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KRISLAI
Išsigandę diplomatai.
Geriau, negu nieko.
Baigusieji mokslą.
Knygų knygos.
Gal bus peranksti.

Rašo A. Bimba

Praėjusį trečiadienį praves
ti .atominėmis bombomis ma
nevrai davė daug gero. Dau
geliu* žmonių turėtų atidary
ti akis. : \ o

Tegu kalba patys valdovai. 
Jie sako: jeigu- šitie manev
rai būtų buvę tikruoju karu, 
tai šiandien 59 Amerikos 
miestai būtų nušluoti nuo že
mes, o jų griuvėsiuose gulėtų 
dešimt milijonų lavonų 1

Yra a’pie ką rimtai pagal
voti ir išsigąsti.

Bet galvojimo nebeužtenka. 
■ Reikia susirūpinti. Reikia dar

buotis, kąd karo nebūtų. Rei
kia kovoti už taikos išlaiky
mą. Dar ne pervėlu, kol tebe
same gyvi, kol tebeturime tuos 
11 • e č i a d i e n y. j e “sunaikintus”
miestus.

Mūsų diplomatai išsigandę, 
taip išsigandę, jog pritrūko 
žodžių. Nutilo mūsų iškalbin
gasis valstybės sekretorius. 
Jau* kelios dienos iš jo lūpų 
nebeišsiveržia nė vienas žodis.

- N e paprasta, nenatūralu.

Susirūpinusi ir komercinė 
spauda. Taip staiga ir tiek 
daug prapliupo diplomatinių 
veiksmų, jog nebegalima nė 
susigaudyti. Mūsų kraštą už
plūdo armija nepaprastų

* čių — nuo Adenauerio 
Menono ir Molotovo. Nė 
nas jų čia nepribuvo tik
Francisco pamatyti, arba pasi
džiaugti Jungtinių Tautų pir
muoju dešimtmečiu.

s ve

vie-
San

Tūlus diplomatus purto tai
kos baimė. Tikra liga. Dauge
liui jų nebeliks darbo, jeigu 
taika įsigalės ir suklestės pa
saulyje. Todėl nors jie šneka 
apie taiką, bet mintyse nešio
jasi ką kitą. Kaip ylos maiše, 
taip tų diplomatų tikrųjų 
troškimų negalima paslėpti. 
Jie pranašauja Keturių Di
džiųjų Konferencijai nesėk
mę,

Visa ateinančioji savaitė 
bust pašvęsta Jungtinių Tautų 
dešimtmečiui. Tiek aratorių 
joks miestas nėra matęs, kiek 
jų Nuplauks j San Francisco. 
Kiekvienas jų kalbės savo ša
lies vardu. Visi sveikins Jung
tines Tautas.

Tas jau vienas, man atrodo, 
yra geru įrodymu tos pasauli
nės organizacijos didžiulės 
svarbos.

Gaila tik, kad daugeliui 
kraštų’tebėra uždarytos Jung
tinių'Tautų durys. Kiekvieną 
pasiūlymą visiems norintiems 
įstoti kraštams atidaryti duris 
Amerika atmetė.

Laikas su ta klaidinga di
plomatija atsisveikinti. Jung
tinės Tautos privalo apimti 
Visą pasaulį. Prie to turės bū
ti prieita. Jeigu- prie to jų ne- 

' prileis Eisenhoweris- ir Dulles, 
tai j|^»1956 metų rinkimų jų 
viėtą^dzims kili vyrai, — vy
rai su platesne pasaulėžiūra, 
vyrai su aukštesniais, žmoniš- 
kesniais idealas.

(Tąsa 5-tam pusi.)

PERONAS UŽGNIAUŽĖ KLERIKALU ĮKVĖPTA SUKILIMĄfe

i Vakarai išdirba strategiją
I *■ W *I<

Ženevos derybom: Molotovas
jau atvyko j San Francisco
New Yorkas. — Dulles, 

Mcmillanas ir Pinay antrą 
dieną iš eilės laikė pasita
rimus apie ateinančią Ke
turių Didžiųjų konferenci
ją Ženevoje. Jie tarėsi bri
tų J. T. delegato Pierson 
Dixono namuose Riverdale, 
prie Hudsono. Penktadienį 
į tuos pasitarimus buvo pa
kviestas ir Vakaru Vokie
tijos kancleris Adenaueris, 
su kuriuo buvo pasitarta, 
kokie reikalavimai bus sta
tomi Ženevoje Vokietijos 
atžvilgiu.

Sakoma, kad trys Vakarų 
užsienio reikalų ministrai 
svarstė ir techninius ir 
principinius konferencijos 
klausimus. Jie diskusavo, 
kaip ir kas konferencijai 
pirmininkaus kuriomis die-

vyko iš New Yorko į San 
Francisco, kur jis dalyvaus 
J. T. jubiliejinėje sesijoje. 
Ten jis taipgi tarsis su 
Dullesu, Macmillanu ir Pi
nay.

(Pranešama, kad Omaha, 
Nebraska, geležinkelio sto-l 
tyje latviai pabėgėliai su
rengė prie traukinio mažą 
demonstraciją, iškeldami 
užrašus “Ieškomas Moloto
vas, — už Latvijos nužu
dymą.” Policija jiems lie-1 
pė pasitraukti toliau nuoi 
traukinio. Pats Molotovas 
tų pabėgėlių nematė, nes. 
tuo metu miegojo.)

Policija suėmė šimtus 
žmoniy demonstracijoje

Berlynas.—Apie 5;000 be-
nomis, kaip kalbos bus ver- darbių, darbininkų ir jau
čiamos ir tt. Bet daugiau nuolių dalyvavo demonstra- 
buvo tartasi dėl principų: cijoje prieš ginklavimąsi, 

'kokie reikalavimai bus sta-1” ’’ ~
tomi Tarybų Sąjungai.

Prailgins konferenciją?
Gerai informuoti šaltiniai 

sako, kad Dūlles, Macmilla- 
nas ir Pinay sutiko prail
ginti Ženevos konferenciją 
nuo trijų arba keturių die
nų į šešias. Sovietai, kaip 
tai žinoma, pirmieji iškėlė 
mintį, kad per tris ar ke
turias dienas mažai galima 
bus atlikti.

Bet prezidentas Eisenho
weris iš anksto nori žinoti 
tiksliai, kaip ilgai ta 
ferencija tęsis, nes 
grįžti Washingtonan 
greičiausiai.

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalu ministras Moloto
vas tuo tarpu traukiniu nu-

čiamos ir tt.

kon- 
nori 
kuo

Atmetė neliečiamybę nuo 3 
Italijos parlamento nariu

Roma. — Italijos parla
mentas atėmė neliečiamybę 
nuo trijų savo deputatų, 
kas reiškia, kad teismai 
juos gali teisti. Visi trys 
paliestieji deputatai yra 
komunistai. Jie yra Lau
ra Diaz, Giuseppe Calas- 
so ir Mario Ricci. Laura 
Diaz kaltinama popiežiaus 
įžeidime, Calasso nelega
laus mitingo surengime ir 
Ricci pareiškimuose, kurie 
“paniekino valdžią.”

Už neliečiamybės atėmi
mą nuo šių deputatų balsa
vo visos parlamento frak
cijos, išimant komunistus ir 
jų talkininkus, kairiuosius 
socialistus.

Beirutas. — Turkijos pre
zidentas Celalas Bayaras 
lankosi Libano sostinėje 
Beirute.

Paskutiniai pranešimai
New Yorkas. — Jūrinin

kų streikas prasidėjo ket
virtadienį New Yorko ii* ki
tuose Atlanto pakraščio bei 
Meksikos įlankos uostuo- 

Philadelphijoje streikas 
anksčiau. 
National 
išsiuntė 
nariams

sė.
prasidėjo diena 
Jūrininkų unija, 
Maritime Union, 
patvarkymą savo

j 18-koje uostų mesti darbą 
į po trečiadienio vidunakčio, 
kuomet pasibaigė kontrak
tas.

Penktadieni buvo praneš
ta, kad derybos veda prie 
streiko galo, nors rezulta
tai dar nebuvo paskelbti.

Londonas. — Sustreikavo 
didžiulio transatlantinio lai
vo “Queen Mary” jūreiviai 
ir laivas neišplaukė.

San Francisco.—Jūrinin
kų unijos veikėjas Bryso
nas tapo nuteistas penke- 
riems metams, kalėjimo. Jis 
buvo teistas ■ už “neteisėtos j vaitgalį.

priesaikos sudėjimą.” Jis 
prisiekė, kad niekad nepri
klausė komunistų partijai.

Teisėjas nustatė jam $50,- 
000 kauciją. Negalėdamas 
tokios sumos s u m o k ė t i, 
Brysonas nuėjo, kalėjiman.

Washingtonas. — Atsto
vų butas 198 balsais prieš 
169 davė leidimą privatinei 
Dixon - Yates kompanijai 
gauti elektrinės energijos 
iš TVA, valdžios pastatytos 
didžiulės hidroelektrinės 
stoties. Tokiu būdu priva
tinis biznis įkiša savo na
gus i tą svarbiausią Ameri
kos viešą projektą.

Washingtonas. — “Karo 
stovis” ir visas kitas hidro
geninio bombardavimo ma- 
nievras pasibaigė penkta
dienį. Prezidentas Eisen- 
howeris iš slėptuvės netoli 
Washingtono nuvyko į savo 
farmą Pennsylvanijoje, kur 
ilsėsis ir los golfą per sa-

Dalis aviacijos ir laivyno 
buvo sukilę prieš valdžią;

J. Peronas ekskomunikuotas
Buenos Aires. — Argen

tinos valdžia užgniaužė su
kilimą, kurį buvo pradėję 
ketvirtadieni dalis aviacijos 
ir karinio laivyno junginių. 
Kariniai orlaiviai du kartu 
per dieną bombardavo pre
zidento Perono rūmus, ku
rie žinomi kaip Casa Roša- 
da, CGT (peronistinių uni
jų) pastatą ir Plaza De 
Mayo aikštę, kuli vyko pe- 
ronistinis masinis mitingas.

Apie pusė valandos po vi
dudienio sukilėliai buvo už
ėmę Buehos Aireso centra- 
linę radijo stotį. Jie pa
skelbė, kad formuojama 
nauja valdžia, kad Peronas

Vakarų Berlyno policija 
demonstrantus puolė, mušė 
lazdomis ir suėmė kelius 
šimtus, nors daugumą po 
trumpo laiko paleido.

Rytų Berlyno radijas sa
ko, kad, mušdama demon
strantus, Vakarų policija 
elgėsi lygiai, kaip elgdavo
si Hitlerio SS ir rudieji 
smogikai.

Suėmė 13 UE pikiętu Frary 
& Landers streike N. Havene

New Britain, Conn. — 
Masinis pikietavimas buvo 
pravestas prie Landers, 
Frary & Clark fabriko, kur 
streikuojama jau 12-ta sa
vaitė. Pikietavime dalyva
vo ne vien UE nariai, bet 
ir CIO bei AFL darbinin
kai, kurie solidarizuojasi su

Policija bandė išsklaidy- 
> ti pikietus, kurių buvo apie 

800, bet be pasisekimo. Ta
da ji pradėjo suiminėti pi- 
kieto vadus, tarp jų UE lo- 
kalo prezidentą Joseph Fa
lls. Iš viso suimta 13 pi- 
kiėtų. Kompanija yra iš
gavus! iš teismo masinio pi- 
kietavimo uždraudimą, 
streikieriai bando to 
draudimo neklausyti.

bet 
už-

Izraeliečiai pageidauja > 
karinio pakto su JAV

Washingtonas. — Izraelio) 
valdžia kreipėsi į Ameriką į 
su prašymu sudaryti tar
pusavį karinės pagalbos ir 
bendradarbiavimo paktą. 
Amerika dar nedavė atsa
kymo, bet abejojama, ar ji 
prašymą išpildys, nes tas 
įerzintų arabų valstybes.

ORAS NEW YORKE 
šilta, giedra.

| Tarybą Sąjunga siūlo Japonijai
taikos paktą, priėmimą Į J. T
Tokyo. — Tarybų Sąjun

ga pasiūlė Japonijai suda
ryti taikos paktą ir remti 
Japonijos priėmimą į Jung
tines Tautas, bet Japonija 
turėtu pasižadėti likti neu- 
trališka, nedalyvauti kari
niuose blokuose. Sovietai 
reikalauja iš Japonijos:

1. Nestoti į jokius kari
nius blokus;

Neleisti užsienio jė
goms steigti kapines bazes 
Japonijos teritorijoje;

3. Neleisti svetimiems ka

riniams laivams plaukioti 
Japonijos vandenyse;

4. Nepasirašyti jokių ka
rinių paktų, kurie nukreip
ti prieš Tarybų Sąjungą.

Iš savo pusės, Tarybų Są
junga pasižada respektuoti 
ir garantuoti Japonijos ne
liečiamybę, atsisakyti jai 
priklausančių karinių repa
racijų,’ veikti už geresnius 
prekybinius santykius ir 
glaudesnį kultūrinį bendra
darbiavimą.

Rosenbergų atmintis tapo 
pagerbta masin. mitinguose

New Yorkas. — Dvieji 
metai atgal nužudytu Ro
senbergų atmintis tapo pa-

sumuštas, kad daugelis pro
vincijos miestų ir mieste
lių jau sukilėlių rankose. 
Bet apie valandą vėliau ki
tas balsas paskelbė, kad su
kilėliai sumušti ir “ramybė 
pradeda įsiviešpatauti ša-'• 
lyje.”

Susirėmimai tarp sukilė
lių ir valdžiai ištikimos ka
riuomenės įvyko Buenos 
Aireso centre; prie pat Ca
sa Rosada. Peronistai sa
ko, kad civilinių gyventojų 
minios padėjo armijai nu
ginkluoti sukilėlius.

Vienu metu sukilėlių tan
kai įsiveržė į peronistų mi
nią ir padarė daug žalos, 
užmušė daug žmonių. Pe
rono valdžia kol kas neskel
bia, kiek žmonių žuvo per 
bombardavimus ir susirė
mimus.
Peronas ekskomunikuotas

Du aukšti argentiniečių”

Nekaltas kalėjo 12 melu, bet 
dabar gauna 112 tūkstančių

New Yorkas.' — Louis 
Hoffner, kuris išsėdėjo ka
lėjime beveik 12 metų, da
bar paleistas, kaip ne
teisėtai nuteistas. Jis bu
vo nuteistas. Jis buvo 
nuteistas 1941 metų 16-tą 
dieną kaip vieno bartende- 
rio nužudytojas užsipuoli
me. Dabar paaiškėjo, kad 
jis nekaltas.

’ Teismas dabar nusprendė, 
kad Hoffneris ne tik turi 
tapti laisvu, bet jam reikia 
atlyginti už neužsitarnautą 
bausmę: valdžia jam įteiks 
$112,291. Hoffneris pareiš- 

i kė, kad gauti tokią sumą 
I pinigų yra visai neblogas 
dalykas, bet “dar svarbiau 
yra atgauti laisvę ir savo 
gerą vardą.”

Valdžia leidžianti parduoti 
Bulgarijai 500 automibiliu f

Washingtonas. — Valdžia 
davė leidimą vienai ekspor
to firmai parduoti Bulga
rijai 500 Chevrolet auto-l 
mobilių. Tai pirmas tokios 
rūšies leidimas paskutinių 
kelerių metų bėgyje. Tik 
kelios dienos atgal valdžia 
pasmerkė Willys Overland 
eksporto firmą, kam par
davė 100 džypų Libanui, 
nors žinojo, kad iš ten jie 
bus persiųsti Rumunijai.

žymėta keliuose masiniuose dvasiškiai, kuriuos Peronas 
mitinguose: New Yorke, ištrėmė, jau pasiekė Vati- 

I kaną ir buvo popiežiaus 
priimti privatinėje audici- 
joje. Tuo pačiu laiku buvo 
pranešta, kad Peronas eks- 
komunikuo jamas. Taipgi 
ekskomunikuoti jo artimi 
bendradarbiai, kabineto 
nariai.

