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“Ramiem SUDARO ŽMONIJAI PAVOJU,’’-MOKSLININKAIt

KRISLAI
St. Mackiewicz grįžta. 
Kai kam tai nepatinka. 
Birželio dienos Lietuvoje. 
Tautininkai paulios.

Rašo R. Mizara

W

ra Komunistas 
i-.a jis buvo i- 
as. Jis dirLo

'• e n i rna.

i tai

■Šeši maži vaikai gyvi 
| ožgriftti Brooklysie

Brooklyn, N. Y. — Baisi I South 4th St.
'nelaimė atsitiko antradieni Į —- J * ' . •

... j Williamsburgo srityje prie 
< i Marcy Ave. ir Grand Sf.
i- Extention. Ten yra kelias 

menesi grįš į | taisomas. Matyt, vieta ne- 
šta. i Lenki-1 buvo kaip reikia apsaugota.

mažų vaikų pradėjo 
“tunelį.” Kaip ten 

ikė, kad tas “tunelis” 
• ir užgriuvo ten 

esančius vaikus. Sakoma, 
kad ant vaikų užgriuvo 
apie 25 tonos žemių. Ne
laimė įvyko apie 6 vai. po 

’•jo vėjais, pietų.
pll m\i). O ir Lrr\rl7»l friii ciuiv.

ne-

prie- j Įgriuvo

John McKenzie, 9 metų, 
341 South 3rd St. <

Kai šita baisi žinia pa
siekė apylinkės gyventojus, 
susidarė didžiausias sujudi
mas. Atbėgusios vaikų mo
tinos isteriškai verkė ir 
šaukė.

Reikia žinoti, kad Marcy 
Ave. ir Grand St. Exten
sion apylinkė tirštai apgy
venta ir didžiausi vaikų bū
riai turi užplūdę visas gat
ves. Kadaise tai buvo apy
linkė, kurioje gyvendavo la
bai daug lietuvių. Pasku
tiniais keleriais metais

Paul Robesoną kaltina 
Paniekinime Kongreso

Washingtonas. — Nea- 
merikinis komitetas vien
balsiai nutarė įkaitinti ižv- 

c c «

mųjį dainininką Paul Robe
soną paniekinime Kongre
so Mat, Robesonas atsisa- 

atlikti komitetui politi

i (lyta ir apgriauta vieta ne- 
| buvo apsaugota nuo vaikų, 

į . kol kas nieko nesakoma.
! Bet turės būti surasti kalti- 
| ninkai.

Užgriūti ir žuvo šeši vai-
1 kai tarpe 5 ir 10 metų am-

Auto pramonėje nedar
bas nesulaikomai auga

Washingtonas. — Valdiš
kojo Darbo departmento 
taryba paskelbė, kad per 
praėjusią savaitę automo
bilių pramonė dar paleido; 
iš darbo 25,000 darbininkų. Į 
Apskaitoma, kad dabar 
randasi 210,000 automobilių 
pramonės 
darbo.

Taipgi 
mas, kad 
Harvester 
gamina žemės ūkio padar
gus, žada paleisti iš darbo 
daug darbininkų.

Net ir mažas radiacijos 
kiekis gali atsiliepti į 
viso pasaulio ateitį

PIRMAS TOKS PLATUS MOKSLINIS TYRINeJIMAS 
ATOMINIŲ BOMBŲ SPROGDINIMO PASEKMIŲ, 

KAIP JOS GALI ATSILIEPTI J VISOS 
ŽMONIJOS GYVENIMĄ

Washingtonas. — Čionai
darbininku be Paskelbtas labai pla-

4 - • .•, »i > +• o «i > \ i rot I z • 1 1 t A

gautas praneši- 
Inte r n a t i o n a 1 
kompanija, kuri

didmiesčio dalis.

Atmetė Kinijos pasiū
lymą dėl derybų

“Tai didelis smūgis Lenki- j 
jos egzilinės vyriausybės pres- I 
tižui ... Iš esmės tai yra dės- ■ 

. operacijos pagauto žmogaus! 1

Iš pavardžių atrodo, jog į

ame

du bus lietuvių tėvų vaikai. 
Tai Lorraine Stanikūnas 

| (gal Stankūnas), tik 5 me- 
, tų mergaitė, ir jos broliu- 
Į kas Michael, jau dešimties 
| metų. Jie gyvena po num.

