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vėl\ VEEiAUSIOSKRISLAI I l enkai paleido Plieno darbininkai pasirengę
Nashua piieste 
Prieš 40 metų. 
Šiandien.
J. M. Karsonui pramoga. 

Rašo R. Mizara

7 7-ų tūkstančių 
polit. kalinių ilgai užsitesiančiam streikui

Nashua, N. II., nėra dide
lis miestas — apie 40,000 gy
ventojų.

Čia kadaise buvo stambus 
tekstilės centras — daug lie
tuvių darbininkų dirbo verpė- 

, jais bei audėjais.
Šiandien visą tai tik prisi

minimai. Didžiosios audiny- 
čios išsikraustė iš čia j pietus 
ar kur kitur. Bet lietuvių dar 
pasiliko; yra ir progresyvių, 
mūsų žmonių 
binin kiškom is tradicijomis, 
veikiančių, kiek jėgos leidžia.

Čia nemaža yra iš Dzūkijos 
žmonių. Seniai dar vis tebe- 

k dzūkuoja, šnekėdami. Nema- 
Jj*’; ža jaunimo; jis taipgi nepa- 

miršo savo tėvų kalbos.

Pittsburghas. — Plieno
BUDAPEŠTAS.— Veng- darbininkai yra pasirengę 

rijos valdžia paskelbė, kad ilgam ir sunkiam streikui, 
paleido iš kalėjimo 11,398 Visos žymės rodo, kad kor- 
politinius kalinius. Tai vis 
kaliniai, sako valdžia, u ku- Valdžios tarpininkų darba- 
rie tapo nuteisti per klai- i---- L L_1 L—
das ir neteisingai. Teisįn-j jokių rezultatų.
gurno ministerija sako, kad l<a‘i praeitą savaitę kalbėjo- 
speciali prezidentinė tary- si atskirai su unijos ir bosų 
ha tiems kaliniams paskel- atstovais ir tokius pasitari- 
bė amnestijd. Be to 8,546.mus tęs ir šią savaitę, bet

poracijos nenori susitarti.

vimasis kol kas dar nedavė
Tarpinin-

pagrindo su-• kaliniai tapo paleisti saly- dar nemato
, giniai, tai yra, po probaci-įšaukti abiejų pusių dery- 

su- sen om is d a r- į j a. bas.
Chicago-Gary srityje di

džiųjų plieno liejyklų dar
bininkai laikosi nuomonės, 
kad kompanijų siūlymai 
yra tik “penkerių metų

50,000 geležinkeliečių tuo 
tarpu jau išmesti iš darbo

Prieš virš 40 metų atvykau 
iš Lietuvos tiesiog į Nashua, 
N. III

Po num. 29 High St. stovė
jo dviejų 
medinis, 
pabuvęs,
kartą į kėliau savo

Butą

aukštų namelis — 
jau tuomet atrodė 

į tą nameli pirmą 
grinorišką 

koją. Butą nuomavo mano 
pusbrolis Tarnas — ilgametis 
tekstilės fabriko darbininkas 
su savo šeima.

Po to, 
shua miesto, 
kai ten

J miausia 
nameliu. 

Savas 
rodydavo, 
kas jame gyveno.

kai išvykau iš Na- 
kiekvieną kartą, 

apsilankydavau, pir- 
sustodavau ties tuo

Išlaisvintų politinių kali
nių tarpe randasi daug so
cialdemokratų, opozicinių 
komunistu ir kitokiu nusi
statymų žmonių.

Vengrijos spauda tuo pa- [ sunkenybių pakelis”. Kaip 
čiu laiku pažymi, kad a m- yra žinoma, kompanijos 
nestija nereiškia, jog tikri reikalauja,, kad unija pasi- 
liaudies priešai dabar turi rašytų penkerių metų kon- 
laisvas rankas — kas tik- traktą.
rai darbuojasi prieš liau
dies režimą, sako valdžia, 
bus griežtai nubaustas.

jis man visuomet at-Į 
nors nežinodavau,

Prieš virš savaitę laiko, 
vykstant Į Laisvės pikniką 
Montelloj, aplankiau kai ku
riuos savo artimus žmones 
Nashua mieste.

Pirmiausia, žinoma, susto
jam ties 29 High St. žiūriu ir 
savo akims netikiu: tasai na
melis jau pasmerktas mirčiai. 
Greit jo ten jau nebebus.

Ir tai primine man daug 
dalyki?': prieš virš 40 metų 
tame name įvykdavo, be kit
ko, ir Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopelės mitingėlių. 

, Pareidavo ten mūsų laikraš- 
’ ‘čių; visuomet ten būdavo g,e- 
S'.rų knygų.

Skersai gatvės nuo to name
lio stovi Nashua lietuvių klu
bas—vienintelė lietuviška įs
taiga.

A. Milleris laikosi tvirtai, 
atsisako išdavinėti vardus

Washingtonas. — Kon
gresinis komitetas ‘ davė 
dramaturgui Aythurui Mil- 
leriui dešimt dienų, per ku
rias jis apsigalvotų ir nu
spręstų, ar išduos komite
tui vardus savo bendradar
bių, kuriuos pažino kairia
jame kultūriečių' judėjime- 
praeityje. Dabar Milleris 
jau atsakė komitetui — 
laišku. Jis sakė, kad liekasi 
prie savo ankstyvesnio nu
sistatymo — vardų neiš
duoti. Komitetas, kaip ma
tyti, jį apkaltins paniekoje 
Kongresui. -

Tuo tarpu Valstybės de- 
partmentas išdavė Mille- 
riui pasportą, kad jis galė
tų vykti užsienin, bet ap
rėžtą, galiojantį tik pusme
čiui. Šiaip pasportai galioja 
dvejiems metams.

Taigi, Milleris galės vvk- 
ti su savo žmona Marilyn 
Monroe Britanijon.

Civiliniai francūzai nužudė 
septynius civilinius arabus

ALŽYRAS— Boufariko 
miestelyje netoli Alžyro 
miesto ginkluoti civiliniai 
francūzai, įsiveržė į arabų 
gyvenamą miestelio dalį ir 
granatomis bei šautuvais 
nužudė septynis žmones, 
sužeidė dar 20- Sakoma, 
kad tai francūziški ekstre
mistai norėjo “pamokinti” 
arabus, kad jie nesidėtų į 
.nacionalistinį judėjimą.

Francūzų aukštasis ko- 
misionierius Locaste įsakė 
pravesti tyrinėjimą, bet ar 
iš to tyrinėjimo kas nors 
išeis, yra labai abejotina. 
Sakoma, kad tarp civilinių 
francūzų radosi ir polici
ninkai, kurie buvo nusiėmę 
savo uniformas.

POTASH KINIJOJE i
Pekinas. — Iš Lenkijos

Ona. Tamięnė, to buto, apie 'Čia atvyko Irvingas Pota-
kurį kalbu, buvusioji šeimi
ninke, mane mielai prieš 40 
metų pasitikusi, buvo kadai
se aukšta, tvirta moteriške.

Šiandien ji, peržengusi virš 
80 metų amžiaus slenkstį, su
menkėjusi senutė. Bet ji dar 
-vis galvoja blaiviai, nors pa
sauliniai dalykai jai menkai 
težinomi. Ji klausia manęs:

—Ar iš tikrųjų, paliokai 
mušasi su ruskiais? (Pozna
nės riaušės.) — žinoma, už
ginčijau.

shas, buvęs Amerikos ko
munistų veikėjas, kuris iš 
JAV tapo deportuotas.

Khartumas. — Sudano 
premjeras Ismail EI Azhari 
atsistatydino ir jo vietą už
ėmė Abdulah Khalil.

Važiuojam pagal Merrimack 
upę link Lowellio, link Law- 
enco, link Haverhillio. Vis 

’tai gerai žinomi miestai. Lie
tuvių juose dar vis gyvena 
.nemažai.

Merrimack upė man visuo
met buvo miela — ji panaši į 
Nemuną.

Haverhilliuj kalbamės su 
Kazlauskais, pas kuriuos gy

vena mano brolis. A. Kaz
lauskas rūpinasi sukėlimu 
Laisvės $15,000 fondo.

O Bernasius (mano brolis) 
dar vis negaluoja, bet atrodo 
gerai. Jam šiemet, beje, su
kako 70 metų amžiaus.

Laisvės piknike Montelloj 
sužinojau, kad J. M. Karso- 
nas sunkiai susirgo. Apylinkes 
veikėjai rengia jo .naudai pa- 
žmonj, kuris Įvyks rugpiūčio 
4 d. Maple Parke.

Tenka žiūrėti, kad pramo
ga būtų sėkminga.

Bulganinas ir Chruščiovas 
pakviesti vykt Kambodijon

Maskva. — Kambodijos 
princas Norodom Sihanouk 
baigė savo vizitą Tarybų 
Sąjungoje. Prieš išvykda
mas jis pasirašė po komu
nikatu, kuriame išreiškė 
savo' didelį nustebimą pa
žanga, kurią matė Sovie
tuose, savo solidarumą ir 
draugiškumą. Sakoma, IMd 
Kambodijos princo pareiš
kimas draugiškume pralen
kia Nehru,«U Nu arba kitų 
Azijos kraštų valdžios gal
vų. pareiškimus.

Sihanoukas taipgi pa
kvietė Bulganina ir Chruš
čiovą apsilankyti Kambodi- 
joje. Manoma, kad tas vizi
tas įvyks ateinančią vasa
rą, tai yra, 1957-ais metais, 
ir buš suderintas su vizitu 
kokioje nors kitoje Azijos 
šalyje.

Kambodija dabar yra ne
priklausoma šalis, bet kele- 
ri metai atgal buvo dalimi 
Francūzijos valdomos In- 
dokinijos.

Atėnai. — Graikija pa
kvietė Egipto premjerą 
Nasser į apsilankyti.

Šie yra vyriausieji nesu
tikimų punktai tarp unijos 
ir kompanijų —

Sutarties ilgis: Kompa
nijos reikalauja ■ beveik 
penkerių metų ilgio kont
rakto (ketverių metų ir 
keturių mėnesių) su provi- 
zija, kad kiekvienais me
tais algos būtų pakeltos tik 
ant dviejų nuošimčių. Uni
ja reikalauja žymiai trum
pesnio kontrakto, nors dar 
nesakė, kokio .ilgio, ir aukš
tesnių algų pakėlifnų.

Algos: Kompanijos su
tinka pakelti algas ant 7 
centų valandai, atimant du 
centus apdraudai. Unija 
reikalauja žymiai didesnio 
algos pa.kėlimo:

Kiti, punktai: Unija rei
kalauja pusantros algos še
štadieniais ir dvigubų algų 
sekmadieniais- Kompanijos 
sutinka mokėti tik 10 cen
tų daugiau valandai už 
sekmadienio darbą. Unija 
ir savininkai taipgi nesu
tinka dėl nedarbo kompen-

Gandai jau 
sako, kad jisai 
kandidatuosiąs
Washingtonas. — Tuojau 

po jo širdies smūgio visi 
buvo beveik tikri, kad Ei- 
senhoveris nekandidatuos. 

‘Paskui, kai jis pradėjo 
sveikti ir republikonai pra
dėjo daryti ant'jo daugiau 
spaudimo, kad jis kandida-

ŽINIOS

sacijų apdraudos ir daugy-; ^uotų, visokie gandai pra-
bę kitų plausimų 

ATLEIDŽIA DARBI
NINKUS 

Geležinkeliai jau atleido 
'iš darbo 50,000 darbininkų, 
nes sako, kad plieno strei
kui vykstant turi mažiau 
darbo. Trokų kompanijos 
taipgi planuoja atleisti iš 
darbo apie 30,000 vairuoto
jų ir krovėjų. Manoma, 
kad prasidės atlęidimai ir 
anglies kasyklose, kur mai- 
nieriai šią savaitę sugrįžta 
iš savo 10 dienų atostogų.

Sovietai pritaria Alžyro 
kovai už nepriklausomybę
Maskva. — Tarybų Są

junga aiškiau negu praei
tyje išreiškė savo solidaru-^ 
mą Alžyro .žmonėms, kurie 
kovoja už nepriklausomy
bę. Tuo pačiu laiku Tarybų 
Sąjunga patarė Prancūzi
jai nusileisti Alžyro žmo
nių reikalavimafns, nes ki
tokios išeities visvien nėra.