Sukilimas prasidėjo dvi 
valandos po ekskomunika- 
vimo. Peronistai iš to daro 
išvada, kad sukilimas buvo 

C-1

klerikalų įkvėptas.
Tuojau po sukilimo nu

malšinimo. ketvirtadienio 
vakare, Peronas pasakė 
prakalba per valstybini ra- 
diia. Jis tikrino, kad su- 
kilėliai buvo neskaitlingi,■/- 
tik klikos karininkų/iš^ąVi- 
acijos ir laivyno. (Krašte 
dabar viešpatauja visiška 
ramybė, sakė jis. Ir jis dey 
kojo sau ištikimai karkfo-

Chicagoje, Los Angelese. 
Skaitlingiausias mitingas 
ivvko New Yorko Carne- < • 

gie salėje, kur kalbėjo kar
tu su Rosenbergais nuteis
tojo Sobellio žmona ir gar
susis dailininkas Rockwell 
Kent. Buvo perstatytas sce
ninis veikalas apie Rosen- 
bergus.

McCarthy puola Eisenhower;, 
bet Knowlandas ji užstojęs

Washingtonas. — Senato
rius Joe McCarthy, kalbė
damas republikonų partijos 
kraštutiniai-dešinio sparno 
vardu, pasmerkė preziden
tą Eisenhowerj. McCarthy 
sakė, kad Eisenhoweris ve
da Ameriką prie diplomati
nės katastrofos, kadangi 
sutiko konferuoti su Tary- menei ir sindikatams už pa- 
bų Sąjungos atstovais.

Bet kitas republikonų de
šiniojo sparno vadas, sena
torius Knowlandas, 
Eisenhowerj užstojo, 
sakė, kad turi didelį

prez.
Jis

Hong Kongas. — čia su
stojo 32 Amerikoje studija
vusieji kinai studentai, ku
rie grįžta namo, į Liaudies 
Kiniją.

Nuteisė įnirti Slovakijos 
fašistinį sabotažo vedėją .

Praga.—Bratislavoje įvy
ko 12 fašistų byla. Vienas 
nuteistas mirti, kiti ga
vo kalėjimines bausmes. 
Visi teisiamieji buvo fašis
tai - separatistai, kurie sie
kė per sabotažą ir špiona
žą atskelti Slovakiją nuo 
Čekoslovakijos valst y b ė s. 
Dauguma šios grupės anks
čiau priklausė prie kunigo 
Tiso vadovaujamos fašisti
nės partijos.

McCarthy’o užsipuo 1 i m a s 
yra nepamatuotas ir nelo
giškas.

McCarthy paskui pasakė, 
kad Knowlandas gailėsis, 
priėmęs tokį nusistatymą. 
Jis jam sakė:

“Pamatysi, Bill, kaip die
ną po Ke turiu Didžiųjų, 
konferencijos kitaip kalbė
si. Tada matysi, kad aš bu
vau teisus...”

Laivas Queen Elizabeth ta
po iškrautas' ir prikrautas bė
giu 17 valandų ir 45 minučių. 
Priežastis tokios paskubos — 
išplaukti pirm prasidėjimo 
marininkų streiko, kurio tikė
tasi tą pusiaunaktį.

galbą.
Sukilėliai Urugvajuje
Iš Urugvajaus praneša

ma, kad ten nusileido ke
liolika Argentinos nukilę-y 
lių jet-orlaivių. Kai kurie 
Argentinos karo laivai, ku
rie sukilėlių rankose, taipgi 
plaukia į Urugvajų. Uru
gvajuje girdėta Rorasio ra
dijo stotis sako, kad tas 

 

miestas\ dar sukilėlių ran
kose 
džiu 
Buenos 
ko, kad visas kraštas apva
lytas nuo sukilėlių.

Berlynas. — Karinė So
vietų policija suėmė jankių 
seržantą, kuris vieškeliu 
vairavo iš Vakarų Berly
no į Vakarų Vokietiją, per 
Sovietų okupuotą teritori
ją. Amerikiečiai turi tei
sę tuo vieškeliu naudotis. 
Neskelbiama, kaip seržan
tas nusikalto.

i antras savo dy- 
estas Argentinoje, 

ireso radijas sa-
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AR TO REIKĖJO?
KAIP NEIMSIME, praėjusį trečiadienį “apsigynimo 

veiksniai,” atlikti mūsų šalyje, atrodė į komediją, o ne 
į rimtą apsigynimo žygį.

Komedijos pasižiūrėti nebloga, deja, ši komedija 
turėjo tragedijos elementus, kurie greta, juoko, varė 
tūliems žmonėms ir baimės.

Nei iš šio nei ši to buvo paskelbta, būk tą dieną 
priešas užpuls mūsų šalies miestus,—užpuls atominėmis 
ir hydrogeninėmis bombomis. Visa tai, aišku, buvo 
pagrįsta “teorija.” “Teoretiškai buvo nurodyta, kur, 
kuriuo laiku bombos kris. “Teoretiškai” buvo įsakyta 
piliečiams, kai jie išgirs įspėjimo sirenas, slapstytis per 
10 minučių, sulaikant visokį judėjimą.

Ant rytojaus buvo suvestos sąskaitos, kiek “teo
retiškai” priešo bombos žmonių užmušė—jų buvo už
mušiu apie 10,000,000! Vis, kaip sakėme, teoretiškai.

O, beje, prezidentas Eisenhoweris su savo padėjė
jais “teoretiškai” apleido’Washington^ ir (fiziškai, o ne 
teoretiškai) išvyko kur tai į užmiestį, į slėptuvę.

Kam visa tai? Koks priešas (tegu bus ir “teore
tiškai”) tą dieną mėtė ant mūsų šalies atomo ir hydro- 

’geno bombas? Vokietija, kuri jau pora kartų pradėjo 
pasaulinį karą? Ne, nes Vokietija atominių ir hydro- 
geninių bombų neturi. Japonija,—toji, kuri pasalingai 
užpuolė Perlų Uostą? Ne, nes ir Japonija tos rūšies 
bombų dar neturi.

Viskas susivedė į tai, kad praėjusį trečiadienį mūsų 
šalį “užpuolė” Tarybų Sąjunga, Amerikos didžioji talki
ninkė praėjusio karo metu!

Kodėl ji užpuolė? Ar toji šalis kada nors grūmojo 
muš užpulti? Ar ji kada nors kur nors panaudojo ato
minę bombą masiniam žmonių žudymui? Nieko pana
šaus !

1 Be to, kaip tik tą pačią dieną New Yorko uoste 
išsedo iš laivo Tarybų Sąjungos delegacija, susidedanti 
i'š arti 50 žmonių,—delegacija, kuriai vadovavo vienas 
žymiųjų Tarybų Sąjungos valdžios pareigūnų, V. M. Mo
lotovas. Ne jaugi Bulganinas, “teoretiškai” tą dieną mes
damas ant New Yorko bombą, norėjo sunaikinti savo 
salies piliečius, atsiųstus čia tarimuisi dėl taikos? j 

Visas šis dalykas, žinoma, buvo atliktas tam, kad 
psichologiškai paruošti mūsų šalies žmones karui. Tai
kos mylėtojai tokių dalykų juk nedaro!
' • Bet ar operacijos ruošėjams pavyko savo tikslą pa

siekti? Mes nemanome. Juk tik vienas “civilinės gy
nybos” pareiškimas, kad šis “teoretiškas” užpuolimas 
aht mūsų šalies nusinešė apie 10 milijonų žmonių gyvy
bių, vertė kiekvieną žmogų pagalvoti, kad karas nerei
kalingas, kad musu šalies vyriausybė turėtų tartis dėl 
taikos, kad ji turėtų daryti visa, idant atominės ir hy- 
dfogeninės bombos būtų uždraustos vartoti!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TIKYBININKŲ DELEGA

CIJA Į TAR. SĄJUNGĄ
Vilnis rašo:

“National Council of 
Churches, atstovaujanti 30 
skirtingų (nekatalikų) baž
nyčių rytinėse valstijose, su 
apie 35,500,000 parapijiečių, 
planuoja siųsti delegaciją į 
Tarybų Sąjungą tartis su 
bažnyčios atstovais toje ša- 
lyje.

250 narių tos organizaci
jos taryba vienbalsiai nu
tarė siųsti tokią delegaciją.

“Vyriausias tikslas tos 
misijos bus atsteigimas tei
singos ir pastovios taikos.

“Tai yra geras užmany
mas. Tokia delegacija daug 
prisidėtų prie taikos atsie- 
kimo. i

“Reikia pasakyti, kad vy
riausia organizuota jėga 
taikos reikalavimui Jungti
nėse Valstijose yra protes- 
tonų bažnyčios. Jos pasie
kia dešimtis milijonų žmo
nių. Protestonų dvasiški ja, 
veik visti denominacijų, vie
šai reiškia savo norus taiką 
išlaikyti.

“Katalikų dvasiškija, su 
maža išimtimi, palaiko ka
ro kurstytojus, kad ir ne
tiesioginiai. Protes tonai 
kaip tik priešingai.

“Jų delegacijos siuntimas 
dėlto būtų taikai svarbus 
žingsnis.

“Siun tima s delega ei j os 
dabar, kada J. V. valdžia 
viską daro šalintis santy
kių gerinimo su TSRS, bū
tų ypač svarbu. Tatai pa
veiktų ir į savo valdžią.”

PASAULINIS MOTINŲ 
KONGRESAS

Š. m. liepos 7-10 dieno
mis Paryžiuje įvyks Pasau
linis Motinu Kongresas. Jo 
tikslas: gelbėti motinas ir 
vaikučius nuo gręsiančio 
atominio pavojaus.

Kongresas žada būti spal
vingas ir įdomus. Ar Jung
tinių Valstijų motinos ga
lės ten pasiųsti savo atsto
vus, mes nežinome. Tą 
kongresą Mr. Dulles, mat,

gali apskelbti “subversy- 
viu.”

KANADIETIS 
V. BUČINSKAS 
IŠVYKO LIETUVON

Liaudies Balsas praneša:
“Šiomis dienomis gavome 

nuo Vytauto Bašinsko, iš 
Ottawos, laišką, kuriame 
jis rašo: To keleto mėne
siu buvimo bedarbiu ir lau
kimo, dabar, birželio mė
nesio 4 dieną, išvažiuoju į 
Lietuvą. Čia pasiunčiu $20 
aukų dėl Liaudies Balso pa
ramos. Norėjau su kiek 
daugiau paremti, bet visą 
žiemą nedirbau, tai kelio
nę apsimokėjus ir pasili
kus kiek kelionei, tik su 
tiek tegalėjau paremti sa
vaitraštį.

“ ‘Tarybų Sąjungos amba
sada man suteikė nuoširdų 
patarnavimą i Lietuvą iš
važiavimo reikale.’

“Vytautas Bačinskais su 
pirmaisiais DP emigrantais 
1947 metais atvyko į Kana
dą. Nepavykus įsikurti Ka
nadoje, išvyko į savo gim
tąjį kraštą, Vilkaviškio 
joną, Alvito apylinkę, į 
vo tėviškę.”

i /.

tuberkuliozės. To rezulta
tas yra vartojimas anti-bio- 
tinės terapijos, kuri padeda 
išvengti komplikacijų, ku
rios kadaise buvo fatališ
kos. Vaikų viduriavimas, 
kas anksčiau buvo viena iš 
pirmųjų mirties priežasčių, 
beveik visai išnyko.

Nežiūrint šių visų laimė
jimų, moderninis medicinos 
mokslas dar turi kai kurias 
vietas, kuriose mirtingu
mas didėja. Nežiūrint di
dėjančio gyvenimo ilgio, 
yra daugiau tam tikro am
žiaus žmonių, pas kuriuos 
irgi reiškiasi degeneruojan- 
čios ligos. Jos, skaitant šir
dies ligas ir vėžį,' yra pir
maujančios mirties priežas
tys, išskaitant nelaimingus 
atsitikimus. Nauja kova 
su širdies ligomis ir vėžiu 
yra vedama įvairiose mūsų 
krašto laboratorijose, ku
rioms padeda fondais orga
nizacijos, kaip American 
Cancer Society ir American 
Heart Association.

Common Council

CLEVELANDO ZIWS
KITAS OHIO ŽMONIŲ 

LAIMĖJIMAS
F.
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APIE ANGLIJOS
LIETUVIUS

Chicagos Drauge skaito
me:

“Sveiki, pačiam subrendi
me, lietuviai atvažiavo i Z 4.

dyti. Kuri laiką nebuvo 
girdėti didesnių susirgimų 
ar gausesnių mirčių. Ta
čiau Įtemptas darbas fabri
kuose, neįprastas klimatas 
ir visa atmosfera savo pa- į 
darė: šiandien kiekvienoje, 
didesnėje kolonijoje turima I 
ir džiovininkų, ir širdies Ii- J 
ga bei nervais sergančių.

“Kapinėse savaitė po sa
vaitės dygsta nauji lietuviš
ki kapai. Skuba į juos se
nieji išeiviai — Škotijoje 
bei Londone reta savaitė, 
kad koks senas išeivis ne
numirtų, tačiau pradeda Į 
keliauti ir tremtiniai.” į

PERONO KOVA SU KLERIKALAIS
• MES NETURIME užtenkamai žinių apie tai, 

šiandien darosi Argentinoje; neturime objektyvių žinių, 
paremtų faktais, o ne gandais. Tos žinios, kurias teikia 
komercinės spaudos rašeivos, toli gražu visko nepasako.

Bet vienas dalykas yra aiškus: Argentinos 
lai daro sąmokslus Perono valdžiai nuversti 
grobti į savo rankas valstybės vairą:

Klerikalus palaiko stambieji kapitalistai ir 
džiai, dvarininkai.

Viskas rodo, jog Peronas taikstosi prie organizuotų 
darbininkų, be jų jis negalėtų ten išsilaikyti valdžioje. 
Taikstydamasis prie organizuotų darbininkų, jis nere
tai pareikalauja, kad šen- ir ten samdytojai mokėtų dar
bininkams didesnes algas ir pagerintų jų darbo sąlygas.

Savaime aišku, kad toks Perono valdžios nusistaty
mas tnuša į kapitalistų ir dvarininkų kišenes.

Dėl to dvarininkai ir kapitalistai ieško priemonių 
Perono valdžiai nuversti, jėga nuversti. Jie jaučia, jog 
•katalikų dvasiškija, per ilgus metus turėjusi plačiausias

• 'laisves žmones išnaudoti, gali būti jiems, dvarininkams 
ir kapitalistams, geras įrankis. Ir jie tą darbą rimtai

h pradėjo.
Tai už jau tęs, Peronas pradėjo mušti savo priešus ne 

juokais. Nepaisydamas, kad jis vyskupas, preletas ar 
’ eilinis kunigas, Peronas i į “ima nagan,” jei tik sugauna 

'darant sąmokslus prieš jo valdžią.■■V 4 " ‘ ’
f; Kuo ta kova baigsis, liekasi palaukti ir pamatyti.

kas

klerika 
ir pasi

žemval-

Penkiasdešimt metij. 
medicinos pažangai 

naudojama info r m a c i j a 
apie sveikatą.

Penkios svarbiausios in
fekcinės vaikų ligos buvo 
vėjaraupiai, difterija, ty
mai, skarlatina ir kokliu
šas. Difterija ir vėjarau
piai beveik visai buvo nu
galėti imunizacijos būdu. 
Imunizacija ir anti-biotikų 
kombinacija daug pagelbė
jo kokliušui gydyti. Tymai 
pasidarė mažiau pavojinga 
liga pradėjus vartoti “ga- 
ma-globino” indžejkcijas.

Plačiose pasaulio vietose 
Šiltine ir disinteriia beveik 
visai išnyko. Malariją su
mažino naudojant vabz
džius užmušant DDT ir pa
laikant švarą, ' Skiepijimai 
buvo sėkmingi taip pat prieš 
cholerą, pasiutimo ligą ir

Amerikos vaikų skiepiji
mas anti-polio skiepais, iš
vystytais Dr. Jono A. Sai
ko, prideda dar vieną pui
kų. įvykį prie medicinos is
torijos, Per pusę šimtme
čio, medicinos mokslas be
veik pašalino kaikuriose pa
saulio vietose ligas, kurios 
kankino žmoniją per am
žius.

Ši pagalba ypač JAV-se 
Į stebėtina, kada pagalvoja

me, kad galima nusakyti 
šių dienų žmogaus gyveni
mo amžių nuo pat jo gimi
mo. 1i900 m. vidutinio žmo
gaus gyvenimo ilgis buvo 
maždaug 50 metų. Dabar 
žmogus gyvena vidutiniš
kai 70 metų.