O Mack i

< ra štiš. atsimo-

neseniai iš Anie)

grįžta

cki. kuris Kiti keturi žuvę yra:
•ikos grizo Ann Ortiz, <8 metų, 368islamų laik-
m “narkoti- 1

Rodney St.
John Kotav, 7 metu, 344

narkotikas”, i 
desperatas”.

South 4th St.
Louis Nitti, 6 metu, 317 z c /

rastis k riks- '

a vo

ispa-

metų, kai Lietuvoje žlugo fa
šizmas, kai ten liaudis paėmė 
; savo rankas šalies reikalus

Lietuvai priešiški 
žsienyje ragino sa- 
’s, minint birželio

rengti karališkus pietus, 
ulios jie ten tai ulios!

Tautininkai turės savo 
pe ir diplomatijos šefą 
iojantj kišenėje “Kybarti 

lūs”.

dienų perversmą Lietuvoj, po
teriauti ir pasninkauti.

Kai kurie žtnoimliai tai ir
'are — pasninkavo. Bet jie
^ioj pamate, kad tuomet, kai
.ne pasninkauja, tai jų vado
vai valgo ir juokiasi, — juo
kiasi iš pasninkautojo!

Dėl to pasninkas greit bu
vo pamirštas.

—— .— -
Dabar jau kiti laikai. Net

ir tie patys smetonininkai pa
keitė savo taktiką.
' Šiemet, minint Smetonos re
žimo nuvertimą Lietuvoje,
Amerikos lietuviškieji tauti
ninkai saukia į Washingtona
sąskrldį.

Jie žada šalies sostinėje su-

Na, tegu gi ir jie pasidžiau
gia tuo, kas įvyko Lietuvoje 
prieš IG metų.

tar- 
ne- 

i ak-

Sako, armija išskerdė 
Argentinoj daug žmonių

Iš Columbia respublikos 
pranešama, kad ten armi
jos kareiviai išskerdė daug 
kaimiečių centralinėje ša
lies dalyje. Tai buvęs kerš
to žygis. Mat, praėjusį mė
nesį partizanai ar banditai 
apsupę toje apylinkėje ka
reivių būrį ir keletą jų už
mušę. Armija 
nubausti visos 
valstiečius!

bes departmentas atmetė 
gautą iš Kinijos pasiūlymą, 
kad būtu sušaukta konfe
rencija tarpe mūsų valsty
bės sekretoriaus Dulles ir 
Kinijos premjero Chou En- 
lai. Atmetimas remiamas 
dviem primetimais Kinijai: 
ji neatsižadanti spėka iš
laisvinti Formoza ir dar vis 
tebelaikanti grupę ameri- 

j kiečių savo kalėjimuose.
I Kaip žinia, jau kelintas 
mėnuo eina pasitarimai Že
nevoje tarpe Kinijos amba
sadoriaus Lenkijoje Ping- 
nan ir Amerikos ambasado
riaus Čekoslovakijoje John- 
sono. Bet jie kol kas neda
vė jokių apčiuopiamų re- 

! zultatų.

nusprendė
apylinkės

Nicosia. — Kipro saloje 
minos sprogimas užmušė 3 
britus kareivius ir 7 kitus 
smarkiai sužeidė.

Londonas.—Britanija iš- 
deportavo graikų bažnyčios 
kunigą Macheriotis. Kalti
no. jį varyme propagandos 
už Kipro atsiskyrimą nuo 
Britanijos.

Argentinoj jau sušau
dytas sukilimo vadas

Buenos Aires. — Antra
dienį Argentinos valdžiai 
pavyko pagauti sukilimo 
vadą gen. Valle. Tuojau 
jam buvo sudarytas karo 
lauko teismas, kuris jį be 
jokių, ceremonijų nuteisė 
sušaudymui. Taip pat be 
jokių ceremonijų jis tą pa
čią dieną buvo sušaudytas. 
Kalbama, kad neužilgo bus 
suimtas ir kitas žymus su
kilimo vadas, gen. Tanco. 
Su juo irgi bus panašiai ap
sidirbta.

Nauja šluota, sako žmonės, 
geriau šluoja.

štai, Tarybų Sąjungos nau
jasis užsienio reikalų minis
tras šepilovas vyksta į Siyiją, 
Egiptą, Graikiją.

O Malenkovas tuoj vyks į 
Paryžių.

Spėjama, kad po Malenko- 
vo vizito, į
Chruščiovas su Bulganinu.