Tarybų Sąjungos nusis- 
statymas buvo išreikštas 
“Pravdos” vedamo straips
nio pavidale. Tame straip
snyje sakoma, kad arabai, 
kurie yra vietiniai Alžyro 
gyventojai ir ten sudaro a- 
pie 85 nuošimčius gyvento
jų skaičiaus, turi teisę bū
ti savo krašto šeimininkais. 
Oficiališkai alžyriečiai yra 
Francūzijos piliečiai, sakė 
“Pravda”, bet faktinai yra 
tiktai kolonialiai pavaldi
niai.

“Pravda“ patarė Francū- 
zijai pasimokinti iš Vietna-

mo karčios pamokos. Fran
cūzai ben prarado šimtus 
tūkstančių savo kareivių, 
bet galų gale visvien buvo 
priversti pasitraukti, sakė 
“Pravda.” -

“Pravda” dar priminė, 
jog paskutiniame Francū
zijos Socialistų partijos su
važiavime pats premjeras 
Mollet pripažino, kad ginkr 
lai neišriš Alžyro klausi
mo. “Aišku, kad reikia ieš
koti kitokios išeities,” sa
ko “Pravda”.

PARYŽIUS.- “Pravdos^

dėjo skleistis, iki Eisenho- 
weris paskui paskelbė, kad 
jis kandidatuoja.

Vėliau, kai Ike staiga vėl 
apsirgo, šiuo* kartu ileitis 
vidurių liga, ir pasidavė o- 
■peracijai, visi vėl buvo tik
ri, kad dabar jis tikrai ne
kandidatuos. Bet republi- 
konų spaudimas ant jo vėl 
veikia, o dabar Washingto
ne skleidžiami gandai, kad 
jis visai greitu laiku pa
skelbs, jog nekandidatuoja.

Jo spaudos asistentas 
Jim Hagerty su plačia šyp
sena pranešė, laikraštinin
kams, kad ką tai žino. Ka
dangi Hagerty labai neno
rėtų prarasti savo šiltos 
viet e 1 e s, laikraštininkai 
priėjo išvados, kad jo šyp
sena reiškia, jog Ike tikrai 
kandidatuoja.

Patš'Ike tuo tarpu ilsisi 
savo farmoje Gettysburge. 
Kokia tikrai jo sveikata, 
žino tiktai daktarai ir arti
mieji, nes paskutiniu laikujmykti. 
paaiškėjo, jog išleidžiamie
ji komunikatai sako tiktai 
dalį tiesos.

Varšuva . — Lenk jos 
valdžia atleido iš pareigų 
automobilių ir traktorių 
pramonės ministrą Julianą 
Tokąrskį. Tokarskis tai 
tas Ministras, pas kurį Po- 
znane^auto-fabrikų ir me

 

talo Jfejyklų darbininkai 
buv/5 atsiuntę delegaciją su 
ji įskundimais Jipie sun

 

kią padėtį.

Ankara. — Per Vietnamo 
Saigona ir Pakistano Ka- 
rači čia atvyko Amerikos 
vice - prezidentas Nixonas. 
Iš Turkijos jis skrisiąs na
mo.

New Yorkas. — Trockio 
našlė atsikreipė į Tarybų 
Sąjungos žmones su ragi
nimu nuversti “stalinistini 
•Chruščiovo režimą”. Mme 
Trockį kalbėjo per Ameri
kos ultra - reakcininkų iš
laikomą “Laisvosios Euro
pos” kiršinimo radijo stotį.

Nicosia. — Kipro nacio
nalistai nušovė britų civili
nį pareigūną, jo žmoną ir 
kareivį vairuotoją.

New Yorkas. — Pirma
dienį Weinbergeriu nau
jagimis kūdikis, kuris buvo 
kidnepintas praeitą savai- 
te.» dar nebuvo atrastas, ir 
viltys, kad jis bus rastas 
arba grąžintas, pradėjo

Rochester, N. Y.
Mirė Jonas Ivonaitis
Liepos 8-os rytą mirė il

gametis šio miesto gyven
tojas Jonas Ivonaitis-

straipsnis čia iššaukė daug j Evans. Pašarvotas laidotu- 
komentarų. Dešinioji spau- 

su dideliais ant- 
kurie sako, kad 
susideda atvirai 
priešais.” Kairio-

d a išėjo 
galviais, 
“Sovietai 
su mūsų 
ji spauda nurodo, kad tary
binis nusistatymas, bend
rai kalbant, visuomet buvo 
solidarus kolonialio išsilais
vinimo judėjimui.

Lenkai atsakė britų darbiečiams 
apie Poznanės Įvykius: be keršto 
teisingai nukausime nusikaltėlius

LONDONAS.— Britani
jos -vadovybė atsikreipė į 
Lenkijos valdžią su ragini
mu, . kad nebūtų imamasi 
perdaug griežtų priemonių 
prieš Poznanės riaušių ren
gėjus.. Darbiečiai teigia, 
kad tai buvo darbininkų iš
stojimai, į kuriuos nebuvo 
reikalo atsakyti šaudymu.

Lenkijos prezidentas Ale
ksandras Zawadskis val
džios vardu per savo amba
sadorių Londone Milnikielį 
atsakė darbiečiams.

Lenkijos atsakymo esmė 
yra tokia: <

. Tiesa, kad iš karto Poz
nanėje vyko taikingos dar
bininkų demonstracijos, ku
rios išreiškė teisėtus reika
lavimus, nes tenykščių dar
bininkų ekonominė padėtis

vių direktoriaus Savage į- 
staigoj, 1080 North St. Bus 
laidojamas trečiadienį, lie
pos 11 dieną, 2 vai. po pie
tų, Mt. Hope kapinėse.

•Velionis buvo dienraščių 
Laisvės ir Vilnies, taipgi ir 
kanadiečių Liaudies Balso 
skaitytojas, rėmėjas ir va- 
jininkas. Taip pat buvo na
riu vietos draugijose ir or
ganizacijų kuopose. Dauge
lyje jų ėjo vienokias ar ki
tokias pareigas valdybose. 
Jo vieta nelengva' bus už
pildyti.

Apie velioni plačiau pa
rašys vietiniai vėliau.

Velionio šeimai, giminėm 
ir draugams reiškiame 
užuojautą.

Žinią telefonu pranešė 
L. Bekešienė.

buvo negera. Apie tų de
monstrantų baudimą nėra 
kalbos. Bet paskui į demon
stracijas įsimaišė reakci
ninkai, tamsūs elementai ir 
užsienio agentai. Tai jie 
išprovokavo kraujo pralie
jimą ir jie bus griežtai nu
bausti. Keršto nebus, bet 
teisingai bus nubausti t ie, 
kurie nusikalto.

Tuo tarpu pranešama,, 
kad Lenkijos policija suėmė 
Poznanėje keletą vokiečių, 
kurie pasirodė esą Vakarų 
Vokieti j. o s žvalgybos (Geh- 
leno agentūros) agentai. 
Poznanė (vokiečių vadina
ma Pozenu) kadaise buvo 
žymiai suvokietintas mies
tas ir jame dar liko nema-lkas dar negaminamas, 
žai vokiečių ir suvokietintų ' Tuo tarpu tarybiniai in- 
lenkų. • Ižinieriai darbuojasi ir prie

Washingtonas. — Sena
torius Lehmanas ir kiti li
beraliniai senatoriai ragi
no. kad Senatas atgaivintų 
mokyklų statybos bilių, ku
rį atmetė atstovų butas.

Nixonas užtikrino Čiangui, 
kad mes jo vis neaplęisim

Taipei. — Formozbs sos- 
tinėjė apsilankė vice - pre
zidentas 
atvyko po trumpų vizitų

Nixonas, kuris čia

ManilojeFilipinų sostinėje 
ir pietų Vietnamo sostinėje 
Saigone.

Nixonas atvežė 
privatinį laišką nuo Eisen- 
howerio, kuriame Ameri
kos prezidentas užtikrina 
Čiangą, kod jis. “nebus ap
leistas”, kad Amerika jį

Čiangui

praeityje.
Po apsilankymo Formo- 

zoje Nixonas išskrido į 
Bangkoką, Thailando sos
tinę.

Leningradas. — Čia at
vyko Irano šachas.

Sovietai jau turi automobilį, 
kurį varo sprūsminis motoras

Maskva.— Maskvos laik
raščiai sako, kad Tarybų 
Sąjungos inžinieriai jau iš
dirbo sprūsminį (jet) auto
mobilį. Tas automobilis ga
li važiuoti 135 mylių per 
valandą greičiu. Jis tapo 
išdirbtas Gorkio vardo au- 
to-fabrike- Masiniai jis kol

atominio motoro automobi
lio. Atominis automobilis 
tuomi būtų geras, sako ta
rybinė spauda, kad mies
tuose pranyktų kenksmingi 
garai, kuriuos dabar auto
mobiliai savo benzinu pa-, 
skleidžia.

ORAS NEW YORKE
Vėsu, giedra

>
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JŲ “KULTŪROS KONGRESAS”
PER ILGĄ LAIKĄ klerikalų ir jiems artima spauda 

rėkė, būbnijo apie birželio 30 ir liepos 1 dd. šaukiamąjį 
Chicagon “Lietuvių kultūros kongresą.”

Tai buvo liethviškų klerikalų kongresas, bet jam 
pritarė, jame dalyvavo ir neklerikališkų žmonįų.

Į tą sąskridį vyko iš visų lietuviškų kolonijų—Ame
rikos ir Kanados — kunigai, vargonininkai, zakristijo
nai, minyškos; vyko ten ir kitokios rūšies klerikalų vei
kėjų ir neveikė jų.

Kongreso sesijos tęsėsi per dvi dienas—šeštadienį 
ir sekmadienį. Mes ten savo reporterio neturėjome, to
dėl negalėjome “iš pirmų rankų” paduoti žinių. Esame 
priversti tenkintis tuo, ką paduoda apie kongresą Chi- 
cagos klerikalų laikraštis Draugas (naudojamės jo ap
rašymais, tilpusiais to laikraščio laidose iš liepos 2 ir 3 
dienų).

Kongresas įvyko Sherman viešbuty. Jame dalyvavo 
“daugiau 700” žmonių—niekeno nerinktų,—kas norėjo, 
tas ten dalyvavo.

APIE Z. ANGARIETĮ- 
ALEKSĄ

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
birželio mėn. 14 d.) vienas 
Lietuvos darbininkų judė-( 
jimo istorikų, R. Šarmaitis, 
parašė ilgoką straipsnį apie 
Zigmą Angarietį-Aleksą.

, _ Angarietis buvo plačiai 
žinomas ir Amerikoje, nes 
jis daug rašė amerikinei 
lietuvių spaudai. Pirmojo 
pasaulinio karo metu jis 
rašė “Keleiviui” ir “Kovai.” 
“Keleivis,” rodosi, išleido ir 
jo parašytą vieną brošiūrą. 
Vėliau jis rašė žurnalui 
“Naujajai Gadynei,” taipgi 
“Šviesai” ir kitiems laik
raščiams straipsnių.

Dėl to, mes. manome, 
skaitytojui bus įdomu pla
čiau susipažinti su Zigmu 
Angariečiu-Aleksa; mes. čia 
paduosime kai kurias iš
traukas iš to straipsnio. .

R. Šarmaitis rašo:
“Revoliucinėje Lietuvos 

darbo žmonių išsivadavimo 
kovoje, marksizmo-leniniz
mo idėjų skleidėjų mūsų 
krašte eilėse žymią vietą 
užima Zigmas Aleksa-An- 
garietis. Tai buvo vienas 
iš pirmųjų Lietuvos bolše
vikų, dar iki Spalio revoliu
cijos. pradėjusių k o v o t i 
prieš oportunistus Lietuvos 
darbininkų judėjime, už le
nininio tipo marksistinės 
darbininkų partijos sukūri
mą mūsų krašte.

°Z. Aleksa gimė 1882 m

raštelis ragino žemės ūkio 
darbininkus vystyti ne tik 
ekonominę, bet ir politinę 
kovą, informavo skaityto
jus, apie Rusijoje ir užsie
nyje vykstantį revoliucinį 
darbininkų’ judėjimą.

- “Caro valdžios agentai 
susekė Z. Aleksos veiklą. 
1909 m. birželio mėn. jis 
buvo Marijampolėje suim
tas ir 1911 m. rudenį nu
teistas 4 metams katorgos 
darbu. L S

“Sėdėdamas sunkiomis 
sąlygomis kalėjime, Zigmas 
Aleksa parodė daug energi
jos ir darbštumo, bendra
darbiaudamas socialdemo
kratinėje lietuvių spaudoje, 
parašydamas keletą moks
linio - tiriamojo pobūdžio 
darbų, pasirodžiusių atski
rais leidiniais 1909-1913 m.”