Prieš maždaug 50 m. tik 
1 iš 3 vaikų pasiekdavo 7 
metus amžiaus. Šiandien 
truputį daugiau kaip pusė 
kūdikių sulaukė šio 
žiaus.

Daugiausia prie šio pro
greso prisidėjo infekcinių 
ligų kontrolė. Ypatingai 
pasitaikančių pas vaikus. 
Skiepai ir nauji anti-bioti
kai (penicillin ir streptomy
cin), priskaitomi taip pat 
prisidėję prie mirties ir in
fekcijos sumažinimo. Dali
mi prisidėjo taip pat moks
linė maisto ir vandens prie
žiūra, insektų ir žiurkių 
naikinimas ir vis plačiai

am-

... .h ........           ,■*

pusi.—Laisve (Liberty)* šešta d., birželio (June) 18, 1955

Skaitytojų Balsai
AŠ norėčiau ką nors pa

kalbėti apie Social Secur- 
I ity, Gal jau laikas. Aš at-! 
menu, kaip Massachusetts 
valstijoje žmonės buvo nu
balsavę, kad senatvės pen
sija būtų mokama žmogui, 
sulaukusiam 62 metų am
žiaus, o ne 65 metų. Bet tą 
valdonai atmetė ir nemokė
jo, tai taip ir stovi. Bet ar 
nebūtų laikas pradėti reika
lauti iš Washingtono, kad vi
soje šalyje būtų pensijos mo
kėjimas ne nuo 65 metų, bet 
nuo (>0 metų? Tegu valdo
vai žino, ko Amerikos žmo
nės nori.

Buvo pranešta iš Wash
ingtono, kad prie senatvės 
pensijos 
mano Supratimu, kad nepri
dėjo. ;Gal tiems, kurie pra
dėjo senatvės pensiją gauti 
prieš 2 ar 3 metus, ir pri
dėjo, bet aš kalbu apie nau
jus pensininkus, kurie yra 
šiandien sulaukę 65 metus. 
Tie, pasirodo, gaus dar ma
žiau, negu daugiau.

Mat, dalykas ve koks. Ma
no draugas metai atgal re
gistravosi, tiek pat uždirb
damas, ir kaip aš. Jis ga
vo ir gauna pensijos $95.70 
i mėnesi. O aš buvau nu
ėjęs į tą patį ofisą dabar, 
ir ten viską surokavę pasa
kė, kad aš gausiu tiktai 
$90.40. Tai išeina $5.30 ma
žiau. Aš klausiau, kame 
dalykas, ir papas a k o j a u 
apie mano draugą. Tai jie 
pasakė, kad metai atgal, jei 
uždirbai $3,600 per metus, 
gaudavai $98 per mėnesį. O 
dabar turi uždirbti $4,200,- 
kad gautum $98. Todėl man 
ir atrodo, kad pensija nėra 
padidinta, o dar sumažin
ta.

Aš tame ofise užklausiau, 
kaip gi žmogus gali pada
ryti $600 daugiau, jeigu ta 
pati alga mokama? Tai jie 
nežino. Skaitytojas

t

Tuberkuliozė buvo antroj 
vietoj mirties priežastimi 
1909 m. kaipo pasėka in- 
fluenzos ir plaučių uždegi
mo. Dabar tuberkuliozė yra 
dalinai po kontrole kombi
nuojant terapiją, viešą me
dicinišką priežiūrą, chirur
giją ir skiepijimu. Šiuo me
tu TB stovi daug žemiau 
visų kitų ligų eilėje mirties 
priežastimi.

Plaučių uždegimas ir in
fluenza buvo svarbiausios 
mirties priežastys 1900 m.

pridėjo 5 dol. 0

Teismo keliu laimėtas 
Hashmall’ui parol, paleidimas 
iš kalėjimo aut garbės žo
džio ir kaucijos numažinimas 
per pusę, nuo $10,000 iki $5,- 
000. Birželio 2 d. jis buvo iš
imtas iš kalėjimo.

Dvejų metų kova, kurioje 
dalyvavo Ohio Teisių Biliaus 
Konrerencija, Civilinių Lais
vių Unija ir šimtai Ohio pilie
čių, laimėjo Hashmall’ui pa- 
lol,—išleidimą ant garbės žo
džio iš kalėjimo, į kurį per su- 
frėmavimą jis buvo uždarytas 
2 metai atgal. Bet jam bee
sant kalėjime, buvo įkaitintas 
sulyg Smith Aktu ir už tą ap
kaltinimą buvo nustatyta jam 
$10,000 kaucija, bet per teis
mą sumažinta ant $5,000.

Kodėl tokių didelių kaucijų 
yra reikalaujama? Juk vi
siems yra žinoma, kad nei vie
nas iš areštuotų sulyg Smith 
Aktu nėra prasikaltę prieš ša
lies valdžią nei prieš žmones, 
o kaipo tokius teisingumo de- 
partmentui, kad ir makartiz- 
mo laikais nelengva nubausti, 
nors ir su samdytais, melagiais, 
liudininkais, kaip Harvey Ma- 
tusow ir panašiais. Todėl yra 
dedamos didelės kaucijos, kad 
suareštuotas darbininkas, už
darytas kalėjime, nei svajoti 
negalėtų apie užsistatymą to
kios kaucijos. Kas atsitiktų 
tuomet su Smith Akto auko
mis, jeigu jos neturėtų gerų 
idėjos draugų, nei jokios or
ganizacijos, kuri jas gintų ? 
O-gi: netikėtai suareštuotiems 
ir laikomiems kalėjime iki 
teismo nebūtų mažiausios pro
gos prisirengti apsigynimui, 
jie būtų vedžiojami Į teisma- 
butį surakintais, kas padarytų 
prisaikintiems teisėjams 
džiūrei blogą įspūdį į juos ir 
tuomet makartizmui būtu vi-
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sai lengva nubausti.
Mokės po $1 j streiko fondą

Elektrinės Unijos lokydas 
735, savo bertaininiame-visųp- 
tiniame narių susirinkime, nu
tarė pakelti po $1 prie mėne
sinių duoklių, kurie eis į strei
kų fondą iki tas fondas pa
sieks $15,000. Daugelis narių 
norėjo, kad būtų pakelta po 
$2. Kitų unijų viršininkai ne- 
paprastas duokles uždeda ant 
narių patys sulyg savo nuožiū
ra, bet UE unija visuomet 
duoda patiems nariams nubal
suoti.

Tarne susirinkime kalbėjo 
Elektrinės Unijos žymus vei
kėjas Cliff Cameron, kuris 
yra biznio agentu UE lokalu 
475, Brooklyn, N. Y. Cameron . 
aiškino kaip dabar yra didelis 
ir būtinas reikalas darbo uni
joms vienytis.

Susirinkime taipgi buvo ra
portuota, kad UE plačiai da
lyvauja su kitomis unijomis 
rinkime parašų po peticijomis 
už $1.25 minimum darbo va
landai algą visiems.
UE PLAČIAI SKLEIDŽIA* 
MATUSOWO KNYGĄ v

Elektrinė Unija plačiai par
davinėja Harvey Matusuwo 
knygą “False Witness’’ savo 
narių susirinkimuose ir* kitur. 
Ta knyga gauna daugiau pub
likacijos, negu bet kuri kita 
naujai išleista knyga todėl, 
kad ji yra pilna dokumentalių 
įrodymų kaip valdžios agenti- 
jos sufrėmuoja nekaltus žmo
nes.
Onutė Dulskienė nesveikuoja

Onutė, kuri priklauso prie 
C. L. Moterų Klubo ir kelių 
kitų organizacijų, Vilnies skai
tytoja, apsirgo gan jkiria liga, 
nuo kurios gydytojui nevyks- 
tn pagydyti. Kuriems patogu, 
vertėtų atlankyti Onutę ir pa
linkėti jai greito pasveikimo..

J. N. S.
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Bazelio (Šv e i c a r i j o s) 
žvėryne didžiulė gorila už
darė savo narvo duris ir ne
leido savo prižiūrėtojai, 
jaunai merginai, apleisti 
narvą. Kadangi buvo vėly
vas vakaras ir kiti prižiū
rėtojai buvo išėję, mergina 
liko su gorila visą naktį, 
bet gorila jos nelietė, tik 
neleido eiti prie durų.

Laikraštininkai paskui 
pradėjo rašyti sensacines 
pasakas, kad ta gorila 
“įsimylėjo” į mergaitę, bet 
žvėryno direktorius iš to

KANKLIEČIAI ATSIŽA
DĖJO ATOSTOGŲ

Antradienio vakare pei 
traukę dainų pamokas, stabte 
Įėjome pasitarti kaip 
atostogom šią vasarą, 
trauksim pamokas 
mėnesiams, ap tęsime 
mąsį per vasarą.

Mokytojui Clem
sutikus ir vasaros metu 
kinti, visi kankliečiai vienbal
siai nutarė atsižadėti atosto
gų ir lavintis muzikos, kad 
rudenį vėl galėtume susimo- 
kinti kokią gerą operą ir su
vaidinti dar geriau 
dermaus. O muzikos 
mas tam

Smagu 
vienas iš 
jaunimo
tokiam planui. Visi pasižadė
jo lankyti pamokas nežiūrint 
koks karštis užeitų. Tas paro
do, kad kankliečiai ne juo
kais imasi siektis aukšto išsi
lavinimo muzikoje ir dainoje.

Į Mokytojas žadėjo padalin
ėti, mus į dvi grupes, viena, 
taip sakant, bus sudaryta iš 
mažiau suprantančių apie gai
das ir muziką, antra, iš jau 
aukščiau prasisiekusių, pirma
eilių dainininkų.

Dabar visiems reiktų rūpin
tis, kad daugiau narių Įrašius 
į chorą, ypač iš jaunimo, nors 
chore yra vietos ir senesniem 
norintiem dainuoti ar lošti. 
Šiuom reikalu visi susirūpin- 
kim ir gaukime naujų narių, 
kad iki rudens mūsų choras 
būtų daug skaitlingesnis. Vi
siems bus smagiau.

Kanklietis

1

• kapų lankytojų privažiavo la
bai daug ir vėliau po ąžuoly
ną būriais pietavo ir šiaip vi- 
sur-kui- ėjo didelis judėjimas. 
LKM Choro piknike per visą 
mielą dienelę buvo -daug sve
čių ; kaip bitės avilyje ūžė be- 
sivaišindami apsupę bufetą. 
Kankliečių patarnautojai: Kau 
kai, Plečkaičiai, Dorinienė, 
Urbikas, Jurgeliutė - Jordon, 
Daudcris, Kirka, Juška ir kiti 
turėjo greitai suktis, kad pa
mpėjus ir bonkas atidaryti ir 
stikliukus visokio štofo pripil
ti ; taip pat smagiai ruoštis 
prie senvičių ir kitų užkan
džių, kaip tai, šiltų Šuniukų su 
prieskoniais ir kavute.

Svetainėje Ronaldo Povilio
nio muzikai grojant, nuolatos 
daug porų sukosi, šlauniai po 
atviru dangumi šoko. Pavaka
ryje Kanklių Choro jaunimas 
gražiai ii- uždainavo; stambios 
choro jėgos maloniai nusitei
gusios krykštavo, visokius juo
kelius krėtė. Ant galo ir *jie 

eiles ir gra-

PASEKMINGAS LKM
CHORO PIKNIKAS

Kiekvienais metais kapu 
puošimo dienoje (Decoration 
Day) kankliečiai turi savo pa
vasarinį išvažiavimą. Taip ir 
šiemet įvyko jų piknikas Kie-aVVAJAAV Ull VAI VV1 4.0 LV HJCIHCV y I\V JU p A1V111 IV<XO AVIU"

nusijuokė, aiškindamas, kad meks Kean Darže, prie Liet, 
ta gorila ne patinas, o pa- Tautinių; Kapinių.

Dabar ir. jos atsistojo šalia1 telė. Kadangi oras buvo gražus,

; žiai šoko.
Tarp kitų matėsi šokant ir 

biznierių V. Preikšą su blon
dine ir jaunuolių mokytoja 
Onutė su savo Jonuku ir bru- 
r.ėtė Marytė. Ir Adolfas ko
kią ten pasičiupęs elegantiš
ką mergužėlę šveitė suktinį, 
net. kojos žemės hesiekė šo
kant. Kada seni šoka, kaip 
žmonės sako — dantys kleba, 
o kaip jauni šoka, tai net že- • 
mė dreba.

Kaip ten nebūtų, linksmius 
laikus turėjo ir jaunimas ir 
senimas šiame kankliečių pik
nike. Clevelandiečiai Myhlin- 
gas ir Boika, kurie buvo atvy
kę, matydami tiek daug lietu
vių kapų puošimo dienoje su
važiavusių, sako : “Turbūt • 
viso svieto tiek daug lietuvių 
čia susirinko.’’

Jiedu pasišnekučiavę 
sivaišinę su L 
vyko užprašjhi ant vai 
pas Adelę ir Charly k 
kitur. R«

pažįstami par 
nės 
s, ir
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Dionizas Poška
(125-Qsias mirties metines minint)

Dionizas Poška — vienas iš jžymiau-
šių XIX amž. pradžios Lietuvos rašyto
jų ir kultūros veikėjų — užima ryškių 
vietų lietuvių literatūroje. Savo geriau
siuose kūriniuose jis kėlė aštrius socia
linius klausimus, realistiniais vaizdais 
rodė baudžiavinės santvarkos neteisybes 
ir skiepijo liaudyje gražesnio gyvenimo 
troškimą, v

.Gimęs smulkių Žemaitijos bajorų šei
moje 1757 m. ir sulaukęs gana ilgo am
žiaus (mirė 1830 m. V. 12 d.), D. Poš
ka buvo didelių politinių įvykių ir so
cialinių sukrėtimų liudininkas. XVIII 
a. pabaigoje žlugus“žečpospolitai”, kra
šte sustiprėjo feodalinės sistemos iri
mas ir naujų kapitalistinių santykių 
vystymasis. Lietuvoje vis daugiau plito 
antibaudžiavinės, antifeodalinės idėjos, 
kurios žadino valstiečius į kovų dėl savo 
teisių, ugdė jų neapykanta išnaudoto
jams. Didysis lietuvių literatūros kla
sikas K. Donelaitis, o XIX amž. pra^- 
džioje rašytojai D. Poška, A. Strazdas 
bei kiti pažangūs to meto žmonės giliai 
suvokė dvarininkų daromas skriaudas 
liaudžiai, protestavo prieš baudžiavinę 
priespauda, aukštino ir kėlė baudžiau
ninkų, kaip visų gėrybių kūrėjų, reiškė 
jam gilių užuojauta ir meilę.

D. Poška savo kūryboje ir visuomeni
nėje veikloje atspindėjo progresyvias 
savo meto idėjas. Veikiamas stiprėjan
čios kovos prieš baudžiavinę sistema ir 
dvarininkus, o taip pat iš Rusijos plin
tančių pažangių idėjų, keltų Radisšče- 
vo ir kitų rusų švietėjų-demokratų, D. 
Po.^ka atkreipė dėmesį į baudžiauninkų, 
tos “dalelės paniekintos” gyvenimų ir 
jos yargus. Baudžiauninkų buities pa
žinimas padėjo Poškai suvokti sociali
nius santykius, giliai pajusti tiesų, kad 
visos materialinės gėrybės “vis tai kru
vins prakaitas iš mužiko delno”. Su
prasdamas baudžiauninko darbo reikš
mę, Poška su pagarba ir meile žiūrėjo į 
baudžiauninkų, aukštino jo darbštumų, 
kėlė jo moralinį taurumų ir pranašumų 
prieš dvarininkus. “Geriau su degutuo
tu gyventi mužiku, — su karčia pašai
pa sakė Poška, — negu su jo mylista, 
vargdienių lupiku”.

Aukštindamas baudžiauninkų, Poška 
poetiniu žodžiu stengėsi priminti pasau
liui jo vargus ir nelaimes. Todėl savo 
kūriniuose^ Poška apdainavo baudžiau
ninkų ir jo gyvenimų ir, pastatydamas 
pastarąjį kaip didžiuli kontrastų ponų 
prabangai ir beširdiškumui, gvildeno 
aštrių socialinės nelygybės problemų. 
Juose jis drąsiai kėlė mintis, kad muži
kas baudžiauninkas yra toks pat kaip 
ir visi žmogus, poetiniais vaizdais tei
gė j baudžiauninko gyvenimo pageri- 
nifno klausimo neatidėliotiną sprendi
mu, pasmerkė baudžiavinį engimą.

