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KRISLAI
Pirčiupis.
500,000 Lietuvos žmonių 

buvo išžudyta.
Ką sako žmonės.
Budėkime! Budėkime!

Rašo R. Mizara

karo 
k o vo- 
li it le

. Pirčiupis — nedidelis Dzū
kijos kaimas, prisiglaudęs 
prie miško, Eišiškių rajone. 
Nedaugeliui užsienyje gyve
nančių lietuvių šis 'kaimas bu
vo iki šiol žinomas.

O tai kaimas, kuris, 
metu, davė eilę žymių 
toj ų-parti z a n ų, m u šus i ų 
rinį' priešą.

< Už tai, kad Pirčiupyje atsi- 
^pilo drąsu nu-kovotojų už lie
tuvių tautos laisvę, hitleriniai 
žvėrys pasiryžo .jį nušluoti nuo 
2ėmės paviršiaus.

19-11 m. birželio 3 d. hitle
rininkai sudegino 119 nekaltų 
pirčiupiečių vyrų, moterų ir 
vaikų.

Pirmiausia naciai atskyrė 
moteris nuo vyrų ir tuomet vi
sus gyvus degino. Mažus vai
kus mėtė gyvus i laužus. O 
tuos, kurie ryžosi pabėgti, su
šaudė.

Tokia fašistų kultūra ir hu
manizmas !...

Skaitykite apie tai šios die
nos editorialą; taipgi mes ga
vome mūsų specialaus kores- 

.ijįpndento raštą apie Pirčiupį, 
jo. tragediją. Jį neužilgo iš? 
spausdinsime.

Pirčiupyje 
Lietuvos 

Prie sude-

Birželio 16 d.
įvyko milžiniškas

- žmonių sambūris.
gintųjų pirčiupiečių kapų.su-

. vykusieji padarė pažadą, kad
niekad ateityje panašios tra
gedijos nepasikartotų, kad ne
būtų karų, kad visas pasaulis 
gyventų taikoje.

si.
' p

“Šiurpios Pirčiupio kaimo 
tragedijos prisiminimas sukre
čia ligi gelmių kiekvieno lietu
vio širdį,“ sakė rašytojas V. 
Mykolaitis-Putinas.

Justas Paleckis, kalbėda
mas Pirčiupyje, sakė:

I “Nepilni duomenys rodo, 
kad Lietuvoje hitleriniai bu
deliai nužudė apie 500,000 
įj/ikių gyventojų.“

A. Sniečkus (žiur. šios die- 
' nos editorialą Laisvėje) smul
kiai palietė kai kuriuos masi
ni u s kapus, kur guli 
tūkstančiai Lietuvos piliečių, 
hitlerinių niekšų nužudytų.

" Visa tai parodo, kodėl Lie
tuvos gyventojų skaičius su
mažėjo po antrojo pasauliiiio 
karo.

Atimti iš tokios nedidelės 
šalies, kaip Lietuva, pusę mili
jono gyventojų, tai nėra juo- 

xkas!

I

Petras Vilkišius, 78 metų 
amž., Pirčiupio kaimo gyven
tojas, laimingas buvo tuo, kad 
jis birželio 3 dieną nebuvo sa
vo kaime, — buvo išėjęs į ki- 
tą kaima.
- Kai Vilkišius grįžo namo, 
jis pamatė baisų vaizdą. Kai
mas .degė — volais į padangę 

įkilo debesys dūmų.
— Vokiečiai nieko į kaimą 

neleido, pylė ant lavonų ben
ziną ir vėl degino. Paskiau ne
bebuvo galima nieko atpažin
ti — tik kaulai ir pelenai li
ko... Dešimtą dieną leido lai
doti. Liepė tik be procesijų.

iedoti ir net verkti uždrau-
ė. Suvažiavo- žmonės iš visų 

kampų, net nuo Varėnos gimi
nių atvyko. Supylėm vyrų pe-

Aukščiausias teismas davė 
t e i s ę U S arini jai perduoti 
Girardą Japonijos teismui

Chruščiovas Eisenhoireriui:
Kvaila kai bet iapie 
"švarias H-bombas"

I •.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas nutarė 
vienbalsiai, kad Amerikos 

: armija turi teisę perduoti 
'Japonijos teismo jurisdik- 
I ei j ai kareivį Girardą. Kaip 
žinia, Girardas nušovė ja
ponę moterį. Federalinis 
Amerikos teismas buvo iš
nešęs nuosprendį, kad ar
mija neturi perduoti Girar- 
do japonams, nes jis nusi
kaltimą atliko eidamas sa
vo karines pareigas. -Bet 
Aukščiausias teismas atme
tė federalinio teismo nuta
rimą.

Japonijos teisėjas. Juzo 
Kavači sako, kad jis teis 
Girardą rugpjūčio mėn. vi

Rasistai kidnepino ir kankino 
du negrų jaunuolius Alabamoje
Birmingham, Ala. — Du 

jauni negrai, 19 metų H. 
Cunningham ir 21 metų H. 
Siler, su savo pažįstamom 
merginom automobiliu pri
važiavo prie, “baltą” drive? 
in teatro. Kadangi teh vie
tos nebuvo, tai jie? nebandė . 
įvažiuoti. Bet nuvažiuoda- - 
mi jie pastebėjo, kad juos 
pradeda sekti automobilis, 
pilnas jaunų baltų vyrų. 
Po kelių mylių anas auto
mobilis užvažiavo į priekį, 
privertė negrus sustoti. Su 
pistoletais rankose jauni 
balti chuliganai privertė a- 
bu negrus įlipti į automobi
lį ir su Jais važiuoti.

Jie juos nuvežė į laukus 
ir ten per kelias valandas 
kankino. Chuliganų tarpe 
ėjo ginčai, ar juos karti, ar 
kitaip užmušti, bet paskui 
jie nutarė, “kad šiuo kartu 
gal užteks” — ir juos palei
do.

Kankintieji jauni negrai

lenus į vieną duobę, moterų— 
į kitą. Ir čia vokiečiai slankio
jo, sėdi prie duobių. Kunigas 
skubina — “grerčau, grei
čiau.“ O aš verkiu — širdis iš’ 
skausmo plyšta..-.' '

Hitleriniai banditai -1 Sudegi* 
no ir jo vaikus, »— dukrą Ju- : 
zę Vilkišiūtę ir< sūnų Alek-> 
sandrą Vilkišių... «

Rašydamas apie Pirčiupio 
tragediją, rašytojas A. Vie
nuolis sako:

“Visomis jėgomis stenki
mės, kad nebūtų įžiebti naujo 
karo gaisrai. O jie gali būti 
dar baisesni: mus pasiekia ži
nios apie tai, kad imperialisr 
tai vis labiau grasina atominė
mis ir vandenilinėmis bombo
mis, ruošia naujo karo židi
nius.

“Uždrausti, neleisti vėl 
pasikartoti žmonių* žudynėms! 
Tai viso pasaulio dorųjų žmo
nių balsas, žmonės turi gyven
ti ir kurti! Tūkstančių nekaltų 
aukų kapai mus įspėja: budė
kime! Budėkime, kad žmo
nėms būtų užtikrinta rami at
eitis !“

Taip, budėkime, budėki
me !...

duryje. Japonijos spauda 
su pasitenkinimu komen
tuoja apie Aukščiausio teis
mo nutarimą. Kai kurie 
jąponų laikraščiai sako, kad 
jeigu Aukščiausias teismas 
būtų nutaręs kitaip, tai Ja
ponijoje būtų buvę sukelta 
daug demonstracijų ir ki
tokių išstojimų prieš ameri
kiečius.

Washingtonas. — Protes* 
tautiškos organizacijos pro’ 
testavo prezidentui Eisen- 
howeriui, kam jis davė lei
dimą Kongreso nariams 
McCormackui ir Rooney 
priimti ordinus nuo Vati
kano.

sako, kad chuliganai nebu
vo maskuoti, bet nepažino 
nė vieno. Daugelis mano, 
kad jaunuoliai žino, kas 
juos kankino, bet bijo saky
ti, kad su jais nebūtų,“atsi
skaityti *. '1'" ' ' ’

Belgradas. — “Borba” sa
ko, kad Jugoslavija * šiais 
metais laukia labai gero 
derliaus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

I
Londonas. — Nusiginkla

vimo derybose Amerikos 
delegatas Stassenas pareiš
kė, kad Tarybų Sąjunga 
turi pasirinkti tarp Ame
rikos siūlymo sulaikyti ato
minius ir vandenilinius ban
dymus 10 mėnesių, , arba 
nieko. Kaip žinia’, Tarybų 
Sąjunga siūlo sulaikyti ban
dymus ilgesniam laikotar
piui. Stasseno ultimatumo 
pobūdžio pareiškimas iš
šaukę derybų delegacijų 
tarpe nerimastį. Derybose 
dalyvauja JAV., TSRS, Bri
tanija,’ Francūzija ir Kana
dą.

Bonna. —Kalbėdamas per '■ 
Bavarijos f radiją Vakarų 
Vokietijos Socialdemokratų, 
lyderis OllenhaueHs sakė,, 
kad kancleris / Adenaueris 
visai prarado pusiausvyrą. 
Adenaueris šiomis dienomis 
pasakė, ka,d socialistų lai
mėjimas ateinančiuose par
lamentiniuose rinkimuose 
būtų “galas Vokietijai”.

•Paryžius. — Francūžijos 
policija suėmė aukštą Tuni- 
sijos pareigūną Chankerį, 
kuris atskrido Paryžiun su 
instrukcijomis nuo premje
ro Bourguibos Tunisijos 
ambasadoriui. Tunisija dėl 
to arešto reiškia griežtą 
protestą.

Damaskas. — Sirijos ir 
Izraelio pasienyje vėl ramu.

Praga. — N. Chruščiovas
pasakė kalbą masiniame 
darbininkų mitinge Stalin
grado vardo • fabrike. Jis 
kalbėjo įvairiais klausi
mais ir ta^p kitko apsisto
jo prie taip vadinamos “šva
rios vandenilinės (H) bom
bos” klausimo. Chruščiovas 
sakė, kad jis gerbia prezi
dento Eisenhowerio talentą 
ir principingumą, bet Ike 
kalba kvailybes, kai jis kal
ba apie švarią bombą. Bom
ba yra nešvarus ginklas 
siekiantis masinio naikini
mo, ir negali būti tokio da
lyko kaip švari bomba, sakė 
Chruščiovas.

Kaip žinia, Eisenhoweris 
paskutiniu laiku < keletą 
kartų kalbėjo apie pastan
gas pagaminti “švaną bom
bą”, tai yra, bombą, kuri 
turėtų mažiau radioaktyvu
mo pasekmių ir pakenktų 
mažiau žmonėms. . .

1 1

Apie nusiginklavimą
. * . »

Nusiginklavimo derybos, 
kurios itęsiasr dabar Londo
ne^ taip • užsitęsė, sako 
Chruščiovas, nes kapitalis- 
tinjų kraštui ginklų fabri
kantai nusiginklavimo ne
nori. Tie fabrikantai, sakė 
jis, turi labai didelės įtakos 
savo šalyse, ir jie daro vis
ką, kad nebūtų nusigink
luota. Ginklų užsakymai y- 
ra vienas pelningiausių di
džiųjų Vakarų monopolijų 
dalykų, sakė Chruščiovas, ir 
labai suprantama, kad tos 
monopolijos nenori to rie
baus kąsnio atsižadėti.
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Cigaretę "filtrai"— 
tai lik apgavystė 

• ” • /

Denver. — Daktaras Al- keturių rūšių 
ton Ochsner, kuris yra rūšių filtruoti cigaretai ir 
skaitomas vėžio, ypatingai buvo lyginti. Laboratpriniai 
plaučių vėžio, specialistu, daviniai rodo, kad tarp jų; 
sako, kad taip vadinami ci
gare tų “filtrai” yra tiktai 
apgaulė. Kaip žinia, beveik 
yišos; cigarėtų firmos ga
mina dabar iii cigaretuš su 
“filtrais ■ ,■ kurie, esą; ‘ fil
truoja nikotiną ir kitas me
džiagas, kurios kenksmin
gos žmogaus sveikatai. La
bai dažnai ta pati firma, 
kuri gamina dvejopus ciga- 
retus, turi dvejopus garsi
nimus. Paprastieji cigare
tai garsinami kaip “tikri” 
ir “stiprūs”, 
tojų cigaretai, kurie taipgi 
sveiki, nes “visi cigaretai 
yra sveiki”, — o filtruotieji 
garsinami kaip “sveikatos 
apsaugos cigaretai”, kurie, 
betgi, “lieką stiprūs”.

