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KRISLAI
“Nauja Amerikos

Lietuviu Taryba”.
Smerkia senąją.
Anna Louise Strong.
Atsiprašymas.
Jonui Prunškiui.

Rašo R. Mizara

Nauja Amerikos Lietuvių 
; ba su tikslu, kad lietu
je Lietuvos reikalus geriu-

iki i seną tarybą 
nuošaliai ;

baigia tyrinėti
palvu užsimovė

žmoniškumo

rengia
Rima I

PREZIDENTO SUSIRGIMAS SUJAUDINO VISA PASAULĮrhM

Operacija pavyko: prasidėjo
nauj’os spekuliacijos

raėju-1 čiausia. Tą patį iWashingtonas. —Praėju- į čiausia. Tą patį rytą 
si ketvirtadienį preziden- j racija buvo padaryta, 
tas Eisenhoweris dalyvavo, darė keturi chirurgai
ir kalbėjo fotografistų su
ruoštoje vakarienėje vieš-

sveikas ir labai geroje nuo-' 
taikoje. Arti vienuoliktos 
valandos apleido parengi-

sako: mą ir sugrįžo Į Baltąjį na-

ii- maišus 
liud vti”.

Amerikos

it is su

žmoniškumo

pasau-

Yor-

Louise Strong.
•lio 12 diena, The Py- 
<alėje (70th St., prie 
vav. Manhattane), ji 
kalbą apie Tarybų Są-

1 h ian

yra ilgokai gyvenusi
ten red 
vaitrašt i

ope-

mą. Bet tuojau po vidur
nakčio jis pradėjo skųstis, 
kad jam skauda pilvą ir 
galvą. Tuojau Mrs. Eisen
hower pašaukė prezidento 
gydytoją Dr. Snyder, šis 
patarė duoti Eisenhoweriui 
išgerti šaukštą “milk of 
magnesia.” Bet kai skaus
mas iš pilvo neišnyko, Dr.

prezidentą ir pradėjo jo

Beveik devintą valandą 
ryto prezidento sekretorius 
Hagerty paskelbė viešai, 
kad tai bus kas nors vėl 
negero atsitikę su preziden
to širdimi. Bet, dešimtą va
landą Dr. Snyder paskelbė, 

| kad prezidento širdis vei- 
I kia gerai ir kad šis susir-

:.1*! girnas nieko bendro neturi ir i . v. ,.

tą knygų: ji taipgi parašė 
įdomia brošiūrą apie Lietuva, 
ši žurnalistė 19 10 metų bir
želio dienomis Lietuvoje buvo 
apsistojusi >»• matė, kaip 
griūva fašizmas ir kaip Lie
tuvos liaudis ima i savo ran
kas šalies reikalus tvarkyti
Jos

Prieš keletą metų, kai Miss 
Strong nuvyko Maskvon, Be
ri jos klika ją apskelbė šnipe 
ir žurnalistė iš ten buvo iš
varyta.

Tik po Stalino mirties, tik 
po to, kai Berija buvo sulik- 
viduotas, tarybinė vyriausybė

čiancius žurnalistę ir kitus, ir 
surado, kad Miss Strong bu
vo apkaltinta nekaltai, pasi- 
jemiant provokaciniais įskun
dimais.

Dėl to Mis Strong buvo iš- 
\msinta ir pasakyta, kad ji i 

ali vykti į Tarybų Sąjungą 
ada tik nori — durys .jai

. visuomet bus atdaros.

t i jau yra seno amžiaus — 
vyks ten ar ne. Tai jos daly-j

įdomu tai. kad ncwyorkiš-l 
ds Daily Worker, praėjusi j 

•nktadienį, parašė tuo klau-j 
simu editorialą.

Sveikindamas
darbininkų dienraštis viešai 
atsiprašo ją už tai, kad ir jis 
bu vo patikėjęs' Beri jos mo
lams. Laikraštis sako:

“To our shame, fwe accep
ted unquestioningly a Mos
cow characterization of Miss 

f Strong as an enemy of social
ism when she was expelled 

from the Soviet Union, a

Išvežamas ligoninėn
Kai vis prezidento skaus

mai nepaleido, Dr. Snyder 
! ir jau pribuvę kiti keli gy
dytojai labai susirūpino. 
Jie nusprendė, kad čia yra 

i daug rimtesnis dalykas, ne
kyli Igti pilvo suskaudėjimas. Jie 
pįla. i nutarė Eisenhoweri išvež- 

I ti ligoninėn. Tuojau pri- 
| buvo ambulansas ir prezi
dentą išvežė į Walter Reed 
ligoninę. Tai buvo penkta
dienį 1:40 vai. po pietų.

Jau nustatoma ir liga
Ligoninėje buvo plačiai 

ištirta prezidento sveika
tos padėtis. Gydytojai pri
pažino, kad jo šis staigus 
susirgimas nėra susietas su 
jo širdies padėtimi, bet kad 
susirgimas yra rimtas. Apie 
penktą valandą po pietų se
kretorius Hagerty paskelbė 

(gydytojų išvadą: preziden
tas turi mažoje žarnoje už
degimą, žarna yra užsi
kimšusi. Bet pranešime pri
duriama, jog greita opera
cija nenumatoma, nereika
linga.
Suskrenda daug gydytojų

Tuo tarpu pradėta atsi
kreipti į vidurių ir širdies 
ligų specialistus. Jie kvie- 

Miss Strong, Į čiami pribūti Washingto- 
nan ir rūpintis prezidento 
padėtimi. Washington an 
suskrenda net keturiolika 
tų ligų specialistų — vie
nas net iš Chicagos. Jie ta
riasi. šeštadienio ryte pa
skelbta, kad pagaliau gydy
tojai padarė išvadą, jog be 
operacijos nebebus galima 
apsieiti ir kad operacija tu
ri būti padaryta kuo grei-

Po operacijos paskelbta, 
. kad operacija pavyko labai 
gerai, ir kad laike operaci
jos prezidento širdis funk
cionavo labai gerai.
Politinės gydytojų išvados

Kadangi ne tik republi- 
konams, ne tik visai Ame
rikai, o visam pasauliui la
bai rūpi prezidento veiklos 
ateitis, tai tie patys gydy
tojai viešai pareiškė savo 
nuomonę, jog, prezidentas 
gerai pasveiksiąs ir galė- 

j siąs kandidatuoti antram 
terminui. Nesuprantama, 
kodėl gydytojai taip jau 
pasiskubino su tomis politi
nėmis nuomonėmis. Juos, 
žinoma, prašė republikonų

Sherman Adams-pre- 
zidento “pavaduotojas”

Washingtonas. — Kaip 
aną sykį laike prezidento 
susirgimo, taip dabar vy
riausiu jo “pavaduotoju” 
pasirodo jo patarėjas Sher
man Adams. Kol kas vice
prezidentas Nixonas nepri- 
leidžiamas prie valstybės 
vairo. Sakoma, jog toks 
pageidavimas yra paties 
prezidento, nors jis viešai.

i jau keliais atvejais yra Ni- 
I xoną labai išgyręs.

Atstovų butas palaikė 
prezidento planą

Washingtonas.—Buvo pa
siūlymas, kad Atstovų bu
tas uždraustų valdžiai teik
ti ekonominę bei militarinę 
pagalbą Jugoslavijai ir In
dijai, kadangi jos yra “neu- 
trališkos.” Tam pasiūly
mui griežtai priešinosi pre
zidentas Eisenhoweris. At
stovu butas didele balsų 
dauguma pasiūlymą atme
tė. Tai skaitoma nemenku 
prezidento laimėjimu.

©

Platus sukilimas Argentinoj 
jau paskandintas kraujuose
Buenos Aires. — Praėjusį 

šeštadienį Argentinoje įvy
ko gana platus ir smarkus 
sukilimas prieš prezidento 
generolo Aramburu dikta
tūrą. Valdžia skelbia, kad 
sukilimas buvo 
peronistų kaipo

pravestas 
kontr-revo-

A rambu ru

Bulganinas siūlo mažinti 
karines

Pirmadienį paskelbta, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
labai greitai ir gražiai 
sveiksta. Jau jis truputį 
pradėjo vaikštinėti. Gydy
tojai sako, kad prezidento 
sveikatos padėtis yra ge
riausiame stovyje po tokios 
rimtos operacijos, nors, tie
sa, jis tebekenčia didelius 
skausmus. Apie jokius jo 
pasitarimus su kuomi nors 
negali dar būti nė kalbos.
Didžiausias susirūpinimas 

visur
Nereikia nė aiškinti, kad 

šis staigus prezidento su
sirgimas labai sujaudino ne 
tik visą Ameriką, bet ir vi
są pasaulį. Į Baltąjį namą 
pradėjo didžiausia srove iš. 
visur plaukti ' prezidentui 
linkėjimai greitai ir pilnai 
sugyti. Daugiausia, žino
ma, palietė Eisenhowerio 
vadovau j am u s repu bl ik o - 

i nūs. Jie labai išsigando, nes 
tiek jie patys, tiek visi ki
ti žino, jog jie be Eisen
howerio kaipo kandidato 
neturi jokios vilties laimė
ti rudeninius rinkimus.

Kokia ateitis?
geriausiame atsitiki- 

sakoma, prezidentas 
kokias .šešetą savaičių

Washingtonas. — Paga
liau Valstybės departmen
tas paskelbė viešai Tarybų 
Sąjungoje premjero Bulga
nino laišką prezidentui Ei- 
senhoweriui. Laiškas svar
bus, nes jis liečia šių dienų 
žmonijos opiausią klausi
mą: nusiginklavimo klausi
ma, c

Savo laiške Bulganinas 
ragina ir Jungtines Valsti
jas ir kitas didžiąsias vals- 

pasekti Sovietų pa
ir tuojau sumažinti 
ginkluotąsias jėgas, 
žinia, Sovietai savo 
sumažina vienu mili-

tybes

savo

jėgas
jonu ir dviem šimtais tūks
tančių vyrų.

Bulganinas nurodo, kad 
Jungtinių Tautų nusigink
lavimo komisijoje derybos 
iki šiol nedavė jokių teigia
mu rezultatu. Todėl Tar. Są- c v

pajėgas
junga prie viso šio klausi
mo eina iš naujo taškare- 
gio: jau sumažino savo gin
kluotąsias jėgas. Jeigu ki
tos didžiosios, valstybės pa
darytų tą patį, tai būtų 
praktiškai einama prie su
mažinimo ginklavimosi.

Toliau Bulganinas savo 
laiške nurodo, kad toks žy
gis dabar galimas, nes tarp
tautinis įtempimas yra ge
rokai sumažėjęs, ir kad 
“šaltasis karas” jau nueina 
istorijon.