“Mužike Žemaičių ir Lietuvos”, para
šytame 1816—1823 m., vaizduodamas 
baudžiauninkų buitį“, Poška atspindėjo 
nežmoniškai sunkias ir nepakenčiamas 
baudžiauninko gyvenimo sąlygas, paro
dė, kad jis niekada neturi poilsio, min
ta pusbadžiu, laikomas galvijo vietoje.

Realistiniais vaizdais Poška prasklei
dė baudžiauninko gyvenimo detales ir 
sukūrė jaudinantį jo aplinkumos pa
veikslą, kuris sukrėtė skaitytoją ir ver
tė jį susimąstyti ir pagalvoti, kas to
kio gyvenimo kaltininkai, kėlė neapy
kantą išnaudotojams.

Atsistojęs baudžiauninko pusėje, rody
damas jo skurdą, Poška nebuvo vien 
šaltas stebėtojas, bet nuoširdžiai guodė 
ir ramino*baudžiauninką, jo vargų prie
žastis įžvelgė nežabotoje dvarininkų 
savivalėje, kuri rėmėsi baudžiavine sis
temą. Dvarininkas negirdi baudžiaunin
ko, ^Aindų, neužjaučia jo vargų, o tik, 
vaikydamasis turtų, “kaip gyvolį savą 
tik dėl darbo augin, kas metų vis mo
kesnius ir lažų padaugin”. Valstiečio-

3 pusi.—Laisvė (Liberty) * Č«»tad.# birželio 

baudžiauninko lūpomis Poška deklara
vo pažangias mintis, kad baudžiau
ninkas negali nieko tikėtis gero ne tik 
iš pono, bet ir iš “dievo”, ir “cieso
riaus”.

Tokiu būdu D. Poška “Mužike Že
maičių ir Lietuvos” teisingai nušvietė 
savo meto gyvenimo tikrovės reiški
nius, atskleidė baudžiauninko vergiškų 
gyvenimą ir klasinius prieštaravimus, 
visu aštrumu iškeldamas socialinį klau
simą.

Sodriais, realistiniais savo kūrinių 
vaizdais D. Poška demaskavo baudžia
vinės santvarkos piktžaizdes, pasmerkė 
dvarininkų-feodalų vykdoma valstiečių 
engimą, išjuokė jų tariamų humanizmą, 
tariamą rūpinimąsi baudžiauninkų liki
mu. Dvarininko atsisakymas rašyti raš
tų vyriausybeNapie baudžiauninko var
gus, motyvuojant, kad “neder pirštus 
tarp durų kaišioti”, yra aštri poeto sa
tyra feodalų adresu.

D. Poška ir savo nedideliuose eilėraš
čiuose, epigramomis bei sentencijomis 
kritikavo dvarininkus, smerkė baudžia
vinę santvarką, ir kėlė demokratines 
mintis. Galima sakyti, per visus geriau
sius Poškos poetinius kūrinius veda
muoju motyvu eina feodalų-dvarininkų 
savivalės smerkimas ir užuojautos val
stiečiams reiškimas.

Poška, nors ir drąsiai kėlęs anuo me
tu socialinės nelygybės problemą, nepa
jėgė nurodyti teisingo kelio ja išspręs
ti. Dėl savo pažiūrų ribotumo jis nema
tė ir, be abejo, negalėjo matyti, kad vie
nintelis kelias jo guodžiamam baudžiau
ninkui išvaduoti yra kovos kelias prieš 
feodalus ir caro valdžią. Poška yra pa
rašęs kelis kūrinėlius, kur pasireiškė jo 
tikėjimas caro valdžios “gerumu”, ma
nymas, kad ji gali sudrausminti feoda
lus ir palengvinti baudžiauninko padėtį.

Jo geriausiuose kūriniuose jau pats 
socialinės nelygybės iškėlimas, skelbi
mas tuo metu, kad baudžiauninkas turi 
teisę į geresnį gyvenimų, buvo iš tikrų
jų didžiai reikšmingas ir pažangus da
lykas.

D. Poška ne tik poetas, bet ir įžymus 
visuomenininkas, kultūros veikėjas, lie
tuvių praeities tyrinėtojas. Jo asmeny
bei buvo būdingas platus ir vaisingas 
bendradarbiavimas su lietuviu rašyto
jais (S. Stanevičiumi, S. Valiūnu ir kt) 
ir kitų tautų mokslo žmonėmis, didelis 
domėjimasis visuomeniniais ir kultūri
niais klausimais. Jis bendradarbiavo 
Vilniaus ir Varšuvos periodinėje spau
doje, kur skelbė straipsnius apie lietu
vių tautą, skatino domėjimąsi lietuvių 
praeities, etnografijos ir kalbos daly
kais. Svarbiais lietuvių istorijos ir etno
grafijos klausimais Poška susirašinėjo 
su Vilniaus universiteto profesoriais, 
ypač su įžymiu istoriku demokratu J. 
Leleveliu, T. Čackiu ir kt. Poška užmez
gė ryšius su rusų mokslininkais (P. Ke
penų, N. Rumiancevu ir kt.), kuriems 
suteikė nemaža vertingų žinių apie lie
tuvių tautą ir jos literatūrą.

D. Poška nemaža nuveikė lietuvių kal
bos tyrinėjimo srityje. Jis rašė žodynų 
lietuviu, lenkų ir lotynų kalbomis. Per 
ilgus ištvermingo darbo metus, nors šio 
žodyno ir nebaigė, parašė du stambius 
jo tomus. Šiame žodyne Poška patiekė 
frazeologiją dažniausiai eiliuota senten
cija, epigrama, priežodžiu, todėl jis yra 
reikšmingas ne vien kalbiniu, bet ir li
teratūriniu atžvilgiu.

D. Poška rinko Lietuvos krašto senie
nas. Jis — lietuviško etnografinio mu
ziejaus pradininkas. Baublyje Poška 
kaupė savo rinkinius, liečiančius lietu
vių tautos praeitį. Savo Baubliu ir lite- 
ratūrine-kultūrinę veikla D. Poška savo 
metu buvo plačiai žinomas.

Šiandien Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės pažymi atminimą šio pažangaus ra
šytojo, kurio palikimas įeina į lietuvių 
literatūros ir kultūros lobyną.

A. Sprindis
(June) 18, 1955

LMS News and Views
OPERA IN AMERICA

For several months now, I wanted to 
write a little about what’s going on in 
this season, but our own preparations 
for the Festival have overshadowed any 
such report.

Marion Anderson’s debut at the 
“Met” singing Ulrica in “The Masked 
Ball” made the greatest stir in the ve
nerable old institution. Since then an
other Negro singer has been allowed to 
enter in. Opera performers have won 
a new contract guaranteeing them se
verance pay and other privileges.

But the government has made no 
move on the several bills put before it 
to subsidize opera and ballet companies. 
Covent Garden in London gets an an
nual Government subsidy of about 
$700,000, while La Scala in Milan and 
the West Berlin Opera receive approxi
mately a million dollars a year as sub
sidies.

Even Rudolf Bing, manager of the 
Metropolitan, is ashamed to admit that 
only two or three other opera companies 
exist in the U. S. as apposed to the 50 
companies in Germany. While there is 
such a tremendous wealth of operatic 
talent here, there are so few places that 
an opera singer can employ his or her 
talents. Is it any wonder that opera 
singers are turning to other mediums, 
even to making complete fools of them
selves before the cameras or on the noi
sy night-club floor!

* * *

SHORT NOTES ON MANY THINGS
LEON YONIK, former Chicagoan, 

made his radio debut June 12 over New 
York’s station WNYC. Leon was a fea
ture singer in scenes from the opera 
“Carmen”, presented by the Communi
ty Opera Group at the Brooklyn Acade
my of Music and broadcasted by 
WNYC.

* * * •

Report of the success of the repeat 
performance. of the Strauss opera “Fle- 
dermaus” by Chicago’s LKM Chorus 
has had reverberations here in New 
York. Several people have suggested we 
do it here.

It was interesting to note that the 
first teacher of the LKMzChorus, John 
Katilius, was present at the perform
ance.

* * $

Welcome to the new Boston Chorus! 
Through the efforts of a few music pa
triots, a goodly group has been organ
ized there and are ready to make their 
first public appearance at the Fourth 
of July picnic at Montello, Mass.

The chorus will theretofore be known 
as the “LIAUDIES CHORUS”, and the 
singing direction is in the hands of 
Stanley Paura.

We wish the new chorus long life and 
happy singing.

* * *, v
New York’s LIAUDIES TEATRAS 

is not resting on the laurels won last 
season with their hit “Prašvilpta Lai
mė”, but are readying plans for a new 
drama called “Nuodėmingas Angelas.” 

Jonas Valentis has agreed to take 
over the directorial reins. We can ex
pect'a really fine play here in New York 
this fall.

* * *
Our LMS president, RUDOLF BA- 

RANIK, has been teaching art in' a spe
cial Evening Course at Yonkers, N-ew 
York. Upon graduation, teacher and 
students arranged a show of the best 
works at the Hudson River Museum. 
The class and the show proved one of 
the highlights of the town’s cultural ac
tivities.

* * *
ANNA LOUISE STRONG, world fa

mous authority on China and the USSR 
spoke at Milda Hall in Chicago on June 
10. * * *

“Variety” Magazine in a recent issue 
said that the new Russian film “The 
Big Family” (at the Stanley Theater in 
New York) “is easily the best al-a- 
round screen production to come out of 
Russia in years. It has pace, a real sto
ry, slick casting and equally crisp act-

ing plus^ smart direction and trim came
ra work.”

Easily the best recoYnmendation of
fered any movie!

* * *
HAVE YOU PAID YOUR LMS 

DUES YET? The response to our 
Membership Drive has been very grati
fying up until this month, that is. Ma
ny new people have signed up to help 
the job of reorganizing and getting 
more material ęut. Many old members 
also have renewed their vows along 
with a fervor for this year’s dues. But 
those welcome letters are beginning to 
drop off. Maybe it is because of the 
advent of the ‘summer months.

But we don’t intend to take a vaca
tion. Instead, plans are being made to 
search out and publish more plays and 
music. While sunning yourselves at 
resort beaches give a thought to the L. 
M.S. and get off your delinquent dues.

Mildred Stensler,
LMS Sekretorė

Vilkelio poezija, - 
Balevičiaus muzika

Lietuvių Meno Sąjungos Centras pas
kutiniame savo posėdyje nutarė išleisti 
du leidiniu: poeto Bijūno-Vilkelio rink
tinius eilėraščius ir kompazitoriaus 
Prano Balevičiaus rinktinius muzikos 
kūrinius.

Nutardama leisti Bijūno-Vilkelio ei
lėraščius, LMS lyg priima naują nusi
statymų: leisti ne tik scenos veikalus ir 
muzikos kūrinius, bet ir literatūrinius 
leidinius, ypatingai poeziją, ant kiek 
galimybės leidžia.

Geidulys
Už jūružės laisvė žėri, 
Priespauda ten žuvus, 
Liaudis giliai atsikvėpus, 
Ponus-engėjus išgujus.
Ant kalnelio prie vieškelio 
Naujus mūrus stato, 
O bakūžę samanotą 
Vos sapne temato.
Ten rateliai jau supuvo 
Staklės seniai subyrėjo, 
Ir balanos jau užgeso, 
Visur elektra sužibėjo.
Nebeliko ten viensėdžių—•
I kolūkius jau suėjo, 
Bendrai visiems begyvenanti 
Menas-mokslas suklestėjo.
Jie ten aria ir purena 
Naujuoju plūgu žemelę;
Ką pasėja ir supjauja 
Bendrai valgo duonelę.
Ten nereikia piemenėlių 
Bandą gyvulių ganyti, 

'Turi eiti į mokyklą
Amatų išsimokyti.
Ten seneliai, atsidirbę, 
Piemens vietą pavaduoja, 
Atsisėdę prie berželio 
Sau dainužę uždainuoja.
Jie žinojo ir kovojo, 
Kad taip gera būtų, 
Šaukia brolius ir sesutes, 
Kad svetur nežūtų.
O kaip trokštu dar sykį
Per jūružę plaukti, 
Matyt naują gyvenimą 
Ir juo pasidžiaugti.

Jaunutis
Gegužė, 1955

LMS priėjo prie to nutarimo dėl sa
vaime suprantamų priežasčių: pažan
giųjų lietuviškų knygų leidimas darosi 
vis sunkesnis, kūrėjų viltys matyti savo 
kūrinį juodu ant balto, — atspausdintą, 
— vis mažesnės, o nuo to nukenčia visas 
mūsų kultūrinis gyvenimas.

Liet. Darbininkų Literatūros Drau
gija, mūsų pionierė leidėja, palaiko sa
vo puikią tradiciją, išleisdama bent vie
ną svarbesnę knygų kasmetai. To, ži
noma, toli gražu nepakanka visuome
nei. Vienas būdas, per kurį paskuti
niais keleriais metais išėjo knygų, tai 
per skaitytojų prenumeratas, o dažnai 

•autoriai patys savo lėšomis arba dalinai 
savo lėšomis leidžia.

LMS vadovybė jaučia, kad jų organi
zacija turėtų pridėti ir savo kuklias pa
stangas, kad lietuviškų knygų Ameriko
je leidimas nemažėtų, nemirtų. Ji jau
čia, kad literatūra, ypatingai poezija, 
glaudžiai susijusi su muzika, daina ir 
kitomis meno šakomis, kurios yra origi- 
nalės LMS darbuotės dalimis.

PITTSBURGH, PA.
Darbininkai yra išnaudoja

mi visokiais būdais. Vienų ap
gaviką garsina tūlas ponas 
per savo radiją kas sekmadie
nį, išgirdamas, kad jis esąs 
vienas iš geriausių nubūrikų- 
burtininkų pasauly žinomų, 
galįs atspeti-nuburti kitiems 
ateitį. Daugiausia agituoja mo
teris ir merginas, kad jos eitų 
pas tą išgirtą sutvėrimą dėl 
patyrimo savo ateities. Mat, 
moterys ir merginos labiau 
patiki, jas lengviau išnaudoti 
negu vyrus. Mes dar pamena
me, kai Lietuvoje čigonės kel
davo kortas ir ‘‘atspėdavo atei
tį’’, kur nemažai žmonių jo
mis patikėdavo ir duodavo sa
ve apgaudinėti; ten žmonės 
buvo nemokyti ir neturėjo rei
kiamo apšvietimo, tad juos 
ir apgaudinėdavo visokie ap
gavikai : religiniai ir taip va
dinami svietiškieji. Šis radb

Bijūno-Vilkelio eilėraščiai, kuriuos 
nutarta leisti, yra kūryba seno pažan
gaus judėjimo veikėjo, kuris per ilgą 
metų eilę po įvairiais slapyvardžiais 
spausdino lietuviškoje spaudoje. Žymi 
dalis jo eilėraščių yra nekomplikuoto 
Raudiško styliaus ir gali lengvai būti 
paversti dainomis. Juose taipgi yra ne
mažai idėjinio turinio, kurio mums taip 
reikia šiuo laiku. '•

Greitu laiku LMS atsikreips į lietu
vių visuomenę ir į skaitlingus Vilkelio 
draugus lietuviškose kolonijose su nuro- 
rodymu, kaip galima prisidėti prie Vil
kelio eilėraščių išleidimo.

Nutarimas išleisti Prano Balevičiaus 
muzikos kūrinius yra ne naujai .gimusi 
mintis. Nuo to laiko, kaip Balevičius 
pasirodė mūsų pažangiame meno judėji
me, jis yra gal nuosekliausias, atsida
vęs ir vertingas jaunosios kartos daly
vis. Mes taip pripratome matyti jo kū
rinius mūsų atspausdintose programo
se, taip pripratome girdėti jo akompa- 
navimų festivaliuose, koncertuose ir ki
tuose pobūviuose, kad kartais, kaip tai 
išsireiškė viena draugė, “jo nepastebi
me.” 4

Ant kiek Balevičiaus kompozicijos 
mums vertingos, aišku vien iš to, kaip 
dažnai jos dainuojamos ir skambina
mos. Tik dalis jų atspausdinta, — at
spausdinta atskiruose lapuose. Išleisti 
jo ligšiol atspausdintus ir naujus kūri
nius viename rinkinyje, viename sąsiu
vinyje, yra jau seniai keliama mintis. 
LMS Centras dabar pasiryžo tą mintį 
pravesti gyvenime.