Dr. Ochsner sako, kad jis 
ir jo asistentai pravedė 
daug eksperimentų. Viena
me "eksperimente keturių

tikrų rūky-

Ųtraftyklte laisvo savo draugui

Ryšiai su Jugoslavija
Chruščiovas sakė, kad 

tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos lieka rimti i- 
deologiniai nesutikimai. Ta
rybų Sąjunga norėtų, sa
kė jis, kad Jugoslavija pil
nai įsitrauktų į socialisti
nį bloką, bet tas. negalima, 
kol eina ginčai apie tai, 
“kas gudresnis”. Tarybų 
Sąjunga negali priimti Ju
goslavijos komunistų min
ties, kad darbininkų tary
bos fabrikuose turėtų būti 
geras dalykas visur. Jis sa
kė, kad tos tarybos gal tin
ka Jugoslavijai, kuri gau
na pagalbos iš Vakarų. 
Jis neaiškino, koks ryšys 
tarp tų dviejį dalykų —ta
rybų į r pagalbos.

Kinija, sakė Chruščiovas, 
žengia link socializmo sa
votišku kinietišku keliu. 
Kinija yra didžiulis kraš
tas su savitomis tradicįjo- 
mią ir jai nėra reikalo nie
ko kopijuoti., .

1 Apie dettiokratiniiną
[ Gyvenimo demokratini
mas Tarybų Sąjungoje bus 
varomas pirmyn. • Demo
kratinimas dabar bus gili
namas darbo unijose, prof
sąjungose. Unijose bus ma
žiau centralizmo, tai yra, 
atskiros unijos veiks savai- 
mingiau ir nereikės kiek
vieną klausimą rišti centre. 
Be to, unijos bus labiau ne
priklausomos ir energin
giau gins darbininkų reika
lus, kur tenka susidurti su 
biurokratizmu.

nefiltruoti, 
rūšių filtruoti cigaretai ir 

nėra mažiausio skirtumo 
nikotino ir kitų kenksmin
gų medžiagų patekimo į 
žmogaus plaučius atžvilgiu.5

. Nikotinas, sakė Dr. Ochs- 
ner, nė tik sukelia plaučių 
vėžį, bet taipgi ir širdies 
ligas. Jau laikas, sakė 
kad daktarai pradėtų 
ginti visus nerūkyti:

jis, 
ra-

Numirė Aga Khanas
Ženeva. — Čia mirė Aga 

Khanas, 79 metų amžiaus, 
Indijos ir Pakistano musul
monų ismailų sektos taip 
vadinamas dvasinis vado
vas. Aga Khanas, vienas 
turtingiausių žmonių’ pa
saulyje, didesnę savo gyve
nimo dalį praleido Vakarų 
Europos kasinuoše, arklių 
lenktynėse, naktiniuose klu
buose ir t. t.
- — I,—.will III ,

Molotovas, Kaganovicius ir j 
Šepilovas dirbsią naiijose( 

pąteigoše, sako laikrašti^ J '
Kopenhaga.,— Danijos 

komunistinis , laikraštis 
“Land og Folk” paduoda 
savo korespondento prane
šimą iš Maskvos apie Molo
tovą ir kitus pašalintus, iš 
partijos vadvybės. Komu
nistinio laikraščio kores
pondentas sako, kad jis in
formaciją gavo iš patikimų 
šaltiniu, v

• Jis sako, kad nėra kalbos 
apie Molotovo ir jo draugų 
baudimą arba traukimą 
teisman. Panašiai, kaip Ma
lenkovas gavo naujas parei
gas, taip jas gaus ir kiti, 
nors tos pareigos, žinoma, 
palyginamai su ankstyves-

JAV ir TSRS mokslininkai kartu 
pasisakė prieš karinius pavojus,'.
Pugwash, N. S. (Kana

da). — 20 mokslininkų, iš 
Amerikos, Tarybų Sąjun
gos, Ęįnijos. Britanijos ir 
kitų kraštų• Čia išleido 
bendrą pareiškimą, apie^a- 
tdtnjnih Šie
moKŠiihinkhi Wko, kad 
toks1V karas galėtų atnešti 
pražūtį • visai žmonijai. 
? Pasiturimuose dalyvauja 
22 mokslihinkai. Du iš ame-

Baltijos jū-

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

DRĄSŪS JŪREIVIAI

Klaipėda, 
roję, kaip dažnai būna, ki
lo audra. Mažajame žvejy
biniame traleryje Nr. 103l9, 
tuo laiku žūklavusiame ne
toli kranto, netikėtai suge
do pagrindinis variklis. Vi
sos komandos pastangos pa
šalinti gedimą buvo bevai
sės. Traleris neteko greičio.

■v *

Didžiulės, bangos vis daž
niau ir dažniau užliedavo 
laivą, grąsindamos išmesti 
jį ant seklumos. Nelaimės 
signalą per radiją išgirdo 
mažasis žvejybinis traleris 
Nr.. 157. Laivo kapitonas 
Juozas Armonas tuojau į- 
sakė plaukti draugams į pa
galbą. Kai įgula atvyko į 
nelaimės vietą, įsisiautėjęs 
8 balų štormas bejėgį trale
rį blaškė kaip skiedrą. Beli
ko tik viena išeitis: pri
plaukti prie nukentėjusio 
laivo ir pririšti jį lynu prie 
savo tralerio. Bet tai buvo 
pavojingą — laivai galėjo 
susidurti. Tačiau kapitonas 
Juozas Armonas nedvejoda
mas .ryžosi vykdyti šį su
manymą. Šiaip taip jam 
pavyko visai arti priplaukti 
prie nelaimės ištikto laivo 
ir permesti į jo denį lyną. 
Draugai buvo išgelbėti. Abu 
traleriai laimingai sugrįžo 
į uostą. ?

Tralerių laivyno' valdybos 
viršinihko įsakymu, mažojo

1 • . i • ’ ' ■ Iniais vadovaujančiais poš* 
tais, visai nežymios.

Malenkovas, kaip žinia, 
paskirtas elektros jėgaines 
direktoriumi Kazachastane* 
Molotovas taps patarėju už* 
sienio reikalų ministerijoje, 
Kaganovičius taps kokio 
nors fabriko direktoriumi, 
o Šepilovas dėstys istoriją 
arba ką nors panašaus ko
kiame nors universitete.

“Land og Folk” koreš* ;; 
pondentas sako, kad sensa- 
cinė Vakarų spauda dabar 
gali nustoti spekuliuoti ir 
spėlioti, kas atsitiks su Mo
lotovu ir kitais pašalintais 
vadovais.

rikiečių pasirašė po pare iš*, 
kimu. ‘/į

Iš Amerikos dalyvauja 
tokie žinomi mokslin’1^ 
kaip profesorįai Doty, 
’elfer, Rabinowitcli, Selove ' 
ir kiti. Iš darybų 
dievas, Kuzinas Topčievafe 
ir kiti pasaulinio garso 
knokslininkai. /yl

Konferencijoje taipgi yra 
mokslininkų iš Japonijos,’// 

...   Į .1 ■ I. . H I  .... ■ ■■» Wltji

Darbo unijų 
kovos lauke
San Francisco. —Kalifor* 

nijos metalo fabrikantai 
paskelbė lokautą ir uždarė 
159 dirbtuves. Tas palieču 
apie 8,000 metalistų. Darbi
ninkai buvo pradėję strėį- 
ką'8-se dirbtuvėse. ■////

Detroitas. — Auto-darbi* \ 
ninku unija (UAW) pasira* 
šė paktą su Urban League, 
negrų organizacija, kuri 
kovoja prieš diskriminacija 
butuose. Abi grupės pasižą- 
da bendradarbiauti toHL’\i 
kovoje.

Profesorius M. S. Vovsi 
pagerbtas Lenino ordinu
Maskvia. — Lenino ordfrb | 

nas įteiktas prof. M. S. Vov« 
si. Vovsi buvo vienas^tOB y r 
grupės daktarų, kurių dau* 
guma buvo žydų ‘ kilmfo 
prieš kuriuos prieš paį 
Stalino mirtį buvo sureng
ta bylą, kad jie bandę, nu
nuodyti eilę tarybinių vadų/ 
Vėliau buvo iškelta, kl 
jie yra nekalti, kad apkl 
tinimai prieš juos 
sufabrikuoti.

' V-

■ 
— 

žvejybinio tralerio Nr. 157 
kapitonui Juozui Armonui 
ir visiems įgulos nariams, 
parodžiUsiemš drąsą ir su
manumą gelbstint nelaimės 
ištiktus draugus, pareikštą š 
padėka ir išmokėtos pinįgi* 
nes premijos. ■ ■
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TAI, KAS ČEKSLOVAKIJAI Lidičė, Lietuvai —Pir
čiupis. Tik gal būt Pirčiupio kaime žvėriškieji naciai, su 

j lietuviškų nacionalistų talka, žiauriau žudė žmones, ne
gu Lidičėje.

Kitas skirtumas: Pirčiupio kaime fašistai įvykdė 
; baisias skerdynes prieš pat pabėgimą iš tos apylinkės; 
kai jie žudė ten nekaltus žmones, Tarybinė armija buvo 
netoli, ir ji negailestingai žmonijos neprietelius mušė.

1944 m. birželio mėn. 3 dieną hitlerininkai Pirčiupy
je gyvus sudegino arba sušaudė 119 kaimo gyventojų: 21 

’ vyrą, 29 moteris ir vaikus!
Hitlerininkai Pirčiupyje sudegino daug sodybų, daug 

K namų. Jie, matyt, buvo pasiryžę Pirčiupą visiškai su
naikinti, kad nebeliktų ten jokio pėdsako, kad nebeliktų 
to garbingo kaimo nei vardo. >

Pirčiupis yra Eišiškių rajone.
O vistiek jiems tai padaryti nepavyko: išliko kiek 

tiek to kaimo žmonių — liudininkų, kurie šiandien pa
sakoja apie tą baisų kašmarą, kurį atliko lietuvių tau
tos ir visos žmonijos neprieteliai vokiškieji fašistai su 
lietuviškų išgamų talka!

Kaimas atstatytas arba baigiamas atstatyti — gra-
- žesnis, įspūdingesnis Pirčiupis, negu jis kada nors buvo.

Lietuvos vyriausybė ir visuomenė pasiryžo pastaty
ti Pirčiupyje hitlerininkų kankiniams didžiulį paminklą, 
kad jį matytų visa Lietuva, kad visa tauta žinotų-prisi- 
mintų žiauraus neprieteliaus atliktus baisius darbus ta- 

. me, ligi šiol mažai pasauliui girdėtame kaime.
Birželio 16 d. buvo atidengtas akmuo, kur bus pasta

tytas paminklas. Žymiausieji Lietuvos vyriausybės pa
reigūnai, žymiausieji mokslo, meno ir organizacijų at- 

• stovai, rašytojai, tūkstančiai kitų, eilinių piliečių sūvy- 
, ko į Pirčiupi hitlerininku nužudytų pirčiupiečių pagerbti,

- o kartu pagerbti visus, kritusius nuo nuožmios fašistų 
rankos Lietuvos piliečius.