'1915 metais jis buvo iš
tremtas į Sibirą. Toliau:

I “Rašydamas iš Sibiro iš
tremties, nuo Angaros upės 
straipsnius į Anglijoje ir 
JAV ėjusius lietuvių socia
listų laikraščius, Z. Aleksa 
pasirašinėjo juos Z. Anga
riečio slapyvardžiu, kuris 
ilgainiui tapo jo antrąja 
pavarde.

“Atvykęs 
voliucijos į 
Angarietis 
pradėjusios 
redagavimą, į bolševikų 

! partijos lietuvių rajono vei
klą . Griežtoje kovoje prieš 

• oportunistus, siekusius nu- 
birželio 13 d. Vilkaviškio vesti Petrogrado lietuvių

po Vasario re- 
Petrogradą, Z. 
įsijungė į jau 
eiti “Tiesos”

savo straipsniuose Z. An- , 
garietis aistringai kovojo 
prieš trockininkus, zinovje- 
vininkus, dešiniuosius, po- 
puliarizavo Tarybų Sąjun
gos laimėjimus, demaskavo 
fašistus ir jų nacionalistinę 
ideologiją.

Reikšmingą barą Z. An- 
; garietis išvarė tyrinėdamas 
Lietuvos revoliucinio judė
jimo istoriją. Dar 1921 m. 
išėjo iš spaudos du tomai 
Z. Angariečio knygos “Lie
tuvos revoliucinio judėji
mo ir darbininkų kovos is
torija.” 1|934-1935 m. par
tinių mokyklų .reikalams 
buvo, rotatorium padaugin
ta jo 
puslapių “Lietuvos Komu
nistų partijos istorija.” Ei
lė kitų Z. Angariečio istori
nių raštų yra taip pat išėję 
atskirais leidiniais.

pie 770 mašinraščio

Be gausaus literatūrinio 
palikimo, išspausdinto LKP 
periodinėje spaudoje, Z. 
Angarietis paliko daugiau 

Į kaip 90 brošiūrų ir knygų.
“Visą savo gyvenimą pa

aukojęs kovai už šviesesnę 
Lietuvos darbo žmonių at
eitį, Z. Angarietis nesulau
kė jų pergalės dienos. Jis 
mirė 1940 m. gegužės 22 d.”

Laiškas Redakcijai
Gerbiamas R. Mizara:

Kiek laiko atgal rašėte 
Laisvėje, kad mažai ką girdė
ti iš Dzūkijos. Aš šiomis die
nomis gavau laišką iš Dzūki
jos. Laiškas neilgas, bet įdo
mus. Laiškas prasideda taip:

"Po ilgos pertraukos rašy
mo1, gavęs jūsų malonų laiš
ką, rašau jums atsakymą. 
Mes esame visi sveiki ir gyvi, 
išskiriant brolį Praną, kuris 
yra žuvęs nuo fašistines ran
kos. Toliau rašo:

"Mano šeima suisideda tik 
iš dviejų asmenų—aš ir žmo
na. Dirbame kolūkyje ir gy
venimu nenusiskundžiame. 
Laikome savo gyvulius, paukš
čius, gauname sodybinius skli- 
pus be to gąuname iš kolūkio 
grūdais ir pinigais. Per karą 
sudegintą Masteiką, atstatėm, 
dabar kaimas gražiau atrodo 
kaip prieš karą”.

O kiek čia fašistapalaikiai 
pyirašo ir prišneka, kad Lie
tuvoje nieko nėra, esą visi lie
tuviai išvežti iš Lietuvos. Jei
gu mūsų krašte yra suorga
nizuoti (pieskynuose) kolū
kiai, tai kiek jų tauškalai ver
ti. Aš parašiau jam, kad- pla
čiau parašytų man, p jis gali 
gerai rašyti,—tai ne mano ra
šymas.

Draugiškai
J. Gaicbs

joje respublikos prezidentas 
priiminėja pasiuntinius bei ki
tus užsienio valstybių 
vus.

šalia senosios Prahos 
me ir naująją Prahą: 
kvartalai apstatomi dideliais 
5-6 aukštų namais.

iVieną dieną prie'krautuvių 
vitrinų būriavosi daugiau žmo
nių, negu paprastai. Pasiro
do, buvo žymiai sumažintos 
kainos. Kai kurios prekės at
pigo net 40-Čia procentų. Tai 
penktasis kainų sumažinimas 
pokario metais, ir šį kartą 
pats didžiausias.
Čekoslovakijos antrasis penk

mečio planas numato padidin
ti pramoninės gamybos apimtį 
maždaug pusantro karto. Bus 
pastatyta dvidešimt stambių 
hidroelektrinių. Tarybų Są
jungai padedant, statoma/ 
atominė elektrinė, kuri penk
mečio pabaigoje duos šaliai^ 
pramoninę srovę.

—Turtinga jūsų šalis! — 
kreipiausi į vieną Čeką.

—O kodėl mums nebūti tur
tingiems? —linksmai tarė jis. 
—Juodąjį auksą kasame? Ka
same. Baltojo aukso turime? 
Turime. žaliojo aukso yra? 
Yra...

I —O kas tas žaliasis auk
sas?

atsto-

matė- ’ 
ištisi

D. RODĄ

PADUOSIME iš klerikalų laikraščio ištraukas apie 
kalbėtojų kalbas, sakytas tame kongrese.

Kaž kokia kanadietė dipuke Iz. Matusevičiūtė sakė:
“Mūsų šviesuomenė gerai įsikuria, pasipuošia ir pa- 

pietauna, apie tai rašoma spaudoje, bet laikraščiai ne
rašo, kad jų vaikai tekalba angliškai. Mums reikia ug
ningų kunigų, pamokslininkų, kaip buvo kun. Lipniūnas 
Vilniuje.

“Vienuolynai Lietuvai yra labai daug nuveikę, nuo 
pat jėzuitų įsteigtosios jėzuitų akademijos. Daug šioj 
srity daro tėvai pranciškonai; Nekalto Prasidėjimo se
seris.

“Kun. J. Prunskis priminė, kad dabar daug kur į 
lietuviškas pamaldas mažiau žmonių tesusirenka, kaip į Varšuvos 
angliškas. Lietuvių pareiga jas lankyti. ’ Lietuviai turi j stitutą,
eiti į lietuvių parapijų komitetus, į organizacijas parapi- I vimą antikarinėje studehtų Į mentų.^ Tai padėjo grei- 

.................................................................. ! demonstracijoje 1904 metų $au sutelkti evakuotus pir-

i apskrities Obelupių kaime, rajono ^ganizaciją seno
sios Lietuvos socialdemo- 

keliais, Z.
i

jose, įnešti ten lietuvybės dvasią. x
«r ------- - - -

retų ne vien premijų formomis operuoti. . Kas gimęs 
kurti, jis kurs ir silkės uodegą valgydamas. Svarbu jau
nime ugdyti lietuviškumą.

“Benediktinė seselė Rafaelė kalbėjo lietuvių trem
tinių seselių vardu.

“Dail. V. Jonynas... suminėjo, kad lituanistinės mo
kyklos reikalingos seniams, nes vyresnieji lietuvybę par
duodu už dolerį. Kultūra—šiltadaržio gėlė. Ji neauga 
kaip dilgė pakelėj. Tautos kultūrą perka kūrybinėmis 
pastangomis. Mes garbiname aukso jautį, ir žus tie, ku
rie jį garbina. Ne vienas dailininkas, rašytojas jaučiasi, 
kad jis visuomenei nereikalingas. Turėkime drąsos pri
sipažinti, kad visi esame kalti. Kultūra nėra pakelės 
žolė, o augalas,^ kuris mėgsta šiltadaržio šilimą/’

Blaiviau kalbėjo Dr. J. Pajaujis (liaudininkas, ar 
koks jis ten—šiandien sunku liaudininką bei socialistą 
atskirti nuo klerikalo) Pajaujis:

“Perspėjo nevaizduoti Lietuvos, kaip išnaikintos, 
* išdeportuotos. Tai kliudo mūsų laisvės pastangas, nes 

sunku būtų rasti draugų vaduoti tautą, kurios nebėra...”
Kaž koks dr. Paplėnas ragino:
“’.Politinės, ar pasaulėžiūrinės skirtybės neturi lietu

vių daryti priešais. Kultūros fondus skatinama persior
ganizuoti į teisines institucijas, valstybės pripažintas, 
kad aukotojai galėtų gauti atskaitymus valst. mokes
čiuose.”

Tai parodo, kad dr. Paplėnas mano 
fondų, neregistruotų, viršūnėse yra nemaža vagių, ku
rie visuomenės sudėtus pinigus graibstosi.

Vyskupas V. Brizgys, atrodo, bus neišmintingiausiai 
ten nukalbėjęs. Jis “pasiūlė pareikšti protestą prieš 
nehumanišką lietuvių naikinimą Lietuvoje.”

O kun. Prunskis sakė, kad jis skiriąs naują $500 
premiją “patriotinės ir religinės dainos konkursui.”

, \ Atrodo, kad tame kongrese neprabilo apie kultūrą 
- nei kun. J. Balkūnas, nrigi P. Grigaitis. Dėl to humoras 

labai nukentėjo.

pasiturinčioje ’ šeifrioje.
Aleksa mokėsi Marijampo- kratų partijos 
les gimnazijoje. Po to'jis Angariečio vadovaujami, 
1902^ m. nuvyko mokytis į į Petrogrado lietuviai bolše- 

. veterinarijos iR-'vikai apvalė savo organiza- 
is kur už dalyva-|cįją nuo menševikinių ele- 

, Tai padėjo grei-

Dail. A. Rūkštelė priminė, kad Kultūros Jondas tu- į pabaigoje buvo pašalintas, mojo pasaulinio karo pra- 
' Dar besimokydamas gim- džioje į Rusij0S gilumą Lie- 

r/. Aleksa pradėjo tuvos darbininkus ir vals- 
susipažinti su K. Markso ir j tieeius aplink bolševikų

u

nazijoje

mojo pasaulinio karo pra-

/ —Apyniai. Kai geriate če
koslovakišką alų, prisiminki
te, kad jame yra geroka do
zė žaliojo aukso.-..

čekas pagalvojęs pridūrė': 
—Bet yra dalykų, branges

nių už auksą. Tai “pratelstvo 
se Sovetskym Svazem”—drau- « 
gystė su Tarybų Sąjunga. — .J 

! Iš jūsų šalies mes gauname’/ 
visa tai, ko mums trūksta.

Čekoslovakija prekiauja su 
daugeliu pasaulio šalių. An
tai. “\ude pravo” laikrašty

 

je teko (skaityti, kad čekoslo
vakiški Ynotocikliai “Java čž” 
eksportuojami net į 105 šalis.

pakitimai vyksta 
j Čekoslovaki jos kaime. Respu- 
- blikoje jau susiorganizavo 
daugiau kaip 7 tūkstančiai že
mės ūkio kooperatyvų, kurie 
vienija šimtus tūkstančių vals

tiečių šeimų. Nuolat auga 
; valstiečių materialinė gerovė. f 
r-^cekfhųe nemačiau nė yienofc» 
medinio mllno. Mums aiškino, 
kad medinių namų yra tik 
Slovakijoje. Kiekvienas Čeki
jos miestelis ir kaimas yra 
elektrifikuotas.

12 valanda. Pasigirdus pir
mam laikrodžio dūžiui, bokš
te atsidaro du langeliai, ku
riuose paeiliui pasirodo šven
tieji. Kiek žemiau juda kitos 
figūros — šykštuolis, Karys, 
Puošeiva ... Kai tik laikro
džio dūžiai nuščiūva, lange
liai tuojau užaįdaro, visos fi
gūros susj/ja. Pasigirsta gai
džio gipdo jimas...

Į rotušės bokštą pradėjome 
kopti 'plačiais laiptais, po to 
siauru suktuku, pagaliau, kai 
pavargome, pradėjome kilti 
liftu.
ta bokšte Praha, 
j omo į savotišką 
bokštų ir bokštelių 

Matėme ypač 
ir gotikos stiliaus pa- 
Profesorius Kraizinge- 
ris, supažindinęs mus su svar
biausiomis miesto dalimis, pa
pasakojo, kad Praha buvo va
dinama įvairiai:; šimtabokšte 
Praha, Auksinė Praha, Pa
mote Praha ir t. t.