R. B.- - - ,

jušninkas skaitosi save moky
tu žmogum, o kaip mokytas, 
tai turi būt ir apsišvietęs.

Apšviesti žmonės netiki į 
tokius burtus, tik tamsūnai to
kiais burtais užsiima. Moksli
ninkai jau seniai yra suradę, 
kad pasauly burtininkams ir 
raganiams vietos nėra.

Darbininkai bei darbininkės 
turėtų nesiduoti save apgau
dinėti visokiems gaivalams/ ir 

|sunkiai- savo uždirbtusCcentus ^ 
jiems atiduoti. Reikėtų skaity
ti moksliškas knygas, darbi
ninkiškus laikraščius, tokius, 
kaip Laisvė, Vilnis ir kitus, 
kur įgausite tikrą apšvietą, Ir y 
tuojnet netikėsite visokiems 
apgavikams. Dabar visokis 
biznis — didelis ir mažas — 
yra paremtas ant darbo žmo
nių išnaudojimo.

Radijo Klausytojas

Drabužiai viršum plano
Pralenkdamas grafiką, dir

ba Vilniaus “Lelijos” siuvimo 
fabriko kolektyvas. Gegužinės 
darbo sargybos dienomis kas
dien nuo konvejerių nuimama 
už dešimtis tūkstančių rublių 
daugiau produkcijos, neguva-^j 
sario mėnesį.

Įmonėje mechanizuota eilė 
daug darbo reikalaujančią^ 
operacijų — pikavimas, švan
kų bortų lyginimas ir kitoš. 
Dabar kiekvienam švarkui iš
leisti sunaudojama valanda 
mažiau laiko, negu pernai.



'* ’ Mikas Detroitietis

Iš Nortif iki Cubos
(Pabaiga)

Automobilių vairuotojai 
skrenda kaip pašėlę, ir 
kiekvienas jų, artinantis 
prie skersgatvio, triūbija; 
tas sudaro nejaukią “muzi
ką,” triukšmą. Mat, ten 
retai kur yra signalų švie
sos, o “stop strytų” visai 
nėra, todėl ir triūbija, duo

bdamas signalą, kad jis at
važiuoja, kitas daro tą pa
tį; triukšmas didžiausias! 
Pas juos taip priimta.

Viešbučiuose už kamba
rius kaina pigesnė, negu 
Miami, Floridoj. Valgyklo
se maistas irgi pigesnis, ne
gu Miami. Tūli žmonės at
eina valgyklon, iŠsigeria 
tirštos Cubos kavos, taip 
tirštos, kad pilant į puodu
ką atrodo, jog teka kaip 
kokia smala, ar skysta ko-i 
še, ir daugiau nieko neval
go; gal neturi pinigų. Yra 
ir amerikoniškos skystos, 
geros kavos. Bet pigiau
sias “štofas” tai alkoholi
niai gėrimai. Tačiau be du
rų saliūnuose nesimato 
daug kostumerių, žmonės 
negeria . Gal todėl, kad nė-, 
ra uždarbių, nėra pinigų 
girtuokliavimui. O gal ten 
žmonės blaivesni. Mes nu
sipirkome dvi kvortas “Ba
nana Brandy” atsivežt į 
Jungtines Valstijas; 100 
“gradusų” stipru mo, bet 
saldi, ir kaina už kvor
tą tik $2.00. Tokios bran- 
dės Jungt. Valstijose nėra; 
o jei kur gali gauti impor
tuotos iš Cubos, tai, sako
ma, reikia mokėti suvirs 
aštuonius dolerius už kvor
tą. Čia padaviau tik paly
ginimą, kokios kainos ten • v • ir čia.

Drabužiu ir kitokiu reik
menų kainos nepigesnės 
kaip Miami. Į didesnes 
krautuves neteko įsigauti, 
nes tą dieną, kai mes at
važiavome, buvo “ŠVentė,” 
ir visos didesnės krautuvės- 
buvo uždarytos. Šventė to
kia, kad tą dieną buvo pa
minėjimas, kai prezidentas- 
Batista užėmė prezidento 
sostą. Jokio entuziazmo ne
simatė, apart krautuvių už
darymo.

Vienoje valgykloje pa
klausiau valgyklos savinin
ko: kur čia randasi Sovietų 
atstovybė, nes, sakiau jam, 
aš mačiau Anglijos ir Ame
rikos vėliavas prie jų atsto
vybių, .o Sovietų vėliavos 
niekur nesimato. Valgy
klos savininkas paaiškino, 
kad, girdi: “kai preziden
tas Batista užėmė prezi
dento vietą, tai visus rau
donuosius išvijo, tai ir Ru
sijos atstovybės čia nėra.” 
Aš jam patikėjau ir dau
giau nieko nebesakiau.
Prie prezidento palociaus

Iš vakaro apmaršavome 
aplink prezidento palocių, 
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Siunčiame Gyduoles į Sovietų Sąjungą
Persiuntimo Kaštus ir Taksus Apmokate čia

Pasfunčiame sekamus vaistus: Stryptomycin, Penicilin, Remefon, 
Cortisone ir kitus vaistus. Pristatome j 7 ar 10 dienų oro paštu. 
Pristatymas siuntinių garantuotas. Siuntėjams pristatome paliudi

jimus su priėmėjų parašais.
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j I SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas. s
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įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
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ir vaizdas buvo toks: palo- 
cius penkių aukštų, pasta
tytas ant sklypo žemės tar
pe keturių gatvių, t. y. iš 
visų keturių pusių yra gat
vės ir šaligatviai. Įėjimo 
durys iš kiekvienos gatvės. 
Prie kiekvienu duru ir- vi
duje stovi ginkluoti - uni
formuoti sargai. O lauke 
prie kiekvieno palociaus 
kampo stovi - vaikštinėja 
taipgi ginkluoti sargai; 
prezidento, nei jokio valdi
ninko, suprantama, nesima
to. Tai tau ir valdininkai! 
Aš vaikštau gatvėmis, sė
džiu parkuose arba miegu 
laisvai, be baimės, o prezi
dentas apsistatęs didžiausia 
sargyba! Ant rytojaus, 
prieš eisiant orlaivių sto- 
tin, vėl užsukome prie pre
zidento palociaus; mat, 
Masytė norėjo nuimt pa
veikslą to palociaus. Per
sergėjau, kad nebandytų 
to daryt be atsiklausimo 
sargų, nes gali suareštuot, 
kaip šnipus. Prisiartinus 
prie ginkloto sargo, Masytė 
klausia: “Ar aš galiu nu
imt paveikslą Šito palo
ciaus?” O sargas, nesu
prasdamas anglų kalbos ir 
matydamas, kad aš nešu 
mažą čemodanuką, o Masy
tė advokato “portfelį,” 
greit atsakė: “No vizit- 
ors.” Reiškia, nieko nelei
džia palociaus vidun, ir ne
galima susikalbėti.

Tuomet Masytė išsiėmė 
iš čemodanuko kamerą, ro- 
rodo ir aiškina, kad ji nori 
tik nufotografuot tą pasta
tą. Sargas suprato ir sa
ko: “O, foto, foto, ja, ja,” 
ir parodė, kad gali eiti ir 
fotografuoti.

Dar daug dalykų .galė
čiau papasakoti apie Cuba 
ir Havanos miestą, bet jau 
užteks ir tiek, ilgas raši
nys. < ; ■

Išvažiuojant iš Havanos, 
vėl tokios pat “ceremoni
jos” per imigracijos įstai
gas abiejose pusėse. Kaip 
būtų gera, kad nebūtų ru- 
bežių,’ tų suvaržymų...

Amerikos pusėje, Key 
West, vėl visus suvarė imi
gracijos įstaigon, šaukia 
vardais, peržiūri dokumen
tus ir ką vežiesi. Smulkių 
dalykėlių su nedidelėmis 
kainomis galima atsivežti 
viešai, Amerikos valdinin
kai netrukdo; taipgi niekas 
kišenių nekrato, peržiūri 
tik bagažus-čemodanus. Už 

’degtinę atlupa didelius mui
tus. Kaip minėjau, mes tu
rėjome dvi kvortas “Bana
na Brandy,” tai muitų už
mokėjome po $2.35 už kvor
tą. Taigi daugiau negu pa
ti brande kainuoja.

St. Petersburg©
Važiuodami iš Key West, 

užsukome i St. Petersbur- 

gą, Floridoj. Čia irgi gy
vena daug gerų draugų, 
būtent: A. Metelionis, J. 
Vilkelis, Greblikai, Palio- 
niai (buvusi Baronienė), 
Natalija ir kiti. Vilkelis 
gražiai atrodo, sustiprėjęs, 
tik jį vis dar kankina ko
sulys, plaučių nesveikumas; 
tuo laiku jis gyveno pas 
d-gę Nataliją, o Metelionis 
pas savo sesutę Palionienę 
(Baronienę). Viename par
ku ty je drg. Vilkelis man 
užfundijo minėfralinio van
dens, kuris teka iš žemės. 
Neskaniai kvepia tasai van
duo, bet, sako, yra labai 
sveikas viduriams.

St. Petersburg© gyvento
jų yra 96,738, ir suvažiuo
ja nemažai turistų. O kai 
turistai išvažinėj a atgal į 
savo valstijas, tai, sakoma, 
miestas pasilieka pusiau 
apmiręs.

Pasitaikė, kad tuo lai
ku buvo atvažiavęs ir Valu
kas iš Scranton, Pa. Susida
rėme šeši asmenys, būtent: 
Valukas, Vilkelis, Metelio
nis, Masytė ir Mikas. Ma
sytė buvo mūsų šoferis, ir 
visi važinėjome į parkus, Į 
maudynes ir kitokias vie
tas. Gražiai ir linksmai 
praleidome keletą dienų su 
tais draugais. Ypatingai 
malonu pabuvoti su Valu- 
ku; jis pilnas pašnekėjimo 
ir visokių juokų. Valukas', 
aš, Masytė tarpais ir “pa- 
bliuznijom” apie visokius 
nuotykius, bepasa k o d a m i 
“istorijas.” Man tas pa
tinka, malonu praleist lai
ką.

Sunkiausia valanda buvo, 
kai reikėjo atsisveikinti su 
tais draugais. Mintys kan
kino, ar kada nors bepasi- 
matysime?... Drg. Valu
kas išvažiavo į Miami, o 
mes į Nortus.

Apie kelionę atgal į Nor
tus dar daug-galėčiau pri
rašyt apie tuos miestus, 
kuriuose buvome apsisto
ję, t. y. apie industriją, 
kiek gyventojų ir apie kito
kius dalykėlius. Bet, ma
nydamas, kad skaitytojams 
bus nežingeidu, ir kad raši
nys pasidarė netrumpas,— 
susilaikau ; bijau, kad 
“Laisvė” nebegalės sutal- 
pint.

Dėl sveikatos, patyriau, 
kad Šautuose, arba Westuo- 
se (Arizonoj) — yra svei
kiau gyventi, negu Nortuo- 
se. Bet kaip tu ten apsi
gyvensi, kad nėra industri
jos, nėra uždarbių? Bied- 
ni žmonės ten skurdžiai gy
vena. Be to dar, Nertuo
se ir Rytuose pagyvenę 
žmonės visokiais galais yra 
surišti ir niekur nebegali 
išvažiuot.

Nortuose dabar jau me
džiai sužaliavę, visur žalia,, 
gražu; medžiai ir gėlės žy-j 
di, saulė maloniai kaitina. Į

Cliffside, N. J.
Praėjusią savaitę čia mirė 

ir buvo palaidotas Juozas Ste
ponavičius, 76 metu amžiaus. 
Jis buvo ilgametis šio miesto 
gyventojas. Velionis buvo bro
lis Kazio Steponavičiaus, mi
rusio prieš kelerius metus.

Philadelphia, Pa.
REAL ESTATE

526 W. York St. 3 aukštų, 11 
kambarių namas, galima pertaisyti 
į apartmentus.

8709 Old York Rd., 2 aukštų na
mas. Moderninis. Gerame stovyje. 
Skambinkite: SA. 2-2274, nuo 6 iki 
9 v. v.

DĖMESIO!
Jeigu kas manote važiuoti j Dot 

Springs, Arkansas, sveikatos reika
lais, tai gera vieto apsistoti pas:

M. A. SAKALUS
687 Oak Street, Hot Springs, Ark.(119-121)

Kaip seniau Amerikos lietuviai 
apgiedodavo numirėlius

(Tąsa iš birželio 11-tos die
nos. Per klaidą pabaiga nebu- 
vo tuojau įdėta. Atsiprašome 
autorių ir skaitytojus).

Šeimininkė visus iš vir
tuvės išvarė. Su pagelbinin- 
kėmis stalą uždengė balta 
staltiese, ant jos pridėjo vi
sokių mėsų, raugintų ko
pūstų, agurkų ir kitų da- 
dėčkų; duonos baltos ir 
juodos. Dvi bonkos degti
nės, o prie pečiaus atmu
šė bačką alaus. Balius!

Prie stalo susodino tik 
vienus vyrus. Sėdžiu ir ty
liu, nes tik senovėje buvo 
uždrausta moterims valgyti 
sykiu su vyrais, o čia, va, 
jie dar palaiko senovišku
mą. Kaip bebūtų, mes vis
ką skaniai sudorojome, tik 
alaus viso neišgėrėme, pa
likome ir moterims.

Mums pavalgius, šeimi
ninkė išvarė visus laukan. 
Vėl stalą per naują aptai
sė, pridėjo visokių valgių, 
kaip aukščiau pasakyta, ir 
dvi bonkas degtinės ir su
sodino tik vienas moteris. 
Mes buvome lauke, iki jos 
pavalgė.

Kada moterys pavalgė, 
vyriškai išsigėrė, tai viena 
pasiėmė kantičką, prie jos 
prisidėjo dar dvi ir ėmė 
giedoti: viena plonai, kita 
storai, o trečia pati nežino, 
kokiu balsu ji gieda, ir vis 
“už Antano dūšią”...

Kadangi stuba buvo pilna 
žmonių, tvanku, dušnu, tai 
mudu su dėde išėjome na
mo, ir sugulėme į vieną lo
va.

Ant rytojaus anksti, pa
budinęs mane dėdė klau
sia:—Tai ką, Jurgi: Lydė
sime Antaną į bažnyčią ir 
kapus? •! ■ ■ '.

—Būtų gerai palydėti jį. 
Svetimi jį lydės, o mums, 
kaip kaimynams, būtų ne
gražu pasilikti namie.

—Bet kaip lydėsi, kdd 
galva sunki. Va, pakeliu 
ją ir vėl puola ant paduš- 
kos. Prie to, koja dar ne- 
sugijusi. (Jis buvo sužei
dęs ją mainose.)

—Manai mano galva ki
tokia? Taip pat sunki, kaip 
akmeninė, — galėtum akė
čias prislėgti. Prie to, aš 
šiandien turiu važiuoti na
mo.

Ir taip liko nepalydėtas 
mūsų kaimynas.

Antanas, mirdamas, pa
liko tūkstantį dolerių pa- 
laidęjiinui, tai užteko pini
gų : kunigui, karčiamnin- 
kui mėsininkui, šeiminin
kei už darbą ir muzikan
tams. Trūbočių kapeli ja, 
benas, nutriūbijo jį į baž
nyčią ir į kapus. Jis vis
tiek tų visų jam atliktų ce
remonijų negirdėjo.

Parvažiavęs į Mt. Car- 
melį, tetai pasakiau visas 
rožančiaus giedojimą apei
gas. Ji manęs paklausė: 
“Ar viduryje rožančiaus 
giedojimo nedarė pertrau
kos?” “Re”, atsakiau jau.

—Pirmiau darydavo. At
giedoję pusę rožančiaus, 
sustodavo. Išgėrę po kelias 
čėrkaę, vėl giedodavo, bet 
jau “trupucį glasniau.”' Ir 
tas “trupucis” užbaigė Mt. 
Carmelyje pas numirėlius 
visus giedojimus, nes kita
taučiai žmonės pradėjo 
duoti skundus miesto majo
rui, kad dėl to giedojimo, 
triukšmo negali miegoti, 
pasilsėti, idant galėtų dirb
ti. Gieda, rėkia dvi-tris 
naktis. Majoras pasišaukė 
lietuvių kunigą ir davė jam 
įsakymą:

—Pasakyk savo parapi- 
jonams, kad jie sustotų gie
doję pas numirėlius, o jei

jie tavęs neklausys, aš da
rysiu tvarką.