Ten buvo pasisakyta už tai, kad niekuolmet ateityje 
nepasikartotų tai, kas buvo nacių atlikta Pirčiupyje.

VILNIUS.—Tarybų Lie
tuvos kompozitoriai pasta
raisiais metais pasiekė žy
mius laimėjimus. Glaudus 
ryšys su gimtąja lietuvių 
tautosaka, rūpinimasis kel
ti profesinį meistriškumą— 
pagrindiniai lietuvių kom
pozitorių kūrybos principai. 
Apie tai liudija dideli sim
foniniai ir kameriniai kūri
niai, kurie parašyti pasta
raisiais metais. Iš jų pažy
mėtina J. Gruodžio simfo
ninės variacijos, B. Dvario
no ir E. Balsio koncertai 
smuikams, J. Juzeliūno 
Antroji simfonija ir Kon
certas balsui su .orkestru.

Paminėsime taip pat J. 
Karoso sonatą smuikui ir 
fortepijonui bei rapsodiją 
violenčelei su orkestru, A. 
Klenickio siuitą vaikų cho
rui ir orkestrui, A. Račiū
no simfoninę poemą “Pla
telių ežero paslaptis,” J. 
Švedo Koncertą kanklėms, 

• akompanuojamoms liaudies 
instrumentų orkestro, ir kt.

Ypač džiugu pažymėti, 
kad respublikos kompozito
riai yra pasiekę laimėjimus 
stambių scenos kūrinių 
žanre. Sukurta pirmoji lie
tuvių tarybinė opera “Ma
rytė,” kurią parašė A. Ra
čiūnas, J. Juzeliūno parašy
tas pirmasis lietuvių tary
binis baletas “Ant- marių 
kranto.” Abu šie kūriniai

turi didelį pasisekimą. 
Baigta rašyti A. Klenickio 
opera “Prie Nemuno,” V. 
Baumilo “Paskenduolė,” J. 
Indros baletas “Audronė.” 
Užbaigtų kūrinių tarpe ski
riasi V. Klovos istorinė ope
ra “Pilėnai.” Joje palies
tos socialinės problemos, jos 
gilus tautinis pagrindas 
užtikrina šiai operai pasi
sekimą klausytojų tarpe.' z

Kompozitorius B. Dvario
nas intensyviai dirba prie 
operos “Dalia” ir J. Juze
liūnas — prie operos “Su
kilėliai.” Kompozitorių kū
rybiniuose planuose — V. 
Klovos opera “Vaiva,” A. 
Račiūno opera “Skirgailai,” 
E. Balsio baletas “Eglė 
žalčių karalienė.”

Tarybų Lietuvoje išaugo 
plejada jaunų kompozito
rių, kurie vis aktyviau įsi
jungia į respublikos muzi
kinį gyvenimą.

Vystant lietuvių muziką, 
didelę reikšmę turi ben
dradarbiavimas su broliš
kųjų tarybinių respublikų 
kompozitoriais.

Prof.. St. Vainiūnas

LITERATURA-MENAS -
IŠ TAVĘS, LIAUDIE, ESU KILĘS 
SUAUGĘS SIELA IR ŠIRDIM...

A. SNIEČKUS, LKP pirmasis sekretorius, kalbėda
mas tose iškilmėse, davė tokį baisių hitlerininkų darbų, 
atliktų Lietuvoje, paveikslą:

“Ypatingosios, valstybinės komisijos prąnešime apie 
.hitlerinių grobikų nusikaltimus Lietuvoje skaitome: 
' ‘1944 metų birželio 3 d. į Pirčiupio kaimą, Trakų dps., 

įsibrovė hitlerininkai; apsupę kaimą, jie smarkiai jį api
plėšė, o po to, suvarę visus vyrus į vienus namus, o mo- 

« teris ir vaikus. į kitus tris namus, tuos namus padegė. 
Mėginusius ištrūkti ir pabėgti fašistiniai išgamos gaudė 
ir vėl metė į degančius namus. Taip buvo sudeginti visi 
kaimo gyventojai — 119 žmonių, jų tarpe 21 vyras, 29 
moterys ir 69 vaikai’.

“Fašistinių žvėrių nesujaudino nei moterų ašaros ir 
maldavimai, nei mažų vaikų riksmas. Tik keliems kaimo 
gyventojams pavyko išsigelbėti nuo baisios pražūties.

“Žvėriškai naikinant Pirčiupio kaimo gyventojus 
kuo aktyviausiai dalyvavo vokiškiesiems fašistiniams 
budeliams parsidavę lietuviškieji buržuaziniai naciona- 

.;Ųstai, kuriems vadovavo išdavikas ir niekšas Ulbinas.
Už jų pečių stovėjo lietuviško saugumo gestapininkai 

‘Rudinskas, Sinkevičius, Eišiškių policijos viršininkas 
'Lasys, Eišiškių apskrities viršininkas Kazakevičius. Val

kininkų policijos viršininkas Barauskas ir kiti tautos iš
gamos.

“Šis kruvinas darbas buvo vienas iš daugelio vokiš- 
Ų. ki)jų fašistų ir jiems talkininkavusių buržuazinių nacio

nalistų įvykdytų mūsų krašte nusikalamų. Visi atmę- 
..name, kaip hitlerinės okupacijos metais pasruvo krauju 
' mūsų žemė. Pačią pirmąją karo dieną vokiškieji fašistai 
nužudė šimtus vaikų Palangos pionierių stovykloje. Fa- 
šistai sunaikino Miliūnų, šlapeikių, Liauciūnų, Lazdė- 
nų, Kernavės, Gumbų ir eilę kitų kaimų. Nuo hitlerinių

■ ; , Žmogėdrų rankų žuvo tokie žymūs lietuvių tautos sū- 
hfts, kaip poetas Montvila, skulptorius Grybas, žinomas 

/'kultūros veikėjas Bulota, senas revoliucionierius-propa- 
, pagandistas Zibertas, Tarybų Lietuvos Aukščiausiosios 
/^arybos pirmininkas Adomauskas ir daugelis kitų. Kau- 

■ I1O.1X fortas, Paneriai buvo paversti baisiomis žmonių 
skerdynių vietomis. Kauno IX forte fašistai sunaikino 

j. daugiau kaip 70 tūkstančių taikių gyventojų. Paneriuose 
pkupacijod metais buvo išžudyta daugiau kaip 100,000 

sSg žmonių, Marijampolės (Kapsuko) rajone buvo sunai- 
’ 'kinta 7,700 žmonių. Seirijuose fašistai sušaudė 1,900 

Ų/'žmonių, Pilviškiuose — daugiau kaip 1,000 gyventojų.
kaulių apskrityje buvo sunaikinta 3,830 žmonių. Tra

pse, Panevėžyje, Ukmergėje, Kėdainiuose ir Biržuose 
fašistai sunaikino 37,640 taikių gyventojų. Iš viso Tarybų 

^Lietuvos teritorijoje buvo, sušaudyta, sudeginta ir su-

ft

k!

t t/2 pusi. Laisvė (Liberty)Šeštadien., liepos (July) 13, 1957
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INDŲ LIAUDIES 
PARODA VILNIUJE

Vilniuje, Lietuvos Valsty
biniame dailės muziejuje, 
buvo atidaryta indų namu
dinės liaudies kūrybos* pa
roda. Parodos ekspozici- 

i jose, užimančiose, šešias mu
ziejaus salęs, išstatyti indų 
menininkų dirbiniai iš me
talo, dramblio kaulo, odos, 
medžio, o taip pat meniški 
audiniai ir kt. Parodoje 
eksponuojama apie 15 tūks
tančių Indijos namudinio 
darbo pavyzdžių, surinktų 
27-iose Indijos valstijose.

Parodoje išstatyti Indijos 
liaudies kūrybos pavyzdžiai 
duoda ryškų talentingų in
dų menininkų - amatininkų 
kūrybinio darbo vaizdą ir 
atspindi namudinio meno 
šiuolaikinę padėtį Indijoje.

Minėtosios parodos mūsų 
šalyje iniciatorius yra In
dijos ministras pirminin
kas Džavacharlalas Nėr u.

Parodą jos atidarymo 
dieną gausiai aplankė vil
niečiai. Koresp.

PAŽYMĖTINA 
TARPTAUTINĖ VAIKŲ 

GYNIMO DIENA
Lietuvos K. P. Vilniaus 

miesto Politinio švietimo 
namų salėje vakar, gegužės 
31 d., Dzeržinskio rajono 
darbo žmonės pažymėjo j 
Tarptautinę vaikų gynimo 
dieną. Susirinkusiųjų tar
pe — daug motinų, rajono’ 
įmonių gamybos pirmūnų,; 
inteligentijos atstovų. ■

Iškilmingą posėdį atidarė 
partijos Dzeržinskio rajono 
komiteto Propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėja 
Paradauskienė.

Pranešimą apie Tarptau
tinę vaikų gynimo dieną 
skaitė rajono liaudies švie
timo skyriaus vedėja Stun- 
gurienė. Į tribūną pakyla 
rašytoja Liobytė, gydytoja 
Ambrazaitienė, daugiavaikė 
motina Vasilenko ir kitos. 
Jos visos kalba apie parti
jos ir vyriausybės rūpini
mąsi vaikais, 'apie jų šviesią 
ir laimingą vaikyste, smer
kia amerikoniškųjų imperi
alistų pastangas sukelti 
naują pasaulinį karą.

Tarptautinei vaikų gyni
mo dienai pažymėti iškil
mingi posėdžiai įvyko res
publikos sostinės Lenino, 
Tarybų ir Stalino rajonuo
se. (Elta)

naikinta daugiau kaip 300 tūkstančių vietos gyventojų ir 
165 tūkstančiai karo belaisivų. Šimtai tūkstančių mūsų 
žmonių buvo išvaryti sunkiems katorgos darbams į Vo
kietijos gilumą, kur jų laukė skurdas, badas ir mirtis”.

KAI VOKIŠKIEJI hitlerininkai iš Lietuvos buvo iš
mušti, jų vietas užėmė pasilikę Lietuvoje lietuviškieji 

į buržuaziniai nacionalistai-banditai. Kol juos suėmė tei
sėtume! ranka, sakoma, jie per visą Lietuvą išžudė apie 
10,000 geriausių Lietuvos piliečių, lietuvių tautos patri- 
jotų! ’ ’■

A. Sniečkus savo kalboje priminė:
“Savo pragaištingą darbą buržuaziniai nacionalistai 

toliau dirbo ir pokariniu laikotarpiu, stengdamiesi su
trukdyti Lietuvos, darbo įmonėms kurti gyvenimą be 
ponų, be išnaudotojų, kurti socialistinį gyvenimą. Jie 
žiauriai kankino ir žudė ramius gyevntojus. Banditinės 
gaujos savo žvėriškumais nė kiek neatsilikdavo nuo savo 
mokytojų — hitlerininkų. Štai, kaip dabar atsimenu, 1945 
metais Valkininkų apylinkėse buvo žvėriškai nužudyta 
daugiau kai£ 20 žmonių. Vąikų krauju buvo nutaškytos 
valstiečių trobų sienos. Arba, pavyzdžiui, 1946 metų rug
pjūčio mėnesį naktį iŠ 1 į 2 dieną nedidelė banditų gauja 
pužudė Alytaus ir Prienų apskrityje 67 žmones, jų tar
pe. daugiau kaip 20 vaikų. Daugelyje vietų banditai iš 
pąsalų šaudė valstiečius, jie kankino, išdegindavo žmo
nėms žymes”. ’

FAKTAI, aukščiau paduoti, yrą baisūs, yra nežmo
niški. Su jais susipažinęs, kiekvienas žmogus privalo 
labiau užsiartavoti neapykanta karui; kiekvienas asmuo 
privalo dėti daugiau pastangų darbui už taiką, kad tokia 
tragedija, kokia įvyko Pirčiupyje, niekad, niekad' nepa
sikartotų ! . ' •

Anapus Atlanto, kažkur apie Filadel
fiją, trijų margų ūkelyje gyvena senas 
Amerikos farmerys. Įdomus šis žmogus. 
Jaunystėje kriauciuku klajojo Lietuvos 
kaimais, prūsų žemėje apskaldė antau
sius kaizerio sūnui, giliai po žeme kasė 
anglį Škotijoje, čia pasidarė socialistu ir 
aktyviai prisidėjo prie “Rankpelnio” lei
dimo, vėliau iškeliavo j Ameriką, dirbo 
raidžių rinkėju “Kovos” spaustuvėje... 
Pagaliau po audringų išgyvenimų jis 
grįžta į kaimą, į'amerikietišką pusantro 
hektaro farmą. šiemet gegužės 3 d. aukš- 
taūgiui, žilagalviui seneliui sukako 77 
metai amžiaus.