—Iš Pamotės Prahos ji da
bar tapo Motina Praha.—pa
reiškė jis. — Auksinės Prahos 

pavadinimas pasiliko, tik su 
tuo skirtumu, kad anksčiau ji 

buvo auksinė kapitalistams, o 
dabar—darbo žmonėms. .,

(Bus daugiau)

(Tąsa) ;
.Norint apžiūrėti miestą, ku

riame yra apie vienas milijo
nas gyventojų, be abejo, rei
kia daug laiko. Bet, turėdami 
nepakeičiamą ekskursijos va
dovą — profesorių Aleksiejų 
Kraizingeri, kuris atvyko su 

I mumis iš Karlovy Vary, mes 
kiekvieną pusvalandį turtėjo- 
me vis naujais ir naujais įs
pūdžiais. šis energingas ir 
linksmas čekas puikiai žinojo 
miestą, jo istoriją.

—Nuo čia pradėsime žvelg
ti iš karto į šešis šimtmečius, 
—pareiškė profesorius, kai 
mes, išlipę iš autobuso, susi
rinkome ant Karlo istorinio 
Uito. Tai sakydamas, jis tu
rėjo galvoje ne tik ilgaamžę 
Prahos istoriją, prasidedan
čią IX amžiuje, bet ir jos ar-

kai

Čekoslovakijos 
respublikoje
(Kelionės įspūdžiai) 

do, palyginti, neseniai,
pirmasis Čekoslovakijos darbo 
žmonių prezidentas Klemen
tas Gotvaldas čia paskelbė Če
koslovakiją liaudies demokra
tine respublika.

Čia pat ir garsieji Prahos Į 
rotušės kurantai, laikrodis, 
kurį prieš 450 metų įrengė 
talentingas meistras Hanušas. 
Laikrodis rodo ne 
das, bet ir dienas, 
metus, o taip pat 
mėnulio padėtį.

Iš muziejaus nuvykome į 
Prahos Panteoną. Tai — di
delis, impozantiškas pastatas, 
įeinant į jį, pasigirdo gedu
linga vargonų muzika. Gedu
lingos melodijos užlieja aukš
tus pastato skliautus, skver
biasi į požemius, sukeldamos 

'liūdną, o kartu iškilmingą 
chitektūrą, kurios paminklai 
išliko iš kiekvieno šimtmečio. 
Karlo tiltas pastatytas XIV 
amžiuje. Abipus jo—-didžiu- 
liai bokštai su pravažiuojamo
mis angomis, o ant paties til- 
ti—penkiolika dvigubų skulp
tūrinių grupių. Tai vienas iš 
seniausių tiltų Prahoje. Da- 
bar yra trylika tiltų, nutiestų 
per plačią Vltavos upę, pri
menančią mūsų Nemuną ties 
Kaunu.

Nuo Kario tilto atsiveria' 
puiki miesto panorama; Di
dingai plaukiančioje Vltavoje 
kaip veidrodyje atsispindi re
to grožio miestas. Vietomis 
upės vanduo išsišakoja ir tarp

tik valan- 
mėnesius, 
saulės ir

F. Engelso raštais; Varšu
voje jau artimai bendravo 
su socialistinio judėjimo da
lyviais, padėdamas jiems 
spausdinti nelegalią litera
tūrą. 1905-1907 metų revo
liucijos Rusijoje poveikyje 
Z. Aleksa pradeda aktyviai 
dalyvauti revoliucinėje ko
voje. 1906 metais įstojęs į 
Lietuvos socialdemok ratų 
partiją Vilniuje, jis netru
kus pasidarė vienu iš ' re
voliucionierių profesionalų.

“Kada 1905-1907 metų re- 
. voliucijos, marksizmo - leni
nizmo idėjų įtakoje Lietu
vos socialdemokratų parti
joje išryškėjo /nors ir ne
nuosekli dar revoliucinė 
srovė (vadinamoji Vilniaus 

atskira Šiaulių

Aleksa paremia šią srovę, 
1^07 m. Lietuvos socialde
mokratų partijos Krokuvos 
suvažiavime stoja už Lietu
vos socialdemokratų parti
jos suąijungimą su Rusijos 
socialdemokratų darbinin
kų partija. .

“Dirbdamas nuo 1907 m. 
Panevėžio, o paskui Suval
kijos rajonuose, Z. Aleksa 
ypač daug dėmesio skyrė 
partinio darbo išplėtimui 
žemės ūkio darbininkų tar
pe, jų kovos su išnaudoto- nėję spaudoje, 
jais organizavimui. Tuo j vo “Komunistą” (1918-1932 
metu, kai Stolypino reak
cijos laikotarpiu daugelis 
socialdemokratų pasitrau-' 
kia iš partinio darbo, nu
eina likvidatorių keliais, Z. 
Aleksa atkakliai tęsia revo
liucinį pogrindinį darbą, 
1908* m. gruodžio mėnesį 
Marijampolėje prądeda leis
ti nelegalų lauko darbinin
kams skirtą laikraštėlį 
“Darbininku žodis.” Laik-

opozicija, 
, jog dabartinių socialdemokratų grupė), Z

NIEKAM NEUŽDRAUSTA plepėti apie kultūrą. 
. Bet suminėtieji asmenys, kurie kalbėjo “apie kultūrą,” 
pjepėjo nei šį nei tą. ' f

Kalbėti apie lietuvišką kultūrą tegali žmogus tik 
Su tyra sąžine. Norint lietuvišką kultūrą ir lietuviškas 
tradicijas palaikyti, reikia palaikyti tamprius ryšius su 
savo gimtuoju Kraštu, su Lietuva. .

Na, o šitie, asmenys, jei įmanytų, Lietuvą laše van
dens nuskandintų. Juk tai tie patys elementai, kurie 
muolat sielojasi, kad juo greičiau būtų karas, kad Lietu
vą atomo bomba nusiaubtų.

Tai'tie patys’žmonės, kurie prakeikia tuos, kurie 
. Susirašinėja su Lietuvoje gyvenančiais savo artimaisiais.

Tokia kultūra, kurią jie ten skelbė, gali patikti kun. 
JPrunskiui ir vyskupui Brizgiui, bet ji yra svetima lie
tuvių tautai. . .

partiją kovai Tarybų 
valdžią, už socialistines re-

“1918 m. lapkričio pa
baigoje, RKP(b) CK siun
čiami, į Vilnių atvyksta ne
legaliam pogrindiniam dar
bui V. Kapsukas, Z. An
garietis ir eilė kitų vado
vaujančių darbuotojų. V. 
Kapsukas ir Z. Angarietis 
kooptuojami į LKP CK na
rius.

“1918 m, pabaigoje ir 1919 
m. pradžioje Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai ma
siškai pakyla į kovą už Ta
rybų valdžią. Vadovauja
mi tik ką susikūrusios Ko
munistų partijos, darbinin
kai ir valstiečiai vijo lauk 
kaizerinius okupantus, jų 
prieglobstyje sudarytus 
buržuazinius komitetus ir. _ i ' i.k. i • •' i \ • įnamy; panašiai kaip Veneci- kure Darbininkų ir valstie- j jojCj plaukioja laiveliai. Prie
čių tarybas. 1918 m. gruo
džio 8 d. sudarytoje Lietu
vos Laikinojoje revoliuci
nėje į darbininkų ir valstie
čių vyriausybė j e V. Kap
sukas užėmę vyriausybės 
pirmininko, o Z. Ąngarie-

plaukioja laiveliai. Prie 
tiltų skraido debesys baltų žu
vėdrų.

Praėję Parako bokštą, pa
tenkame . į Prahos senamiestį, 
susipažįstame su vienu iš se
niausių miestų teatrų — Ty-’ 

I los vardo teatru. Priešais šį
tis — vidaus reikalu ko-1 teatrą neseniai atstatytas Ko- 
misaro postus...

“Su didžiuliu atsidėjimu
Z. Angarietis dirbo parti-

Jis redaga-

senasis Prahos 
universitetas, 1947 metais 
šventęs 600 metų jubiliejų.

Kiek ilgiau .apsistojome Se
nojo Miesto' aikštėje. Tai is-, 
torinė vieta. Čia prasidėjo il
gai, trukę husitų karai. XVII 
amžiaus pradžioje čia buvo 
numalšintas čekų patriotų su
kilimas prieš Habsburgus bei' 
Vieną ir nužudyti 27 sukilimo 
vadovai. Tuo pačiu trijų šimt
mečių laikotarpiui buvo likvi
duota čekų nepriklausomy
bė ... Aikštės viduryje stovi

rol in urnas

m„ “Kibirkštį” (1924-1926 
m.), “Balsą” (1928-1933 m.), 
“Partijos darbą” (1931-1933 
m). Ne tik jo redaguotuo
se periodiniuose, bet ir 
“Tiesoje,” “Darbininkų at
stove,” “Priekale” — visuo
se legaliuose ir nelegaliuo
se LKP leidihiūosė gausu 
Z. Angariėčio straipsnių didingas paminklas Janui H'u- 
politiniais, istoriniais, iilo- su i. Naujus, džiaugsminguspolitiniais, istoriniais, filo
sofiniais klausimais. Šiuose istorinius įvykius aikštė išvy-

o kartu 
nuotaiką... Gausūs lankytojai 
išsirikiuoja po du ir leidžiasi 
laiptais žemyn. Tamsiame 
kambaryje pamatome švelnia 
elektros šviesa apšviestą Kle
mento Gotvaldo veidą. . .

Prahos Panteone šu didele 
meile ir pagarba įamžintas 
žuvusiųjų už Čekoslovakijos 
išvadavimą tarybinių karių at
minimas. Tarybinės Armijos 
garbei įrengtas specialus kam
barys, papuoštas tarybinių 
karių, kovojusių už Čekoslo
vakijos išvadavimą, skulptū
romis. 9

Po pusvalandžio jau 
me Prahos Kremliuje, 
vietoje gimė Praha.

įeinant į Prahos 
kiekvieną sustabdo 
bokštais šaunančios 
švento Vito bažnyčios grožis, 
šis nuostabus gotikos stiliaus 
pastatas 
metų.
meninės 
veikslų, 
rinių.

Mums
Prahos Kremliaus sales. Vla- 
dislavo salę, įrengtą 1500 me
tais, nepaprastai gražiai ar
chitektūriškai apipavidalintą, 
galima pavadinti tiesiog aikš
te : jos ilgis — 61 metras, o 
plotis — 16 metrų. Kadaise 
čia vainikuodavo karalius. Di
delį įspūdį taip pat sukelia 
Ispanų salė, kurios ilgis — 44 
metrai, plotis — 22 metrai, 
aukštis — 12 metrų. Vien 
šios salės apšvietimui naudo
jama 3 tūkstančiai elektros 
lempučių. Dabartiniu metu

Prieš mus atsidarė Šimu 
Mes žiūrėj 

įvairiaspalvį'

b u vo
ži oje

stogų, 
mišką.c 

baroko 
statų.

daug

Kremlių, 
aukštais 
į dangų

buvo statomas 600 
Bažnyčioje yra aukštos 

vertės skulptūrų, pa- 
vitražų bei kitų kū-

parodė įspūdingas

Londonas.—Indijos prem
jeras Nehru ir Pakistano 
premjeras Ali susitiko čiat 
(kur jie abu dalyvauja BrijJP 
tani jos Komonvelto konfe? 
rencijoje) ir tarėsi apie 
Kašmiro konfliktą. Ali pas
kui sakė, kad pasitarimas 
nedavė jokių apčiuopiamų 
rezultatų.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 10, 1956



BALTIMORE, MD.
JM/srgaitė pašovė policmoną, 
o policmonas ją

Baltimorėje kriminalizmas 
lipa aukštyn kasdieną. Jau
nuoliai jau pradeda ginklus 
nešiotis gatvėmis ir parkuose. 
Policistas Thomas Matthews 
pamatė mergaitę, Norma Ruth, 
Patterson Parke su šautuvu 
rankose. Policmonas prisiar
tino prie Ruth.- Atkišdama 
šautuvą į policmoną mergaitė 
suriko: “I’ve got a gun”, ir 
šovė į policmoną, bet nepatai
kė, ir metėsi bėgti. Policmo
nas vijosi. Parko policmonas, 
pamatęs tai, davė signalą. 
Pribuvo daugiai policijos pa
gaut mergaitę. Mergaitė pa
šovė vieną policmoną, o po
licmonas ją.