‘-Kadangi prezidentas Ei
senhoweris staiga smarkiai 
susirgo, tai oficialaus atsa
kymo į Bulganino laišką

Prezidentas 
buvo išvykęs iš sostinės, bet 
kai sužinojo, jog eina suki
limas, skubiai sugrįžo ir 
paėmė visą komandą. Prieš 
sukilėlius paleista dabar 
orlaivynas ir laivynas. Vi
soje šalyje tuojau įvestas

karo stovis. Sakoma, kad 
sukilimas jau buvo sėkmin
gai sutriuškintas sekmadie
nio rytą. Kiek kurioje pu
sėje yra nuostolių užmuš
tais ir sužeistais, nieko ne
sakoma. Spėjama, jog nuo
stoliai gana skaitlingi.

Tuo tarpu tuojau pradė
jo veikti karo laiko teismas. 
Per vieną tik sekmadienį 
nusmerkta mirtin ir sušau
dyta keturiasdešimt suim
tų sukilėlių. Skerdynė su
imtųjų tęsiama. Aukomis 
gali kristi šimtai žmonių. 
Beveik visi sušaudytieji esą 
civiliniai žmonės .

Baisus žiaurumas prieš! Italijos komunistai 
motiną ir jos vaikus žada keisti taktiką

Cleveland. — Negrė mo
tina, Mrs. Martha Winston, 
40 metų, su pulku vaikų, iš
tremiama iš Clevelando at
gal į Sumter County, Ala. 
Ji yra motina septynių vai
kų. Jos vyriausia duktė ir
gi jau susilaukė kūdikio. 
Kūdikis tik 11 dienų am
žiaus. Motina bedarbė. Jau 
ketveri metai gyvena Cle- 
velande. Ji teisme sakė, 
kad ji ir jos vaikai ir 11

nesitikimą greitoje ateity- dienų anūkė jau dvi dienos 
je. Tačiau aukšti valdžios nieko nevalgė, visi alkani, 
pareigūnai į Bulganino laiš
ką žiūri “skeptiškai.” Jie 
sako, kad šis laiškas yra at
siųstas tiktai “propagandos 
sumetimais.”

Kancleris Adenauer atvyko, 
bet nesitars su prezidentu

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade
nauer jau pribuvo čia tar
tis tiesiai su prezidentu 
Eisenhoweriu. Bet kadan
gi prezidentas yra staiga 
susirgęs ir randasi ligoni
nėje, tai, aišku, Adenaue- 
ris turės pasitenkinti pasi
tarimais su valstybės sekre- 
kretoriumi Mr. Dullesu.

Adenauerio misija esanti 
gauti Amerikos stipresnį

pritarimą jo planui dėl 
“suvienijimo Vokietijos.” 
Be to, sakoma, jis reika
laus dar daugiau ekonomi
nės ir militarinės paramos 
Vakarų Vokietijai.

Sakoma, kad Adenaueris 
taip pat yra susirūpinęs, 
kad Amerika “nebūtų su
žavėta” Tarybų Sąjungos 
pastangomis suš velninti 
tarptautinę padėtį. Jis ma
no, kad Amerika perdaug 
gali Sovietams nusileisti.

Bet teisėjas Woldman 
patvarkė, kad Mrs. Wins
ton ir jos alkani vaikai tu
ri būti išdeportuoti iš Cle- 
velando. Girdi, Ohio vals
tijos įstatymas neleidžia 
teikti pašalpos vaikams, 
kurie nėra šioje valstijoje 
išgyvenę vienerių metų. 
Mat, motina vaikus iš Ala- 
bamos parsitraukė tik šio
mis dienomis.

Roma.—Kaip atrodo, tai 
i paskutiniai miestų ir pro- 
1 vincijų rinkimai, kuriuose 
‘ komunistu balsai nukrito 
; keliais procentais, smarkiai 
( paveikę ir pakeitimai Tary-» 
i tus. Plačiai kalbama, kad 
partijos vadovybė yra su
planavus pakeisti taktiką, 

j Nuo dabar Italijos komu- 
| nistai plačiau vystys demo
kratines savo veiklos fazes.

Juos, suprantama, esą 
paveikę ir pakeitimai Tary
bų Sąjungoje. Italijos dar
bo žmonių ėjimas prie so- 
čializmo turi turėti savo 
kelius. Nuo dabar Italijos 
komunistai daugiau dėme
sio kreips į valdiškus rinki
mus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

me, 
per 
negalės aktyviškai eiti pre
zidento pareigas. Tačiau, 
kaip ir per aną susirgimą 
širdies liga, oficiališkai tų 
pareigų Eisenhoweris nie
kam nepaves. Kalbama, kad 
jis nenori leisti vice-prezi- 
dentui Nixonui ir kitiems 
dešiniesiems perdaug įsiga
lėti.

Bet svarbiausias klausi
mas pasilieka neaiškus: ar 
akiregyje šio naujo stai
gaus susirgimo, Eisenho
weris galės kandidatuoti 
antrajam terminui? Visaip 
kalbama. Randasi dvi nuo
monės. Viena nuomonė sa-

ko, kad šis susirgimas kaip 
tik patvirtina tą, jog pre
zidento širdis randasi pui
kiausioje padėtyje, todėl jis 
dabar dar geriau galės kan
didatuoti ir dalyvauti rin
kiminėje kampanijoje. Gir
di, operacija ant vidurių 
yra paprastas dalykas. Juk 
panašias operacijas turėjo 
ir Harrimanas su Steven- 
sonu.

Bet kita nuomonė yra to
kia: šis naujas ir staigus 
susirgimas, plus širdies 
priepuolį, kaip tik parodo, 
jog Eisenhowerio sveikata 
randasi prastoje padėtyje, 
ir kad jisai* turėtų atsiža
dėti minties vėl kandida-

tuoti.
Ką pats prezidentas gal

voja daryti ir ką jis darys, 
niekas šiuo tarpu nežino.
Visų širdingiausi linkėjimai

Kaip ten nebūtų su atei
timi ir Eisenhowerio Vei
kla, visi amerikiečiaį/linki 
jam greitai ir pilnai su gyti. 
Kiekviena politinė grupė 
turi savotiškus savo linkė
jimams, aišku, išrokavimus, 
bet visi yra tos nuomonės, 
jog ir kaipo žmogūs ir kai
po mūsų šalies valstybės 
laivo vairuotojas, Eisenho
weris užsitarnauja mūsų 
visų nuoširdžiausių linkė
jimų jam geros sveikatos.

Paliaubos sulaužytos, 
komisija išvyta

Pekinas.—Kinijos vyriau
sybė kaltina Jungtinių Tau
tų karinę komandą, kad ji
nai sauvališkai sulaužė pa
liaubų sutartį Korėjoje. Ta
sai žygis neturi jokio patei
sinimo. Tuo tarpu oficia
liškai ir prievarta paliaubų 
komisijos atstovai buvo iš
vežti iš Pietinės Korėjos.

Šiaurės Korėjos val
džia tiesiog kaltina Jungti
nes Valstijas už sulaužymą 
paliaubų sutarties.

Taip pat pranešama, kad 
paliaubų komisijos inspek
toriai pasitrauks ir iš Šiau
rinės Korėjos.

Newark, N. J.
Juozas Samson mire bir

želio 9 d. Pašarvotas Ma
thew A. Buyus koplyčioje, 
426 Lafayette St., Newark, 
N. J. Bus palaidotas an
tradienį, birželio 12 d., 10 
vai. ryto.

Paryžius. — Francūzijos 
Socialistų, partijos pildomo
ji taryba pilnai užgyrėMol- 
leto žygius sutriuškinimui 
Alžyro žmonių kovos už ne
priklausomybę.

Washingtonas. — Ameri
kos darbo unijų vadai kal
ba, kad jie nuo dabar akty- 
viškiau dalyvaus parinkime 
kandidato į prezid e n t u s. 
Daugiausia koncentruosis 
ant demokratų. Dauguma 
jų remia Stevensono kan
didatūrą.

Maskva. — Britas profe
sorius Pontecorvo, kuris 
jau kelinti metai gyvena ir 
darbuojasi Tarybų Sąjun
goje, siūlo daug platesnius 
ir laisvesnius kultūrinius 
santykius tarpe Tarybų Są
jungos ir Britanijos.

Washingtonas. — Preky
bos departmentas paskel
bė, jog praėjusiais metais 
amerikiečiai turistai užsie
niuose išleido $1,600,000,- 
000!

ORAS NEW YORKE 
DALINAI APSINIAUKĘ
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KAS KA RAŠO IR SAKO Rojus Mizara

MA K A VECKIS. PRANCIŠKONĄ I
IR MACEINA I

NESENIAI, kai]) žinia, mes rašėme, kad į Lietuva 
grįžo vienas lietuvis dipukas, T. Makaveckis. Jis grįžo 
po ilgo bandymo, po ilgo ieškojimo kelių, kuriais galėtų 
sugrįžti i savo gimtąjį kraštą, pas savo šeimą, paliktą ' 
Lietuvoje.

DĖL PRANCŪZUOS IR 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
KULTŪRINIO 
BENDRADARBIAVIMO

Kai Prancūzijos delegaci
ja, vadovaujama Guy Mol- 
let, lankėsi Maskvoje, buvo 
tartasi visokiais klausi
mais, politiniais, prekybi
niais ir kultūriniais. Kon
krečiau buvo prieita prie 
bendro susitarimo dėl hen
ri r a d a r b i avimo kultūros 
srityje. Elta paduoda tuo 
reikalu abiejų vyriausybių 
tokį susitarimą:

1. Abi Vyriausybės suta
rė, kad maksimaliai užti- 
krintinas, savitarpiškumo 
pagrindu, bendradarbiavi
mas 1 i t e r a t ū ,r o s , meno, 
mokslo, technikos, sveika-

Mes jau ne kartą minėjome, kad visa eilė lietuvių 
(padorių) dipukų norėtų grįžti į Tarybų Lietuvą pas sa
vuosius, bet jiems tai padaryti nėra lengva.

Makaveckis nugalėjo visas kliūtis ir sugrįžo, nes 
tai, ką jis Lietuvoje paliko, jam buvo brangiausia.

Na, grįžo žmogus tai grįžo. Jų dar ne vienas su
grįš, jei tik bepajėgs. Bet ką gi apie tai sako lietuviškų 
pranciškonų laikraštis, pasivadinęs gražiu “Darbinin
ko” vardu?

Pranciškonu laikraštis užbliovė, būk T. Makavec- 
kis nesąs lietuvis, o totorius.' Jis, girdi, kilęs iš Dudu
čių kaimo, Butrimonių valsčiaus, ir baigęs gimnaziją, 
“universitete išklausė 2 semestrus technikos” (?!). 
Prancii-škonai nežiną, ar jis i Vokietiją (karo metu) 
buvo pasitraukęs savanoriškai, ar ten buvo nacių iš
vežtas. Užtenka to, kad jis su kitais dipukais iš Vakarų 
kartu atvyko Į Ameriką. Čia jam nepatiko. Jam vis 
rūpėjo namiškiai, palikti Lietuvoje; jis vis norėjo Lie
tuvon grįžti. Ir, pagaliau, tą progą gavęs, sugrįžo.