Visoje apylinkėje šis farmerys išsiski
ria iš kitų. Jis—farmerys-rašytojas. Mes 
apie jį žinome kiek daugiau: jis rašy- 
tojas-savamokslis. Čiabuviai šį savo kai
myną pažįsta V. J. Jackson pavarde. Be
rods ir dokumentuose jo pavardė taip ra
šoma. Ką gi, tikras amerikietis tas 
Džeksonas.

Kitaip tikrovėje. Jis pats — lietuvis, 
gimęs Skliausčių kaime ant Šešupės 
kranto (tarp K. Naumiesčio ir Pilviš
kių). Jo pavardė—Vincas Jakštys. Ta
čiau įdomu pastebėti: nei amerikietiško
ji, nei lietuviškoji jo pavardė Amerikoje 
nežinoma plačiai. Vincas Jakštys pasi
rinko Seno Vinco literatūrinį slapyvardį 
ir jo tvirtai laikosi, tur būt, daugiau 
kaip penkiasdešimt metų. Per šį pus
šimtį Senas Vincas parašė daugybę ap
sakymų ir eilėraščių, apysakų ir fel
jetonų, pjesių ir vaizdelių, publicistinių 
straipsnių, korespondencijų. Kone visą 
Seno Vinco kūrybą išspausdino pažan
gioji Amerikos lietuvių spauda, kurioje 
jis ir dabar aktyviai tebebendrauja.

Prisimenu, kai Seno Vinco pirmasis 
raštų (atsiminimų ir apsakymų) rinki
nys pasiekė Pietų Amerikos lietuvius. 
Šią knygą 1929> metais išleido Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros drau
gija Brukline. Knyga susilaukė didžiu
lio pouliarumo visoje užjūrio lietuvių 
imigracijoje.'

Senas Vincas, drauge su R. Mizara, J. 
Kaškaičiu, S. Jasilioniu, sudaro Ameri
kos pažangiųjų lietuviųųirozaikų bei po
etų grupę.

Pats rašytojas geriausiai save ir savo 
kūrybą charakterizuoja sakydamas:

Iš tavęs, liaudie, esu kilęs, 
Suaugęs siela ir širdim...

Toks epigrafas įdėtas naujame “Seno 
^inco eilėraščių rinkinėlyje,” kuris ne
seniai pasiekė Tarybų Lietuvą. Rinki
nys išleistas paprastų dorų lietuvių imi
grantų aukomis. “Šie eilėraščiai bei po
emos, — rašo pratarmėje autorius, — 
sukurti per beveik penkiasdešimties me
tų laikotarpį.” Ir iš Riešų: prieš mus 
šiame kukliame eilėraščių rinkinyje atsi
skleidžia realistiniai, nuoširdžiai nupieš- ■ 
ti lietuvių imigrantų buities ir darbo 
vaizdai. Seno Vinco eilėraščiuose — jo 
paties gyvenimas, perjaustas širdim ir 
toks būdingas, toks suprantamas tūks
tančiams lietuvių 'išeivių.

“Tėveliui džiova mirus... mudu su vy
resne sesele išėjom sau' duonelę užsidirb
ti... Dar nebaigęs ne septynių metų, iš
ėjau gaspadoriaus bandą ganyt. Pradi
nė mokykla—tai šalia motinėlės ratelio 
elementorius ir maldaknygė. Dvi žiemas 
turėjau Jaimės lankyti Žaliosios mokyk
lą... Kitą visą mokslą išėjau gyvenimo 
‘universitetuose,’ —rašo viename laiš
ke šių eilučių autoriui Senas Vincas. 
Skurdžios piemens vaikystės paveikslai, 
sukurti jautriai, su realistiniu konkretu
mu, atsispindi rinkinio eilėraščiuose 
“Vaikystės dienas prisiminus,” “Elgetos 
kalėdos,” “Atmenu” ir kt.

“Atmenu:
Kaip valgiau duoną sprangią biralinę, 
O vandenį gėriau iš arklio pėdos;

“Aš cypiau, kaip spardoma, nekenčiama Sūnytis, 
Balčiausi lyg sliekas, vengdamas kirčiu.

Prisiminęs anuos laikus, Senas Vincas 
klausia:

“Ar supras Šių dienų Lietuvos jaunuolis,
Kaip vargo pas buožę samdytas piemuo,“

kaip jis buvo ujamas, niekinamas, lyg 
šuo.

Ir poetas, kalbėdamas apie šių dienų 
Lietuvą, tarybinę Lietuvą, eiliuoja: T

“Nusikračiusi ponų, žygiuoja kaip broliai
Į ateitį šviesią lietuvių tauta

Kaip lietau^ išpraustas, audros sušukuotas, 
Galvijams sugulus, —- o rūstus dangau!
Jau jėgų netekęs, žaibų išbučiuotas,
Griovy susirietęs saldžiai užmigau...”

Šiame eilęraštyje iškyla skaudus pie
menėlio likimas, jo skriaudos, jo pergy- 
venimai. Buože, suradęs piemenėlį iš 
nuovargio užmigusį, žvėriškai sumuša:

M

Jei kais vakarykščios dienos ten ieškotų,
Tam sudie proteli, galit pasakyt.
Tai varlė jei dalgį suturėti šoktų, 
Ar beprotis saulę motus sulaikyt.”

Skaitydami Seno Vinco rinkinį, sutin- . 
kame posmus ir apie JAV angliakasių 
buitį, apie bedarbius, apie skurdą ir var
gą, taip gausiai bekerojautį JAV prie
miesčių lūšnose ir darbininkų kvarta
luose. “Įspūdžiai važinėjant po Ameri
ką”—taip pavadino poetas eilėraščių cik
lą apie angliakasių rajonus, rodydamas . 
skaitytojui antrąją Ameriką—išnaudok / 
jamą ir kovojančią Ameriką. Štai jtfs 
mato tarp uolų įsispraudusias kapines ir 
sako: “Čia ilsis žuvę mainų darbinin
kai,” mato rūsčią kasyklą, kuri “stuk- *■’ 
so, kaip žvėris kuprotas,” kur žmonės 
“parako dūmais ir dulkėmis kvėpuoja,” 
kur jie “anglių karaliui milijonus kloja, 
o patys suvargę, nepavelka kojų.”

Bet dar sunkesnė bedarbio dalia, ku
rią taip artimai pažįsta ir lietuvių imi
grantai. “Bedarbio kelio galas,” “Be
darbiai” — eilėraščiai, aštriai demas
kuojantieji amerikinį gyvenimo būdą. . 
Skylėtais drabužiais, nevalgęs ir sušalęs 
žilagalvis senelis—

“Prie vartų stovėjęs ant vėjo pagairos, 
Atsakymą gavo: ‘Tų mums jau per seąąsZ' 

(“Bedarbio kelio galas")

Ne kartą šiuos rūsčius darbdavio ka- J 
pitalisto žodžius girdėjo žmonės, kuri$ " 
sveikatą ir jėgas iščiulpė fabrikas ir, 
išsunkęs juos, kaip citriną, išmetė lauk, 
lyg nereikalingus rakandus. Ką daryti? 
Šio eilėraščio veikėjas po sniego šūsnim, , 
jip jo šalta .antklode užmigo amžinai... ‘ 
kiti? Kiti kovoja. Ryžtingos, didvyriš
kos darbininkų kovos motyvai nuskamba 
ir Seno Vinco eilėraščiuose. Jis klausia: 
ar ilgai bedarbiai leis, kad iš jų tyčiotų
si, ar ilgai “tylės, lyg būtų /apę neby
liais” (eil. “Bedarbiai”). Ir7Senas Vin
cas rašo “Streikininkų maršą,” kurio ei
lutės skamba kovos ir ryžto ritmu.

Senas Vincas tada imasi satyros, kai 
nori išjuokti darbo žmonių priešus, įvai
rius buvusius ar siekiančius jais būti pa- , 
šaulio užkariautojus, buržuazinius nacio- 
nalistus. Eilėraštis “Viršžmogio liki
mas” savo smaigaliu nukreiptas pri^Į 
rasistinius svaičiojimus, prieš žmogaus 
neapykantą, prieš buržuazinio pasaulio' 
moralę: žmogus žmogui Vilkas. Aštria 
ironija skamba eilėraštis “Grigaičių Pi- 
jušuko paminklui.” Čia Senas Vincas 
prikala prie gėdos stulpo išsijuosusi bur
žuazini nacionalistą, kurio vienintelis 
tikslas, vienintelis dievas—doleris.

Seno Vinco eilėraščių rinkinyje jaut
riai piešiami gamtos vaizdai-, kurie su
daro bene meistriškiausius jo eiliuotos 
kūrybos puslapius. Ne visur pbetui se
kasi lengvai ir sklandžiai sueiliuoti, po
etiniais vaizdais perteikt mintį. ‘ Daug 
kur jo eilėraščiuose pasigendame ryškių x 
meninių vaizdų. Dėt skaitytoją pagauna" 
šioje knygelėje didelis autoriaus nuošir
dumas, jo kilni'širdis, jo, lietuvio patrio- 
to-kovotojo, gyvenimas, atsiskleidęs eilė-, 
raščiuose.

Senam Vincui linkime sveikatos, kūry
binės energijos. Gimtojoje žemėje—Ta
rybų Lietuvoje — jo raštai susilauks 
nuoširdžių skaitytojų.

A. Vaivntskas
(Iš Vilniaus “Tiesos’’)

Nesi vėlinkite, Laisvės Prieteliai > -
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais- 

ves prietelių eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą. ' ' • / •’ *

i
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WORCESTER, MASS
VIS KRUTAME

Literatūros Draugijos 11 
. Į kuopa reguliariai kiekvieną 

mėnesį atlaiko savo susirin
kimą, ir susirinkimai tuš
čiomis nepraeina. Birželio 
mėnesio susirinkime išrin
kome dešimtį darbininkų 
Laisvės spaudos tradici
niam piknikui, kuris atsibu
vo Montelloj, Mass., liepos 
4 d. Tame pačiame susirin
kime penkios moterys apsiė
mė pagaminti gruzdu kų, 
nuvežti į pikniką kaip do
vaną, ir taip pat tos darbš
čiosios moterys apsiėmė su-

Laisvės finansiniam vajui, 
ir joms sėkmingai pavyko 
parvesti užkandžius Olym
pia Parke.

Birželio 9 d. gerokas skai
čius worcesterieciu nuvyko 
į Apskričių pikniką, Law
rence, Mass., ir mūsiškiai 
dainininkai Ona Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas ten 
puikiai padainavo duetus. 
Piknikieriai žavėjosi kiek
viena jų atlikta daina.