Tokiu ir tam panašių įvy- 
įų, vagysčių, prievartavimų, 
aug. Ieškoma išeičių, kaip

sulaikyt jaunuolių blogumus. 
Vieni pataria: daugiau polici
jos, kiti sako, kad reikia 
daugiau bažnyčių. Man atra
do, kad jau ir dabar perdaug 
bažnyčių : ant nekuriu gatvių, 
net po dvi ant vieno kampo. 
Reikia žinot, kad paimti jau
nuoliai Juvenile teisme pasisa
ko, kad jie yra bažnytinių 
tėvų vaikai.

O juk yra žinoma, kad baž
nyčia mokina ne humanizmo, 
o tik poteriaut. Aš kai šian
dien atsimenu kai buvau jau
nuolis LietuVoj, turėjau mal
daknygę, į kurią turėjau įdė
jęs mažyčius abrozėlius. Aš; 
patėmijau kitoj pusėj abrozė-1 

S^,‘o buvo parašyta: “Už kož- 
*ną sukalbėjimą šios maldelės 

300 dienų atlaidų’’. Aš pama
niau, kad tai lengvas būdas 
nuo griekų atsikratyt. Jeigu
ir šiandien yra tokių lengvų 
griekų atleidimų, tai kodėl 
negriešyt? Tai ką gelbsti, kad 
Juvenile Court teisėjai įsaki
nėja jaunuoliams, kad lanky
tųsi daugiau į bažnyčias. Tik 
vienas teisėjas padarė maž
daug skirtingiaui: teisėjas Un- 
thank nusijuosė savo diržą pa
davė jaunuolio (kuris buvo 
teisiamas) tėvui ir pasakė: 
“Tu žinai, ką tu turi daryt su 
£uo diržu’’. Ar tai reikia lauk- 
*t/, pakol teisėjas paduos dir
žą ? O kur tėvo diržas? Well, 
nekurie tėvai sako: “Neturi 
vaikų, tai neturi nei širdies’’. 
Tokie tėvai, gal pasakys ir 
ant teisėjo “kad neturi šir
dies”.
“SALUTE” PREGRESUI!

Turiu noro padėkavot Pro
gresui Už parašymą: “GYVE
NIMAS LAISVOJE ŠALYJE” 
(Šviesoje No. 2-am, 1956 m.) 
Kuomet perskaičiau Progreso 
parašytą apie mainierių gyve
nimą, Atsiminiau savo sunkų 
mainų gyvenimą, kur išdirbau 
7 metus, kuomet atvažiavau 
iš Lietuvos į šią šalį.

Pregresas* sako: “Anglies 
kompanijos pastatyti neva na
mai žiemos laiku, šalčiams 

žėjus, mainieriams buvo ne- 
1 pakenčiamas gyvenimas”, ži
noma, tokiuose namuose žie
mos laiku šalčiai, o vasaros 
metu: karščiai, mainierius kan
kina.

Toliau Pregresas sako : “šei
mininkė su savo vienuolikme- 

. te dukrele visiems nuogiems 
vyrams nuplaudavo suodinas 
nugaras. Kiti vyrai su nuogu
mu buvo apsipratę tarpe Sno- 
terų ir jie nebijojo. Tiktai 
Tarulis, savo gyvenime ne
pratęs prie tokių aplinkybių, 
pridengdavo delnu savo ‘sar
matą’. Dėl to šeimininkė ir 
josios jaunametė dukrelė iš 
tokio Tarulio elgesio gardžiai 
juokdavosi. Vieną kartą šei
mininkė sako : SimonaiAr 
tavę viskas kitaip, negu kitų 
vyrų, kad tu taip dangstai
si?....”A '

Tai yra 100 procentų tesy- 
ką Pregresas Šviesoj rasė, 

nes aš pergyvenau mainų sun-
kumus, kai atvažiavau į šią 
Šalj 1905 metais.1

Su nusiprausimu kaip ten 
nebūtų, nes tais laikais mai- 
nienai buvo vergų vietoje.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 10, 1956

Bet kad su poilsiu naktimis 
buvo dar aršiau. Nes tais lai
kais mainierių buvo paprotis, 
iš darbo parėjus, kaziriuot, ar 
pasistačius bačkutę gert. Na, 
žinoma, pabaigę alų einam 
gult. O tais laikais šeimininkė 
laikydavo po kelis burdingie- 
rius. Burdingieriai turėjo gu
lėt vienam kambary po 4 ar 
6 vyrus: kartais 3 į vieną 
lovą. Na, išsigėrę tų laikų ge
ro alaus, vieni miegam ra
miai, kiti krankščia, o kiti 
per sapną su kuo tai barasi, 
o dar kitas, kad jau droš su 
atgalia ranka tau j valgomą
ją, tai net žaibai akyse pa
sirodo.

Bet ką darysi! šeimininkei 
jei pasiskųsi, kad negali nak
timis ramiai miegot, tai gau
si atsakymą: “Tai pasiieškok 
kitur..O kur ieškosi ? Tais 
laikais vedusių buvo mažai, o 
pavienių buvo daug, tai tokis 
buvo mainierių gyvenimas.

Dabartiniu laiku nekurie 
sako: “Todėl anglys brangios, 
kad mąinerių algos perdide- 
lės”. žįrioma, tie taip nesa
kys, kurie mainose dirbo, o 
tie, kurie nedirbo, tai turėtų 
padirbėt, tai ir nesakytų 
“kad mainierių algos peraukš- 
tos”. .y/"

Kask norėtų, sužinot apie 
praeitų laikų mainierių gyve
nimą, ^turėtų perskaityt No. 
2ą šviesą, puslapyje 25-amc, 
kur Progresas^ aprašo plačiai 
praeitų laikų mainierių gyve
nimą. V.

Brockton, Mass.
Monteliškiam piknikui 
atvežtos dovanos

Liepos 1 dieną tikrai puikus, 
ideališkas oras buvo. Privažia-

I vo skaitlingai publikos į L.T. 
N. Parką. Buvo gerokai iš pla
čios apylinkės ne vien senosios 
kartos senelių, buvo .ir nema
žai jaunesniųjų. Tai vi,s geri 
patrijotai, pažangios spaudos 
rėmėjai; duosnieji išanksto pa- 

jsirūpinę atvežė gražias dova
nas. Taip vadinamas Moterų 
Stalas įvairiausiais valgiais 
buvo apkrautas, kur didelė di
džiuma migdolų namie paga
minti ir paaukoti. Apie auko
tojus moterų stalo komisija 
praneš.

Man pripuola pažymėti apie 
tas dovanas, kurios teko tiems, 
kurie buvo laimingi. Pirma 
dovana — ūkininkės P. Grine-
vičienės, iš Spencer, Mass., sū
ris ir vyno butelis. Worceste- 
rietės E. Kanapkienė ir J. Ju- 
sienė pasidarbavo — padarė 
$25.00. Jos pasidarbavo ir 2-ai 
dovanai — špakauskienės dar
bo gražūs du žiurstukai — pa
darė $13.70. 3-čia dovana, 
Stoughton, Mass., J. Ląvas ir 
Petrukaitienė paaukojo pantę 
“Four Roses”, sūri ir pyrago; 
jie patys pasidarbavo ir pada
rė $25.00.. 4-ta dovana — 
Norwood, Mass., Grybienės 
Valmaf ir Uždavinys — pirmo
sios rankų darbo gražus už- 
klodas (kaldra), case (12bt.) 
degtinės (sample) ; jie, patys 
pasidarbavo — padarė $25.00. 
5-ta dovana iš Dorchesterio, 
Mass., Kaliošai ir K. Jąnkienė 
vodkos butelį ir sūrį; jos pa
čios pasidarbavo, irgi padarė 
$25.00. Tas viskas parodo, kad 
pikniko publikoje buvo nema
žai neskūpuolių.

Abelnai humatoma, kad šių 
metų .piknikas ‘ nemažesnis bu
vo už praeiti; metų.

Programa buvo puiki ir pub
likai patiko. Dainavo per du 
išstojimus Laisvės Choras, va
dovybėje Wilma Hollis, iš 
Hartford, Conn. Gražiai, su
tartinai dainavo ir publika aty- 
džiai klausėsi. Dainavo South 
Bostono vyrų grupė, vadovybė
je S, Pauros; vedėjas , užka- 
mandavo visą publiką dainuo
ti. Dainos aidas ir per pušyiią 
nuskambėjo gana toli.

Laisvės jred. R. M i žara pasa
kė trumpą prakalbą, reikšda
mas viltį, kad dar ilgai turi 
gyvuoti Laisvė dienraščiu.

U J.

.......... - - f •*

WORCESTER, MASS.

Atminčiai

Edwardo Kanapkio 
kritusio mūšyj 1943 metų 
Liepos men. 10 d. Sicilijoj

Jis buvo vienintelis mūsų sūnus, tarnavo 
kariuomenėje parašiutininku - saržentu. 

Palaidotas Italijoje.

Tėvai :
JURGIS ir ELZBIETA KANAPKIAI

San Francisco, Cat
Žinutes iš mūsų kolonijos

Apie trys savaitės atgal mū
sų korespondentė Rožytė la
bai nuosekliai dalykus apra
šė, kas yra veikiama mūsų 
kolonijoje, kaip tai San Fran
cisco, San-Leandro ir Oaklan- 
de. Būtų gerai, kad Rožytė 
daugiau tokių žinučių rašinė
tų į mūsų, laikraščius,
Tėvų pagerbimo pažrnonys

Mes žinom, kad pagerbti 
motiną ar tėvą yra pagirtinas 
dalykas, ir net keistus papro
čius galima padaryti vertin
gais, jeigui sumaniai kas būna 
daroma. Todėl Oaklando ir 
San Leandro draugės tėvų pa
gerbimo dieną puikiai išnau
dojo geram tikslui, ir turėjo 
gražias pasekmes. Kiek man 

į buvo žinoma,' tėvų pagerbi
mo dienos pažrnonys, už pie
tus ir kitas vaišes, pelnas bus 
sunaudotas dėl darbininkiškų 
laikraščių. Pažrnonys įvyko 
pas gerai žinomus draugus 
San Leandro. Draugės mote
rys pagamino didelius ir pui
kius pietus, kad netik sočiai 
ir skaniai privalgėm, bet kas 
liko, sunaudojom laike vaka
rienės. Reiškia, kad už vie
ną kainą gavom du valgius,— 
pietus ir vakarienę.' Užbaigoj 
buvo atžymėta dviejų draugių 
gimtadieniai. Padainavus Hap
py. Birthday, skaniai ragavom 
gimtadienio tortą-pyragą. Ka
dangi diena buvo. rinktinai 
graži, saulėta, tai visi vadi
nami svečiai linksmai pralei
dom laiką atvirame ore tarpe 
medelių ir žolynų. ,

Vėrta pažymėti, kad publi
ką sudarėm no tik trijų mies
tu vietiniai lietuviai, bet turė
jom tris viešnias iš tolimesnių 
kolonijų ! A. Ziksienę iš Los 
Angeles, dvi jaunos draugės 
atvykę iš rytinių valstijų, Ma
deline, iš Worcester, Mass, ir 
d. Orline, iš Flushing, N. Y. 

j Jos svečiavosi pas Machulius 
Oaklando. Tad bendrai su 
mumis praleido laiką puošnia
me pažmonyje.
Kapinių darbininkų streikas

Jau antras mėnuo kaip iš
ėjo į streiką kapinių darbinin
kai. Tai paliečia mūsų did
miestį San Francisco, Daly 
City ii1 Colma, nes'ten randa

si visų kapinių centras; Sutar
tis buvo pasibaigus ir vadina
mi darbdaviai, kapinių asoci
acija vis vilkino ir nenorėjo 
atnaujinti sutartį. Pagaliau vi
sai pradėjo nesiskaityt su uni
jos reikalais ; T darbininkams 
kito išėjimo nebuvo kaip sta
tyti griežtą reikalavimą per 
streiką.

Kiek teko sužinoti, kapinių 
darbininkų Anija stato visai 
mažas pakaiuhš pagerinimui 
sąlygų, keletą centų daugiau 
mokesties į valandą: Darbi
ninkai neturėjo jokios medi- 

■ kalės pagalbos susižeidime ir 
laike ligos.. Darbdaviai ant 
tiek paneigia unijos reikala
vimus, kad net nenori kalbė
ti apie įvedimą pagalbos, kad 
būtų darbininkas apsaugotas 
nuo nelaimes. Dabartiniu lai
ku darbininkas, susirgęs ar 
sužeistas, turėjo savo lėšo
mis visa apsimokėti. Kadangi 
dirbtuvių darbininkai veik vi
sur turi tas sąlygas, tad ir 
kapinių darbininkai nori gau
ti panašiųį medikalių sąlygų. 
Griežčiausia laikosi prieš uni
jos reikalavimus katalikiškos 
kapinės. Dėl to darosi nepa
kenčiamos sąlygos, nes šimtai 
lavonų randasi pas laidotuvių 
direktorius, nes jau kapinių 
mauzoliejai perpildyti, tad 
kol gali, laiko lavonus pas 
laidotuvių direktorius, bet ir 
direktoriai pradeda protestuo
ti, jau daugiau negali pas sa
ve lavonų sutalpinti.