Pranciškonų laikraštis dėl to šitai]) rašo:
“Kalbėjęs su juo asmuo iurėio įspūdį, kad tai išmuš

tas iš pusiausvyros žmogus, lyg jis būtu vartojęs nar
kotikus... Totoriška natūra.” (Darb.” 1956 m. birž. 
8 d.).

MES Iš TIKRŲJŲ nežinome, ar grįžusis į Lietuvą 
Tarmelanas Makaveckis yra totorių kilmės ar jis “ti
krasis lietuvis.”

Tai pagaliau nėra ir svarbu. Nes, jei kas nors no
rėtų gerai (naciškai) “ištirti" Lietuvos žmonių kraują, 
tai veikiausiai nedaug berastų “grynojo lietuviško krau
jo žmonių.” Mes nemanome, kad ir patys pranciško
nai yra “gryno lietuviško kraujo” žmonės; visokių yra 
ir tarp jų.

Bet daleiskime, kad Makaveckis yra totorių kilmės 
žmogus. Ar dėl to reikia jį niekinti? Ar dėl to reikia 
jam primesdinėti “narkotikus”? Ar tai dora? Ar tai 
katalikiška 1

Niekinti, biaurioti žmogų už tai, kad jis grįžo Lietu
von, tegali tik visiškai su dorove atsiskyręs elementas!

Kitas dalykas.
“Totoriškos natūros” (anot pranciškonų laikraščio) 

T. Makaveckis negalėjo Amerikoje ilgiau gyventi, nes 
jam rūpėjo paliktieji jo artimieji Dudučių kaime. Jis 
jais sielojosi. Jis negalėjo naktimis miegoti, nes vis 
norėjo juo greičiau grįžti pas savuosius, grįžti į gim
tąjį kraštą, kur jis augo, kur jis mokėsi.

Na, o paimkime “lietuviškos natūros” kai kuriuos 
amenis. Jie bėgo pas Hitlerį, į Vakarus, palikdami Lie
tuvoje savo žmonas, savo mažus vaikus, savo senuosius 
tėvus. Taip padarė daugelis net ir katalikų vadovų.

Pavyzdžiui, katalikų ideologas Maceina: paliko Lie
tuvoje jis savo žmoną ir vaikus. Neseniai jo žmona nu
vyko “į Vakarus” Maceinos ieškoti. Suradusi jį, žmona 
sako: Tu, mano mielasis, mudviejų vaikų tėve,—tu, ka
talikų švietėjau, Kristaus mokslo aiškintojau, grįžk pas 
mane, į Lietuvą, grįžk pas savo vakelitis—padėkime mu
du abudu jiems augti, išsimokslinti; padarykime juos 
žmonėmis!. ..

Ką gi katalikų švietėjas Maceina jai atsakė?
Kai kurie laikraščiai praneša, kad jis dėl to beveik 

gavo visišką nervų sutrikimą!
Kaip gali jis grįžti pas savo žmoną ir vaikus! Kaip 

jo žmona gali net išdrįsti jam tai priminti!...
Ir priešiška Lietuvai spauda paskelbė: žiūrėkite, 

kokie tie komunistai nedori! Jie užsiundė ant katalikų 
švietėjo jo žmoną, jo vaikų motiną. Jie nori, kad jis 
grįžtų pas savo vaikus. Jie nori sutvirtinti Maceinų 
šeimą!

Užuot pagerbusi Maceinienę, toji spauda pasmerkė 
ją ir išteisino tėvą, palikusį savo vaikus “Dievo valiai” 
(ir, žinoma, padorios žmonos globai).

Tegu skaitytojas dabar padaro palyginimą tarp “to
toriškos natūros” Makaveckio ir “lietuviškai katalikiš
kos natūros” Maceinos. Kuris iš jų turi daugiau žmo
niškumo pojūčių? Kuris iš jų geresnis Lietuvos patrio
tas ? ..

Imsime vienai]) ar kitai]), pranciiškonų užpuolimas 
ant padoraus Makaveckio yra labai žiaurus, negražus, 
nekatalikiškas, nežmoniškas.

O pranciškonų plepalai apie šeimą, apie jos gerą 
auklėjimą yra niekas daugiau, kaip tik jėzuitiška veid
mainystė.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Birželio (June) 12, 1956

tos apsaugos, švietimo ir 
kitose srityse, keičiantis 
delegacijomis ir atskirais 
asmenimis. .

; Tuo pačiu pagrindu Šalys
■ tai]) pat keisis studentais,
• turėdamos galvoje šio kei- 
i timosi plėtimą.

2. Abi Vyriausybės keti
na remti, savitarpiškumo

; pagrindu, keitimąsi pasie- 
i kiniais aukščiau nurodyto- 
į se srityse, su t e i k d a m o s 
i kiekvienai šaliai atitinka- 
i mą informacinę medžiagą,
• rengdamos įvairias paro

das, pasikeisdamos vadovėliais
; ir mokymo priemonėmis, 
; moksline-technine literatū- 
; ra ir periodika bei organi- 
; zuodamos teatrų, meno ko- 
| lektyvų gastroles ir koncer- 
j tus.

Ryšium su Prancūzijos 
i vyriausybės pakvietimu, ša- 
! lys susitarė dėl TSRS Di- 
1 džiojo teatro baleto gastro- 
i lių Prancūzijoje.

3. Atsižvelgdamos į jau 
i buvusį pasikeitimą nuomo- 
I nemis tarp kompetentingų 
| žinybų, abi Vyriausybės pa-
■ geidavo, kad būtų glau- 
į džiau bendradarbiaujama 
i radijo ir televizijos srityje,
ko n k rečiai, o r gan i z u o j an t 
koncertų transliavimą, pa
sikeičiant radijo ir televi
zijos programomis savitar
piškumo pagrindu.

4. Pasikeitimo filmais 
klausimu abi Vyriausybės 
susitarė sudaryti susitari
mo, kuris galėtų būti pasi
rašytas artimiausiu laiku, 
projektą.

Jos pageidavo, kad kiek
vienai iš dviejų šalių būtų 
suteikta nekomercinio do
kumentinių ir mokslinių 
filmų demonstravimo gali
mybė.

5. Abi Vyriausybės padės 
vystyti sportinius ryšius, 
tiek individualinius, tiek ir 
kolektyvinius, ir keisis pa
tyrimu kūno kultūros sri
tyje.

6. Jos sutarė savitarpis-' ris įvyks Lawrence lietuviu
kai padėti vystyti įvairių 
formų, individualiu arba 
kolektyvių, turizmą, turė
damos galvoje palankesnių 
materialinių ir ekonominių 
sąlygų sudarymą.

7. Abi Vyri a u s y b ė s 
stengsis padėti visomis ga
limomis priemonėmis už
megzti ir vystyti kontak
tus tarp abiejų šalių labiau
siai reprezentacinių ir kva
lifikuotų organizacijų bei 
įstaigų, užsiimančių kultū
riniais ryšiais.

8. Jos sutarė remti plates
nį ir laisvesnį abiejų šalių 
pasikeitimą žiniomis, sie- 

I kiant, kad kiekviena tauta 
plačiau pažintų kitos tau
tos kultūrą, gyvenimo būdą 
ir visuomeninę santvarką.

Abi Vyriausybės sutarė, 
kad TSR Sąjungoje bus 
leidžiamas savitarpiškumo 
pagrindu Prancūzijos žur- 

| nalas rusų kalba; jį leis 

kompetentingi prancūzų or
ganai.

Abi Vyriausybės sutarė 
išnagrinėti galimybes įsteig
ti TSR Sąjungoje savitar
pio pagrindu tarybinę skai
tyklos salę su prancūzų gro
žine, moksline, technine ir 
periodine literatūra bei su 
prancūzų muzikos įrašais; 
Prancūzijoje — p r ancūzų 
skaityklos salę su tarybine 
grožine, moksline, technine 
periodine literatūra bei su 
tarybinės muzikos įrašais.

9. Dvi Vyriausybės pa
reiškia, kad jos sutaria ieš
koti ir nagrinėti naujas or
ganizacijų ir įstaigų for
mas, kurios padėtų toliau 
gerinti Prancūzijos ir 
TSRS kultūrinius ryšius.

10. Abi vyriausybės su- 
tarė, kad pageidautina at
eityje paruošti ir pasirašy
ti Konvenciją apie kultūri
nį bendradarb i a v i m ą, ir
šiuo tikslu paves atitinka
moms žinyboms paruošti 
Konvencijos tekstą.

APIE KLAIDAS IR 
JŲ TAISYMĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Kai kurie ‘gudrūs nie
kai’ su pasitenkinimu sta
to klausimą: ‘O kur gi jūs 
buvot, kad nematėt klai
du?’ Tokiems L. Morris, 
vienas iš Kanados pažan
giųjų veikėjų, atsako taip: 

“ ‘Klaidos gali būti paste
bėtos tiktai joms įvykus. 
Dažnai būna taip, kad ta
da, jau ir matant tas klai
das, negalima momentaliai 
atitaisyti jų.’

“Klaidos neįvyksta stai
giai, viena diena, ypač vi
suomeniškos. O kada jos 
pradeda rodyti blogus da
vinius, negalima jų vienu 
rankos mostelėjimu atitai
syti.

“Pavyzdžiui, jeigu Hitle
ris būtų žinojęs, kas atsi
tiks, tai jis nebūtų elgęsis 
taip, kaip jis elgėsi. Bet 
jis šiandien jau visai nega
li atitaisyti savo klaidų.

“Klaidos įvyksta ir jos 
yra taisomos nuolatos. Var
giai ar yra bent vienas 
žmogus, kuris sakytų, kad 
jis niekad neklydo. Bet ka
da žmonės tariasi kolekty
viai, tai mažiau progų klai
doms įvykti. Tarybų Są
jungos lyderiai dabar ir 
spiriasi, kad vadovybė bū
tų kolektyve. Tik toks ke
lias gali užtikrinti mažiau 
klaidu.” u

Worcester, Mass.
Birželio 17 d. .jau artėja. 

Tą dieną daug worcesterieciu 
ruošiasi važiuoti į Naujosios 
Anglijos Lietuviu pikniką, ku-

Maple Parke, Methuen, Mass. 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas sakė turi gražiu 
dainų, kurias dainuos šiame 
piknike. Aš čia noriu pasaky
ti ir žinau, kad visi su manim 
sutiksite, jog Dirvelienė ir 
Sabaliauskas, yra geriausias 
mūsų duetas šiame Atlautiko 
pakraštyje. *

O pikniko rengėjai sake, 
kad pikniko nebus niekas iš
troškęs nei alkanas. Taigi 
dar kartą važiuosim į Maple 
Parką pasisvečiuoti, pasima
tyti su giminėmis ir draugais, 
ir praleisti gražią dieną su 
visais.

Sakau, gražią dieną, nes 
girdėsim gražiu dainą.