Liepos 4 d. Olympia Par-l lyvauti.

ke Jono Dirvelio orkestras 
labai skambiai grojo įvairią 
šokių muziką, o parko pa
triotai nepaprastai linksmi
nosi, nes tik prieš porą die
nų L. S. ir D. B. Draugi
jos pirmininkas J. J. Bak
šys parvežė iš Shrewsbury 
miestuko administra c i j o s 
pastovų leidimą dėl stipres
nių gėrimų. Mat, per pir
muosius šių metų mėnesius 
vyko pataisymas Parko čar- 
terio, tai pastovus leidimas 
ir buvo sulaikytas. Ta pro
ga tūli elementai daug kal
bų ir spėliojimų priplepėjo: 
gaus ar negaus leidimą. 
Kaip kas lažybas darė, ir 
štai pagaliau priešininkai 
nusivylė. Dabar Parkas lei
dimą turi, kaip ir praeity
je turėjo. Gražiajame Olym
pia Parke patarnautojai 
stropiai aprūpina ten atsi
lankiusius vasaros karš
čiuose.

Rugpjūčio 4 d. ten Įvyks 
LLD 11 kuopos šaunus pik
nikas, tai ir vėl tos kuopos 
darbuotojams darbym e t ė . 
Tik nepamirškite visi da-

Chicago, ID. v
V. ANDRULIS 
LIGONINĖJE 

J

Jau kelintą kartą Vincas 
Andrulis, “Vilnies” redak
cijos narys, pasiduoda į li
goninę. Jį kankina širdies 
liga.

Ketvirtadienį, liepos 4-tą 
dieną, jis staiga smarkiai 
susirgo ir skubiai buvo nu
vežtas į Evangelical Hospi
tal, 5421 So. Morgan St.

Ligonis visą laiką sunko
kai sirgo. Pirmadienį gavo 
iš eilės net dvi širdies ata
kas. Bet pašaukus ligoni
nę antradienį, gauta žinia, 
kad pavojus praėjęs ir li
gonis jaučiasi geriau.

Kiek ilgai jam teks pa
būti ligoninėje, nėra žinios.

Linkime jam daug ištver
mės pergalėjimui ligos, ku
ri jau ilgas laikas kanki
na, ir sveikam grįžti prie 
taip svarbaus ir nepavaduo
jamo darbo, kurį jis dirbo 
per daugelį metų.

V. Red.

John

. . Policistas užmuštas, 
plėšikas sužeistas

Newarko policistas 
Woomer buvo mirtinai peršau
tas ir plėšikas John H. Dancy 
sunkiai sužeistas, kuomet įvy
ko persišaudymas tarp dviejų 
politistų ir plėšiko.

jai,-buvę brooklyn-iečiai- John 
Lemons 59 metų ir Mrs. Di 
Maria, 27 metų, rasti gazu 
nustroškinę. Lemons buvo ve
dęs ir jo žmona žinojusi apie 
jo romansus su Mrs. Di Maria.

LDS 5-tos Apskrities

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Du meilužiai gazu 
užsitroškino

Pemberton, N. J., gyvento-

Orlaivininkas prigėrė upėje

John Allen, Steward Air 
Force Base orlaivininkas, be
plaukydamas Hudson upėje, 
ties Newburghu, prigėrė.

PIETUS
Sekmadienį, Liepos-July 14

Pietūs 1 vai. dieną. Bilietas $2 asmeniui. 
Rengėjai prašo pribūti minėtu laiku.

j Frp LI

Jau kiek laiko prabėgo nuo Meno Są
jungos naconalio suvažiavimo, bet dar 
kol kas mažai tesigirdi nuo koresponden
tų apie jų įspūdžius ir veikimą. Tiesa, 
pastebėjau laikrašty, kad Cleveland© 
delegacija parvažiavusi išdavė ištisą ra
portą. Taipgi vienas Vilnietis skundėsi, 
kad rytiečiai reporteriai nieko laikrašty 
nerašė apie tą didelį suvažiavimo koncer
tą, kuriame dalyvavo daug svečių, naujų 
talentų iš Chicagos.

0 kiek laiko ėmė rengimasis prie to
kios iškilmės, tai mažai kas pagalvoja. 
Mūsų meno mėgėjai ne vien ateina kas
kart j susirinkimus arba vieną sykį į 
savaitę į choro repeticiją, bet kad savo 
solo užduotį atlikti, turi mokytis, prak
tikuoti kasdien, eikvodami pinigus ir

dAįnergiją visokiais būdais. Tam reikia 
didelio pasišventimo!

Puikų pavyzdį turėjome to nenuilstan
čio pasišventimo, tai LKM delegacijos. 
Jųjų trys dainininkai — Estelle Bogden, 
Helen Stumbris ir Paul Dauderis — at
keliavo iš Chicagos automobiliu, ir visą 
laiką automobilį vairavo viena Helena. 
Pasiekė Liberty Auditoriją šeštą valan
dą šeštadienio vakare. 'Koncertas, gar
sinta, prasidės 7-ą valandą. Laike kon- 

•certo (kurį, aš žinau, jie ir norėjo iš
girst), turėjo pavalgyt, persirengt ir 
dar kokį kartą su nauja svetima akom- 
paniste pereit programą. Kaip jau pri
ėjo prie jųjų punkto, visi trys stojo ant 
scenos, rodos, taip kaip namie, o publika 

' taip šiltai juos priėmė, džiaugėsi ir gė- 
' rėjosi jųjų dainomis-ir grakščia laiky
sena,
* Sekmadienį po paskutinės suvažiavi
mo sesijos, vėl visi artistai susibūrė ir, 
kaip sakoma, “on the spot” sudarė pro
gramą pagerbimui mirusio pianisto- 
kompozitoriaus Prano Balevičiaus. Ar 
neverta tokį pasišventimą pagerbti?

Ir kokį įspūdį išsivežė daugelis svečių! 
\ Vienas LKM reporteris skundžiasi 

“Vilnyje,” kad LKM delegatai gavo tik 
daug kritikos, ir toliau jis smerkia visą 
suvažiavimą, kad nebuvo “tinkamai 

i sirengta.” 
f Rytiečiai, arba Centro komitetas, 
' gali ir nenori sustabdę 

asmeniškų išsireiškimų.

šį savaitgalį visi traukite į A. L. D. L. D. 
pikniką, kuris bus sekmadienį, liepos-July 14 d., 

Steamboat Inn., 91 Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Prasidės 1 valandą dieną.

Pelnąs nuo šio pikniko yra skiriamas išlei
dimui “Gydymo Is^orijos,’., Jei ir lytų, piknikas 
įvyks, nes čia yra gera salė. Keturių kavalkų 
orkestrą gros šokiams.

RENGĖJAI

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, UKRAI
NĄ, LATVIJĄ LIETUVĄ, ESTIJĄ, BALTGUDIJĄ

Pirmos klasės angliškos medžiagos siutams, paltams, suknelėms ir 
visokiems kitiems aprėdalams; prie namų daiktai, rhaistas, vaistai 

ir sergamojo kambario reikmenys. Taipgi daug kitų daiktų.

DĖKA SPECIALIŲ SUSITARIMŲ UŽSIENIUOSE 
MŪSŲ PRISTATYMAS YRA GREITAS

Viskas apmokama, apdrausta, įskaitant ir muitą. Priėmėjas nieko 
nemoka. Pristatymo kvitą su priėmėjo parašu įteikiama siuntėjui. 
Subvės tik už vieno bloko nuo mūsų: išlipkite 23rd Street stotyje.

Indian Grove Parke
West Haven, Conn.

KELRODIS: Iš West Haveno centro klauskite Platt avenue, 
ir privažiavus Jones Hill, sukitės i dešinę, čia rasite parką

PEER-WINE-LIQUOR-LICENSES
NOTICE It hereby given fhef license 4A- 

6196 hat been ImucJ to the undersigned 
to tell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 2I7-1J Jamaica ave., Queens Vil
lage. B7RNHARD SEEKAMP.

NOTICE It hereby given that license 4A- 
7897 hat been Istued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- 
tumptlon at 94-08 IS st., Ozone Park. RUDOLF 
HELMKE. į, i

NOTICE It hereby given that license 4A- 
6390 has been Issued to th* undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off prerplse con
sumption at 63-36 Woodhaven blvd., Mgo 
Park. OTTO HAUSER. \

NOTICE Is hereby given that license 4A- * 
10082 has been issued to th* undersigned 
to sell beer at retell under th* Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 58-10 Myrtle av*., Ridgewood. 
HENRY KRAMER.

NOTICE It hereby given that license 4A- 
$385 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off promise con
sumption at 218-77 Hempstead ava., Queen* 
Village. MICHAEL ANGELICOLA. - .

NOTICE is hereby given that license 4A-, 
3943 has been issued to th* undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 96-25 95 ava., Ozona Park. 
AUGUST KRATZER. ,v '

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9940 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retell under the Alcobrite , 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 195-47 Jamaica ave., HeUls. 
RUDOLF GRUENWEDEL. V

NOTICE Is hereby given that license BA- 
2862 has been Issued to th* undersigned 
to sell beer at retail under th* Alcoholic 
Beverage Control Law for off promise ebn- 
sumpion a 63-12 Woodhaven blvd-, Elmhwet. 
RUDOLF SCHLIMMEYER. įV.

Notice is hereby given that license number 
C-640 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Lew for off premise con
sumption at 7943/89 Metropolitan eve.,‘Mid
dle Village. CHARLES N. BRAYMAN and 
MACK BRAYMAN dba Forbee Bros.

Notice is hereby given that license number 
» C-399 has been Issued to th* underelgned 

to sell beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise Con
sumption at 130-85 Farmers blvd., Springfield 
Gardens GREAT AMERICAN BEER 4 SODA 
CORP. ,3 ,

NOTICE is hereby given the license 4A'- 
9844 has been Issued to th* undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law off premise consump
tion ^t 143-02 III Ave., Jamaica, 
Est. of Philip and Bertha Tunis as In
dividual. - ' i '.

NOTICE Is hereby given that license BA- 
7156 hbs been issued to th eundersl^ned 
to sell Bear at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 145-18 (II ave., Jamaica, CHAR
LES PARIETTI <

NOTICE Is hereby given that license 4A- / 
10643 has been issued to the underjlgnbd 
to sell Beer at retail under th* Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 121-61 Farmers Blvd., St. Albans. 
CHARLES SAVERINO. x 5

NOTICE Is hereby given that license 
9370 has been Issued to the unden 
to sell Beer at retail under the Ale
Beverage Control Law for off premise C*t»r . 
sumption at 211-71 Jamaica Ave., Queens 
Village. KATHE GRABE Exfx. of fet. pf W 
Grabe.

NOTICE is hereby given that license BA- 
6590 ,has been issued to the undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcenellc 
Beverage Control Law for off promilei‘ con
sumption at 49-12 30 Ave., Woodside. WAL
TER G6SELL dba Walter's D*lic*t*♦son.•

NOTICE is hereby given that license 4Ą- 
10750 has been Issued to th* und*rsg(W8d 
to sell Beer at .retail under th* Akohol'c 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 28-20 Crescent St-, Long islond 
City. HENRY KRANTZ.

NOTICE is hereby given that license BA- 
10640 has been Issued to “ *«. « - . ■
to sell Beer at retail under the AlconOlfC. 
Beverage Control Law for off premil* Con
sumption at 201-14 Hillside Ave., Holllt, 
LESTER TWIGG.