Darbininkai pikietupja ne
tik streiko paliestas kapines, 
bet ir laidotuvių įstaigas ir, 
kaip matosi, darbininkai lai
kosi vieningai. ,
Laimėjo ilgą kovą

Keturiolika asmenų paliestų 
Imigracijos Agentūros depor
tavimo, čia San Franęisco, ir 
artimoj apylinkėj buvo tą
somi po teismus per tris įme
tus ir laikomi po kaucija, 
taipgi turėjo j o vytis Imigraci
jos įstaigoje ir t.t. Ateivijos 
Gynimo Komitetas ir jų pa
sišventę advokatai aštriai ko
vojo prieš klastingus apkalti
nimus ir prieš deportavimą.

Birželio pabaigoje vieno 
longshoremano ir vieno grai
kų tautybės, Jim .Zivies, tapo 
panaikinta bylos ir atgrąžin- 

ta kaucija—išteisinti, nes ne
buvo jokių įrodymų jų •apkal
tinimui deportuoti.
Nori aptaksuoti unijistus

San Francisco mašinistų sky
rius 68, kuris turi arti 16,000 
narių, gavo pranešimą iš val
stijos seimelio, iš Sacramento, 
kad yra paduotas sumanymas 
seimelyje, kad unijos kiekvie
nas narys būtų: aptaksuotas; 
kiekvienas narys turės mokė
ti įstojimą $1 į metus ir po 4 
centus į mėnesį kaip taksų 
nuo nario į valstiją; o kai ku
rių unijų nariai turės mokėti 
$1 įstojimo ir po 6 centus į 
mėnesį vadinamų taksų.

Neteko sužinoti, ar unijos 
viršininkai darys kokį žingsnį 
protestais prieš tokį sumany
mą. Juk tai būtų apkrovimas 
mokesčiais unijos narių ir 
taipgi darbininkas būtų ap
krautas takšais nuo galvos iki 
kojų. O kada pradžia pavyk
tų tokiam sumanymui, tad ne
sigailėtų ir kitas organizaci
jas aptaksuoti.

Matyt ponai*.jau nesuranda, 
iš kur daugiau gauti lengvų 
pajamų, tad kimba pirmiau
sia prie darbo unijų, o pas
kiau bus paliestos ir kitos org. 
ir draugijos.
Apie mūsų draugus

Teko kalbėtis su Ievute La- 
pėniene. Ji labai patenkinta 
apsilankymu pas draugus ir 
drauges chioagiečius svečiuo
se ir taipgi smagiai jaučia
si, kad vilniečių suvažiavimas 
gerai pavyko. Ji turi norą pa
sidarbuoti Vilnies laikraščiė 
sustiprinimui ir skaitytojų ga
vimu;

Sakėsi, kelionė orlaiviu bu
vo šturminga ir nelabai “švel
ni”, bet viskas gerai pavyko,? 
ir ji labai dėkinga d. Jacobs 
už pasitarnavimą, kad nuvežė 
į stoti ir, sugrįžus, vėl patiko, 

‘atvežė į namus.
] Visų mylimas draugas Alex 
Mugianis jau ilgokas laikas 
užlaiko puikią sanitarišką 
barbernę ant McArthur Blvd., 
tarpe 79-os ir 80 Avė., Oak- 
lande. Teko ten užeiti ir per
sitikrinau, kad jis atlieka, 
puikų darbą plaukų kirpime 
ir barzdos skutime} Tai jau 
du1 mūsų draugai to amato 
Oakland e, ir abu geri specia
listai. Geros jiems kloties!

V. ir U. Burdai sakė, bai
gia apdirbti savo vasarnamį 
Clear Lake miestelyje, ii1 d. 
Burdienė mano praleisti kurį 
laiką savo vasarnamyje šią 
vasarą.

Drau'gė Marytė — Beauty 
Shop savininkė,— leidžia va- 
kacijas Los Angeles. • Geros 
kloties jum, drauge leisti va- 
kacijas, ir pasigauti saulės 
spindulių!

Alvinas

Shenandoah, Pa
ne-Tai ir dar vieno draugo 

tekome. Juozas Toleikis pasi
mirė birž. 28 dieną. Palaido

siom liepos (July) 2 d.
Draugas Toleikis paėjo iš 

Lietuvos Kauno rėdybos, Ra
seinių apskrities, Švėkšnos 
.miestelio. Amerikoj jis gyve
no 49 metus. Paliko savo gy
venimo draugę Matildą Tolei- 
kienę, kurios dabartiniu laiku 
sveikata nėra geriausia.

Toleikio palaikus palydėjo 
į kapines gana skaitlingas bū
relis draugų bei pažįstamų. 
Draugė Toleikienė pakvietė 
visus kurie dalyvavo laidotu
vėse į Kaziūno H otelį. Po už
kandžių visi skirstėsi- ir drau
gei Toleikienei linkėjo kuoge- 
riausios ištvermės.

Dabar apie tai, ką draugas 
Toleikis atliko gyvendamas 
Amerikoje. 1926 metais, ka
da angliakasių unija pradėjo 
griūt, niekas iš lietuvių dar
bininkų da neturėjo automobi
lių. Toleikis, turėdamas auto
mobilį, vežė delegatus, nepai
sė ar gaus apmokėti ar ne. Iš
ėjo taip, kad savo automobilį 
sužalojo.'. Draugai, kuriems 
rūpėjo pasiuntimas delegatų, 
rūpinosi atlyginti, bet vistiek 
negalėjo atlygint pilnai, bet 

draugas Toleikis nepadarė di
delio dalyko iš to. -Da-ir .dau
giau : ^Juozas Toleikis leisdavo 
savo namą mažiems mitingė- 
liams laikyti.

Tarpe 1926 ir 1927 metų 
Shenandoah, Pa., Lyros Cho
ras neturėjo chorvedžio ant 
vietos. Mūsų choro vedėja gy
veno Minersville, Pa. Drau
gas Toleikis ją nuveždavo ir 
parveždavo. Gelbėjo jis, kiek 
galėjo darbininkiškam judėji
mui.

Draugė Toleikienė taipgi 
daug yra prisidėjusi prie vis
ko.

Toleikio brolis liko dar gy
vas Lietuvoje. Stasys Toleikis. 

.Tąipgi ir sesuo Helena. Drau
gės Toleikienės sesuo dalyva- 

• vo laidotuvėse, tai Antanetė 
Lapinsky iš Brooklyn, N. Y. ir 
Margaret Urbon iš Easton, 
Pa. 1

Na, tai gal bus viskas. Pa
laidotas ant Kalvarijos Kalno 
kapinių. Buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Palaidotas be baž
nytinių ceremonijų. g

‘ J. P.

Chicago 111
Klerikalai, grigaitiniai 
ir lozo’raititunkai

“Šefui” Lozoraičiui atvykus 
Chicagon, įvyko neoficialė re
voliucija tarpe ponų, ponių ir 
kitų “veiksnių”. “Revoliucijos” 
priešakyje atsistojo grupė 
stambių biznierių, kuri sugū
žėjo į Daudžvardžio surengtą 
bankietuką. žmonių buvo la
bai mažai, bet kiekvienas daly
vis buvo šulais iš stuomens ir 
iš liemens. Paprastai ta stam
bių verslininkų grupė baliavo- 
ja su “Draugo” ir .“Naujienų” 
politikieriais ii- publika. Nors 
“Naujienų” ir “Draugo” bosai 
boikotavo lozoraitininkus, bet 
Oils, Margučio imperija ir tūli 
profesionalai užšriubavo tokią 
mašiną, kad Kazanauskai, Pa
keliai, Kuraičiai, Kuzai ir kiti 
atsisakė klausyt “Draugo” ir 
“Naujienų” komandos ir nu
tarė pademonsti’uot ir paba- 
liavot su ponu ir ponia Lozo
raičiais. Prie jų persimetė ir 
“Sandaros” redaktorius Vaidy- 
la ir Bajierčius, bendruome
niškas pilypas iš kanapių.

Kuraitis, kurio “raštus” tai- 
so “Naujienų” dirbtuvėje, že
mai pasikloniojo Lozoraičiams, 
kas iššaukė grigaitininkų vei
duose piktą grimasą.. Jis važi
nėjo Lozoraičius, rodydamas 
jiems Chicagos prašmatnybes.

“Naujienos” buvo pranešu- 
sios, kad Lozoraitis bus pike
tuojamas. Pasklydo visokių 
gandų. Gudragalviai šaipėsi ir 
krėtė šposus, kad pirmiau pi
ketus ruošdavo prieš komunis
tus, o dabar atėjo ir Lozorai
čio eilė. Kilo tokia maišatis, 
ka’d žinios apie pikietus buvo 
atšauktos. Tūli biznieriai kal
tina “Naujienas,” kad jos įsi
geidė padaryti iš Lozoraičio 
bolševiką.

Lozoraitis .su Daudžvardžio, 
Olio ir Biežio ir kitų pagalba 
susiuostė ne tik su stambiau
siais biznieriais, 'bet ir su tū
lais kunigais, kad įvaryti dar 
didesnį kylį į šimučio-Grigai- 
čio tarybą. Lozoraitis šliejo
si kur tik gali. Jis sveikino ii’ 
“kultūrininkų” kongresą, ku
riame dominavo kuniginiai ir 
kuriame buvo į padanges ke
liama tie laikai, kada Lietuvoj 
vienuolynai “kėlė kultūrą.”

Atidarytas Vasarnamis 
. •/

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas S-2338

Olio, Biežio ir Daudžvardžio 
parti j ūkė džiaugiasi, kad “so
cialistai” suvaryti į ožio ragą 
ir kad Lozoraitis pasidarė gar
senybe.

Didelė didžiuma Chicago® 
lietuvių skaniai juokiasi, kad 
pirtis jaują vanoja, o abidvi 
suodinos.

Paežerietis.

Lewiston-Auburn, Me.
Birželio 23 d. įvyko shower 

susituokti s\r svetimtaučiu vai
kinu. Stalai buvo apkrauti 
įvairiais valgiais ir gėrimais. 
Svečiai pasižvalgė sočiai. Po 
tam su armonika grojo A. 
Miliauskas, iš Rumford, ir S. 
Martink us, vietinis, griežė 
ant smuiko — šokiai tęsėsi iki 
vėlumos. Buvo svečių iš Mex
ico, Rumfordo ir daug vietinių 
atėjo. Man pasitaikė sėdėti 
tarpe dviejų Baltrušaitienių, 
tai Juzė Baltrušaitienė supa
žindino mane su meksikietėm, 
moterimis: Rašytini ene ir Lais
vės skaitytoja Karpiniene, ir 
trys čia buvo Jonušienės. Kun. 
Vaškys irgi dalyvavo. Jauna
vedės sesuo Vaznytė, 19 me
tų, tapo suvažinėta — mirti
nai metai tam atgal.

Yra smagu pranešti, kad 
A. Kairlakis jau gerokai su- 
sveiko. Linkiu jam ilgai pa
gyventi. Gal šį metą surengs 
piknikus Stuko pievoje, tai 
galėsim žalioje lankoje links
mintis. Mat, Alizas visuomet 
į parengimus atsilanko,

Beje, ir.Alešiūnas piknikus 
lankydavo, iš Lisbon Falls.

Girdėjau susirgo ir buvo nu
vežtas i hospitalį. Linkiu jam 
pasveikti.

Da F. Apšiegų sūnus pava
sario žvejoklėje pagavo raus
vą trautą apie 6 svarų. Tai 
didoka žuvis, ežere sumeške
riota.

P.S. Praeitoje koresponden
cijoje įvyko klaida. Pasakyta: 
grabą 
turėjo

nešė J. Kauneckis, o 
būti — Kanišauskas.