Visa tai rodo, kad darbas 
už koegzistenciją varomas 

I plačiu’ baru.

Francu z iją vyks

Nesą jokiu skirtumu 
tarp prez. ir Dulles

Washingtonas. —• Sekre
torius Dulles pareiškė, kad 
nesą jokių skirtumų tarpe 
jo ir prezidento Eisenho- 
werio. atsinešime į neutra- 
liškas šalis.. Buvo kalbama, 
kad skirtumų yra, kad pre
zidentas nenori viešai 
smerkti neutrališkas šalis, 
kuomet Mr. Dulles neseniai 
jas smarkiai kritikavo.

žmonės, valgydami tokį 
maistą, patys esti radiaci
jos paliesti. Komisija sako, 
kad toji radiacija gali susi
mesti į kaulus ir šiaip žmo
gaus kūne pagimdyti vėži
nius augimus.

Dar kitas dalykas. Moks
lininkai surado, kad ir X- 
ray vartojimas dentisteri- 
joje ir šiaip žmonių gydy
me nėra pakankamai ap
saugotas nuo radiacijos pa
vojaus. Jie pataria ir ragi
na X-ray vartoti tik labai 
retais ir būtinai reikalin
gais atsitikimais.

Aišku, kad šis Amerikos 
atidengimas

tus raportas apie tai, kaip 
atominių bombų sprogdini
mo paleista radiacija gali 
sudaryti visai žmonijai di
džiausią pavojų. Tyrinėji
mą pravedė net šešios Na
tional Academy of Science 
komisijos. Jų tyrinėjimas 
buvo toks platus, kokio iki 
šiol jokioje šalyje jokių 
įstaigų nebuvo atliktas. 
Komisijos buvo sudarytos 
iš žymiausių mokslininkų 
ir specialistų įvairiose mū
sų gyvenimo srityse. Jų iš
vados sujaudins ne tik vi-

Pustrečio milijono 
bedarbiy šioje šalyje

Washingtonas.— Papras-
PAUL ROBESON
išpažinti, atsisakyda-

atsakyti į komiteto tai, gegužės mėnesį kasmet 
atsirasdavo daugiau darbų. 
Tačiau šiemet to nepasiro
dė. Valdžia pripažįsta, kad 
šiemet per gegužės mėnesį 
šalyje buvo 2,500,000 be
darbių. Tai skaitoma blogu 
ekonominiu reiškiniu.

nę 
mas 
klausimą, ar jis priklauso 
prie Komunistų partijos. 
Be to, sako, laike apklau
sinėjimo Robesonas 
bėjo, kad komiteto 
yra reakcionieriai, 

I prasti amerikonai.

paste- 
nariai 

labai

Svarbi CIO unijų Michigan 
valstijos konferencija

Grand Rapids, Mich. — 
Praėjusį antradienį čionai 
prasidėjo Michigano valsti
jos CIO unijų suvažiavi
mas. Tai 160-tas eilinis su
važiavimas.

Į suvažiavimą su vyko 1,- 
000 delegatų. Jie atstovau
ja 750,000 narių, organizuo
tų j 600 lokalų. Tai dau
giausia automobilių pramo
nės darbininkai.

Konvencijon pakviesti 
yra kalbėti abiejų kapita
listinių partijų nacionali
niai pirmininkai. Manoma, 
jog tarp jų išsivystys svar
būs politiniai debatai.

Bet svarbiausia šiame su
važiavime tema yra nedar-

bo kilimas automobilių pra
monėje. Jau dabar apskai
toma daugiau kaip 220,000 
bedarbių. O vis dar nauji 
atleidinėjimai tebesitęsia. 
Kadangi tie bedarbiai yra 
unijos nariai, tai ši konven
cija negali praeiti pro šalį 
to klausimo nepalietus.

United Nations, N. Y.— 
Azijos ir Afrikos tautų blo
kas reikalauja, kad Saugu
mo taryba tuojau laikytų 
speciali posėdį ir paimtų 
Alžirijos klausimą svarsty
mui. Prancūzai, žinoma, 
tokiam žygiui griežtai prie
šinasi. Jie sako, kad Al-1 
žirija yra grynai Prancū
zijos vidujinis reikalas.

Jaunieji demokratai stoja 
už civilines laisves

Bostonas. — Praėjusią 
savaitę čionai įvyko visos 
Massachusetts valstijos jau
nųjų demokyatų suvažiavi
mas. Dalyvavo 100 delega
tų, kurie atstovavo 25 klu
bus su 2,500 narių.