J. M. L.

Washingtonas. — Sena
torius Mike Mansfield, de
mokratas iš Montanos, į- 
spėjo, kad “Yra pavojaus, 
jog komunizmas' gali įsiga
lėti Afrikoje,”

Mano pažintis su V Kapsuku 1
(Pabaiga)

V •i
Grįžęs namo, retai aš jam 

laiškus rašiau. Vis bijojau 
trukdyti jam darbą — jis 
tiek jo turėjo! Be to, žino
jau, kad jis silpnos sveika
tos, ir nemaniau, kad jis no
rėtų dažnai su manimi su
sirašinėti. Bet aš klydau. 
Tik vėliau iš kitų sužino
jau, kad V. Kapsukas labai 
norėjo iš manęs gauti laiš
kų dažniau negu aš jam ra
šiau.

Žemiau paduodu jo pasku
tini trumpą laišką, rašytą 
man (be datos, atrodo, kad 
jis jį rašė 1934 metų an
trojoje dalyje). Laiškas 
skamba:

Draugui Mizarai.
Drauge! Kodėl tai]) il

gai nieko neparašei? Ma
tai, jau net ir aš pasige
dau Tavo laiško ir, sura
dęs progą, bent porą žo
džių rašau, o nuo Tavęs 
kaip nieko nėra, taip nėra. 
Reikėtų ir į “Priekalą” 
karts nuo karto parašyti. 
Be to, mes antrąjį Alma
nacho rinkinį rengiamės 
išleist — ar negalėtum ką 
nors iš beletristikos duo
ti?

Jums reikėtų rašyti apie 
“Franką Krinka”.. . Nors 
ji (knyga) yra neapdirb
ta kaip reikiant, vistik 
duoda amerikoniško lietu
vio biznieriaus - tėvynai
nio tipą, gana gyvą tipą, 
kuris, be abejonės, turi at
stumt kiekvieną padoresnį 
žmogų. Tą tipą mes Tu
rime visiems parodyt, at
eityje turime eit prie dar 
pilnesnio ir tikresnio jo 
nupiešimo.

Kaipgi patinka Jums ir 
Amerikos lietuviams dar
bininkams mano “Sovietų 
valdžią Lietuvoj”? Lauk
siu apie ją kiek galima 
nuodugnių pastabų ir ne 
vien nuo Jūsų vieno. Pa- 
raginkit ir kitus labiau 
nusimanaučius d r a u g u s 
apie ją man parašyt, taip 
pat ir spaudoj atsiliept. 
Juk tai pirmasis toks mė
ginimas nuodugniau įver
tint mūsų padėtį. Ji, be 
a b e j ones, turi didelės 
reikšmės ir ateičiai.

Kaip su antrąja dalia? 
Man reikia gaut greičiau 
atsakymas, ar ALDLD no
ri ją leist ir kokiomis są
lygomis. Kaip jau esu mi
nėjęs, be jokio honoraro 
aš šios knygos negaliu 
duot, nes ji man labai 
daug laiko atėmė, o aš 
daug trūkumų turiu. Lauk
siu atsiunčiant dar už

ais berods yra vėliausias V. Kapsuko paveikslas, 
padarytas bene 1934 metais.

(Iš atsiminimų)
t 

pirmąją dalį, kas neda- 
duota buvo pagal mūsų 
sutartį. Apie tai rašau 
d. Šolomškui.

Tiek šiam kartui. Lau
kiu laiško. Labų dienų 
nuo žmonos. Kodėl nieks 
nebeatvažiuoja pas mus 
iš lietuvių darb.?

Draugiškai 
sveikindamas,

V. Kapsukas
Gulėdamas mirties pata

le, ligoninėje, V. Kapsukas 
prašė žmonos, kad ji para
šytų man laišką. Už poros 
dienų jis mirė.

Pąieš pat mirdamas, ra
šė Elena T a u t k a i t ė (jo 
žmona), jis, klejodamas, be 
kitko, minėjo mano pavar
dę, amerikiečius lietuvius 
ir k t.

Elenos Tautkaitės laiš
kas apie V. Kapsuko mirtį, 
su kai kuriais praleidimais, 
tilpo Laisvėje.

VI
Mano su V. Kapsuku pa

žintis, užsimezgusi prieš 
40 metų, palaipsniui išsi
vystė, .išaugo į šiltą, artimą 
draugiškumą.

1935 m. vasario 17 d. 
mirtis nutraukė V. Kapsu
ko tauraus gyvenimo siūlą, 
bot ji neištraukė ir neiš
trauks iš. mano atminties jo 
man duotų vertingų pata
rimų, draugiškų pamoky
mų ir tėviškų pastabų. Vi
sa tai nuolat prisim’enu — 
ir tai darydamas savo vaiz
duotėje matau jį patį.

Matau, kai jis tą saulėtą 
pavasario rytą, įžengęs 
“Kovos” spaustuvėm —jau
nas, energingas, su malonia 
šypsena veide ir nuolankia 
mina — sveikino mus.

Dar giliau įsispaudė į ma
no atminti visa tai, kas bu- 
vo tą naktį jo bute Mask
voje, kai jis po ilgo pokal
bio, liguistas, išvargęs man 
draugiškai ranką spaudė, 
linkėdamas laimingos ke
lionės. !

Jausdamas, jog paskutinį 
kartą V. Kapsuką matau, 
tuomet aš jį atidžiau stebė
jau negu kada nors.

Jo veido bruožai — inte
lektualo, kovotojo, huma
nisto, vadovo bruožai. Juk 
tai vyras, atidavęs visą sa
vo subrendusį gyvenimą lie
tuvių tautai, Lietuvos liau
džiai, jos labui. Jis—rašy
tojas, kūrėjas, publicistas, 
kritikas, kalbėtojas. Jis — 
1905-1907 metų revoliucijos 
aktyvus dalyvis. Jis—Spa
lio revoliucijos aktyvus da
lyvis. Jis—pirmosios dar
bininku ir valstiečiu val

džios Lietuvoje pirminin- 
kas-vadovas. Jis — perėjęs 
per eilę caristinių kalėjimų, 
kentėjęs katorgoje, iš ten 
bėgęs, emigravęs ir, vėliau, 
gyvendamas laisvėje, visuo
met sunkiai dirbęs.

Viso to pasėka: liga.
Bet jis kalba ne apie li

gą, ne apie mirtį, o apie 
gyvenimą, darbą, naujus 
uždavinius — apie tai, kad 
Lietuvos liaudis turi būti 
išlaisvinta iš fašistinės 
priespaudos: ji turi būti sa
vo šalies viešpats. Ir ji bus 

'išlaisvinta! .
Toks, man atrodė, buvo 

Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas!

Dėl to V. Kapsuko lietu
vių tauta niekad nepamirš.

■

Laiškas Redakcijai
ARGENTINIEČIŲ 
LIETUVIŲ BĖDOS 

| Didelis ačiū dienraščiui 
j Laisvei. L. V. Klubo “Kul
tūra” knygynas gavo “Lais
vę” už kovo mėn. 22 d. Ten 
tilpo Klubo pirmieji susi- m 
siekimo rašinėliai.

Štai ir pusmetis; 56-ųjų 
laikas bėga lyg atomų veja
mas. Pasaulio viename aši
galyje aprimo šaltojo karo 

j santaikumai, gi antrame 
'ašigalyje dedamos malkos 
! ant karo krosnies. Vėjai 
; nepastovūs: esame dėkingi, 
; kad Bikini salos eksperi- 
I mentų verpetai mūs nepa- 
I siekia.
I Argentiniečių lietuvių bė-
■ dos mus verčia prabiF' 
j Jūs, prieteliau Mizara, a 
| gailestaujat, kad iš mūs^. 
į kolonijos grįžta gimtinėn 
gabesni veikėjai. Tėviškė 
nepabėgs — tas tiesa. Bet 

. mūsų būvio sąlygos tėra 
I žemesnės už jūsų. Ir mes v 
' labai apgailestaujame, kad 
iš mūsų gyvenimo nepabėg
tų nors pozityvinė moralės 
dalis, kuriai čia aplinkybės 
nepalankios, siauros. Ir dėl 
tos priežasties mūsų tikslas 
—panaudoti likusias mora
lės jėgas nors baigiant gy
venimą tėviškės nuopel
nams. .

Vieni ruošiasi grįžimui 
tėvynėn, kiti gal bandys ke
liauti į Mėnulį, kaip kad sa
ko amerikietis daktaras 
John P. Hagen, kuris pro
jektuoja savo “Vanguard”^ 
skristi 1957 metais. O mes, 
likusieji, po Argentinos pir
mojo deportisto Jono “Ce
sarians” pabėgimo nuo dik
tatoriško vairo, sutvėrėme 
mūsų pažangijai kolonijai 
kultūros klubą. I

Mūsų sveikos lietuvybės 
| progresy vūs troškimai — 
Į auklėtis ir gilintis juo pla- 
įčiau i naujosios socialisti- 
' nūs lietuviškos dvasios kul- 
I tūrinius veiksmus bei josios 
I dabartiniu kūriniu dirvo 
I je. ..

L. V. K. “Kultūra” .Vs 
! čia likusiems padoriems lie- 
• tuviams ir jų vaikams Ar- 
j gentinoje. Šis klubas bus 
i tikras lietuviškos kultūros 
veiklos darželis. Prie jo 
pagražinimo kreipiamės i 
jus, brangūs broliai ame’ *' 
kiečiai' Norime turėti IV 
žaros kūrinių ir jau^4s, 

i kad jis buvo ir tebėra mū- 
! su mylimas Rasoda...

Patarlė sako, kad gyveni
me yra du dalykai svar
biausi: pirmasis—gauti tą, 
ka esame pasiryžę, ir an
trasis — jaustis garbingu, 
šis pastarasis priklauso 
mokslo žmogui. . kuriat^ 
visa liaudis yra dėkinga^

/
Vincas Mačiuli?* 
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. Hartford, Conn.
Turėsime du išvažiavimus

Turėsime du išvažiavimu. 
Vienas įvyks Tėvu Dienoj, bir
želio 17 d. Indian Grove par
ke New Haven, Conn. Rengia 
LDS 5 apskritis. Rus duodami 
geri pietūs, kurie kaštuos tik 
.$2 vienam asmeniui. Iš Hart
fordo važiuosime automobi
liais.

Tie. kurie neturi automobi
lių, raginami susitarti su tais, 
kurie turi, na, ir kartu va
žinoti. Parkas randasi West 
Havene; lengva jį surasti.

pietūs bus duodami l v. Nesi- 
1 luokite. Iki pasimatymo!
; Antras išvažiavimas—spau
dos piknikas Montello, Mass. 
Jis įvyks liepos l d. Iš Hart
fordo į pikniką išeis didelis 
busas. Važiavimas į ten ir at
gal kaštuos tik $2 vienam as
meniui. Bet kurie norite va
žiuoti. turite gauti tikietus iš 
kalno. Važiuos Laisvės Cho
ras. bet bus vietos ir pasali- ’ 
niams.