Kunigui tas, žinoma, ne
patiko, bet jis vistiek pra-
nešė pavapi jonams majoro 
patvarkymą, sakydamas:

—Mūs, lietuvių,. yra tra
dicinis palikimas giedoti 
pas numirėlius, giesmėmis 
garbinti dievą, bet jūs ne
giedate, kaip žmonės. Iš- 
sigėrę rodote savo balsą, 
kuris galite garsiau išrėkti. 
Tokiu būdu išeina ne giedo
jimas, bet triukšmas. Nuo 
dabar daugiau negiedoki
te, jei nenorite, kad poli
cija ateitų, kur numirėlis

Tai šitaip užbaigė majo
ras lietuvių tradicinius 
giesmėmis dievo garbini
mus pas numirėlius.

Žmonės ne tiek eidavo 
rožančiaus giedoti, dievą 
garbinti, kiek pavalgyti, iš
sigerti, žodžiu — pabaliavo-

NEW YORKO APYLINKĖJ
Dienraščio La išveš Metinis

Piknikas
Visų Laukiamas Dienraščio Laisvės Piknikas 

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of .July Šventę

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikią Dainų Programą Duos:

Laisvės Choras 
Iš Hartford, Conn. 

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras .
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler

Kelrodis Traukiniais ir Automobiliais:

-ČIA DIENA 
LIEPOS-JULY

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. L, N. Y.

KELRODIS: Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti, Independent Line 
traukiniu. Williamsburge tas traukinys gaunamas ant kampo Union Avė. ir Grand 
St.; taipgi Union ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį į Queens pusę, išlipkite ant 
65th St. stoties.

Automobiliais važiuojant nuo Richmond Hill Queens Blvd., privažiavę 69th St. 
sukite1 po dešinei, važiuokite iki pervažiuosite Roosevelt A<e., antrame bloke už Roo
sevelt Aye. sukite po kairei ir čia rasite National Hall and Park. z

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko miesto, per Williamsburg tiltą, per
važiavę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuokite iškeltu keliu į Long Island. Perva
žiavę Kosciusko tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuokite 
skersai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. čia sukite po dešinei, važiuokite iki 69th 
St., sukite po kairei į 69th St., antrame bloke vėl sukite, po kairei ir čia bus parkas.

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th St., .sukite po kairei 
į 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuo
kite iki 69th St., čia sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei, čia bus parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus lengva 
pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. ir 65th 
PJ. ant Roosevelt Ave., pasiparkinę karus, galite pėsti ateiti į parką.

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU:— Iš Grand Central stoties imkite Flushing trauki
nį ir išlipkite ant 69th Street stoties, čia yra parkas.

Iš Peunsylvąnijos stoties imkite žemai po stotimi Independent Line 8th Avenue) 
(Queens) traukinį ir išlipkite ant Jackson Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite 
keletą blokų atgal ir rasite pikniko vietą. ____

ti. Kada jau būdavo vis
ko pilni, tai magaryčioms 
sugiedodavo, kad ir triukš
mingai: “Verk, biedna dū
šia, šiandien, gale grabo 
stovėdama,” o mes einame 
namo...

Dabar veikiausiai ir ko
kiuose užkampiuose pana
šių giedojimų nėra, nes se
nieji lietuviai baigia išmir
ti, o jų vaikai lietuvių tradi
cijos nepriima. Miestuose 
įtaisytos šermeninės, kur 
viskas atliekama tykiai, ra
miai. Kantičkos atgyveno 
savo amžių, kaip kad seniau 
samdomi numirėlių apver-

WORCESTER, MASS.
Kaip rengiamasi prie pikniko

LLD 11 kuopa pereitame 
susirinkime išrinko komisiją 
surengimui pikniko, kuris 
įvyks birželio 26 d. Komisija

savo posėdyje nutari gerai 
prisirengti, kad būtų visu kuo' 
patenkinti visi, kurie atsilan« 
kys į pikniką. Mūsų darbščio
sios gasppdįnės paruoš visokių 
skanių, valgių. Taipgi visi ži
no, kad pas mus visuomet^bū- 
ua visokių gėrimų, yra pilnai 
pasirinkimas. <

Todėl, draugės ir draugai, 
mes visi turėtume šiame pik
nike dalyvauti. Dabar Olym
pia parkas yra pačiame gam
tiškame gražume. Gėlės visur 
žydi. Bus malonu visiems sy
kiu- dieną praleisti.

Mes'visi žinome, kad jeigu 
mūsų kuopa padaro kiek pel
no, tai ižde nelaiko: paauko
ja Laisvei, Vilniai ir kitiems 
geriems reikalams.’ Todėl jū
sų visų pareiga tokius visus 
parengimus paremti. Taipgi 
nuoširdžiai prašau kitų kolo
nijų draugus atvažiuoti.

Todėl labai linksmai su vi
sais pasimatysime birželio 26 
diena Oympia parke.

J. Skliutas

Jei jūs norite parduoti na« 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema. A

1



V. VARGUOLIS

Surado
r (Tąsa)

irioji mašina, kaip kokia didele kiau
lė su aštriais, žibančiais dantimis ir 
plienine nosim, pasiraususi po gatvės 
grendimu, tik trata, barška ir visokiais 
balsais girgžda, žviegia, užkabinusi sa
vo nosim gatvės krūtinę, iki ji atlupa, 
atlaužta cemento brilas. O kada sudra
sko gana grendimo, tai, rodos, kaip iš
alkusi griebia savo aštriais dantimis tą 
visą “ėdalą” ir prigriebusi pilnas savo 
žiotis, lyg ir pasididžiuodama, iškelia sa
vo galvą virš sunkvežimio ir išspjauna į 
atdarą ir niekad neprisotinamą sunkve
žimio pilvą. Prikrautas sunkvežimis 
tik sustena, pasiraivo ir leidžiasi savais 
keliais. O kai vienas pasitraukia, tai 
greit kitas atsistoja į ano vietą. Ir taip 
įkirus triukšmas čia tęsiasi jau kelioli
ka dienų ir dar nesimato jam pabaigos, 
ir tas be galo atsiliepia ant Antano taip 
labai pažeistų nervų: tiesiog varo jį iš 
proto.

Tačiau, nepaisant kaip čia tas visas 
glūšinantis triukšmas be pertraukos 
ūbauja, bet visgi Antanas atsirėmęs 
prie lango ir žiūrėdamas j tą purviną ir 
kriokiantį Hull upokšnį, paskendo į gi
lią praeities sapnų jūrą.

Štai, jam rodos tenai ne tas dvokian
tis srutų upokšnis, bet tykusis Nemu
nas; ne mažas O. miestelis, bet Pievaga- 
lių alksnynai ir pušynėliai ošia; ne įki
rus mašinų ūžimas, bet baltgudžių sie
lininkų (troptininkų) dainos aidas 
skamba: “Kak ja byl malčik molodoj”. 
Štai jis mato savo vaidentuvėj tą dūmi
nę pirkelę, kurioje jis pradėjo savo gy
venimo vargų žygiuotę; net jam rodos, 
kad jis mato, ana, ant lovos, mirties pa
tale guli jo tėvas išblyškusiu veidu po 
ilgos džiova kankynės; net jis girdi tė-

• vo žodžius-: Mano brangus vaikeli! Ma
no dienos jau atgyventos ir aš jau dau
giau iš lovos neatsikelsiu. Tu turėsi jau 
pats vienas eiti savomis kojomis į svie
tą, į gyvenimą. Iki aš galėjau, tai iš 
jūsų nei vienas buožėms netarnavo t, bet 
tau jau prisieis. Būk geras, doras ir 
teisingas, tai viskas bus gerai. Net, ro
dos, jis girdi tą gilų tėvo atsidusimą ir 
mato tą riedančią ašarą per jo išdžiū
vus? veidą. Tėvas mirė, o Antanas, vos • 
įžengęs į vienuoliktuosius savo amžiaus 
Ynetus, išėjo į svietą. Nuo čia Antanas 
ir pradėjo irkluoti savo gyvenimo vargų 
laivelį. Ir štai, šiandien prieš jo akis 
tas viskas atsiskleidžia iš naujo, it gili 
žaizda, kuri tik paviršium užgyja.

Antanas tarpe tų visų ūkanotų dienų 
bando prisiminti ir skaidresnes prošvai
stes, kurias jam prisiminus, per jojo 
veidą, lyg ir šviesos spindulėlis perbėga, 
bet ir vėl greit dingsta skausmų verpe
te. Ir štai jis savoj vaidentuvėj mato 
ne tą didelį anglinių atmatų supiltą kal
ną prie pat didžiosios gatvės, bet tą gra
žųjį pilekalnį Mikutiškių kaimo laukuo
se arti Nemuno, ir tą Rumbonių baž
nytkaimį, skęstantį liepų ir baltmarški- 
nių beržų gojuje. Antanui rodos, kad 
jis bėgioja ir žaidžia panemunės dirvo
nuose, krykštaudamas, it kregždukas; 
jam rodos, kad jis plūduriuoja, pliurze- 
na smėlėtame Nemuno pakrašty; kad 
jis irkluoja luotą, kaip įgudęs irkluoto
jas; kad jis perkelia net ir žmones per 
tykųjį Nemuną. Dar labiau jam prisi
mena ir ta diena, kada jis jau kilnojo 
žmones per Nemuną einančius į jomar- 
ką^Punioje ir kaip jis sunkiai dirbo tą 
dieną, nes reikėjo pinigų, o už perkėli
mą žmogaus per Nemuną valtimi gau
davo vieną kapeiką. Antanas dabar net 
atmena, kaip jis buvo labai pavargęs, 
sušlapęs ir basomis kojomis parėjo 
prietamsyj į tą dūminę pirkelę, kur 
šuntančių bulvių kvapas jau plito ir 
kaip jis, iškrapštęs visas tas uždirbtas 
kapeikas, papylė ant stolo — jų krūvą. 
Pamena, kaip motina, suskaičiusi tas 
visas kapeikas, apkabinusi ir kietai pri
spaudusi prie savo krūtinės pabučiavo. 
O tų kapeikų motina suskaitė arti rub
lio ir jos buvo labai reikalingos. Tėvas, 
pažvelgęs į motiną ir Antanėlį ir atsi
dusęs kaž kaip, giliai susijaudinęs, pra
kalbėjo: Tai tavo užvaduotojas.

Jam prisimena ir tos rūšies dienos, 
kada tėvui mirus, jis išėjo piemenauti 
pas buožę Atmanavičių. Kiek jam teko 
.pakuti piktžodžių nuo tos piktčiūrnos 
AtfTipavičienės, ir kad tik atginus gy
vulius į panemunės dirvonus jį sura
mindavo lakštutė savaja giesme. Už vis
6 pusL^LaisVe^ ILiberty) - Šestad., birželio (

iaiuargę
labiau jis atmena tą dieną, kada Alytu
je, turgavietėje motina, jį apkabinusi 
ir verkdama, bučiavo ir kalbėjo: “Oi, 
sūneli mano, brangusis sūneli! Palieki 
tu mane šiandieną; palieki vargti var
gelius vieną!” Čia Antanas nė nejuto, 
kaip jam akys parašo jo ir dideli ašarų 
lašai nuriedėjo per veidus. Ir jam ro
dos, kad tas viskas dar tik vakar dėjosi, 
nors jau prabėgo arti keturios dešimtys 
metų. Prisimena jis ir tą ilgą, audrin
gą kelionę per Atlantiko vandenyną ir 
tą vakarą, kada prieš keleivių akis su
žibėjo milijonai didmiesčio įvairiaspal
vių šviesų. Oi, koks tai žingeidumas, 
įvairumas! Tikri stebuklai pribuišui 
iš kaimo jaunuoliui. O jau laisvės sto- 
vyla, tas laisvės simbolis (api-e kurią An
tanas yra girdėjęs iš savo brolio), kuri, 
iškėlusi žibintą, rodos, šviečia kelią nau
jiems atėjūnams į naują pasvietį, į nau
ją laimę ir laisvę.

Antanas mato savo vaidentuvėj ir tą 
skaistų ankstyvo rudenio rytą, kada jis 
pirmu kartu apsirengęs mainų darbi
niais rūbais, atėjo prie anglių kasyklos 
ir prie tamsaus šulnio, kaip pragaro at
varęs į žemės gelmę, kur darbininkai 
grupelėmis nuleidžiami kelis šimtus pė
dų gilumon į anglių sluoksnius. Anta
nas jautė kokią tai nežinomą, šiurpu
lingą baimę, vienok ir jis kartu su bro
liu užžengė ant keltuvo ir vos dar spėjo 
pažvelgti į tą malonų ryto skaistumą, 
kaip bematant užgniaužė akinanti tam
suma ir Antanas pajuto, kad esąs kaip 
kokio ryjančio smako gerklėje.

Žemės gelmėje jau spinksėjo desėtkai 
rūkstančių aliejinių lempų ant mainie- 
rių galvų, prisiartinusių prie dujų pri
žiūrėtojo mažo kambarėlio. Čia Anta
nas pirmiausia išmoko ištarti tris ang
liškus žodžius, būtent, mainierio nume
rį — “hundred and five” (105), ir čia 
jis jau pradėjo pamatyti, pradėjo su
prasti, lyg ir nusivilti, jog Amerika nė
ra tokia laimės šalis, kaip kad jis esąs 
daug girdėjęs; net ir pats yra apie tą 
laimę svajojęs ir pats manęs patapti 
vienu iš tų laimingųjų. Bet jis dabar 
pradėjo įsitikinti, kad už tą girdėtą lai
mę reikia sunkiai prakaituoti. Ir An
tanui, išdirbus tą pirmą dieną anglių 
kasykloje, jei būt atsiradęs toksai gera
darys ir pasiūlęs kelionę atgal į gimtąjį 
Lietuvos kraštą, tai jis su didele ukva- 
ta ir padėkavone būtų priėmęs. Vienok 
tokio geradario neatsirado; Antanas, 
nors ir jaunas — tik šešiolikos metų, — 
bet turėjo apsiprasti ir priprasti prie 
sunkių anglių kasyklose darbų.

Laikas bėgo, o Antanas pradėjo pri
prasti ir įsisavinti naujus gyvenimo po
būdžius ir naujas sąlygas ir būti pasi
tenkinusiu. Vienas dalykas, ką Anta
nui labai patiko, tai, kad jis iš pirmų 
dienų atvykimo pas brolį, rado lietuviš
kus laikraščius, kuriuos jis iš pat karto 
pamilo ir godžiai skaitė, nes Lietuvoje 
jis nebuvo matęs laikraščio, apart Seinų 
Kalendoriaus, o čia jis rado jų kelioliką 
ir galėjo pasirinkti. Rado: “Keleivį”, 
tik pradėjusią išeidinėti “Laisvę”, “Ko
vą”, “Kataliką” ir “Lietuvą”. Mat, pas 
brolį buvo keli įnamiai ir kiekvienas 
skaitė sau patinkamą laikraštį: brolis 
jau skaitė “Keleivį” ir “Laisvę”. Anta
nas irgi greitai įsimylėjo į tuo du laik
raščiu ir skaitė net iki pradėjo keistis 
politinė atmosfera; iki “Keleivis” nuėjo 
į buržuazines pelkes; nuo tada Antanas 
paliko ištikimas vien tik “Laisvei”.

Ir štai dabar Antanui tas viskas, kaip 
iš filmų juostelės, atsimuša jojo mąsty
mo prožektoriuje.

Laikui bėgant, Antanas taip ir pri
prato prie tų visų gyvenimo naujoviš
kumų, ir net pradėjo — bent jam rodės, 
— ir ta niūri padangė skaidrėti ir 
atsiskleisti > nauji horizontai, nauji 
polėkiai į ateities skaistesni rytojų, į 
rytojų, tryškantį laimės spinduliais; jis 
net pradėjo galvoti, kaip prieiti prie ži
nijos šaltinio, kaip pasisemti nors kiek 
moksliško žinojimo, platesnio pasaulio 
pažinimo. Bet prie mažo uždarbio ir 
sunkaus darbo nebuvo'lengva, o jau y- 
patingai neturinčiam nė pradinio moks
lo. O kada Antanas jau pradėjo rįžtis 
prie savo svajoto tikslo, tai iškilo pir
mas pasaulinis karas, ir tos visos jo sva
jonės, tie troškimai-virto niekais.

