar įsimaišė kitas dalykas: 
sužinota, kad Galindezas per 
metų eilę sukolektavo šioje 
šalyje apie milijoną r dolerių 
anti-frankistinei Bask i jos val
džiai tremtyje, kuri randasi 
Paryžiuje. Bet tik pusė to 
milijono pasiųsta: Manoma, 
kad kokie nors suktingi ele
mentai, kuriais Galindezas 
pasitikėjo, likusią sumą pasi
savino. Dabar auga nuomonė, 
kad gal Galindezas buvo kaip 
tik tų sukčių užmuštas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI
Užrašykite. Laisvę savo draugui

HELP WANTED-MALE

Ukjninkas. Abelnas ūkės darbas, 
arti Beacon, N. Y. Geras gyveni
mas. Skambinkite, mes užmokėsi
me — Olympia 7-3000. Jamaica a- 
pylinkčj. Šaukite ištisą savaitę.

- (130-136)

AUTO MECHANIKAS

Patyręs. Gera alga. Nuolat.
QUEENS HYDRA-MATIC 

EXCHANGE CORP.
218 St. & Hempstead Ave.

Queens Village, L. I.
(130-136)

m a-
KEPfiJAS (Antras)

Greitas, patyręs, pažįstantis 
šineriją. Gera alga.

DARA BAKERY
548 Grand St., B’klyn.

130-136)

Mechanics. Familiar with Mer- 
credes-Bcnz; Jaguar, Porscher, M. 
G. Do not apply unless experienced. 
Top salary. -

BREWSTER AUTO CO.
15 Berry Hill, Oyster Bay.’

\ OY. 6-3484—Mr. Spara.
\ (129-135)

Prie rakandų užbaigimo. Eksper
tas prie spalvų ant rankų darbo. 
Tikri senoviški dalykai. Turi būti 
pilnai patyręs vyras. Kreipkitės: 
ANTIQUE FURNITURE RESTOR
ERS, 235 42nd St., ar šaukite MU. 
8-0551.

(125-131)

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

(125-131)'

1-mos klases įrankių darytojai, 
mašinistai, Lathe darbininkai. 50 
valandų savaitė. Viršlaikiai. Kom
panijos apdraudosy 5 metų progra
ma. EV. 8-7724.

(127-133)

Counselor (2^-35). Pioneer. Exp. 
for Zonist camp. Work out. Camp
ing & General outdoor activities 
with teenagers. (Co-ed). Camp 
Hatzofeh, Coventry, Conn., c/o Mrs. 
Feierman. Call N. Y. CO. 5-1162. 
Conn. PI. 2-8075.

(128-134)

<

KAINOS
Sąjungos— 
šalis.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

- HAND SEWERS

For Dresses and Blouses
, Experienced

Call WT. 7-4570
(130-136)

Gera virėja — namų darbininkė. 
Malonūs namai Hewlett, L. I. Nuo
savas vėsus kambarys, vonia ir TV. 
1 vaikas dieninėj kempėj, kitas na
muose. Paliudijimai. Nuolat. $45 į 
savaitę Franklin 4-3019.

(130-132)

Nurses. įPractical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assign
ment. Good cmp. benefits. Also 
registered nurses. Apply—Director 
of Nursing. Mount Sinai Hospital. 
11 E. 100th St.

(128-134)

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

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6. /

SLAUGftS
N. Y. Štate R.N.' 

Kreipkitės pas Slaugių Direktorę
BROOKLYN MEMORIAL

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, L. I.

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

Nannj darbininkė. Guolis kitur.
Pagaminti vakarienę. Jjjfcdienų 
vaite. 6 vai. kas dicn«|^ra alga 
gal valandą. Nuolat. Valandas 
losite susitvarkyti. RE. 7-1666.

(129-132)

sa-
pa-
ga- 

Laundry Workers. Exp. personnel. }
Needed as folders, ------ ’
pressers; vacation and 
5 day week. Security 
HOLIDAY LAUNDRY,

operators,; i 
sick -leave. < 

necessary. 7
764 Myrtle 

Brooklyn. UL. 5-1300.
(129-135)

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
■—Agency.

SLAUGftS 
SU DIPLOMOM

AR LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS

. Pilnam laikui ar daliai. Visi 
šiftai, bile dieną. Generalinė li
goninė, 200 lovų. Patogi transpor- 
tacija. Malonios sąlygos, draugiški 4 
bendradarbiai. Kreipkitės j Nursing! 
Ofisą. .1*

ST. ELIZABETH HOSPITAL
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.

Pukios Plunksnos. Patyrusios mer
ginos. prie Slruso plunksnų garbi- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstymo. 
Nuolatinis darbas.

POLLACK-FEATHER CORb.
29 W. 88th St.

(131-137)

Business Opportunity

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

(121-123)

Ideal Family Enterprize. Delica
tessen-Grocery. 3 rm. apt. Selling 
German Delicacies heavy to good 
clientele. Can be built up; com
pletely equipped. Full kitchen. 
$10,000 value, šacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th Ave. sub. line. VI. 8-2890.

(129-134)

Ideal Young Partners. One work 
as motor repairman, one work as 
wireman. Electric Motor Repair 
Shop and Wiring. Asking $500. 50 
yrs. est. Completely equipped. Imm. 
occupancy. Owner retiring Act now! 
24 Horatio St. WA. 9-5812.

(128-134)

Ideališka partneriams. Gasolino 
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,

(125-131Į

REAL ESTATE

Hempstead W. Malverne Oaks. 
$19,900. 6 rms, 3 bedrms, 1H baths, 
firepl. finished knotty-pine base
ment, kitchen, bdrm. Extras. Ter
rific location, nr churches, schools, 
transp. walk to station. 4% GI Mtg. 
Imm. occup. IV. 1-4150.

(126-132)

V
t