Husas išeis nuo svetainės 
(157 Hungerford St.) apie 10 
v. ryto. Nesivėluokite. Nuva
žiuoti ims apie 3 valandas. 
Anksčiau nuvažiavę, daugiau 
turėsime laiko su draugais pa
simatyti ir pasikalbėti. o 
taipgi ir gražiai pasilinksmin
ti.

Kurie tik norite važiuoti, 
prašome tuo pasirūpinti, iš 
anksto įsigyjant tikietus.

A. K.

Great Neck, N. Y.
Praną Marcinkevičių 
palaidojome

Birželio 5 d. iš pat ryto 
palydovai rinkosi į laidotuvių 
apeigas. Apie 10 valandą pri
sirinko jų pilna šermeninė. 
Laidotuvių direktorius prane
šu, kad jau laikas pradėti lai- 
• tuvių ceremonijas. Jis per
skaitė iš biblijos tam tikslui 
pritaikytas ištraukas. Paskui 
visi sėdome i automobilius ir 
leidomės į kapines, sekdami 
Prano Marcinkevičiaus (M ar
son) karstą.

Apie jo kapą Flushing Ka
pinyne susirinkome atiduoti 
savo draugui Pranui paskutinį 
patarnavimą ir galėtinai atsi
sveikinti. LDS prez. J. Gašlū
nas pasakė tam pritaikytą 
kalbą ir po to Prano karstas 
po valiai pradėjo slinkti i 
gilią duobę. Pranas atsigulė 
šalia savo sūnaus Antano, kū
jis pirmiau toje vietoje buvo 
palaidotas. Sk irstėmės namo 
nuliūdę, gero draugo ir vei
kėjo netekę.

Pranas Marcinkevičius mi
rė gegužės 31 d. nuo širdies 

Wsmūgio, sulaukęs 73 metus 
amžiaus. Jis mirė Floridoje, 
kur buvo keturi metai atgal 
atsikėlęs ir t<m “pastovią vie
tą’’ įsigijęs. Neilgai saulėta
me krašte jam toko gyventi. 
Nespėjo susitvarkyti naujoje 
vietoje — ir mirtis.

Ni liūdime paliko savo žmo
ną Augini ją. sūnus Stasį ir 
Vincentą, marčias Clarą į)' 
Anna, keturis anūkus, ketu
ris brolius Lietuvoje.

Iš Lietuvos atvyko į Brook- 
lyną 1902 metais. Kiek čia 
padirbęs buvo išvykęs į kieto- 
lr**s anglies kasyklas padirbėt.

et ten jam nepatiko. Parvy
kęs atgal gavo daržininkystės 
darbą Great Necke ir 190 1 
metais ten pastoviai apsigy- 

r veno. 1905 metais vedė Au
geniją Srebaliutę ir abu bend
rai išaugino gražią šeimą.

Pranas, kaip ir jo žmona, 
greit įsitraukė į darbininkišką 
”oikimą, taipgi rūpinosi ir 
visuomenės reikalais abelnai. 
Jis daug dirbo sukūrime ir 
išauginime švento Pranciškaus 
Draugystes, taipgi Sūnų ir 
Dukterų Draugystės. Vėliau 
jis prisidėjo prie sukūrimo 
LLD kuopos ir dar vėliau LDS 
kuopos. Visada jis apsiimda
vo į valdybą ir įvairius komi
tetus.

Kai “Laisvė” kėlėsi iš Bos
tono Brooklynan, Pranas ta-

da padėjo jai finansiniai, au
kodamas ir skolindamas kiek 
didesnę sumą. Jis mylėjo dar
bininkišką spaudą, apšvietą, 
kultūrinį gyvenimą.

Lai būna Pranui ilgų metų 
atmintis' Liūdinčiai šeimai 
širdinga užuojauta!

Svečias

Elizabeth, N. J.
LDS 3-čios apskrities pikni

kas, kuris įvyks birželio 17 
d., Kasmočių parke. 9.1 
Steamboat Rd., Great Necke,
N. Y., bus vienas svarbiausių. 
Tai bus delegatų į LDS seimą 
išleistuvės. Seimas, kaip ži
nia. įvyks liepos 9-10-11 d.d. 
Worcester, Mass.

Kadangi tą dieną pripuola 
Tėvų Diena, tai piknike ir jie 
nebus pamiršti.

Prašome visus dalyvauti.

Delegatas

Benld, III.
Iš buvusios nemažos 
lietuvių kolonijos

Šis miestelis kada tai buvo 
pilnas gyvumo, kuomet dirbo 
čia anglies kasyklos. Tada 
visi šio miestelio gyventojai 
buvo linksmi, pilni energijos 
ir pasiryžimo.

čia gyveno ir lietuvių gana 
didelis skaičius. Lietuviai bu
vo didžiuma pažangiečiai. Tu
rėjo skaitlingas organizacijas. 
Pirmiau SLA,. vėliau perėjo į 
J.DS.

Turėjo skaitlingą Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopą 
ir savo laiku LSS kuopą. Lie
tuviai, kuomet buvo jaunesni, 
gana tankiai rengdavo: lietu
vių meno vakarus, draugiškus 
pobūvius, prakalbas, paskai
tas ir savitarpio lavinimosi 
diskusijas. Visi buvo gražioj 
nuotaikoj ir linksmi — drau
giškai sugyveno.

Lietuviai daugumoje įsigijo 
nuosavus namukus, augino 
šeimas ir su dideliu1 pasitikė
jimu žvelgė i ateitį, šiandien 
tas visas miestelio gyvenimas 
žymiai pasikeitė. Anglių ka
syklos yra užsidarę ir kitokių 
darbų čia nesiranda.

Jaunimas išvažinėjo į did
miesčius, pasiliko tik seneliai, 
kuriuos senatvė ir ligos ka
muoja. Ir taip iš to gražaus 
pilno gyvybės miestelio, liko 
tiktai liūdnos išvaizdos tuštu
ma.

LDS konferencija

Gegužės 29 d. čia įvyko 
LDS 9-os Apskrities konferen
cija. Konferencija prasidėjo 
10 vai. ryte. Dalyvavo 1 1 de
legatų nuo penkių LDS kuo
pų.

Iš kuopų delegatų raportų 
paaiškėjo, kad LDS 9-os Ap
skrities kuopų padėtis, didžiu
moj yra panaši kaip Benldoj. 
Naujų narių negali gauti, net 
ir toki organizatoriai, kaip 
Vincas Mačiulis, kuris savo 
laiku buvo pasižymėjęs, kai
po gabiausias organizatorius 
visoj' šioj apylinkėj.

Kadangi Benld randasi vidu
ryje 9-os apskrities, tai kon
ferencija nutarė surengti LDS 
9-os Apskrities pikniką, kuris 
l.i rėš įvykti liepos mėn.

Jeigu tik draugai benldie- 
čiai pajėgs su kitų kuopų pa
galba surengti, tai piknikas 
bus grąžus, labai gražiam ir 
su visais parankamais miesto 
parke.

Konferencijai užsibaigus, d. 
d. bcnldietės pavaišino dele
gatus ir svečius su labai ska
niais pietais. Laike pietų LDS 
apskr. >pirmininkas pasakė 
trumpą prakalbėlę, taip pat 
ir apskr. raštininkas Jonas 
Ten įkaitis. Po jų kalbų dele
gatai ir svečiai, suaukavo 
$27.00, kurie paskirti į Atei
vių Teisių Gynimo .Fondą.

Vienas iŠ Delegatų

Varšuva. —Lenkijos sei
mas nubalsavo legalizuoti 
abortus. Prieš balsavo ke
turi religiniai-katalikiškai 
nusiteikę deputatai.

Hamilton, Canada
Atsilankius pas hamiltoniečius

Sykiu su Toronto Lietuvių 
Moterų Klubo choru buvome 
nuvažiavę pas hamiltoniečius. 
Reikia pasakyti, kad mes at
silyginome h am i I to n i e č i ams, 
kurie dažnai atsilankydavo 
pas mus, vienu sykiu. Mūsų, 
torontiečių, tur būt buvo dau
giau, negu hamiltoniečių. 
Kiek teko patirti, tai jie net 
nesitikėjo liek daug svečių.

Jų parengimas, turinį pasa
kyti, buvo puikus parengimas. 
Ne tik jie patys džiaugėsi, 
bet ir mes džiaugėmės, kad 
suvažiavome. Susirinkus į sa
lę jie tuoj' mus pavaišino gė
rimais ir užkandžiais. Trošku- 

. Ii ir dulkes išplovus, draugas 
A. Petronis pasirodo ant stei- 
džiaus ir praneša, kad Toron
to Lietuvių Moterų Klubo cho- 

j ras mums dar padainuos. Jis 
Į pakviečia choro pirmininkę E. 
i Laurusevičienę, kuri pasveiki- 
; no visus hamiltoniečius ir ha- 
miltonietes ir pranešė, ką cho- 
i as dainuos.

Choras, reikia pasakyti, nei 
vieno nesuvylė. Jis padainavo 
keletą lietuviškų liaudies dai
nelių labai gražiai. Paskui 
dainavo vyrai ir moterys at
skirai. Visos dainos išėjo ge
rai. Tas labai paįvairino pa
rengimą.

Chorui vadovavo jo nuola
tinė mokytoja Mary Kuzik, o 
akompanavo Mrs. Eleanora 
Duncan (Svirplytė).

Paskui gražiai pagrojo ant 
pianoakordiho G. Pranskevi- 
čiukas.

Bet, kaip kiekviename pa
rengime pasidaro nesklandu
mų. taip ir šiuo sykiu pasitai- 

I kė. Vakaro pirmininkas A. 
j Pbtronis, atsiprašydamas sve
čių, paaiškino, kad su pasam- 

' (lytais šokiams griežti muzi
kantais įvyko nesusipratimas. 
Vienas iš ju negalėjęs ateiti, o 
kiti du nesutiko be šio griežti 
•r išėjo namo. Salės savinin
kai uždėjo plokšteles, bet ma
žai jos girdėjosi. Taip “beliū- 
dėdami” ir kartėlį slopindami 
alučiu, išvystam V. Pampalą 
nešantis savo pianoakordiną. 
Prie jo prisidėjo Eleanora 
Duncan ir pasidarė gera mu
zika. Na. ir trypėm, kiek tik 
pajėgėm. Jų pirštai tur būt 

•jsutino. į pabaigą dat prisidė- 
| jo ir jaunasis muzikantas 
l Pranskevičių sūnus. Jis pava
žiavo Pampalą, duodamas jam 
progos nors j pabaigą pabūti 
su publika.

Atėjo dvylikta, o mes dar 
nepasirengę skirstytis. Kita, iš 
Hamiltono išvažiuoti daug 
sunkiau, negu įvažiuoti. Ha- 
m i lioniečiai kviečia pas save. 
Kviečia vienas, kviečia kitas, 
kviečia trečias, o tu dabar iš
važiuok, kad geras. šiaip 
taip atsisveikinom ir išvykom 
namo. Visu keliu buvo links
ma kalbėtis apie smagų pasi
linksminimą svečiuose pas ha
miltoniečius.