Suvažiavimas priėmė pro
gramą, kuri taikoma De
mokratų p'artijai. Joje jau
nieji demokratai reikalauja 
plačios civilinių laisvių pro
gramos. Taip pat suvažia
vimas reikalauja, kad de
mokratai Kongrese balsuo
tų už atšaukimą Taft-Hart- 
ley įstatymo. Suvažiavimas 
pasisakė už suteikimą bal
savimo teisės jau n i e m s 
žmonėms, pasiekusiems 18 
metų amžių. Ypatingai.

smarkiai už civilines teises 
kalbėjo A. J. Cella, profe
sorius iš Harvard universi
teto.

Įvyks svarbi nacionalė 
NAACP konvencija

San Franciscp.— Birželio 
26 dieną čionai atsidarys 
labai svarbios ir gerai ko
vojančios už negrų teises 
NAACP organizacijos 47- 
ta konvencija. Organizaci
jos vadai sako, kad kon- 
vencijon prisius daug dele
gatų ir darbo unijos iš.įvai
rių Amerikos kampų. Jau 
gauta pranešimas nuo 32 
tokių unijų.

"i

są Ameriką, bet ir visą pa- mokslininkų 
šaulį. Apie įvairius pavo- apie radiaciją bus plačiau-

• • « v • • 1 J • • -Ajus nuo atominių bombų 
sprogdinimo radiacijos bu
vo maždaug tik spėlioja
ma. Šiandien turime moks
liškus įrodymus, kaip dideli 
tie pavojai yra.

Mokslininkai sako, kad 
net mažiausia radiacija yra j 
pavojinga. Kas baisiausia, 
tai kad ji kenkia ne tik 
tiems, kurie tampa jos pa
liesti, bet ir jų dar gim- 
siantiems vaikams. Net ne
reikia, kad radiacija būtų 
pajusta ir pastebėta. Tas 
ir pavojingiausia, kad ji 
veikia net ir mažiausiu kie
kiu, jos aukai nepastebint 
ir nejaučiant.

Kita šių mokslininkų ilgo 
ir plataus tyrinėjimo išva
da yra ta, tai kad kilus ka
rui ir pradėjus atomines 
bombas vartoti, gali susida
ryti tiek daug radiacijos, 
jog visa žemė gali pasida
ryti nebetinkama bent jau 
žmogaus gyvenimui!

Viena komisija tyrinėjo, 
kaip radiacija veikia van
denyje ant žuvų. Kita stu
dijavo radiacijos veikimą į 
oro padėtį. Ji surado, kad 
kol kas nemanoma, jog ato
minių ir vandenilinių bom
bų sprogdinimai turi 
kios nors įtakos į oro 
dėtį.

Svarbiausia komisija 
vo ta, kuri studijavo klau
simą, kaip radiacija veikia 
žmones. Jos padarytos iš
vados padarys daugiausia 
įtakos. Šiai komisijai vado
vavo įžymusis mokslinin
kas Dr. Warren Weaver.

Dar viena komisija stu
dijavo radiacijos įtaką į 
maistą. Ji surado, kad nors 
kontroliuojama radiacija 
gali padėti pakelti javų 
derlių, bet nesimato, kad ji 
pagelbėtų pagerinti gyvu- 

Kas, tačiau, 
pavojinga, tai

ko- 
pa-

bu-

svarbu ir
kad ir toji radiacija suda
ro žmonėms pavojų, nes

šiai komentuojamas ir to
liau studijuojamas ne tik 
Amerikoje, bet visose šaly
se. Taip pat aišku, kad šis 
atidengimas prisidės prie 
pastangų per Jungtines 
Tautas uždrausti atominių 

l ginklų gaminimą ir jų ban
dymą.

Visi taikos mylėtojai šią 
grupę mokslininkų nuošir
džiai pasveikins.

Žydy Kongresas siunčia 
delegaciją T. Sąjungon

Paryžius. — Pasaulio žy
dų kongreso prezidentas 
Dr. Goldman pareiškė, kad 
jo organizacija priėmė pa
kvietimą prisiųsti delegaci
ją Maskvon. Pakvietimas 
gautas nuo Maskvos rabi
nu. Klausimas dabar be
lieka, ar bus galima susi
tarti dėl delegacijos dy
džio ir ką toji delegacija 
norės Maskvoje iškelti.