NOTICE is hereby given that license BA- 
10513 has been Issued to th* undersigMri: 
to sell Beer at retail undet the AtcohoilRf. 
Beverage Control Law for oH premise con
sumption at 24-12 149 St., WMteitone. THO
MAS MORAN. * :

Notice is hereby given that llceneo number 
C-3 hat been Issued to the undersigwod to 
sell Beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off promilę con
sumption at 112-01 Springfield Blvd., Queen* 
Village. PASQUALE LOVACIO dba Queens 
Village Beer and Beveraga Co. '

NOTICE Is haraby given that llceme 4A- 
8365 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 107-50 Van Wyck blvd., Jamaica. 
KLAUS MEYERi

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
10221 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 29-16 Creacent st., Astoria. 
LAZZARO LEONE and NICHOLAS LEONE 
dba Leone's Delicatessen.

NOTICE Is hereby given that tTcense 4A- 
10362 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 159-22 Hillside ave., Jamaica. 
ANDREW WARREN Jr. dba Warren's Table 
Luxuries.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10498 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 222-68 Braddock ave., Queans 
Village. SEYMOUR NAROFF.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 854 Onderdonk ave., Ridge
wood. FLORA HABERZETTL as Executrix of 
the Est. of Karl Haberzettl.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10436 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 114-44 Rockaway blvd., Oxone 
Park. ROLAND SCHNAPP dba Paul's Deli
catessen.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
8736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 105-11 Metropolitan ave., Forest 
Hills. ARTHUR PETERSEN.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9949 has been iseued to ^the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 115-70 Francis Lewis blvd., St. 
Albans. ERNEST and MARGARET HINSCH.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 208-07 Jamaica ave., Queens 
Village. HARRY WINER.

, NOTICE Is hereby given that license 4A- 
6566 has been issued to the undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 45-13 28 ave., Long Island City. 
HENRY .and ELFRIEDE Von ANCKEN.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
7263 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 40-05 28 ave., Steinway. MARTIN 
CORDES.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
6274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 47-12 30 ave., Steinway. HER
MAN LEMKE.

NOTICE Is herMJy given that license 4A- 
9324 has been issued to th* undersigned 
to sell beer at retail under th, Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 71-02 67 place, Glendale. AU
GUST F. HEINZE.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
4660 has been issued to the undersigned 

.to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 25-44 Broadway, Astoria. WIL
LIAM PLUSCHAU.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
7017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 32-33 Steinway st., Steinway. 
GEORGE HAHS.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
5560 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at.98-18 Metropolitan ave., Forest 
Hills. HERMAN CORDES

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9630 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 23-50 31 eve., Long Island City. 
JOHANN ZABRANSKY.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9828 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 75-53 Metropolitan ave., Middle 
Village. KARL JESCHANITZ

NOTICE is hereby given that license 4A- 
4672 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 111-04 142 st., Jamaica. MARY 
CĄLIG1URI.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
1906 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Lew for off premise con
sumption at 212-32 91 ave., Queens Village. 
DELICATESSEN STORE F. H. MEYER, Inc.

NOTICE is hereby givjn that license 4A- 
9717 has been issued to the undersigned 

vto sell be*r at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 247-74 Jamaica ave., Bellerose. 
MARTIN and BERNĄ MEXTORF.

NOTICE is heteby given that license 4A- 
6070. has been Issued to the underlined 
to sell, beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off promise con
sumption at 9B-3J 212 st., Queens Village. 
HUGO KOTTER.

LMS VEIKLA
Rašo Sekr. M. Stensler

nos “Kur bakūžė samanota,” tai ne prieš 
ją kaipo artistę buvo pasisakyta, bet 
prieš dainos žodžius. Pilnai sutinkam 
su korespondentu, kad daina neturėtų 
būti keičiama, kadangi ji kalba apie is
torinius praeities laikus.

Taipgi sutinkam šimtu procentų su 
LKM‘ reporterio išsireiškimu, kad “kas 
neveikia, tai nyksta.” Visokia veikla, 
ar ji ant aukščiausio meninio laipsnio, 
ar ji kiek nors silpnesnė, mėgėjo vęikla, 
visvien yra visų gerbiama, o ne smer
kiama. Bet” kaip jau reporteris pavyz
džiu statė N. J. Sietyno chorą, tai ro
dos, kad jis nedainuoja daugiau todėl, 
kad nieko ’ neveikė; tai jau neteisingas 
priekaištas. Choras turėjo pergyvent 
tą slėgimą, kuris čiaupė daugelį mūsų 
grupių, -— tai tas miestiečių išsiskirsty- 

• mas į pašalinius miestukus, farmukes ir 
pajūrį. Likusi grupė veikė dar kelis me
tus, pastatydama tik su 14 narių didelę 
Štrauso operetę “Cukrinis Kareivis.”

Einant prie kitų pastabų, reikia su
tikt su LKM korespondentu, nors ir pa
viršutiniai, kad suvažiavimas nebuvo 
“tinkamai prirengtas” (nors nepasaky
ta, kuriuo atžvilgiu). Pradėkim iš pra
džios. Atsišaukimai į vienetus ir bro
liškas organizacijas buvo išsiųsti kovo 
mėnesį (suvažiavimą šaukėme ant gegu
žės 18-19 d), ir buvo raginta, kad kuo 
greičiau praneštų, kas atvyks. Savaite 
prieš konferenciją turėjome tik septynis 
delegatus užregistruotus. Už dar dviejų 
dienų gaunam pranešimą, kad iš Chica
gos pribus dvi žymios LKM solistės. Ži
noma, programa ir skelbimai buvo jau 
spaudoj ir visi kiti paruošimai menini
ams įvykiams buvo jau atlikti.

Dar toliau — šeštadienį konferencijos 
laiku pribūna dainininkas Julius Kras- 
nickas iš Clevelando ir Valukas iš Penn- 
sylvanijos. Abu, komitetui prašant, įsto
jo į meninę programą, ir mes visi buvo
me dėkingi, kad jie tai padarė. Sykiu 
su LKM dainininkėmis iš Chicagos at
vyko ir P. Dauderis, kuris taipgi prisi
dėjo prie programos.

Tai matote, kaip “užpuolė” puikus bū
rys artistų, • kurie more j o ‘parodyt savo 
gabumus ir suteikt savo organizacijoms 
garbę. Bet ir jie lauke paskutinių die
nų, neatsižvelgiant, kad rengėjams rei
kia prie tokių iškilmių ‘‘tinkamai prisi- \ 
rengt.”

Tie, kurie dalyvavo parengimuose 
(koncerte ir bankete), buvo labai paten
kinti didele ir gražia programa ir artis
tus nuoširdžiai priėmė. Skundėsi tik 
tie, kurie nebuvo, - sužinoję, kad to
kia puiki grupė svečių artistų buvo at
vykusi festivalin, ir barė rengėjus, kad 
jų iš anksto nepaskelbė. O tu, sviete, 
patys rengėjai to nežinojo...

LMS suvažiavimas pamokų davė vi
siems. Jei mes visi iš to primokytume, 
tai mūsų veikla patobulėtų. Bet jeigu 
numosime ranka ir sakysime, kad viskas 
prasta, tai iš tikrųjų nusikritikuosime 
į išnykimą. • - \ _ ■ ■

Dept L.
158 W. 23rd St. (3-čios lubes), New York, N. Y. Tel. WAtkins 4-6150
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PARCELS TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida
rė savo skyriaus ofisą Newarke po manadžment- 
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu:

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J. "
Telefonas Market 2-6987

PARCELS TO RUSSIA, INC
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

L
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Geros Žinios Dovanų Siuntimui
jvairių rūšių rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maistą.

Taip pat galite siųsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
WE 3-8491 WE 4-7838

ROUND THE WORLD TOURISTS
vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty.

384 No, Fairfax Ave., Los Angeles 86, Calif.
Jūs galite’ silpsti savo artimiesiem^ į Lietuvą

'«>Qif><f><I><>4><fti|»|»<«i|iQQ>|M|>QQQQQQQQi{>QQQQQQQ4>QQQi|>4*4>QQQQ4>>{«4,4*4,4a4*4,*I*4*

Turime Sukelti 
$10,000 

Sako Kolonijų Veikėjai

Jų balso atidžiai išklausė Laisvės bendrovės direktorių 
taryba. Nutarė vajų pratęsti dar vienam mėnesiui. 
Originaliai vajus buvo paskelbtas nuo balandžio 15-tos 
iki liepos 15-tos.

lie

pa-

ne- 
nuo 
ku-

delegatus
iekv ienas,

ris prašė balso, gavo progą kalbėt, nors 
pastabą galima padaryt, kad ne visada 
visi delegatai kalbėjo į tašką arba į 
tikslą. Visvien, daugeliui buvo svarbu 
sužinot, kodėl Chicagoje yra dvi atskiros 
mintys apie meną ir jo reikšmę mjjsu 

S kultūriniame judėjime, ir įdomavo su- 
. žinot daugiau apie tą naują operetę, ku

rią, LKM tik ką buvo pastatęs ir apie ku- 
B’-Hą buvo daug visokios kritikos “Vilny- 
l>” >Tai natūralus žingeidavimas, ir gal 
į bandymas patart, kad kankliečiai imtų

si teinu, kurios artimesnės mūsų klau
sytojams—o ne, kaip reporteris, toliau 
išsireiškė, kad nenorima aukštesnio me-

Kas link vieno delegato išsireiškimo 
apie,ehicagietės .solistės dainavimą dai-

r

Dabar Vajus Yra Pratęsta Iki 
Rugpiūčio 18-tos Dienos, 1957

Laisvės 'bendrovės direktorių taryba dėkoja kolonijų 
veikėjams už iniciatyvą vajaus prailginimui ir prašo 
visų darbuotis atsiekirAui savo pasibrėžto tikslo — 
sukėlimui $10,000 fondo dienraščiui Laisvei.

Verbuokimę Priedelius

Pats pagrindinis akmuo dienraščio pastovumui yra 
Laisvės Priedeliai, užsimokantieji po $25 duoklę už
tikrinimui dienraščio egzistencijos. Organizuokime 
prietelių kliubus visose kolonijose.

Daugelis Dar Neaukavo į Fondą

Peržiūrėjus Laisves skaitytojų sąrašą pastebima, kad 
dar maža dalis skaitytojų teprisidčjo prie fondo. Kiti, 
rodosi, išgulintieji kaž kodėl vėlinasi. Taigi pasivė
linusiųjų prašome pasinaudoti vajaus pratęsimo proga 
ir be atidėliojimo prisidėti prie fondo. ♦ ,

Laisvės Administracija

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
7323 has been Issued to the, undersigned 
to Mil beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- 
sumption at 213-07 Jamaica ave., Queens 
Village. JOHN SCHLAKE.

£ ■

•X m

the undertigned 
Alcoholic

NOTĮCE Is hereby given that Upon** 5A- 
10879 has been issued to the ghderslgnod 
to sell Boer et retail under th* ■ Aiceerilc 
Beveraga Control Law for off premise con
sumption at 205-15 Jamaica av*., .HeM*. 
JOSEPH P. CAIN A MICHAEL D. CA|H

’ • Jf hl *

NOTICE Is hereby given that Hcomo IA< 
10906 has been Issued to th* undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcowellc 
Beverage Control Law for oft proml** con
sumption *t 13941 89 av*., Jemelca'. HENRY 
M. VOSS A HENRY J. VOSS 7 ' <

NOTICE it hereby given that liceme BA- . 
ZUI has been Issued to the undersigned *

- ...............................

________________________ __________
Village. Ap^ QQLDMAN db* Qu*gn| Food 
Centre.

2441 
to tell Beer at ratal! under the A 
Beverage Control Law for off premi 
sumption at 213-17 Jamaica ava^

Nolle* Is hereby given that llceni* 
4D-3853 has been iisu*d to th* tni^*r|l 
tp ^ell beer at retail In a rasfawanf 

the AlęcAollc lavarag* Control Lgw 
promise Consumption at 2I14T Jo 
Queans Village. 1ELLAIIE UGftEAT 
CENTER, Inc.