Torontietis

į WORCESTER, MASS.
Birželio 6 d. Laisvėje tilpu

siam!' Festivalio rengėjų pade- 1 ... kos žodyje •sveikintojams n 
rėmėjams, per neapsižiūrėji
mą buvo praleista, “ kad Pet
ras Butkiavičius, su sveikini
mu, prisiuntė ir $20 auką me
niniams j-eikalams. širdingas 
jam už tai ačiū. P. B.

Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris penktadienį iš
skrido New Yorkan. Jis 
Amerikoje tarsis su prezi
dentu Eisenhoweriu ir se
kretorium Dullesu.

Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 

pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos dolerį 
Lietuvoj žmones gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 kainuoja 
$1.65. Per .10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per Trans-Atlantic Cable 
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (iki 300 
dolerių).

Visi, norintieji pasiųsti pinigų į Lietuvą, kreipkitės į mus, atsiųskite 
adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY — 20 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS. ■!t"!

Cicero, III.
LDS veikla

LDS 109-ta kuopa gegužės 
mėnesy laikė nepaprastą po
sėdį. Posėdis buvo šauktas 
atvirlaiškiais. Todėl ir buvo 
skaitlingas nariais. Posėdyje 
dalyvavo LDS apskrities pir
mininkas J. Montvilas. Būta 
karštų diskusijų. Dvigubai pa
keltos 65 metų narių duoklės, 
Centro valdybos balsavimas, 
buvo taikus ir vieningas. Visi 
nariai pageidauja naujų žmo- 

;uių r Centro ofisą. Senieji per 
ilgai būna ir biskutį sutingsta. 
Reikia naujų valdininkų, jau
nesnio kraujo centram Po vie
ningu balsavimu, LDS seimo 
klausimas, diskusijos, rinki
mas delegatų į seimą. Didžiu
ma išrinktas J. Stulgaitis. 
Diskusijos LDS reikaluose, ko
dėl Centras duokles taip daug 
pakėlė nariui J. Kazlauskui. 
Sukakus 65-iems metams ir iš
ėjus gyventi ant pensijos, įei- 
gos sumažėja, o duoklės ant
ra tiek padidėja. Klausimas, 
kaip narys išsimokės? Ir kaip 
gyvent iš tų kelių dolerių jei
gu. Diskusijos buvo karšto
kos. Apskrities pirmininkas J. 
Montvila mėgino apgint Cen
trą, kad tai ne Centro kaltė, 
bet valstijos insurance aktua- 
rų už nustatymą tokių mokes
čių. Montvilas aiškino, kad 
1935 metais inšiurinų agentai 
nustatė žmonių amžių gyvent 
iki 65 metų ir “kaput“, ir to
dėl Centras ir išleido svietai) 
tokias netikusias aplikacijas 
su dvigubai pakeltom duok
lėm. Sukakus 65 metams, 
Kazlauskas bėdavojo, kad dar 
mirt nenori, kuomet mato Ci- 
ceroj gyvenančius po virš as
tuonių dešimtų metų ir dubel- 
tavai duoklių mokėt nenori. 
Todėl, išrinkdami delegatą į 
suvažiavimą ir kuopa instruk
tavo kelti tą klausimą suva
žiavime. Vistiek kuopos susi
rinkime maždaug pakaltino 
Centrą, kad padarytoms klai
doms Centras per mažai dėjo 
pastangų pataisyti, nenuleisti 
taip toli. Todėl kuopos susi
rinkime įsakyta valdybai pa
gamini rezoliuciją. Bet kokią, 
tai nežinau. Susirinkimas bai
gėsi geroj atmosferoj.

LDS 109-os kn. koresp.
J. Stulgaitis

Roseland, III.
Pavykęs piknikas

Aido Choro piknikas gegu
žės 27 d. Keen Klub darže 
gerai pavyko. 5 vai. Aido 
Vyrų Choras gerai sudainavo: 
“Kareivėliai” ir “Kas Suba- 
tos Vakarėlį“, o Aido Mišrus 
Choras dar geriau sudainavo: 
“Kur bėga Šešupė“, “Girioj“, 
ij “Už Jūrių Marių“, vadovy
bėje mūsų energingos moky
tojos D. Yuden.

Virginia Vilkus orchestra su 
J. Misevičiaus garsiakalbiu su
traukia iš visut’ publiką. Neti
kėtai susitikau anykštietj Gri
ną iš Detroit, Mich.

Nuolatinis lietus rengėjams 
pridarė rūpesčio, bet apie 
pietus pradėjo giedrėti ir oras 
buvo labai dušnus, o vėliau 

j atvėso ir į pabaigą buvo net 
peršalta, bet gerai, kad ne
lijo. O už 50 mylių, Park Fo
rest, III., lijo visą popietį.

Gretimam Brv.zgulienės dar
že buvo Ciceros Moterų Cho
ro piknikas. Publikos buvo 
mažai, nors cicerietės, kaipo 
geros dainininkės yra užsitar
navę paramos. Gaila, kad 
Įvyksta du piknikai vienu sy
kiu. Bendrai rengiant būtų 
užtekę vieno daržo ir vienos 
orkestros, ir ūpas būtų buvęs 
geresnis ir sutaupyta apie $70 
bereikalingų išlaidų.

Pagalvokime ateityje.
Dan Yla

Philadelphia, Pa;
Apsisaugokit nuodingų vorų

Nevisi lietuviai žino, kad 
mieste pradėti dideli statybos 
projektai gyvenamųjų namų 
eina visu smarkumu. Labai 
daug senų namų, netinkamų 
gyvenimui, nugriaunama ir 
statomi nauji, moderniški na
mai. Aš čionai paminėsiu tik
tai porą vietų didžiųjų pixj- 
jektų, kur daugiausiai gyve
na juodveidžiai. Bet man yra 
žinoma ir keletas lietuviu šei- 
mų, įsimaišiusių tose apyribė- 
se—nuo Fairmount Ave. iki 
Girard Ave. tarpe 6-os ir 12- 
os gatvių, anapus Girard Ave. 
iki Master St., tarp 6-os ir 13-
os

Chi- 
pa- 

atsi-

Statybos kontrak toriai, 
griaunant laužynus, patėmijo 
šliaužiojant daug nuodingų 
vorų (Black Widow Spi
ders). Du darbininkai tapo 
įkąsti ir gydomi ligoninėje su 
čiopa is.

Atvyko į 
. M atlos,

4:- 4- *

Philadelphia James 
direktorius United 

unijos, kuris ban
dys sutaikyti Westinghouse 
darbininkų streiką Lester, Pa. 
Susitaikymo posėdi laikė per 
porą dienų Warwick hotel,v je.

Dalyvavo abiejų pusių at
stovai — kompanijos, unijos, 
federaįiškos valdžios, Phila. 
miesto ir Pennsylvanijos vals
tijos. Kol kas, derybų pasek
mių neteko sužinoti. Streikas 
tęsiasi jau 235 dienos.

Krislai |
(Tąsa iš pirmo pusi.)

crude frameup since admit
ted and corrected by the post
Stalin regime”.

Laikraštis primena, jog 
ateity tokių dalykų nebus.

mens už padarymą jam mora
lės ar kitokios skriaudos nėra 

' pasižeminimas — tai garbin- 
| gas gestas.

Prisipažinimas prie klaidos,

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ METINIS

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Angį ijos Lietuvių Komitetas

Sekmadieni, Birželio 17 June, 1956
Prasidės anksti, lt) valandą ryto. Prašome nesivėlinti

Jotuis Sabaliauskas

Dainiu s duetus.

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass

Visi, jauni, ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame 
piknike būna svečių iš kitų kolonijų ir dar iš gerokai tolimų kolonijų; ne
abejojame, kad bus jų ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su 
jais. Čia smagiai pasikalbėsite su savo prieteliais, draugais, ir giminėmis.

Nau josios Anglijost Lietuviu Komitetas

kurių visi padarome.taipgi 
yra žmoniškumas.

Andai, Jonas Prunskis 
cagos marijonų Drauge 
reiškė norą, kad aš jo 
prašyčiau.

Dalykas buvo toks: Drauge 
tilpo rašinys su J. Prunskio

parašu. Komentuodamas tą 
rasinį Laisvėje, aš minėjau, 
jog jį parašę kunigas J. 
Prunskis. Dabar Jonas Pruns- 
kis pareiškia, kad jis nesąs 
kunigas, o tik kunigo Juozo 
Prunskio brolis.

Na, ką gi, tenka atsiprašyti 
Joną Prunski už Įžeidimą.

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto paklėty siun

timo į Lietuvą ir į visą Rusiją su 
ir su garantija, kad pakietas bus 
Pakistai yra gatavi.

Pakietas NT. L Kaįna $26.00. 
t ienos, 1 sv. taukų, 3/kenai pieno, 
ir I2 sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00.
2v. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 
K sv. kakao.

Viskas gerai supakuota Tik atsiųskite 
kietą norite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą, 
j paminėtas kainas jrokuoti. Rašykite:

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHUARMACY — 29 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

Amerikoje apmokėtu iš anksto muitu 
pristatytas tam, kam jis siunčiamas.

Jame yra 1 ’2 sv. bekono, 
5 sv. miltų, 2 sv. ryžių; 3

sv. jau- 
sv. cukraus

Jame yra 2 sv. kumpio. 2 sv. jautienos,
5 sv. miltų, 2 sv. cukraus ir 

čekį ir nurodykite, kokį pa-
Muitai

New Haven., Conn

l athers Dav Pietos

I H
11

Įvyks Sekmadienį

Birželio 17 June
Prasidės 1-mą valandą dieną

WEST HAVEN, CONN
Bilietas $2.00 Asmeniui

Kviečiame visus Conn, valstijos lietuvius į 
tą gražų pokilį, kur turėsite daug sau malonu

mo.
KELRODIS: Atvažiavę j West Haven centrą pasiklauskite 

kelio j Janns I-Iill Road, čia rasite naują mokyklą, pasisukite 
po dešinei ir čia rasite Indian Grove.

Prašome nesivėlinti, būtume labai dėkingi,
kad visi susi rinktumėte nurodytu laiku.

komisija

9  I ■' ■■■ I ,■■■ -I- J ■>......................——

3 pusi. Laisve (Liberty). AntracL, Birželio (June) 12t 1956

ir
Ona Dirveliene

Būkite piknike ir 
išgirskite .žymių 

dainininkų gražias 
daineles.

■z- Ona Dirveliene
Sopranas

i

C



pat. 
ateis

Ar jau įsigijote 
buso bilietą?

Sekmadienis jau čia 
Nei nepamatysime, kaip
birželio 17 d. Didžiulis bifsas 
tą dieną veš brooklyniečius į 
LDS kuopų pikniką, i Great

Taigi, jeigu dar neisigijote 
buso bilietą, tai jau dabar 
užsisakykite. Galite gauti pas 
savo kuopų valdybas, taipgi 
Lietuvių Kultūriniame Centre. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti kai
na tik $1.50.