Dr. Goldman yra ameri
kietis.
greso delegacija vyks Ta
rybų Sąjungon su tam ti
krais reikalavimais. Ypa
tingai žydai norėtų,'girdi, 
turėti teisę steigti ir išlai
kyti religines mokyklas. 
Bet kadangi kitos religinės 
sektos savo mokyklų netu
ri, tai abejojama, ar žy
dams būtų suteikta tokia 
nepaprasta privilegija.

Jis sako, kad kon-

PASIŽADA NESIPLŪSTI
New Yorkas. — Steven- 

sono ir Harrimano atsto
vai padarė sutartį, kad lai
ke kovos už nominacijas 
bus susilaikoma nuo kolio- 
jimosi ir šmeižtų. Kaip il
gai tos sutarties bus prisi
laikoma, jau visai kitas 
klausimas.

ORAS NEW YORKE
šalta ir apsiniaukę, gali 

būti lietaus.
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kad Lietuvoje išleistos kny
goje amerikiečio J. Bulio- 
Lumbio karikatūros. Kny
gos mes dar negavome — 
gal gausime. Žemiau talpi
name A. Vaivutsko raštą, 
tilpusi Vilniaus “Tiesoje,” 
kuriame rašytojas padaro 
tų karikatūrų neilgą ap-
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PASPORTO— 
AISVĘ

ne- 
vie-

*
Beskaitydamas Lumbio 

karikatūrų albumą prisi
miniau viena epizodą.

... Ii93c
sunkūs krizės metai Braži- 
lijoje. Platindamas spau
dą, vieną vėlų vakarą už-

Pai buvo

Lumbis iš tikro buvo po
puliarus lietuvių emigraci
joje. Aš pažinau JAV laik
raščio “Laisvės” , skaityto
jų, kurie tą dienraštį pre
numeruodavo vien dėl to, 
kad jame buvo spausdina
mos Lumbio karikatūros; 
kiti pažangieji laikraščiai 
persispausdindavo Lumbio 
piešinius; kažkaip į Pietų 
Ameriką patekęs jo kari
katūrų rinkinėlis, išleistas 
1923 metais, tol ėjo iš ran
kų į rankas, kol visiškai

J. Lumbis savo studijoje

Waterbury, Conn
Žinelės

Šiuo metu mūsų šalies valstybės departmentas 
išleidžia išvykti (neduoda pasporto) iš Amerikos nė 
no kairesnio asmens, kuris numatomas, kad yra i 
buvo komunistas, arba kuris tiesiogiai ar netiesic 
pritaria komunistiniam judėjimui.

Neišleidžiamas, sakysime, toks asmuo, kaip daini- nebuvo.
ninkas Paul Robeson. Šis dainininkas-artistas gyvena iš 
to, ką uždirba dainuodamas arba vaidindamas spektak
liuose.
teises, dėl to, kad jis stovi darbininkų judėjimo pusėje, Ibo.
tai jis valstybės departmental negeras ir jo neišleidžia ! patraukė pageltusiomis iš- 
iš šios ;alies niekur išvykti.

Ne tik artistas neišleidžiamas i užsienį, o ir 
pat jo koncertams neduodamos (neišnuomuojamos) sa
lės; jis neturi kur dainuoti. Kaikada padainuoja kur 
nors bažnytinėse salėse, tai ir viskas.

Makartistai prieš jį rengia net demonstracijas.
Pastaruoju metu dainininkas gavo daug pakvietimų

iš visos eilės šalių, kad atvyktų dainuoti—koncertai jam 
i rengiami. Jis gavo iš Anglijos visos eilės organizacijų,

gavo iš Prancūzijos, gavo iš Tarybų Sąjungos, 
je jo norima, kad apsiimtu vaidinti Šekspyro 
‘‘Othello.’’

Bet iis neišleidžiamas iš Jungtinių Valstijų!
Jis andai kreipėsi į teismą, bot federalinis 

atmetė jo bylą, sakydamas, kad jis, Robesonas, 
išnaudojo visų formalių reikalavimų, kuriuos jam

jo lūšną tolimame San Pau
lo priemiestyje. Lūšnos vi
duje blykščiojo gelsva 
spinksulės ugnelė. Mažieji 

'jau miegojo. Moters namie 
Ji vienintelė mai

tino šeimą, tarnaudama pas 
; turtuolius, nes vyras nie- 

Dėl to, kad Paul Robesonas kovoja už negrų | kur negalėjo susirasti dar- 
Mano dėmesį iš karto

Apie Lumbio gyvenimą, 
jo veiklą, jo asmenį albu
me rašo R. M'izara, gerai 
pažinojęs artimai bendra
darbiavęs su šiuo talentin
gu karikatūristu.