P. Petrov’

Bū 
klubo nariais

• Gerieji Laisvės patrijotai- 
skaitytojai, jau yra aukoję, 
gal prie progos ir vėl paaukos 
į Laisvės $15,000 fondą. Tai 
yra gražus ir pagirtinas dar
bas. Bet iki šiol dar nesu pa- 
tėmijusi, kad bent vienas mū
sų miesto Laisvės * patrijotas 
būtų įsirašęs į Laisvės Priete- 
lių klubą. Kodėl taip? Juk 
mūsų mieste yra gerų Laisvės 
patrijotų, kaip kad ir kituo
se miestuose. Tai kodėl čia 
pas mus nesudaryti 
klubą. Pagalvokime 

Pradžia jau yra.
bene bus pirmutinė, 
tpjo 'į Laisvės Prietelių klubą 
pasimokėdama metinę tmokes- 
tį $25.00. Būtų labai gražu, 
kad ir daugiau draugų tą pa
tį padarytų. Tada būtų gali
ma turėti pastovų Laisvės 
Prietelių Klubą, didinti jį na
riu skaičium ir pasėkmingiau 
rūpintis Laisvės reikalais.

Lauksime pasirodančių dau
giau Laisvės Prietelių mūsų 
gražioje kolonijoje — Bing- 
hamtone. O. Wellas

Prietelių 
draugai. 
Onytė S. 

kuri įs-

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

OCEAN VIEW
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.



Įvairūs atsitikimai
Jaunas 20 metų kareivis 

Richard W^lls aną dieną sku
biai vežė savo 18-ametę žmo
ną Nancy į ligoninę, nes ji 
buvo arti gimdymo. Kai jis 
■pamatė policinį automobilį, jis 
prašė, kad jį lydėtų. Polici
ninkai sutiko ne tik lydėti, 
bet “skinti kelią” — su kau
kiančia sirena jie pasileido 
pirmyn, liepė Wellsui sekti iš 
paskos.

Bet Wells buvo taip susi
jaudinęs, kad vietoje sekti 
policijos automobilį, kuris tu- 
ri teisę su kaukiančia sirena 
pravažiuoti ir pro raudonas 
šviesas, Wells pralenkė poli
cinį automobilį ir pats pradė
jo lošti tą rolę. Ilgai jis jos 
nelošė, nes susidūrė su kitu 
automobiliu. Richardas liko 
nesužeistas, bet Nancy tapo 
ištrenkta pro auto duris ant 
gatvės grindinio.

Kai ji buvo nuvežta ligoni
nėn, daktarai surado, kad ji 
šiek tiek sužeista, bet visas 
skubinimas buvo be reikalo, 
nes iki kūdikio gimimo dar 
toloka. .. 

# » *

Koks tai banditas Green
wich Village srityje vienų na-« 
mų koridoriuje užpuolė jauną 
merginą Pamelą Smith. Jis 
buvo ginkluotas ir lengvai nuo 
jos atėmė $103—viską, kiek 
ji turėjo. Bet banditas, tą 
atlikęs, turėjo ir kitus pla
nus. Jis jai liepė lipti laip
tais su juom link plokščio na
mo stogo. Ten jis pistolętą 
įdėjo kišenėn ir bandė mergi
ną glamonėti.

Pamela, betgi, nebuvo ro
mantiškoje nuotaikoje, 
dėjo jam-priešintis Ir 
pasisekė pagriebti jo 
tą ir numesti gatvėn, 
ji pradėjo rėkti.

Ji p ra
jai net 
pistale- 

Tada
Banditas 

greit nulėkė laiptais žentlyn ir 
pranyko, net nesustojęs ieš
koti savo pistoleto.

E LIETUVOS
Būk pasveikinta, Tėvyne!

VILNIUS. — Dar viena lie
tuvių emigrantų grupė iš Uru
gvajaus atvyko į Vilnių. Gele
žinkelio stotyje1 grįžusiuosius 
sutiko respublikos vyriausybės 
atstovai, giminės, draugai, 
žurnalistai. Džiaugsmingai su 
pasitinkančiaisiais sveikinasi 
sugrįžę lietuviai, į Tėvynę ikė- 
lę koją po beveik 30 sunkių 
metų, praleistų duonos kąsnio 
beieškant tolimame užjūryje.

—Iš Tėvynės mes buvome 
skurdo išguiti buržuazijai val
dant Lietuvą,—pareiškė “Tie
sos” korespondentui reemi- 
grantas Albinas Ragauskas.— 
Dabar mus šiltai sutinka bran
gioji tarybinė Lietiiva. Užsie
nio lietuviai darbo žmonės 
veržte veržiasi į savo laisvąją 
gimtąją žemę. Ir jokios gran
dinės negalės sulaikyti mūsų 
tėvynainių nuo sugrįžimo. Buk 
pasveikinta, Tėvyne!
• Sugrįžusių jų tarpe — Vasi- 

• liauskų, Lečkauskų šeimos, V.
Spirgevičius, E. Dudareva. 

. -Visų jų veiduose didžiulis su- 
/ iijaudinimas, visi jie kalba 
/apie laimę, pasiekus ilgai sva- 
\jotą tikslą: grįžti pas savuo

sius.
Buvęs Montevideo miesto 

darbininkas P. Lečkauskas 
mums papasakojo apie vis di
dėjantį nedarbą, apie pragy
venimo brangumą, apie mais
to stoką, ypač mėsos produk
tų, kuriuos anksčiau Urugva
jus gausiai eksportuodavo.

—Lietuviai, kurie tik gali 
susidaryti lėšųj kelionei, — to
liau kalba Lečkauskas, ‘— 
niaukia atgal per Atlantą į sa
vo Tėvynę, kurioje, jie žino, 
nereikės be darbo vaikščioti, 
neteks drebėti dėl bevilties 
rytdienos. Mes grįžtame į Ta
rybų Lietuvą, kad Čia paskir
tame visas savo jėgas statant 
šviesų komunistinės ateities 
gyvenimą Elta

■

NewWto^^K^Zlnloi
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Kapitonas Mulzac vadovauja N. Y. 
jūrininkti apsigynimo komitetui

šaltajam karui prasidėjus, 
valdžia įvedė taip vadinamus 
jūrininkų “skryningus”, šim
tai ir tūkstančiai jūrininkų, 
kurie pasirodė valdžiai politi
niai “nepatikimi”, buvo iš
mesti iš darbo — jie negali 
kaip jūreiviai plaukti laivyne. 
Tarp tų jūrininkų, kurie per 
“skryningą” (perk ošimą.) ta
po išmesti, randasi net kapi
tonas, laivo Brooker T. Wa
shington viršininkas, kuris 
karo metu labai pagarsėjo. 
Tas kapitonas yra Hugh Mul
zac, negras.

Jau kelinti metai, kaip 
Mulzac vadovauja specialiam 
apsigynimo komitetui, kurį

įsteigė išmestieji jurininkai, 
šiomis dienomis Mulzac .pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad jūrininkai jau arti kovos 
laimėjimo: yra žymių, kad 
valdžia nusileis, kad “skry
ningai” bus pamiršti ir jūri
ninkai, kurie per ilgus metus 
buvo atskirti nuo savo mėgia
mo užsiėmimo, vėl galės iš
plaukti jūron.

Jūrininkų apgynimo komi
teto buletinis, kuris buvo iš
leistas praeitą savaitę, 
pirmajame puslapyje:

“Broliai, pakuokite 
jūrinius maišus, nes gal 
kantį mėnesį išplauksite”.

savo
se-

Pramanui patinka ir Adlai ir Avė 
bet nieko nesako apie Kefauverj

Eks-prezidentas Trumanas, 
kaip matyti, keliaudamas Eu
ropoje pasiilgo amerikietiško 
politikavimo ir jis' dabar da
ro vieną politinį pareiškimą 
po kito. Jis čia sakė, kad 
jam patinka ir Adlai Steven- 
sonas ir Averell Harrimanas 
—abu vadovaujantieji demo
kratiniai kandidatai

Matyti, kad Trumanas tuo
mi nori padėti Harrimanui. 
Visi žino, kad du vadovau
jantieji kandidatai yra Ste- sulaikyti Stevensoną.

vensonas ir Kefauveris, p 
Harrimanas stovi toli trečioje 
vietoje. Ignoruodamas Kėfau- 
vęrį, Trumanas tuomi sten-. 
giasi bent kiek pakelti Jlarri- 
mano šansus būti nominuotam.

Gerai informuoti 'politikie
riai taipgi sako, kad Trumą- 
no teigimas, jog jam patinki 
ir Adlai, yra politinis blofas, 
nes faktinai jis yra pažadėjęs 
Harrimanui daryti viską, kad

Filmos-Teatrai
Guri d 50th teatras (33 W. i 

50th St. Manhattane) rodo 
naują komišką Prancūzų fil
mą “The Wild Oat”. Vyriau
sią rolę vaidina pasaulinio 
garso komikas Fernande!.

. * * *

Uosto Jarbininkii unijos vadas 
Bradley kalėjime; unija numato 

streiką, kai kontraktas baigsis

teatrai ManhattaneDu
(Criterion ir Sutton) pradėjo 
rodyti filmą “Moby Diek”, pa
gal Melville to paties vardo 
klasišką knygą. Kapitono 
Ahabo rolę vaidina Gregory 
Peck.

ty”, ta nuoširdi drama apie 
paprastą eilinį italų kilmes 
Bronxo mėsininką ir jo mei
lę paprastai airių kilmės 
Brooklyn© jaunai mokytojai.

Dabar pranešama, kad 
“Marty” atstovaus Ameriką 
tarptautiniame filmų festiva
lyje, kuris įvyks Karlovy Va
ry (buvusio Karlsbad o) mies
te, Čekoslovakijoje, nuo lie
pos 12 iki 29-os dienos.

* * *
Gene Kelly pasižymėjo

# * *

Šveicarijos pranešama, 
Chaplinas baigia gaminti 
paskiąusią filmą, kuria- 
vaizduojamas komišku 

persekiojimas

kad 
savo 
me 
būdu politinis
Amerikoje. Viena scena filme 
vaizduoja imigrantą New 
Yorke,’ kuris klausosi patrijo
tinės vieno pareigūnų sveiki
nimo kalbos, tuo tarpu, kai 
kitas imigracijos pareigūnas 
ima jo pirštų nuospaudas.

# # *

Gorkio “Motina” filme

Plaza teatre (58th 
Madison, Manhattane) rodo
mas filmas “Invitation to the 
Dance”, kuris šiomis savaitė
mis tarptautiniame filmų 
tivalyje Berlyne laimėjo 
zą. Sakoma, kad filmas 
zą laimėjo vyriausiai 
Gene Kelly puikių šokių. 

* * *
“Septyni Stebuklai”

ir

pry-
pry-
del

Spauda sako, kad Stalino 
biustas, skulptūra, kuri ra
dosi tarybinės Jungtinių Tau
tų delegacijos name Manhat- 
tane (680 Park Ave.) tapo' 
nuvežtas j Glen Cove, L. L, 
kur delegacijos nariai gyvena. 
Spauda sako, kad tai 
“destalinizacijos”. Bet 
tarybinė 
ne tame 
spaudos 
aiškina,
lino biustas, 
barielefas, kuriam neužteko 
vietos delegacijos būstinėje.

dalis 
pati 

delegacija sako, kad 
dalykas. Delegacijos 
atstovas Levčenko 

kad išvežtas ne Sta- 
o Lenino-Stalino 

kuriam

Teisėjas Leibowitz apkalti
no ir išbarė Kings pavieto 
prokurorą Silver. Teisėjas sa
ko, kad prokuroras nepakan
kamai energingai panaudoja 
savo galią kovai su raketie- 
riais

HELP WANTED-MALE

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

HAND SEWERS,

For Dresses and Blouses 
Experienced

Call WI. 7-4570
(130-136)

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

(130-132)

Nurses. Practical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assign
ment. Good emp. benefits. Also 
registered nurses. Apply—Director 
of Nursing. Mount Sinai Hospital. 
11 E. J00th St.

(128-134)

Praeitą šeštadienį Cameo 
kino-teatre ■ (8th Ave. ir 44 
St.) pradėjo rodyti naują ta
rybinį filmą “1905”. Tai fil
mas, kuris paremtas garsiu 
Maksimo Gorkio romanu 
“Motina”.

Filmo režisierius buvo Mar
kas Donskoj, kuris anksčiau 
pagamino “Gorkio Trilogiją” 
ir “Vaivorykštę”, vis filmus, 
kurie pagarsėjo po visą pa
saulį.

Vyriausias roles tame filme 
turi Viera Manietskaja ir 
Batalovas. 