11  *"" """ ' " ' ......... 1 ■■'■"■■■-r—**<  ............. . i '©iioinm ■■yeeqqlbfe*^

3 pusi. Laisvė (Liberty) Šeštadien., liepos (July) 13, 1
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Frank Reinhardt HELP WANTED MAŲE

Sunku apie Reinhardt’us ra
šyti. Tik prisimeni vardą ir iš
sigąsti, — jų nebeturime, o 
jie buvo dalimi mūsų pačių 
gyvenimo. Ar kas šaukė svar
bų susirinkimą, ar pasigirdo 
reikalas asmens dalyvumu pa
remti kokį kitą veiksmą, 
matydavome
Niekad draugų 
kaip sekamo ryto

Frank’io tėvai, 
kilę vokiečiai, ji 
vaikų gimdė ir

ten
R e i nhardt’us. 

nesuvds, — 
aušra.

iš Berlyno 
ir būrį kitu 
auklėjo jau

dar-
savo

tar- 
atei- 

Jaunas Frank pradžioje 
Ameri- 

Lietuvoje, šakių srity. Neži
nia, ar Frank’io protėviai ka
da nors turėjo ir jam dovano
jo lietuviško kraujo? Gal tik 
pati Lietuva, jos žmonės jį su
žavėjo taip, jog jis likosi lietu
vių organizacijoms uoliu 
buotoju iki paskutinės 
gyvenimo dienos.

Gimtajame krašte tuo 
pu tesimatė tik vargana 
tis.
šio šimtmečio atvyko 
kon, apsistojo Buffalo mieste. 
Kiek įsigyvenęs, 1912 vedė 
pamylėtą O 1 g ą, susilaukė 
dviejų berniukų, šeimoj’e jau
tėsi laimingi, bet jis nerimo— 
jį viliojo didmiestis: daugiau 
darbų. Gal daugiau progų 
vaikams mokslintis? Bandė 
Chicagą. Bet pirmaujantis 
darbininkų judėjimu N e w 
York as, tuomet jau stipriai 
kovojęs už darbininkų reika
lus ir taiką, jį laimėjo. Jie ap
sigyveno Brooklyne.

Darbo žmonėms gerovių 
šykštu bile mieste. Frank’is 
anksti savo gyvenime supra
to, kad sąlygos gerės tiktai 
tiek, kiek darbininkai patys 

- išsikovos. Kai darbo diena te
bebuvo. po' keliolika valandų, 
o už drąsą kalbėti apie unijiz- 
mą darbininkai šalinami iš 
darbo, Frank stipriai atsisto
jo unijistų eilėse. Jis yra pra
sėdėjęs nesuskaitomus vaka
rus susirinkimuose, kad galė
tų tarti žodį, balsuoti už unh- 
jizmą. Jis darbavosi ir kovo
jo jau suorganizuotą uniją 
saugoti nuo išsigimimo į tar
naitę darbo žmonių priešams. 
Jo draugai kriaučiai galėtų 
ilgą istoriją parašyti apie tuos 
veiksmus.

Reinhardt’as veikė ir kitom 
organizacijoms, kurios tar- 

; nauja (ar jo narystės laiku 
tarnavo) darbo liaudžiai ir 
progresui. O už vis daugiau jis 
brangino dienraštį Laisvę kaip 
liaudies švietėją, informacijų 
šaltinį ir talkininką darbinin
kų judėjimui. Jis jai darbavo- 
si visuomet ir eilę metų veikė 

jį' dienraščio direktorių taryboj. 
Taipgi buvo nariu Liet. Lite- 
ties puotą, kas būtų galėjęs

< randavojimaT
LMBARIAI IŠNUOMAVIMUI 
luomavimui yra 5 gražūs kam- 
I, garu apšildomi. Pageidauja- 
kad šeima turėtų ne daugiau 
2 ar tris narius, suaugusius,

Norime ge- 
takios šeimos. Privatiškas na- 
arti transportacijos. Dėl dau- 
informadjų, prašome skambinti 
dieną, Midway 7-3108.

(132-134)

ir kad yra dirbantieji.

Mes esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
paskirų asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą. 
Jei jūs norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės j mus.

MRCĖIS TO RUSSIA, INC.
I $30 Bedford Ave.,, Brooklyn 16, N. Y. 

k ' Telefonai: IN. 7-7272 Jr IN. 7-6465

ratūros Draugijos, Liet. Am. 
Piliečiu Klubo ir kai kuriu ki
tų.

Įvertindami Reinhardt’o ir 
jo žmonos darbus ir draugin
gumą šimtai lietuvių susirinko 
j moterų klubiečių surengtą 
puotą pagerbti juos jų; 45 m. 
vedybinės sukakties proga 
(įvyko 1956 m. spalio 21, Li
berty Auditorijoje). Kai jis, 
tuomet sveikas ir linksmas, 
dėkodamas atvykusioms, ža
dėjo pats iškelti 50 m. sukak- 

mo

ki ii-

Olga ir Frank Reinhardt 
(sutuoktuvių metu, 1912 m.) 

tikėti, kad jiems tik keli 
nėšiai gyventi likę? I 

j Olga Reinhardt, veikli
bietė, savo vyrui jo darbuose 
taikininkė, mirė 1957 m. ko
vo 2,1, palaidota balandžio 3 
d., išgyvenusį apie 66 m.

Frank Reinhardt' mirė lie
pos 3, palaidotas 6 d., sulau
kęs apie 70 ar daugiau m. 
Koplyčioje ir prie kapo Alyvų 
kalnelyje atsisveikinimo žodį 
tarė A. Bimba.

Reinhardt’as, galima sakyt, 
dalinai „mirė sykiu su savo 
mylima Olga. Iki tol jis tebe-, 
buvo greitas ir linksmas, veik

alus. Jos staigi mirtis jį pri
bloškė, nuo to jis pilnutinai 
nebeatsipeikėjo. Buvo lyg be- 
atgaunąs ryžtą už gyvybę ko
voti, grįžti į gyvenimą. Kartą 
kitą jau kreipėsi į gydytoją 
pagalbos, kad galėtų užmigti,# 
pasilsėti, stiprėti, bet išvargu- 
s* širdis jį užmigdė staiga, ką 
tik sugrįžusį iš^ynalonaus vizi
to pas sūnų.'

Lai būna amžina jo atmin
tis ir pagarba jam už jo dar
bus ir draugiškumą I

Liko gražiai išauginti, 
mokslinti sūuūs Adolfas
Edwardas,' marčios, trys anū
kės, 3 broliai Vokietijoj britų 
zonoj, broliai Adolfas ir Ed
wardas ir brolio Karolio naš
lė Helen su šeimomis Buffalo 
mieste ir kiti gimfriės. Ir liko 
labai daug liūdinčių draugų, 
kurių dauguma negalėjo jam 
net paskutinio patarnavimo 
suteikti, nes švenčių ir atosto
gų išvykose esančių liūdnoji 
žinia nepasiekė. * S.

iš- 
ir

Važiuokite Bušu Į Pikniką
Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijos ‘ 

2-osios Apskrities piknikas. Pelnas skiriamas 
išleidimui knygos Gydymo Istorija, kurią para
šė Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką.

Į šį pikniką iš Brooklyno eis busas, kelionė į 
abi pusi tik $1.50. Iš Williamsburgo busas išeis 
nuo Lituanica skvero 12 vai. Iš Richmond Hill 
—12:30 vai. dieną. Būsas grįš iš parko 8-tą vai. 
vakare.

j

Piknike bus gera muzika šokiams ir Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, duos 
gražią dainų programą. Taipgi bus gerų val
gių ir gėrimų. Piknikas prasidės 1-mą valandą 
dieną. Įžanga 75c.

Pikniko vieta: Steamboat Inn, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, L. I?

Visi dalyvaukime šiame piknike. > ,

NewYortoMaKžžfe7lnloy

. daugumos 
nes tai vis;

Statyba mažėja, 
—nėra cemento, 
didėja streikas

Padėtis New Yorko staty
boje labai maišyta ir miglota, 
bet vienas dalykas aiškus —- 
statyba mažėja ir prie vis 
daugiau statomų pastatų už
viešpatauja tyla.

Kaip žinia, kelios statybi
ninkų unijos, kaip tai skardi
ninkų, vamzdininkų ir kitų, 
jau nekuris laikas streikuoja. 
Jų streikas, betgi, 
statybos nesulaikė 
darbininkai, kurie, darbuojasi’; 
prie pastatų baigiamųjų dar-’ 
bų. Bet dabar prasidėjo rim
tesnis streikas'—- sunkvežimių 
(trokų) vairuotojų, kurie pri
stato statybos medžiagą. Prie 
kai kurių pastatų dar yra 
kiek medžiagos ir statyba dar 
eina, bet medžiaga greit išsi
tuština.

Prisidėjo ir kitas dalykas: 
Texase, Floridoje ir. Tennes
see valstijoje sustreikavo ce
mento fabrikų darbininkai ir 
cemento stoka jau nekuris lai
kas atgal jautėsi New Yorko 
statyboje. Kai kur darbas tu
rėjo būti sulaikytas, nes visai 
nebuvo cemento}

Po miestą pasidairius
/

Moteris pasmaugta
Policijos tyrinėjimas paro

do, kad sekmadienį buvo pa
smaugtai Mrs. Catherine Wat- 
ley, 39 metų amžiaus. Polici
ja ieško vieno keltuvo opera
toriaus, kuris kelintą dieną 
darban nebeateina. Nuožiūra 
esanti, kad jis tą moterį 
smaugęs.

pa-

REIKALAUJA UNIJA 
PRIPAŽINTI

Lundy Brothers valgyklos 
apie. 250 darbininkų pasiuntė, 
savo atstovusi į valstijinę dar
bo santykių tąryįą, . reikalau
dami pripažinti uniją. Jie 
tvirtina, kad tos valgyklos 
daugumą darbininkų yra Įsto
ję į uniją. Kadangi savininkai 
atsisako pripažinti uniją, tai 
toje valgykloje paskelbtas 
streikas.

PATAISA
Reinhardt’o šeimai užuojau

tos pareiškimo bendrame są
raše liko nepaminėtas Stasys 
Rumšą. Atsiprašau. Klaida ne 
rinkėjo, ji įvyko ruošiant są
rašą spaudai. S.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

NEVAŽIUOKITE AKLAI 
išklebusiais ratais, netvarkiais 
stabdžiais, tas stato į pavojų - 
kiekvieno ir jūsų pačių gyvybę. 
Perbudavojame motorus, ištiesi
name ratus, sutvarkome stab
džius etc. Žemos kainos. Turime 
daug patenkintų kostumerių.

R. II. SCHWEIZEI?
82-74 48th St., Long Island City 

Tel. RA. 1-5153

BROOKLYN, N. Y.

Mirus Laisvės b-vės direktorių tarybos nariui

Pranui Reinhardtui
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnums, 
giminėms, draugams ir prieteliams. Pranas 
Reinhardt’as per' metų eilę buvo direktorių 
taryboj narys, ištikimai rūpinosi mūsų dien
raščio Laisvės reikalais iki savo mirties.

Lai būva jam ilga atminti?!
Direktorių Taryba 
Redakcija 

' ' Administracija
Spaustuvė

Kas girdėti lietuvių tarpe
Ar jau visi esame pasiruošę 

vykti j pikniką?
Rytoj, liepos 14 d., visi ke

liai veda į Great Necką. Ten 
turėsime gražų pikniką, kurį 
ruošia LLD 2-oji apskritis. 
Piknikas įvyks Kasmočiaus 
sode. Prasidės 1 vai. po pietų.