Apart buso. turėsime ir au
tomobilių tiems, kuriems trūk
tų vietos buso. Visi bus nu
vežti i pikniką. Prašome tų, 
kurie vyksta automobiliais, su
stoti prie Liberty Auditorijos 
apie 1 :30 vai. popiet.

Busas. kaip žinote,
nuo Lituanica Skvero 1 vai po 
pietų. o nuo Liberty Auditori
jos — 1 :30 vai. po pietų.

Tikimės atvykstant i pikni
ką nemažai publikos ir iš New 
Jeisey valstijos.

Pikniko Kom. Narys

išeis

Jau nebetoli visų 
tautų piknikas

Kaip kasmet, taip šiemet 
Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Kometetas rengia visų 
tautinių grupių pikniką. Jis 
Įvyks liepos I d. daugeliui ge
rai žinomoje vietoje, būtent, 
ten pat, kur Įvyks ir Laisvės 
metinis piknikas — National 
Hall and Park, 65-13 38th 
Ave., Woodside, Long Island. 
Tai bus labai įvairus ir gražus 
piknikas. Reikia ir lietuviams 
skaitlingai dalyvauti.

PRANEŠIMAS IŠ 
HOLLYWOODO

žiniaAtėjo pusėtinai gera 
iš Amerikos judžiu karalys
tės — Hollywood©. Praneša
ma, kad ten tapo pagamintas 
ir greitoj e ateityje bus 
čiai rodomas filmas ‘ 
Center”.
makaUistinė isterija, 
buvo privertus prie knygų 
ginimo. Filmos žvaigždė 
Bette Davis. /

pla- 
Storm 

Jame vaizduojama 
kuri 
de- 
yra

PERDŪRĖ PEILIU
Booker T. Washington 

nior High School angliškoje 
klasėje tapo peiliu smarkiai 
sužeistas 
Boots, 15

J u

Berniokai 
gaitės.

metų amžiaus. Jj 
Leonard Thomas 

susiginčijo dėl mer-

ATGAUNA PENSIJAS
Parti-

NoHYorko^/Wa7lnl(navaa ! Mokytojai sako, kad 
nesiduos Įbauginami

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE^

New Yorko
spaudoje

Šiandien, antradieni, birže
lio 12 dieną, Pythian salėje 
(135 W. 70th St.) kalbės An
na Lauise Strong.

Sąr.Všyje su tu o m “Daily 
Workeris” praeito penktadie
nio laidoje atspausdino veda
mą straipsnį, kuriame pasvei
kino Anna Louise Strong, 
ri atvyksta New Yorkan 
Los Angeles — pasveikino 
taipgi jos atsiprašė.

Mat, keleri metai a 
Anna Louise Strong, žinoma 
amerikietė pažangietč ir žur
nalistė, kuri tuo laiku lankėsi 
Maskvoje, ten staiga tapo su
imta ii- deportuota Amerikon, 
paskelbiant, kad ji tapo anti
tarybinė šnipė.

“Daily Workeris” tada pri
ėmė tą kaltinimą už gryną 
pinigą ir taip apie ją rašė, o 
pažangus judėjimas bendrai, 
su tam tikromis išimtimis, jos 
šalinosi.

Dabar

kn
is
ir

Lo- 
bu-irise Strong apkaltinimas 

vo nepamatuotas, kad ji 
kiu nors pasisakymu arba 
tu įerzino Staliną ir to užte
ko, kad ji būtų apšaukta šni
pe.

“Daily Worker’is” jos atsi
spausdintus u ž g a u - 

Straipsnyje dar nu
kąri vienas to laik- 

Robert Dunn,
laikėsi nuomonės, kad

I iojimus. 
rodoma, 
rašei© žmogus, 
tada
negali būti, jog ji taip kalta 
ir jis net telegrafavo tarybi
nei ambasadai. reikšdamas 
nuomonę, kad jis, kaip jos 
asmeninis draugas, įsitikinęs, 

' jog ji nekalta.
Bet laikraštis tada jo 

' monės nespausdino.
nuo-

Iš teismo sales
Smitho akto byloje Foley 

Skvero teisme prokuroras bai- 
bė savo Įrodymus.

organizacija, kuri veikė už 
demokratiją šiaurės, Vidurio 
ir Pietų Amerikoje.

Baigėsi keturių 
mėnesių streikas

Bylos sprendimas
balandžio 9 dieną. Per tris 
savaites buvo rankiojami pri
saikdintieji teisėjai — džiūrė. 
Prokuratūra savo Įrodymus

pratempė 
riu didi

ją, o e 
Vincent 
spaudos 
(i o, kai

1 l.allinan

name'

konspiraci-
advokatas

kurios ro
ne tik ne

not dalyvavo du Kon- 
nariai. keli liberaliniai 
Yorko miesto tarybos 
ir Puerto Rico komisijo-

savaites pj-okiu oras; 
27 liudininkus, ku
ri auguma yra LBI 
arba informeriai.

Taipgi patiekta 161 knyga ir nariai 
brošiūra — nuo marksistinių ■ nierius Estes Pinero! 
klasikų iki Komunistų partijos j 
pasenusių programų.

Vienas paskutinių liudinin
kų, Ramon Ruiz, kuris vienu 
metu buvo i]' Nicaraguos dip
lomatinis tarnautojas ir FBI 
agentas, nemenkai Įsiklampo- 
Įo. Jis, pavyzdžiui, liudijo, 
kad apkaltintoji Marion Bach
rach dalyvavo 1946-ais me
tais dideliame mitinge, kuri 
surengė Taryba už Pan-ame- 

tai yra,

asmenvs kaltinami

Alexander Trach
tenberg, Marion Bachrach, 
James E. Jackson, Fred M. 
Fine, William Norman ii- S. 
Stein. Marion Bachrach teisia
ma, nors mediciniški egzami
nai rodo, kad ji serga vėžiu

j Charney

rikinę nuomones.
teikti savo

B.

lie Aviation Korporacijos dar
bininkų streikas. Kova buvo 
ilga ir sunki. Streikas tęsėsi 
ketvertą mėnesių. Streikavo 
apie 1 1.000 darbininkų. Strei
kui vadovavo International As
sociation of Machinists. Uni
jos vadų ir kompanijos atsto
vų sutartis tapo patvirtinta 
unijos lokalo narių.

Reikia pripažinti, kad dar
bininkai streiką dalinai laimė
jo. Jie gavo algų pakėlimą. 
Septyniais centais per valan
dą algos bus tuojau pakeltos, 
o kiti septyni centai bus pri
dėti už metų laiko. Taipgi 
gauna du centu korporacijos 
pridėčko i apdraudos, ligoni
nės ir i kitokiems reikalams 
fondą. Tiems patiems reika
lams korporacija dar vieną 
centą pridės kitais metais. Va
dinasi, darbininkai laimėje 
17.50 cento priedą.

Mokyklų Tarybos viršinin
kas Jausenas, kaip tai jau 
buvo pranešta, Įspėjo moky
tojus, kad jie neatsisakytų 
nuo ekstra-darbų po pamokų, 
nes kitaip jie bus atleisti iš 
darbo. Mokytojai jau atsilie
pė. Vidurinių mokyklų (High 
Schools) mokytojų susivieniji
mas pranešė savo nariams, 
kad nėra reikalo išsigąsti Jan
sono. Susivienijimas sako:

“Jausenas gali grasinti, bet 
kaip jis gali mus \ visus nu
bausti išmetimu ? Jeigu mes 
laikomės vieningai 
atleisti iš darbo
Yorko mokyklų mokytojus i 
palikti
Taigi, jo grasinimai yra tušti 
ir mes kovosime, iki išsiko
vosime aukštesnes algas”.

\ visus
itigu

jis negali 
visus New 

ii' 
vaikus be mokyklų.

Filmos-Teatrai

Meniniu atžvilgiu

ALTERATION
Experienced. Suits

9 A. M.—5:30

HAND

& Dresses 
P. M.

FRANCESCA DRESSMAKING
1049 Lexington Ave., N. Y. C.

(109-115)

Namų darbininkė. Patyrusi. Re
zidencinis viešbutis. Risk j raštinės 
darbo. šeštadieniais laisva.

380 Riverside Dr. MO. 3-1200
(Singer) (110-116)

Namiį darbininkė Patyrusi. 
Guolis nuosavam kambaryje. Pui *• 
kūs namai. Gera alga. 2 mokyk 
lankanti vaikai. Skambinkite pii 
10 vai. ryto ar po 6 vai. vak. f.

BU. 4-0710.
(110-116)

Slaugės, RN. prižiūrėjimo par
eigoms. Nuo 12-tos nakties iki 
8 v. ryto. Alga nenustatyta. Nuo
latinis darbas. Puiki proga ilgam 
bendradarbiavimui. 1543 East N. 4’. 
Avė., B’klyn. E V. 5-0304.

Narnų darbininkė 
Guolis nuosavam 
Prižiūrėti vaikus, 
darbininkus. $40 
sius paliudijimus.

TE. 4-0293
(113-115)

(110-116)

(abclnam. darbut L 
kambaryj. T. V.

Turimo ir kitus 
j savaitę. Vėliau- 

Larchmont.

Britas turtuolis iškėlė, kaip jis 
papirkinėjo New Yorko policiją..

C w Yorke keletas mene
atgal lankėsi Patrick de
Poer II arsi ey - Beresford,
m (itų amžiaus turtuolis, ki.
nieko nedaro, apart ti'anl
mosi po pasauli ieškant pi
smaginimo.

Jis dabai' grižo Londonan ir 
parašė straipsni sensaciniam 
laikraščiui “Sunday Graphic”, 
kaip jis papirkinėjo policiją 
New Yorke.

Harsiev - Beresford sako,

Matyti, kad pinigus pasi-

surinkąs, ir tie du policistai.
Horsley taipgi 

kaliais jis nesamdydavo tokio 
palydovo, bet visvien liepda
vo šoferiui vairuoti greitai. 
Tada, jeigu1 tik būdavo polici
jos sulaikomas, tai užmokė-

Pagaliau Komunistų 
jos vadai atgauna “social se
curity’’ pensijas. Taip yra pa
tvarkyta Social Security tary
bos. Laikinai sulaikytos pen
sijos buvo Fosteriuf, Mrs. Sa
die Van Veen Amter ir 
riems kitiems.

ketu-

UNIJOS LYDERIS 
PASIDAVĖ

Tony Anastbsio pagaliau 
pasidavė. Jis bosavo jūrinin
kų unijos Brooklyno lokale. 
Visus unijos reikalus atidavė 
unijos prezidentui kapitonui 
Bradley.