* * *

New Yorko filmų; mėgėjai 
dar vis negali atsigėrėti cine- 
ramos stebuklais, nes, nors 
jau antri metai,' bet cinera
mos filmui matyti dar vis rei
kia rezervuoti iš anksto bilc-

Bronx Čekoslovakijoje

a:

NewPasaulis yra matęs
Yorka didmiestį daugelyje fil
mų. Faktinai garsusis New 
Yorko akiratis, didingieji jo 
pastatai, yra geriausiai žino
mi tolimose šalyse iš filmų, 
kurie buvo traukti čia

Bet retas filmas taip gerai 
vaizduoja ne pastatus, o pa
prastų New Yorko
žmonių gyvenimą, kaip “M ar-;

darbo

Praeitą antradienį uostinin
kų unijos (1LA) vadas kapi
tonas Bradley tapo įkalintas. 
Jis buvo nuteistas penkiolikai 
dienų kalėjime už “paniekos 
parodymą” teismui. Jis paro
dė panieką, sako teismas, nes 
neatšaukė streiko praeito ru
dens rugsėjo mėnesį, nors 
teismas liepė streiką baigti.

’ Kapitono Bradley įkalini- 
[ mas iššaukė didelį pasipiktini
mą uostininkų tarpe. Unijos 
vyriausias organizatorius Tho
mas Gleasonas pareiškė, kad 
jis neturi mažiausios abejo 
nes, jog uostininkai išeis į

300 ekstra policijos 
autų N. Yorko gatvėse

Per Liepos Ketvirtą New 
Yorko policijos komisijonie- 
rius Kennedy išsiuntė Į gat
ves 300 daugiau policinių au
tomobilių, negui paprastai. Tų 
policininkų uždavinys buvo 
kontroliuoti, kad vaikai ir 
jaunuoliai nenaudotų pavojin
gų sprogimų. Kaip yra žino
ma, nemenkas skaičius 'žmo
nių kiekvienais metais per 

Ketvirta susižeidžia € •tą. Warner teatras Manhat- Liepos
tane (47th ir Broadway”) dar j nuo. nelegalių sprogimų.

Lowell Thomaso | Nors krautuvininkams už
drausta tuos sproginius par
davinėti, didelė dalis krautu
vininkų to draudimo nepaiso 
ir pardavinėja sproginius'jau
niems žmonėms.

Antras policininkų uždavi
nys buvo kontroliuoti trafiką. 
Bet tuo atžvilgiu jie neturėjo 
daug darbo. Mat, oras buvo 
žymiai šaltesnis, negu laukta, 
ir keliai bei, gatvės nebuvo 
prikimštos automobiliais, kaip 
tai esti per gražaus oro 
pos Ketvirtą.

vis rodo 
“Septynius 
lūs 
World”).

Pasaulio Stcbūk- 
(“Seven Wonders of the

savotiškas filmavimo 
(cinerama), kuris ste

el uodą jausmą, kad 
vaizdai apčiuopiami ir 
juda jo link, dar vis 

daugybę

Tas 
būdas 
betoj ui 
ekrano 
kartais
sutraukia į teatrą 
žmonių.

* Kol kas cinerama dar 
fenomenas kaipo toks, 
tesnių filmų cineramos 
dar negaminama.

vis 
Rim- 
būdų Lie

* * *
Pabaigė filmavimą

Grupė aktorių mažoje Long 
Islando studijoj baigė filmuo
ti Antono Čechovo “Dėdė Va
nia”. Vyriausią rolę filme vai
dina Franchot Tone. Kuomet 
tas filmas bus rodomas New 
Yorke, dar neskelbiama.

New Yorkas. — Eks-pre- 
zidentas Trumanas, kuris 
sako, kad jam patinka ir 
Adlai Stevenson ir A. Har
riman, pripažįsta, kad jis 
nemėgsta Kefauverio. 
sako, kad patenkintas 
fauverio pralaimėjimu 
lifornijos pirminiuose 
kimuose. /

Jis 
Ke- 
Ca- 
rin-

PRANEŠIMAI

visi; žemes,

dabar, kaina vis dar $8.00.

Vaikai nepamiršta
“D. W.” bendradarbė Milly į 

Salwen rašo iš Brooklyno:
“Pasibaisėjimo jausmas dar 

vis kabo virš Williamsburg^ 
apylinkės Brooklyne, kur še
ši vaikai tapo praeitą mėnesį 
mirtinai sutraiškyti akmenų ir 

kurie juos , užgriuvo
neapsaugotose kelių statybos 
kasyklose.

“Daugelis vaikų pažino už
muštuosius. Jie lankė tų pa
čių mokyklų klases. Dabar 
jie nenori žaisti —žaidimai jų 
neįdomina. Jie nevalgo, jie 
negali miegoti. Jie tik sėdinė
ja ir kalba apie užgriuvimą”.

Vaikai nepamiršo. Nepa
miršo ir suaugusieji. Vietinės 
Tėvų - Mokytojų asosiacijos

4 puti. Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 10/ 1956

(PTA) skyrius dar vis gauna 
aukas pinigais žuvusių vaiku
čių šeimoms. Bet tai ne vis
kas, Tėvai yra pasiryžę, kad 
tokių dalykų 
tiktų. Dabar 
vietos baigta 
vietė. Jeigu

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. Valdyba. (131-132)

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

kilmingas banketas, Olympia Parko 
patalpose. Tai bus išleistuvės dek?’ 
gatų atsibuvusio LDS 12-ojo Seimo. 
Valgiai bus keptų vištukų su visais 
pridėčkais. Kviečiame visus daly- 

(131-133)

daugiau neatsi- 
netoli nelaimės 
įtaikyti žaisla- 
ji būtų buvusi

baigta anksčiau, vaikai nebū
tų žaidę pavojingoje vietoje.

Sakė viena motina:
“Kadaise, kai girdėdavau

kitus žmones zurzant, kad yauti. Seimo Reng. Kom. 
nėra žaislaviečių, parkų, kad 
miesto valdyba nedaro to ar 
kito, aš palaikydavau tuos 
žmones kvailiais, nenuoramo
mis. Prie protestų neprisidė-1 
davau. Bet kitaip bus dabar 
—aš įsijungsiu į kiekvieną ak
ciją už žmonių, gerovę. ..”

Pranešama, kad 11 metų

Marie Stanikunas (Stankū
nas), lietuvaite, kurios koją 
užgriuvime tapo sužeista, dar 
vis gydoma. Ji bus išgydyta, 
bet nebus išgydyta jos širdis: 
ji tame užgriuvime prarado 
savo broliuką ir sesutę, Mi
chael ir Lorraine.

f

streiką rugsėjo pradžioj. Mat, 
tuo laiku baigiasi senasis kon
traktas.

Gleasonas sakė, kad tai lai
vų kompanijos įkalįryo kapito
ną Bradley, ir unijistai tą at
simins, kuomet kontraktas pa
sibaigs. Jis sakė, kad unija 
jau pradeda išdirbti reikala
vimus naujam kontraktui ii’ 
tai bus reikalavimai, “kurie 
nepatiks bosams”.

Kapitonas Bradley 
įkalinimą pareiškė 
atstovams, kad unija 
sų ir teismo žingsnio 
tinkamas išvadas.

TRUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

Experienced. Steady job.
Top wages.
WA. 4-9830.

(132-138)

Superintendent — prie pataisymų. 
Prižiūrėti 50 šeimų apartmeritinj 
namą. No. 6 Oil. Arti st oties Brook - 
lyne. Geras darbas. Sekmadieniais 
skambinkite nuo 12 v. dieną iki 6 
v. v. Paprastom dienom—12-3.

UL. 1-7604.
(132cl38)

prieš 
spaudos 
iš to bo- 
padarys

Roma. — Du Jugoslavi
jos aviacijos karininkai or
laiviu pabėgo Italijon.

PARDAVIMAI
Pardavimui 2 namai, 400 x 85. 

Viskas gražią ištaisyta. Parduodu 
labai 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)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J. .

MArket 2-5172

DELICATESSEN 
DARBININKAS

Nuolatinis darbas. Skambinkite 9—2 
ar po 5 vai. vak.

HA. 4-4827.

(132-138)

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

(130-136)

IRENE HAHN AGENCY
147 E. 841 h St., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar dali* 
laiko. Guolis ant vietos ar na. 
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų( darbininkės, draugės. Kreip
kitės abar. BU. 8-1635-6.

GES
N. tate R.N.

Kreipkitės pas Slaugių Direktorę 
BROOKLYN MEMORIAL 

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, L. I. 

Grover 5-5000. Ext. 27.

Namų darbininke.
Pagaminti vakarienę, 
vaite. 6 vai. kas dien. 
gal valandą. Nuolat,
lėsite susitvarkyti. RE.

(126-132$

Guolis kitur.
6 dienų sa- 

Gera alga pa- 
Valandas ga- 

7-1666.
(129-132)

Laundry Workers. Exp. personnel, f • 
Needed as folders, 
pressers; vacation and 
5 day week. Security 
HOLIDAY LAUNDRY, 
Ave., Brooklyn. UI.

operator* 
sick leave

necessary.' 
764 Myrtle

5-1300.
(129-135)

AUTO MECHANIKAS

Patyręs. Gera alga. Nuolat.
QUEENS HYDRA-MATIC 

EXCHANGE CORP.
218 St. & Hempstead Ave. 1 

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

SLAUGES 
SU DIPLOMOM 

AR LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS

Pilnam laikui ar daliai. Visi 
šiftai, bile dieną. Generalinė li
goninė, 200 lovų. Patogi transpor- 
tacija. Malonios sąlygos, / draugiški 
bendradarbiai. Kreipkitės į Nursing 
Ofisą.

ST. ELIZABETH HOSPITAL 
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.

Mechanics. Familiar with Mer- 
crcdes-Benz; Jaguar, Porscher, M. 
G, Do not apply unless experienced. 
Top salary:

BREWSTER AUTO CO.
15 Berry Hill, Oyster Bay.

OY. 6-8484— Mr. Spara.
(129-135)

J-mos klasės įrankių darytojai, 
mašinistai, Lathe 
valandų savaitė, 
pabijos apdraudos. 
ma. EV. 8-7724.

darbininkai. 50
Viršlaikiai. Kom-

5 metų progra-

(127-133)

Counselor (25-35). 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)

ŠIO SEZONO GRAŽIAUSIA MUZIKALIšKA FILMĄ!
DEBORAH KERR ir YUL BRYNNER
20th Century Fox CinemaScope Perstatyme:

“The King and I"
Parašyta^ Rodgers ir Hammerstein 

DABAR RODOMA ROXY THEATRE, 7th Avę. ir 50th St.

AVALON, N. J PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems pusė kainos. Jei kurie nori patys ga

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

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

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J, Tel. Avalon 7-5983

*1Pukios Plunksnos. Patyrusios mer-- 
ginos prie Struso plunksnų gart»- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstyme. 
Nuolatinis darbas.

POLLĄCK-1 FATHER CORP.
29 W. 38th St.

(131-137)

CLEANING WOMEN
t/work 6 P. M. to 12 P. M. Clean 

offices in large buildings. Up to 45y 
Apply 9 A. M. all week. Please, do 
not telephone!

NATIONAL
CLEANING CONTRACTORS

9 W. 29th St., N. Y. C.
(132-138)

Business Opportunity

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, sacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. . 
8th Ave. sub. line. VI. 8-2890.

(129-134)

. Ideališka šeimai. Grosęlrnė ir D«.J 
likatessen. įsteigta 15 
valgiai, alus. Gyvenimui vieta. Pil
nai ištaisyta. Puiki 
$1000 ir daugiau į savaitę, 
rankpinigių. Skarpbinkite 
4-9817.

. Sušaldyti

kaiminystė.
$2000 '

Franklin

(132-135)

REAL ESTATE

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

(126-132)

Little-Douglaston vicinity. Biggest 
little bungalow. Near churches, 
shopping, trartsportaton. Liv. rm., 
kitchen, 2 bedrms, bath, enclosed 
sun porch. TV room, basement, 40x 
100 plot. Owner selling direct.

BA. 4-9499.
(132-138)

Estradų tvaf 
n imams Byrne r

toj as va i d i- < 
as sumik f 

tas ir nužudymas \o kamba
riuose, į kuriuos jis buvo nū- 
sikraustęs tik prieš * keturias 
valandas. Policija ieško žmog
žudžio, «.

GAUKTT LAISVEI SKAITYTOJI 
Užrašykite Laisvę savo draugui