(Bus daugiau)
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MONTELLO, MASS.

Kristina Skliutienė
Mirties tapo atskirta nuo musų birželio 9-tą

Edwardui, marčiai

Gaila malonios draugės. Ilsėkis, Kristina, šal
toj žemelėje. Reiškiame giliausią užuojautą ve
lionės vyrui Markui, sūnui 
Anna, ir anūkui Edwardui.

J

F.
J.'

ir V. Saulėnai
K. Sireikiai

M.
J.

Gutauskienė
Stigiene

K. čereškienė K. Merkelienė
P. Sinkevičienė R. Stripinicnė
P. Mickevičienė W. Yuodeikis
B. Navickiene P. Abišala
M. Potsienė J. Šmitas
J. Skirmontienė T. Kaminskiene
W. Kelley G. Šimaitis

Geriausia Vakaciįom Vieta
Hillside Acres, Milanville, Pa.

Telefonas Bea chlake 24-R-25

Pilnai moderniškai 
rūmus suvestas van- 

šeimynišku 
dieną. Nuosavos farmos
Visokie sportai.

Ant kranto Delaware River, 
įrengta vieta, šiltas ir šaltas į 
duo. Puikiausias aptarnavimas maistu, 
stylium. Namie kepama kas 
produktai. Rekriacijos salė.

9 Arti Geležinkelio 
/

Kviečiame Pamatyti.
ir Bažnyčios 
$29.00 į Savaitę Ė

Ė

Taipgi išnuomojama atskiri namukai-Cottages, 
elektra, toiletais, gesiniais pečiais ir moderniniais šal
dytuvais. Puikus pasimaudymas. $20() už sezoną. E

R

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
jaunų vyrų ir moterų baigė 
mokslą, gavo diplomas ir pa
sileidžia į pasaulį. Laimingi 
bus tie, kurie susiras tinka
mas vietas savo žinojimui pa
naudoti. Bet daugelis diplo
muotų žmonių turės vargo įsi
kurti. Progos ir vietos apribo- 1 
tos. Ne vienas jų turės pasi
kabinti (jiplomą ir juomi ap
sidžiaugęs ieškoti užsiėmimo 
kitoje srityje.

Gailti tokių žmonių. Kapi
talizmas jiems nežada jokiosi 
ateities.

Labai didelis darlius naujų 
knygų. Daugelis jų kalba apie 
Kiniją. Beveik visos jos turi 
tikrai vieną tikslą: pakiršinti i 
Amerikos žmones prieš kinie
čius.

Gal pasirodys peranksti ap
sidžiaugta automobilių pra
monės darbininkų laimėjimais. 
Jiems skersai kelią atsistoja 
įstatymai, susieti su bedarbių 
apdrauda. Jie sako, kad dar
bininkas negali gauti apdrau- 
dos, netekęs darbo, jeigu turi 
kitokių įplaukų. Jeigu Fordas 
arba General Motors jiems 
mokės po desėtką kitą dole
rių savaitėje, tai jie negaus 
bedarbių apdraudos!

Ohio valstijoje šis svarbus ' 
klausimas jau buvo iškeltas. 
Valstijos seimelis atmetė pa
siūlymą įstatymą pakeisti, — 
pakeisti taip,/jog bedarbis ga
lėtų gauti ir bedarbio apdrau- 
dą ir pridėčką iš Fordo arba 
General Motors. Vadinasi, to
je valstijoje automobilistų lai
mėjimas jau palaidotas.

. :---------------

Britanijoje netoli Oxfor- 
do rasti griaučiai senovės 
sa^sų kariautojo, o prie jo 
visi jo ginklai ir apranga, 
skydas, iešmas, kardas, 
šarvai. Jis buvo 6 pėdų 4 
colių aukščio, tvirto sudėji
mo. Užkastas jis buvo tik
tai 8 coliai po paviršium. 
Apskaičiuojama, kad tie 
griaučiai yra 1,400 metų 
senumo.

Aido Choras 
iš Worcester, Mass. 

Vadovaujamas J. Dirvelio
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New Haven. Conn.
l evu Dienos Pietūs
A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia Tėvų Dienos Pietus 
ir tai bus tikrai puikus pavaišinimas dalyvių 
gerų gaspadinių gamintais geriausiais valgiais 
ir už kainą tik $1.50.

Įvyks Sekmadienį, 2-rą Vai. Dieną

Birželio-June 19-tą d
Kviečiame visus atsilankyti, paviešėti ir pasi
linksminti tyrame ore pačiu gražiausiu vasaros 
sezonu. Kviečiame ir iš tolimesnių kolonijų at
silankyti.

U
VIETA DAUGELIUI GERAI ŽINOMA:

Indian Grove
West Haven, Conn

Prašome visų įsitėmyti dieną ir vietą ir lauksi
me malonaus pasimatymo tėvų dienos proga.

Tėvų Dienos Proga 
Paremsime Spaudų

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai dien
raščio Laisvės. Iš visos Amerikos matome bruzdėji
mą išlaikymui dienraščio. Tad ir mes norime prisi
dėti prie to gražaus apšvietos darbo.

Rengimo Komisija
s 1.1

Jei Tamsta negali gautiKą planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės'spaustuvė pigiai Laisvei naujo skaitytojo, tai 
ir gražiai padarys spaudos nors stambesne auka paremk 
darbus jūsų parengimams. biudžeto sukėlimą.

—.—..................... . ’■■■■ ..... . - —"11

BOSTONO APYLINKĖJE
Dienraščio Laisvės Paramai

i

Per Dvi 
Dienas

Gražią Liaudies Dainų Programą Duos:

3 ir 4 'š"
Vyry Choras

iš South Boston
Vadovaujamas S. Pauros

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Sekmadienį nuo 5 iki 9 P. M. Pirmadienį nuo 4 iki 8 P. M.

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd. Brockton (Montello), Mass.

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ 
——————————■——e——ssssssssm1 ■. , 'ili., , . ------------------- --------- -—. ..  —J

Nuo Laisvės įstaigos į šį pikniką vyksta
Kątrina Petrikienė, Jonas Grybas ir kiti
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Vaikas gavo pašauki
mą į džiūrimanus

Kūdikio ratelius tebeopc- 
ruojantis berniukas Richard 
Vanderberg gavo pašaukimą 
.birželio 21-mą atvykti kandi
datu j džiūrimanus. Tėvai ste
bisi. Bet kiti sako, kad nėra 
ko stebėtis. Gyvenančio 711 
Roosevelt Drive, prie pat li
pęs, adresas turėjo pasirodyti 
įspūdingu su dari nejautiems 
džiūrę, tad ir pašaukė net ne
patikrinę, kada tas pilietis gi
męs.

Keating atbūva 
pabaudą kalėjime

Išbuvęs kalėjime 5 dienas, 
advokatas William J. Keating 

buvo 
pokylį, 

jam

išsilaisvinimo dieną 
nugabentas j šaunų 
kuriame įvyko kalbos 
pagerbti. Jį garbino kaip ap
gynėją savo nusistatymo. Tū
las lygino jį net prie Thomas 
Paine ir Galilėjaus.

Keating buvo įkalintas už 
tai, kad jis atsisakė išduoti, iš 
kur jis gavo savo informaciją 
apie periminėjimą pokalbių 
telefonu. Jis sakė, jog jis sa
vo informantams buvo priža
dėjęs jų neišduoti, ir dėl to 
atsisakė valdinei komisijai 
apie tai liudyti.

grojamas 
mecha- 

pokalbio 
balsų at-

Pasimatykime piknike birželio 
19-ta, Great Neck, N. Y.

LDS kuopų bendrasis pikni
kas įvyks jau šį sekmadienį, 
birželio 19-ta, Kasmočių sode 
ir salėje, 19 Steamboat Road, 
Great Neck, N. Y.

Piknike dainuos Aido Cho
ras, vadovybėje savo mokyto
jos Mildred Stensler.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
tras gros šokiams.

Gerų užkandžių, 
šaltų gėrimų rasite 
surinkimą.

Pikniko rengėjai
kad jubiliejinis LDS piknikas 
įvyks, nepaisantį koks tą die
ną oras būtų.

Kasmočiaus įstaiga yra taip 
prirengta, kad jok is oras ne
gali parengimui pakenkti.
KELRODIS:

Iš .Williamsburgo, kampas

karšti] il
ga ūsų pa-

užtikrina,

Union Ave. ir Stagg St., bo
sas išeis 12:30; nuo Liberty 
Auditorijos išeis kaip 1 vai.

Kiekvieno norinčio važiuoti 
busu prašome įsigyti b ūso bi
lietą tuojau1 (kaina $1.50 
round trip), iš anksto, nes tik
tai taip galime užtikrinti, kad 
jums buse vieta rasis.

Automobilistus prašome su
stoti prie Liberty Auditorijos 
1 vai, nuvežti tuos, kurie ne
galėtų nuvažiuoti kitaip.

Long Island gelžkeliu tarp 
1 ir 4:24 valandos yra keli 
traukiniai, o nuo stoties Great 
Necke eina miestinis bosas, 
kuris priveža prie pat salės. 
Taigi, į pikniką dar gali nu
važiuoti ir tie, kurie pavėluo
tų į busą ar automobilius.

LDS Narys

Reikalauja aukštesnių 
telefono kainų

NeW O 
panija

iefonų
gauti 31 milijonus ekstra me
tinių pajamų iki teismuose iš
sispręs firmos reikalavimas 
kita tiek didesnio pakėlimo. 
Teismo keliu yra pareikalau
ta $68,850,000.

Jeigu firma bylą 
namuose telefonas 
ne mažiau 30 centų 
biznio — 75 centai
giau ekstra per mėnesį.

Yorko telefonų korn- 
jau pareikalavo, kad 
leistų vėl pakelti te

kamas. Reikalauja

fiw

laimėtų, 
kainuotų 
ekstra, o 
ir dau-

“TheRobert Strauss, Tom Ewell ir Marilyn Monroe filme 
Seven Year Itch,’’ dabar Loew’s State Theatre, Bioadway 
ir 45th St., New Yorke.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NURSES-RN’S '
Practical Nurses. Visiems šiframs. 
Pasitarimui valandos: nuo 10 vai. 
ryto iki 1:30 v. dieną. Kreipkitės:

HACKENSACK HOSPITAL 
Hackensack, N. J.

BU. 7-4000. Ext. 216
(113-119)

Nurses — RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų, 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdalo 5-6861
(108-121)

HELP WANTED MALE

Nuteistas jaunuolis 
! gaus naują teismą

Nuteistam mirtin 16 metų 
I jaunuoliui Raymond Holley 
atšauktas mirties nuosprendis. 
Teisėjas Leibowitz įsakė nau
jąjį teismą pradėti rugsėjo 6- 
tą. Jo Įsaku Holley taipgi ta
po pargabentas iš Sing Sing 
ir* patai pintas Tombs kalėjime, 
New Yorke.

Naujas teismas jam gautas 
dėl 'to, kad iškelta aikštėn, 
jog vienas džiūrimanas laike 
teismo skaitė spaudoje apie jį 
aprašymus. Tas yra uždraus
ta. Sako, jog tas galėjo pa
veikti į sprendimą bylos.

Holley pernai metų spalio 
1-mą nušovė Jesse Lipscomb. 
Abu tuomet tebuvo tik 15 m.

Valdžia išvalys, bet 
savininkai užmokės

Miestinis švaros departmen- 
tas skelbia, jog pasiųs darbi
ninkus išvalyti, išvežti iš tuš
čių lotų ir kiemų šiukšles, kur 
patys savininkai to> nepadaro, 
'račiau atmokestį irž tą darbą 
išrinks iš tų lotų ir kiemų sa
vininkų, jiems pasiųs bilą.

Nustatė algas miesto 
raštiniy darbininkams

Miestinė budžeto taryba 
priėmė planą, kuriuo nustato
ma darbo laipsniai, ir algos 
miestinių raštinių darbinin
kams. žemiausia metinė alga 
valdinėje miesto raštinėje 
(3rd grade clerk’o) bus $2,- 
750, laipsniuojant aukštyn, iki 

$13,000 ir daugiau adminis
tratoriui. Paliečia 16,000 dar
bininkų.

Forest Hill gyventojas tapo 
sužeistas eidamas gatve, New 
Yorke. Ant jo užkrito gabalas 
cementinio ornamento nuo 
no pastato 4 aukšto.

VASARINĖS MENO 
PAMOKOS VAIKAMS

SUPERINTENDENT
Dėl 46 šeimų namo. Jackson 

Heights, L. I. No. 6 oil burner. 3 
rūmų 
lubų.

ant žemutinių

se-

m., 
mirė

Anne Domaleski, 25 
Jersey City gyventoja, 
iššokusi iš šv. Vincento ligoni
nės 6-to aukšto. Ji ten buvo 
patalpinta kaip protiniai su
sirgusi, susižeidusi save iš nu
siminimo, kad negavo darbo.

Birželio 21-mą Brooklyno 
Children’s Museum vykdys re
gistraciją vaikų, norinčių pa
simokyti dailės darbų. Pamo
kas vykdys kartą per savaitę. 
Ima 7 iki 14 metų amžiaus. 
Sako, jog nėra būtina parody
ti kokius specialius talentus 
patekimui į klasę.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Gatvėse renka parašus

apartmentas
Alga pagal sutarti.

WAtkins 9-7989
Tarp 1— 7 vai. dieną.

(118-119)

REAL ESTATE

Parduoda Savininkas — Valley 
Stream, kostumerskai statytas 
kampinis namas, 8 rūmų, 1'k mau
dynių, ekstra dinette, ištaisytas 
skiepas, central hall, patio, aliejum 
Šildomas, plesteriuotos siejos. Pil
nai insulated. Daug ekstra dalykų. 
Arti mokyklų ir bažnyčių. Ant 100x 
112 žemės ploto. Parduodama su 
nuolaida už $29,990. VA. 5-3634 (jei 
neatsiliepia) VI. 9-9191.

(116-119)

Pasiųsti inspektoriai randa 
tokių vietų, kur baisu 
žiūrėti, 
ments kieme,

VOGEL
FUNERAL HOME 

įsteigta 1910
Air conditioned Koplyčios

65-29 Grand Ave., Maspeth
Tel. DA venport 6-0122

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

Hotel. Tel. Greenwood Lake 7-8521. 
Tarptautiškas valgis, šviesūs kam
bariai. Tekantis vanduo. Graži apy- 
linka.

F. H. Stephan, sav.

ClasonParduoda savininkas
Point (interracial), dideli 6 rūmai, 
3 miegrūmiai, namai su 
čiais, naujas oil burner, 
screens ir storm windows, 
patogu j mokyklas ir 
Greitam pardavimui tik

Tel. TY. 8-6884.

su n por- 
Rusco, 
Labai 

bažnyčias.
Hl, ooo.

čio

ir pa-
Campus Hall Apart- 

Flushing, radę 
kur 12 iki 14 pėdų auks-
šiukšlinį kalną. Pilna mu- 
dvokia. Kai kur šunys. ka- 
ir vaikai sykiu rausiojo, 

tokia

Labor Party 
dienomis vykdo 
mitingų gatvė- 

taikos reikalo, 
po

THOMAS J. SHEIPE
Rekorduoti liudymai
Teisiamos už suokalbį nu

žudyti žmogų, Mrs. Anna Sa
bella teisme buvo 
rekordas, padarytas 
niškai klausantis jų 
telefonu. Vienas tų 
pažintas, kaip jos.

Sabella, jos sesuo Media 
Rainey ir Mrs. Patricia Ricco 
yra kaltinamos suokalbyje nu
žudyti Patricijos vyrą James, 
kad gautų jo pomirtinę, taip
gi tikslu gauti iš apdraudų 
kompanijos atpildą už vyrą. 
Kai jos pakvietė taksi vairuo
toją suvažinėti Rjcco, vairuo- ! 
tojas raportavo policijai. Tie Jie Reid> kurį Floridos šerifai 
pokalbiai apie tą suokalbį bu- hOri su grąžinti į savo rankas, 
vo perimami ir rekorduojami Reid ten pateko į kalėjimą už

Gubernatoriaus prašo 
gelbėti pabėgėlį

New Yorke pradėta kampa
nija gauti gubernatoriaus Har- 

' rimano užtarimą negrui Wil-

tės 
žaidė šiukšlyne. Sako, 
padėtis gali būti priežastimi 
polio ar kitų epidemijų.