Daugelis williamsburgiečių 
jau turi įsigiję buso biletus. 
Busas išeis nuo Lituanica 
Skvero lygiai 12 vai. Dar jis 
sustos prie Liberty Auditori
jos Richmond Hill’e kaip 
12:30 vai. paimti daugiau ke
leivių i pikniką.

Tūlį klausia, ar visiems bu- 
se bus vietos. Yra buvę praei
tyje atsitikimų, kad tūliems 
jau trūko buse vietos.

Užtikriname, kad visi galės 
pikniką pasiekti. Viena, busas 
dabar paimtas gerokai dides
nis. Kita, tikimės, khd tūli su 
saVo automobiliais tuo laiku 
pribus pi’ie Liberty Auditori
jos ir, reikale;' galės nuvesti 
tuos, kuriems ' ' trūktų1 ; buse 
vietos. Bušu ar automobiliu 
kelionė į abi pusi (round 
trip) — $1.50.'

Pasimatysime piknike.
Laisve plačiai skaitoma * 

Lietuvoje
Per Juozo Kovo laidotuvių 

sueigą Liberty Auditorijoje 
teko kalbėtis su Judita Sa
dauskiene. Jj sakė gaunanti 
nemažai laiškų iš Lietuvos.

Antanina Laukienė, Sa
dauskienės sesers duktė, rašo 
iš Kauno, kad j id ten regulia
riai ir greitai gauna dienraštį 
Laisvę, . kurį Sadauskienė 
jiems užprenumeravo. Rašo, 
.kad kiekvieną Laisvės nume
rį jie perskaito. Laisvė visiems 
labai patinkanti. Ji eina per

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PARCELS TO RUSSIA, INC., 

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.
j ,, Mūsų firma taip-suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus arba naudotus drabužius, maisto pro-» 
duktus, visokių rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

; Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų! 
; firma atdara kasdien, iškaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
; 6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
’ Mūsų Telefonai: IN. 7-7272 Ir IN. 7-6465

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY
78 Second Ave. 
New York 3, N. Y. 
ORchard 4-1540

DETROIT
11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

HARTFORD
651 Albany Ave. 
Hartford, Conln. 
Chapel 7-5164

rankų rankas. j
Sadauskienė sako, kad ji iš ;

saviškių gaunanti gražių do- ]
vanų. ,

Rep.
Nori matytis «u pažįstamais 

piknike
Miela Laisvės administraci

ja, atleisit man už užvilkimą 
prenumeratos. Liepos. 14 d., 
jeigu oras'pavelis, tai būsiu 
Literatūros draugijos antro- i 
sios apskrities piknike 91 ; 
Steamboat Rd.,v Great Neck, 
N. Y., ir užmokėsiu1 prenume
ratą.

Aš atvažiuosiu beveik su 
visa savo šeimyna.

Labai norėčiau matyti J. J. 
Kaškaitį, Kazį Wilka, Damašą 
Mičiulį, Stanį. Stimbrį, Petrą 
Jezįnį ir Praną Balčiūną, iš 
Sekionių šiuprį, jeigu dar gy-' 
vaš. Būkit toki geri, nepatin
gėkit' Aš 'labai esu visų pasiil
gt. ’ ’ i ( ; ■

Dar turiu ir pusseserių ir, 
pusbrolių Jersey City, Alekas 
ir Katrina Lekavičius.

Iki malonaus pasimatymo!
Franas P. Žavis’tanavičius,

L. ■ V i ptėl£ Pa. A •
R.S.- Tilriii\ iš 7;^fe.tttvos laiš-' 

kų ir nutrapkų. ? t P*

MAŠINA IŠGELBĖJO 
GYVASTĮ

Jewish Chronic Disesos li
goninėj ę randasi 64 metų am
žiaus ligonis, kurio' tempera
tūra buvo pasiekusi 107 laips
nius ir niekaip nebuvo galima 
jos sumažinti Tada buvo pa
naudota pirmą sykį Hypo
thermia mašina, kuri ligonio 
temperatūrą numažino iki 
normai ūmo ir tuomi jo gyvas
tį išgelbėjo.

PHILADELPHIA 
832 ^North 7th St.1 
Philadelphia 23, Pa. 
WA. 3-1747
CHICAGfX 
3741 W. 26th St. 

{Chicago 23, Ill.

NEWARK 
263 Market St. 
Newąrk, N. J. 
Market 2-6937
LOS ANGELES 
121 So? Vermont St. 
Los Angeles, Calif. \ 
Dunkirk 5-6550

Harlemo negre 
laimėjo teniso 
pirmąją taurę
Harlemas iškilmingai suti- 

<o Althea Gibson, jauną neg- 
•ę, kurj Britanijoje laimėjo 
įasaulio teniso čempijonatą. 
<ai ji grįžo namo prie jos bu- 
:o, 135 West 14 3rd St. susi- 
•inko. didelė harlemiečių mi
na ir ją sveikino.

Dar visai neseniai tenisas 
Amerikoje buvo skaitomas 
<aip ir “aristokratiniu” spor
tu ir negrai nebuvo prie jo 
>rileisti. Ir dabar dauguma 
;eniso klubų Amerikoje nepri
ima negrų. Pati Althea išmo
ko tenisą ne 
sporto klube, 
gatvėse, kur 
aip vadinamą 
lis”.

Althea Gibson sako, kad 
Britanijoje ji buvo priimta la- 
:>ai draugiškai ir kad ji ten 
uematė jokios rasinės diskri
minacijos. Ji pridėjo: “Jeigu 
.aip būtų čia, namie, pas mus 
Amerikoje, tai dalykai hūtų 
<’isai neblogi...”

kokiame n ars 
bet Harlemo 
vaikai žaidžia 
“paddle ten-

New Yorko spaudoje
Reakcinis “Daily News”, 

kuris stoja prieš nusiginklavi
mą, visą laiką smerkė nusi
ginklavimo derybas, kurios 
veda'mos Londone. Tas laik
raštis vis pajuokia Amerikos 
delegatą Stasseną, kuris tose 
derybose dalyvauja, kaip 
’’fantastą” ir “nedakeptą li
beralą”, nors Stassenas yra 
republikonas — kaip yra ir 
pats “Daily News”^

Dabar “News’’ turi kitą aiš
kinimą, kodėl nereikėtų pada
ryti nusiginklavimo susitari
mo. Esą, paskutinės pakaitos 
Tarybų Sąjungoje rodo, kad 
dar nežinia, kas ten valdys 
dabar. Nežinia, kokia bus ryt
dienos Tarybų Sąjungos poli
tika, ir todėl neverta susitarti.

“Daily News” nenUni fak
tą,/ ;kad,-Tarybų.>Sąjunga ,^pa - 
s.toyjąį i'ir nuosekliai, kpkia 
grupė ten nestovėjo prie vai
ro, nuolat stojo už nusiginkla
vimą.

Trys žymūs balti pietafri- 
kiečiai, rašytojas Alan Paton, 
mokslininkas F.A.W. Lucas ir 
protestantų kunigas Ambrose 
Reeves paskelbė viešą laišką 
New Yorko -“Times” pusla
piuose. Jie kreipėsi j ameri
kiečius su raginimu aukoti į 
specialų apgynos fondą, kuris 
dabar steigiamas Afrikoje.

Mat, šimtai baltų liberali
niai nusiteikusių žmonių ir 
tūkstančiai negrų suimti Pietų 
Afrikoje, -nes jie 
rasistiniams 
segregacijos
Kad ginti tuos suimtus, sam
dyti jiems advokatus, padėti 
jų šeimoms, reikia pinigų.

Laiško rašytojai sako, kt<d | 
jie jau gauna daug aukų iš 
Amerikos — daugiau; negu 
pačioje Pietų Afrikoje.

nusižengė” 
antinegriškiems 
j st a t y marus.

Mirė sužeista moteris
Baltinio rietė Marie Price 

Tyler mirė ligoninėje New 
Brunswick, N. J. Jii buvo su
žeista birželio 28 d. Suso ir 
troko susidūrime. Jos vyras 
buvo ant vietos užmuštas.

PRANEŠIMAS 
SUSIRINKIMAS

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 17 d., 8 vai. va., 
Liberty Auditorijos patalpose, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Vi
si nariai prašomi atsilankyti ir pa- 
simokėti. Taipgi reikės LDS vajaus 
reikalu pasikalbėti. Komitetas.
‘ v (135-136)

ROTE SAND
RESTAURANT & BAR

Oru vėdinama. Vietos 40 as
menų. Importuotas alus. Pulki 
vieta Jūsų susirinkimams.
222 E. 86tib St., tarpe 2nd ir 3rd 
Avės., N. Y. C. REgent 4-9629.

(12) PRIE UOSTO DAILYDfiS (12)

Su patyrimu prie uosto darbo. 
$2.15 j valandą. 40 valandų savaitė. 
Pirmadienį - Penktadienį. Amžiaus 
iki 45. Darbas tiktai per liepos 
ir, rugpjūčio mėnesius. Kreipkitės 
pas: J. PATTERSON, Supervisor of 
Bridges & Building. Room 5, N.Y. 
Central Railroad, Weehawken Pas
senger Sta., Weehawken, N. J.

(131-137)

CORRUGATOR 
PRINTING PRESS 

OPERATORS

GERA ALGA 
PASTOVUS DARBAS 
Kreipkitės į Raštinę

J. C. Behringer 
Hoosier Containers, Inc 

New Castle, Indiana 
/ I

HELP WANTED—FEMALE

FILE CLERK
Mature Woman. No experience 

necessary. Steady. 40 hour week. 
No Saturday.

MANHATTAN EYE, 
EAR & THROAT i

210 E. 64 th St. N.Y.C. TE.8-9200.J 
(133-135)

BUSINESS OPPORTUNITIES L 
------------------------------- ;----------- 1--------->4)

Maspeth - Queens Combination- 
Lurtcheonette, Stationary and 
Greeting card store. Business sec
tion. Ideal for family, partners, 
individuals, etc. Sickness forces 
sale. Maspeth is growing. Grow , 
with it. Reasonable. HA. 9-8576.

(133-139)

Garage and Repair Shop for sale. 
Established 27 yrs. Long lease. Suf
folk is growing. Grow with it. Well 
established, where good will has 
been built up. Appointment- by 
phone only. HAmilton 7-1313.

(133-139) V**

TRUGKS 1

Ford, 1950. Wrecker, % ton 
with power winch. Only 18,001 
miles. In A-l condition. /Private 
owner selling very, very reasonable. 
Inspect and . convince^yourself. Sta
ten Island. TO. 8-1020. (13&139)

Dodge 1955. V-8. 1 ton tow
wagon. Wei - Bilt Crane, R. & H. 
Helper Springs, in A-l condition. 
$1,800 full price. First $1.800 takes 
it. No finer buy, convince your
self. HA. 9-9072. 7 A. M.tto 8 P.M.

(135-141)

’Chevrolet 1955. 1 ton pick up.
Heavy duty springs and tires Extra 
body capacity. Only 17,000 miles, 
like new in condition and appear
ance. Reasonable. Will demon
strate. ,ST. 4-4374. L. I. C.

(135-141)

REAL ESTATE
LAKE MAHOPAC. 7 rooms fųm, 

nished. Heated. $16,000. First 
mortgage $11,500. Will take $2,500 
cash and purchase money. Second 
mortgage for $2,000. Only about 
one block from Lake. CI.5-8800.

(135-136)

ROCKAWAY PARK 
HOTEL

Tai puikiausia vieta visoj Rock
away. Praleiskite sakaitę, mėne
sį, pabaigą sezono ar apskritus 
metus čia. Galima pasidaryti 
valgį. Tik vienas blokas nuo 
IND. Subvės. Kainos prieinamos. 
158 Beach 116th St., NE. 4-0469.

Long Island.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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