Praeitą savaitgalį, kai Kon- 
' greso atstovų butas nubalsavo 
. sumažinti Amerikos duodamą 
, užsieniui karinę pagalbą ant 
I vieno bilijono, trys vietiniai 
[ dienraščiai reiškė didelį ne
pasitenkinimą. “Herald - Tri
bune” sakė vedamajame 
straipsnyje, kad atstovų bu
tas padarė didelę klaidą; 
“Times” sakė, kad tai pavo- 

• jingas žingsnys, ir panašiai iš
reiškė ir “Post”. Kiek ma- 

■Į žiau jaudinosi “Telegram” ir 
“Mirror” bei vakarinis Hearst 
laikraštis. Tik “News”, kuris 
šiuo klausimu vadovaujasi sa
vo izoliacionistiniu (o ne tai
kos, kaip tai gali atrodyti) 
nusistatymu, reiškė pasitenki
nimą. “News” irgi stoja, kaip 
kiti komerciniai didlapiai, už 
kuo didesnį ginklavimą, bet 
norėtų, kad kuo daugiau būtų 
išleista pačios Amerikos gink
lavimui, o ne užsienio sąjun
gininkų.

samdydavo policini automobi
li su dviem policininkais 
lydėdavo jo taksi iš 
naktinio klubo j kitą, 
policinis palydovas .jam 
naudingas, nes tada

.skubinti, kiek tik norėjo, 
taipgi buvo užtikrintas, kad

ii' Jie 
vieno

Buvo

JO PATIES “TULŠĖMIS

ŠOKO NUO TILTO 
IR UŽSIMUŠĖ

Charles Loeb sugrįžęs namo 
rado išplėštą “safe” ir pavog
ta $700. Kas keista, tai kad 
“safe” buvo atidarytas jo pa
ties “tulsėmis”, kurios buvo 
padėtos rūsyje.

buvoPaul Hickin nukrito, 
nustumtas, ar nušoko nuo til
to, kuris eina skersai Queens- 
Midtown Expressway, ir užsi
mušė. Nors tiltas neaukštas, 
bet, matyt, Hickin galva pa
taikė į cementą.

New Rochelle, New Yorko 
susiedijoje, bus pravesta 17 
milijonų dolerių statyba. Bus 
pastatyta geležinkelio stotis, 
viešbutis
vieta dėl pastatymo 1,000 au
tomobilių.

kelios krautuves ir

MAISTO Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus i Lietuvą. Ypatingai patariame siųsti pa- 

kietą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. taukų (Armour kenuke);

1 sv. Armour bekono pirmos rūšies; 2 sv. Armour kumpio kone; 1 sv. 
kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon
densuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių miltų; ’4 sv. geriausios arbatos:
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakloto kaina yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntimu.

Kreipkitės j mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini
gus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

4 pusi. Laisvi (Liberty). Antrad., Birželio (June) 12, 1956

Valdžia ir vėl bando traukt 
profesorių Lamontą Į teismą

Federalinis teisėjas Ed
ward Weinfeldas praeitais 
metais išmetė profesoriaus La
mont© bylą, išteisino ji. 
tada buvo kaltinamas,

riuos jam 1953-ais metais 
kari statė McCarthy

New Yorko policijos komi- 
sijoįrierius Kennedy, kaip pra
nešama, susidomėjo straips
niu. kuris tilpo Londono laik
raštyje, ir pravedu tyrinėji
mą. Esą, .jis dar prašė Londo
no policijos viršininko išgauti 
iŠ Horsley - Beresford© pla
tesnes smulkmenas apie tą vi-

DU UGNIAGESIAINORĖJO $30,000, 
BET SUSITAIKYS UŽ $3.68 PAKLIUVO J BĖDĄ

Keturi Long Islando gele
žinkelio traukinių vartotojai 
norėjo prieš geležinkeli už-
vesti bylą už $30,087.55. Tiek Į 
buvęs vertas jų dvasinis ken
tėjimas, kai geg. 16 d. trau
kinys pavėlavo. Dabar jie sa
ko, kad jie sutinka visą da-

Ugniagesiai Angst ir Bu
tėnu prisipažino ėmę “dova
nas” nuo keleto žmonių už 
“patarnavimą”. Viso labo jie 
tokių dovanų gavę po $70.

K o m is i j o n i e r i u s Cavan agh
dovanas sugrąžino savinin-

Jis 
kad 
k ti
pa

is on grės in is
komitetas.

Taigi, atrodė, kad Lamon- 
to bėdos pasibaigė. Bet val
džia, kaip pasirodo, tuomi 
nepatenkinta ir bando vėl ji 
traukti atsakomybėn. Val
džios advokatai kreipėsi į ape-

T Capitol teatrą prie Broad
way ateina filmas “War and 
Peace”. Veikalas paremtas 
garsiuoju Tolstojaus veikalu. 
Ai- filmas prisilaiko to veika
lo dvasios, pamatysime veika
lui atėjus.
jis turėtų būti įdomus.

Tolstojaus knyga, sakoma, 
yra plačiausia skaitoma, Į 
daugiausia kalbų versta kny
ga išskiriant bibliją. Scenos 
filmuotos trijuose šimtuose 
skirtingų vietų ir trijose skir- 

Itingose studijose Italijoje.
Vienoje scenoje pavartota 

18,000 vyrų, dalis jų Italijos 
kariškiai, imti pavaizduoti 
“rusus” ir “francūzus” karius. 
Yra 60 rolių su žodžiais.

Ponų puota*’] m o scenoms 
sukvietė Italijoj gyvenančią 
buvusią rusų aristokratiją, 17- 
ųjų metų dipukus.

Princo Andrejaus rolę vai
dina Mel Ferrer, Henry Fon- 

Audrey
Hepburn vaidina Nataša, Ani
ta Eckberg gražuolės Ilelenės 
rolėje. Kelių kitų tautų akto
riai- ir aktorės vaidina greta 
amerikiečių.

Direkcija, produkcija, taip
gi buvo sudėtinė: Hollywood© 
ir Italijos filmų industrijos. 
Prodiuseriai Ponti - DeLau- 
rentis siu Paramount filminin- 
kais. S.

MILLING MACHINE 
OPERATORES 

PRIE STALO VIELUOTI 
GRĘŽIMO PRESO 

OPERATORES
Moterys tiktai iki 35 rn. amžiaus. 

Nuolatinis darbas, gera alga.

NATIONAL TOOL 
& DIE CO.

75 Airport Rd., Hartford, Conn.

HELP WANTED-MALE

RAKANDŲ DARBININKAS
Rakandų krautuvei. Kreipkitės 
vien tik patyrę. Gera mokestis, 

nuolatinis darbas.
kad da yra filmo Pierre,

prof. Lamontas lieka kaltu už 
paniekos parodymą Kongre
sui, tai yra, McCaythy’o komi
tetui.

Jėi Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 

j biudžeto sukėlimą.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Vincent O’Brien suimta 
kaltinamas pavogime automo
bilio, pabėgime užmušus žmo
gų automobilio nelaimėje ir 
nesidavime suareštuoti. Jis 
yra uostininkas ir tiktai 21 
metu amžiaus.

ir

REAL ESTATE

t

GOING
PLACES

jiems kaštavę sandvičiai, ka
va ir alus belaukiant trauki
nio !

NEW YORKO APYLINKĖS LDS) KUOPŲ

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

Birželio 17 Jone
Gražiame Sodie, Tyrame Ore v

Pikniko Pradžia l-ą> Vai. Popiet

BERNSON HARDWARE 
Žemiausios Kainos Kiele 

Galima Ant 
SADVICK 
DISSTON

PLUMB & STANLEY TOOLS 
Matykite Mus Dėl Sldlsaw 

Pilniausias Sandėlis Bayridge 
B. I*. S. MALIAVOS 

5805—8th Avė., B’klyn. 
GE. 5-9000

MASAŽAVIMO 
INSTITUTAS

Masažuojame bile dalj kūno. 
Amžius nerubežiuotas.

Sekamos lekcijos Liepos 2-rą, 
Katalogas veltui. 

Įsteigta 1916.
Lillian F.. Phillips, Direk. 

The Swedish Institute
Licensed by N. Y. State 

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

Mokytojai Daktarai ir 
Profesionalai. Circle 6-3191

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

Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje šlubo
je 5 rūmai, porčius, aliejinis pečius, 
7 bungalow vienetas, visi išforni- 
šiuoi. Turistai vasaros metu. Tessel, 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-4631

(109-115)

Visus Didžiojo New Yorko LDS narius irnenarius 
kviečiame į šį gražų saskridį labdarybės reikalui.

Long Island RO. 6-0910
(107-113

Stalioriai—Al. Patyrę vyrai, 
prie aukštos rūšies krautuvių ra
kandų ir staliorystės. Aukštos al
gos.

M. GERBER CONST.
395 Marcy Ave., Brooklyn 

EV. 8- 0208
(110-113)

Formalias prie kieto medžio už
baigimo darbų. Mūsų šapa gami • 
na aukštos rūšies krautuvėms ra
kandus ir staliorystės reikmenis. 
Turite būti patyrę prie pritaikymo 
spalvų ir galintis visą darbą ir pri
žiūrėjimą tvarkingai vesti.

M. GERBER CONST., 395 Marcy 
Ave., B’klyn 6. EV. 8-0208.

(110-113)

REIKALINGI 
PAGRINDINIAI VYRAI 

Patyrė budavotojai ir pagclbi.ninkai 
Kreipkitės prisiruoš? darbui 

7:15 A. M. 
THE FERRIGNO 

FOUNDATION COMPANY 
1800 Park St., Hartford, Conn. 

AD. 3-6273. ,

Staliorius. Jaunas, gera alga, ir 
kitos geros naudos. White Plains. 
Westchester.

Skambinkite; WIL 6-1046

(111-114)

RAKANDŲ APMUŠINETOJAI 
IR VALYTOJAI 

Patyrę, geri darbininkai 
Taipgi turime vietos dėl mokinių.

Gera alga, nuolatinis darbas. ■
TR. 6-8802 

(112-118)

MALE and FEMALE

GIVE $1 

HELP ELECT 
LABOR'S FRIENDS

■■■ \ -v.-

Joi
V -y.>, PE

Kasmočiii Pa vilione
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas padengimui 
delegatų lėšų, vykstančių į LDS seimą liepos 

mėnesi, Worcester, Mass- v 7 7 •

Iš Brooklyno (Williamsburg) busas išeis 1-ą vai. 
nuo Lituanica Square. Iš Richmond Hill 1:30 

vai popiet nuo Liberty Auditorium.

VYRAI-MOTERYS 
Fiziškai Tinkami 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki Šešt. kasdien, 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

840 — Second Ave., N. Y.C. 
Tarpe 19 ir 20 gat.

Slaugės. Vyrai ar moterysbJEp- 
gistruoti New Yorko valstijoj. Pri- 
vatiška sanitorija. Taipgi norime 
ir laisniuotų praktikuojaričių slau
giu. Graži vieta. KI. 9-8440.

(110-116)

Business Opportunity

Grožio Sultonas. Ideališka dėl poros. 
Brooklyne. Geras skaičius kostume- 
rių. Gera vieta; geras pasiūlymafc. 
Pardavimo priežastis, ženybos. 
kite tiesiai nuo savininkės.

AP. 7-8502. AP. 7-0686 a 
(113-11 L