To 
dejas
o kiemui išvalyti pasiųsti val
diniai darbininkai.

po prašymu taikos
American 

Bronxe šiomis 
daug masinių 
sc aiškinimui
Išaiškinę, renka parašus 
prašymais taikos. Jie pasiža
dėjo lig birželio 26-tos 
surinkti 3,000 parašų.

Birželio 18-tos popietį, ve
žini garsiakalbiu', 
cįyti keliolika mitingų. ■ ,

ten

žada įvyk-

su policijos žinia. tai, kad susikirto su gemble- 
riais, nenorėjusiais jam ati
duoti jo išloštus pinigus. Jį 
nuteisė kaip mušeiką.

Atbuvęs 14 mėnesių 15-kos 
'metų pabaudos chaingang ka- 
lėjiminėje kempėje, Reid pa
bėgo. Jis sako, jog mažai kas 
išlieka nesužalotas ir pirmu 
kartu ten patekęs. Jam pa- 

(čiam mušimais, kankinimais 
ko norėjo, tada porą sulaužyta nugara. Gi sugrą-

ple-

Plėšikai pačiupo 
daug šautuvą

New Yorke trys jauni
šikai užėję į šautuvų krautu
vę pareikalavo ne pinigų, bet 
revolverių. Iš karto jie prisi
statė kostumeriais. O kai išsi
rinko,
atstatė prieš jį patį. Išsinešė žinti buvusieji pabėgėliai nc- 
11 parinktų revolverių, porą turi progų išlikti, vardais ir 
didesnių šautuvų ir daug šo-i pavardėmis jis minėjo kelis 
vinių. Policija sako, jog gali, tokius, 
įvykti stambių apiplėšimų. Reid sako: “Jeigu guberna

torius Harrimanas žinotų ma- 
Leyros teisme prokuratūra'no. padėtį, jisai neleistų mane 

bando parodyti, kad jis buvo atiduoti tiems kankinimams.“ 
Brooklyne tuo laiku, kai jo tė-1 
vai -tapo nužudyti ir jį įtaria 
tuo nužudytoju. Jo advokatai 
tikrina, ir žada įrodyti, jog jis 
nebuvo ir negalėjo būti Brook
lyne. Leyra buvo du kartus 
nuteistas mirtin ir du kartus 
apeliaciniai teismai žemesnių
jų nuosprendį atmetė.

Veikia išgelbėjimui

Telefonas
782 Elmont Rd.,

CU. 5-5856
Elmont, N. Y.

930 šeimų projekto ve- 
pašaūktas pas teisėją.

Išvakaryje “bombų kritimo“ 
New Yorke, miestinis civilinių 
savisaugos viršininkas Robert 
E. Condon paskyrė naują tos 
srities* valdininką, su $12,000 
metinės algos. Tuo naujuoju 
direktoriaus pavaduotoju yra 
gaisragesybos kapitonas Ja
mes J. Costigan, 54 m., gyve
nantis Bronxe.

Einšteinui paminėti 
mitingas - koncertas

Velionį mokslininką pami
nėti, jam pagerbti rengiamas 
koncertinis masinis mitingas 
birželio 18-tos vakarą, 8:30, 
Town Hall, New Yorke (123 
W. 43rd St.). Kalbės profeso
rius Philip Morrison, BL Z. 
Goldberg, Joseph Brainin, R. 
Saltzman. Meno programoje 
aktorius Morris Carnowsky, 
smuikininkas Arnold Eidus, 

jaunimo liaudies daino- 
vadovybėje Bob DeCor-

AIR COOLED
ALFRED J. WEISE’S

THE MANSION
54 LINCOLN AVENUE

(1 blokas nuo Merrick Rd.) 
Rockville Center, L. I.

Puikiausi Vokiški Valgiai — 
Cocktail Lounge

Vestuvėms—Bankietams—
Viešbučio Patogumai—
Uždara Pirmadieniais
1 Telefonuokite

ROckville Center 6-9662

“Vakacljų Poilsevimas Sullivan 
County”

Lake Jefferson Hotel
Jeffersonville, N. Y. Tel. 332

Tiesiai prie puikaus ežero. Priva
tinis beach su medžių pavėsiais. 
Puikūs maudymosi patogumai. Ne
mokamai laivukai, žuvavimas, me
džiojimas. Gražus namas, geros lo
vos, TV. Puikiausi vokiečių valgių 
gaminimai. $40.

OTTO HOERING

LINDENMERE
Center Moriches. Long Island
Graži vieta prie Moriches Bay — 

maudymosi mariose. 8V2 gražiausių 
parkų. Atlikite rezervacijas dabar, j 
Aplankykite ir pamatykite mūsų 
ištaigą.

OTTO AND MARIE AMENDE
Tel. Center Moriches 8-0553

(117-120)

Parduoda savininkas. North Yon
kers (Woodstock Park), upės vaiz
das iš visų rūmų, moderninis gry
nų plytų, slate stogas. 9 rūmai, 5 
miegrūmiai, 3V2 maudynės, 
rūmas, 
togu į 
nyčias. 
5-4874.

žaislų 
ant didelio loto. Labai pa- 

parapijines mokyklas ir baž- 
$45,000. Šaukite: YOnkers

(117-120)

Parduoda savininkas — Lynbrook. 
De Luxe Customs, 2 šeimų Cape 
Cod Rancher, 5 metų senumo. Ply
tų ir akmens. Erdvūs rūmai, ugnia
vietė. 19x16 salionas. Aluminum 
screens, storms. Indų plovimui ma
šina, daug kitų ekstra dalykyu. Sa
vininkes persikelia kitur. Greitam 
pardavimui $27,500. *

Lynbrook 9-7603.
(118-121)

Kaimynai sujudo veikti 
išlaisvinimui kalinio

Jacob Mindel’lio kaimynai, 
Bironx Kooperatyvo gyvento
jai, pradėjo masinę kampani
ją už išlaisvinimą Mindei iš 
kalėjimo tuojau 
geda 
metų 
gus, 
laisvą 
auka.

Jie sako, jog 
mums visiems, kad 74 
senukas, paliegęs žmo- 
laikomas kalėjime už 
mintį, kaip Smith Akto

riai, 
mier.

New Yorke areštavus Do
menick Mauriello, 19 m., virš 
20 asmenų atpažino jį kaip 
asmenį, kuris vadovavo grupei 
plėšikų. Policija skelbia, kad 
jis vadovavo kelioms skirtin
goms gaujoms.

Atidarė miestiniams busams 
stotį prie Commercial ir Box 
Sts. Perdirbimas iš gatvekari- 
nės į patalpą busams kainavo 
$192,000. Aptarnaus 110 busų.

Stanley Teatre naktį 
muštas iš kiemo langas, 
plėšta saugioji šėpa ir išnešti 
£3,500 pinigų.

iš- 
at-

MOKINIMAS IR INSTRUKCIJA
Skaitymo, Slibizavojimo, rašymo, 

kalbėjimo, anglų kalbos—aritmeti
kos patikrinimo. Vaikams ir 
gusiems.

SHERWIN 
SC. 4-7729

savo namą
New Yorko Lincoln Square 

srities gyventojai susiorgani
zavo į “Minute Men and Wo
men’’ ir pradėjo daugeriopus 
veiksmus apgynimui savo na
mų. Apie 4,000 šeimų šalina
mos iš to ploto (tarp 60 ir 
69th Sts.), kad ten galėtų pa
statyti šaunų viešbutį, madų 
centrą, brangius apartmentus.

Vaiką diena parke
Birželio 18-tą vykdomas 40- 

sis metinis vaikų šokių ir įvai
rumų festivalis Brooklyno 
Prospect parke. Programos 
vykdomos Long Meadow aikš
tėje, popiet.

Nežinoma moteris tapo už
mušta traukinio Queens Plaza 
stotyje.

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paramai?

suau-
Pradėjo 

tan tilto. Dėl 
kaitaliojamas 
ruožai uždari 
mis. Pataisos
milijonus dolerių.

I

pataisas Manhat- 
to trafikas bus 
ir tūli vieškelio 
darbo valando- 
kainuos virš 2

Vaikai programų dalyviai 
su si m o b i 1 i z u o j a, a t m aršu o j a 
grupėse iš savo srities mokyk
lų ir žaismaviečių. Dalyvauja 
viso Brooklyno vaikai. Po pro
gramos, būna vaišės. Pasižiū- 
lėti gali nueiti bile kas. įdo
mu matyti vaikų masinius šo
kius, žaidimus.

BERGERS—8127 FULTON ST.
MERCURY MOTORS AVAILABLE

COMPLETE FISHING TACKLE
DEPT.

LICENSES ISSUED. AP. 7-0095

CAR &
Fabulous

Zip

Skaitymo, Slibizavojimo ir kitų 
pradinės mokyklos subjektų

Mokina Mokytojas
Ekstra Mokinimai Atsilikusių

Vaikų
$1.50 J Valandą
Tel. GI. 7-4054 ,

.(119-122).

Sako, jog tariamai “slaptai“ 
priruošta ablava ant nelega
lus degtinės varyklos Coney 
Islande varyklos savininkams 
jau buvo žinoma, žada tyrinė
ti, kas juos informavo.

Išnuomosime 2V2 rūmų daržini 
apartmentą — $105. Pageidaujama 
pora arba pavienis vyras, kurie ga
lėtų prižiūrėti mažą pastatą; alie
jaus šiluma. Gaus $40 į mėnesį ir 
daugiau. Graži apylinkė. 69th ir 
Central Park West. Mr. Scott —

BA. 7-5817,

BOAT OWNERS , 
Now Carburetor— 
Plus Mileage

Gas analyzer shows 100% combus
tion. United States Arm Forces 
now testing carburetor. Recent city 
test on a Ford automobile showed a 
100% increase in gas mileage. Send 
$1.00 for booklet giving details. Mo
ney Back Guarantee.

GUS CIOFFOLETTI
12 First St., New Rochelle, N. Y.

(113-114)

VAISTINĖS ŠAKNYS
Didelis Pasirinkimas

TATRA MOUNTAIN — Vidurius 
Liuosuojanti ir Apvalanti arbata 

65c už Box — 3 už $1.70.
KRAEUTER GOLD—Dėl Kepenų 
ir Inkstų Arbata. 65c už Box — 
3 už $1.70.
SCHWARZWAELDER ARBATA 

Nuo Kosulio ir slogų 
75c už Box—3 už $2.00 

Importuoti Chamomile Pepper
mint ir visos kitos vaistinės 

šaknys namams.
Importuoti iš Vokietijos 

sutaisymai.
Greitas pristatymas užsakymų 

laiškais
Kerbei — Pharmacy 

1478 Bedford Avenue, 
Brooklyn 16, N. Y. 

IN. 7-7876

RICHMOND HILL AUTO 
TOP 

HENRY YUDT, 
185-11 Hillside 
Richmond Hill,

. Tel. JAmaica 6-2191

Owner
Ave.,
N. Y.

J. TREUBERT 
DELICATESSEN

Aptarnaujama Tik Geriausiu
Maistu

60-50—71st Ave., Ridgewood,N.Y.
Tel. HE. 3-5879

ANNA JACOBSON 
BEAUTY PARLOR

Įsteigta 26 Metai 
Prieinamom Kainom 

Visas Darbas Garantuotas 
Pradedant Pirmadieniu 

Baigiant šeštad. 8A. M.—8 P. M. 
115 E. St. Marks Place 

(Tarp 1st Avė. ir Avenue A) 
New York 9, N. Y.

ORegon 7-5848

CHINCHILLAS, Father’s Day 
special. Auksinė proga jūsų skiepe 
ar atliekamame kambaryje, 
ir Pedigreed Chinchillas,, 
arba su vaikais šalę. $495. 

j liąi jaunos poros $150 ir 
' New York Chinchillas
Outlet, 1 Mill Lane, Bronx.

FA. 4-6808
(118-120)

Graded 
nėščios 
Specia- 
viršaus. 

Breeders

HILDA FIRMBACH’S
Shady Lawn Cottages, West Hur
ley, N.Y. (30-ti metai). Tel. Kings
ton 1463-M-l. Gražūs vokiečių re- 
zortai. Stebėtini vaizdai. Kilniai 
apaugę mišku. Miesto patogumai, 
šiltas ir- šaltas vanduo. Maudymosi 
prūdas pamiškėje. Tennis, Ping- 
pong ir tt. Muzika kiekvieną šeš
tadieni. Puikiausiai gaminti val
giai. Birželyje $37.50 j savaitę — 
Liepos mėn. iki Labor Day $40 j 
savaitę.

T* .t* -Y- — J. «T. .T. -T* J. Jj J* į la a
F V V V V V V V V V V V V V V V V A A i A • A A V “

WEST HAVEN f 
Beer & Ales, Inc. •: 

* o
Pristatytojai geriausios rūšies G 

importuoto ir vietos gaminimo o 
alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar- G 

naujame restaurantus, sales, 
vestuves ir pares. •»

146-152 So. 1st Street, G• • Brooklyn, N. Y. ••• • 
Telefonas EVergreen 7-5471 ••

• •

. -T- amI ••• •j* •T' -0- "A*

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*D6'3C'3G'3

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J'. 

MArket 2-5172

Woodside—2 šeimom. Nauji ištisai 
mūriniai namai, arti visko. Du 4’£ 
rūmų apartmentai. Didelis tiesiai 
nuo gatvės skiepas. Iš fronto gara- 
džius, aliejum šildomas, bresinis 
plumbing, spalvuotų tile maudynė 
ir kiti įrengimai, ištaisytas kiemas, 
gatavi užėmimui. Puikiausi mort
gages ir gražinimai. HI. 6-1774 ar
ba HA. 6-3377

Parduoda savininkas — Staten Is
land. Stationery, candy krautuvė. 
Sodės fontanas, West Brighton. 
Veikli intersection. Patyrusi pora 
gali traukti iki $1,000 j savaitę jei
gu. Turime parduoti su nuostoliu už 
$5,250 — greitam pardavimui. Šau
kite: IK). 6-1483.

(119-122)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Tikra proga kam nors su mažais 
pinigais. Savininkas turi parduoti. 
7 mėnesių senumo, maliavų ir abel
nai tos rūšies krautuvė. Puikiau
sioje Staten Island sekcijoje. Šir
dyje šapinimo centro, su ilgu lysu 
ir option atnaujinti lysą. Visi nauji 
rakandai ir tavoras. Abelnai $XOOO. 
Labai lengvas išmokėjimas, brauki
te tik darbo dienomis GI. 2-7949 
(12—9 P. M.) ‘

(117-120)

Parduoda savininkas — Yonkers 
dry cleaning krautuvę. įsteigta 5 
metai, centralinėje vietoje. Žema 
randa, 6 dienas atdara, neša $100 
j savaitę. Ideališka dėl poros. Grei
tam pardavimui tik $2,500. Kvie
čiame pamatyti, šaukite:

YO. 9-8587 (po 3:30 P. M.)
(117-119)

Kepykla. Parduoda savininkas, 10 
metų lysas. Ideališka patyrusiai po
rai. Metinės jeigos siekia iki $50,- 
000. Pardavimo priežastis—savinin
ko nesveikata. Greitam pardavimui 
tiktai $12,000 (su tavoru.) įneši
mas $6,000. LA. 8-8867.

(119-121)

*4**M***tt<4*W4*4*4>4>***4

prasikaltusiais, per
važiavimu, pagautais 

aparatu. Vienas važia- 
35 mylias ant 25 mylių 
o kitas po 40 mylių.

G Du brooklyniečiai įgijo ne- 
U pageidaujamą garbę būti pir- 
G maišiais 
11 greitu
• ' radar 
'• vo po 
•• kelio,• •

Miestas paskelbė vaitfjj^ines 
;; ‘ gavimui kontraktoriaus, kArįs 
G j nugriaus 3rd Avė. ge!3H<elį. 

t žada kelią platinti.

6 gusi.—Laisvi (Liberty^- Šeštad., birželio (June) 18, 1955