Man atrodo, R. Mizara 
visiškai teisus, 
mas,

baisus išgąs-
ant kalno —
Armijos ka-

Krasnovą, kad lietuviu

Vietinėje spaudoje andai 
buvo pažymėta keletas svar
besnių Įvykių. Vienos jų tur 
būt bus . svarbiausios, kurios 
pasilieka istorinės, kadangi 
apie 21 ypatos padėjo savo 
brangiausią turtą, ką turėjo, 
nekalbant apie ką kitą. Jie 
savo . gyvastį prarado. Taigi 

!gana skaudus Įvykis, kuris 
negali būti greitai pamirštas. 
Tai įvykis, kuris buvo 20 d. ( „ . . v 
rugpiucio, 19d5 metais. Birz.

d. Waterbury Republican 
til no aprašymas, kad visa tai 
Raudonajam Kryžiui kainavo 
netoli $2,000,000. Taipgi tilpo 
nekuriu žmonių vardai ir pa
veikslai, kuriems buvo atsteig- 
ta bizniai ir gyvenamosios vie
tos. Rodosi ir keletas lietuvių 
tame tarpe. Reikia pasakyti, 

daug nukentėjo, 
ypatingai iš tų, ką gyvastis 
prarado, beveik visi lietuviai. 
Mažai yra kitataučių, kadan
gi toji miesto dalis buvo apgy
venta daugiausia lietuviais.

rankų, veide 
tis, o viršuje ; 
Raudonosios 
rys. “Paskui 
Kolčaką, Denikiną, Judeni
čių nuėjo ir baronas Vran- 
geiis,” — skelbia parašas 
po karikatūra (52 psL). 
Įdomios, taiklios yra ir ki
tos karikatūros, skirtos šiai 
temai. *

Dailininkas atidžiai ste
bėjo ir teisingai vaizdavo 
savo satyrinėje kūryboje 
buržuazinės Lietuvos gy
venimą, partijų rietenas, 
buržuazines instancijas, ka
pitalizmo nešamą nedarbą, 
išnaudojimą, skurdą. Iš ti
kro šia tema albume yra 
labai įdomių, išradingai pa
darytų karikatūrų. Eilėje 
kūrinių Lumbis,parodė,kad 
Tarybų valdžia Lietuvoje 
1918-1919 metais buvo už
gniaužta imperialistų dum 
tuvų pagalba.

uždarbiaudamas, klajojo iš 
kaimo i kaimą. Sunkiomis 
sąlygomis kaime jam tepa
vyko įsigyti tik pradinis 
mokslas. Tačiau jį traukė 
menas — muzika, paišyba, 
ypač satyrinė paišyba. Jau 
1905 m. Rusijos revoliuci
nio judėjimo laikotarpiu 
Bulis nupiešė keletą pla
katų, vaizduojančių caro 
patvaldystės griuvimą. Jie 
buvo slaptai iškabinti Jo
niškio miestelio aikštėje. 
Bulis aktyviai dalyvavo 
ano meto revoliuciniame 
judėjime.

1913 m. Bulis emigravo į 
j JAV ir ten, Ročesterio 
i mieste, visa laika dirbo Tū- Į 7 c- v
| bu siuvimo fabrike. Nuvy- 
: kęs į Ročestei'į, jis taip pat 
■ aktyviai dalyvavo pažan- 
giosiosę lietuvių draugijose, 
rėmė ir platino spaudą, stu-

i dijavo marksistinę litera
tūrą.

Nuo 1919 metu spaudoje • v._ . , r . .
pradingsta Bulio pavardė. I 
Vietoje Bulio pradeda pa-

| sirodyti karikatūros su 
i Lumbio, ir satyriniai t__
1 raščiai su Raguočio pseu
donimais. Lumbis neturėjo!. v . . . . ..

tačiau neabejo- įšalviu įgyti specialaus me-! žmonių kovą piies iš- 
ir bostoniečiai ■ „inio ‘išsilavinimo, mokytis ! naudotojus. Daugelyje ka-

Lietuvai

į tas Amerikos lietuviams 
i Lumbis. Žinoma, Žuko ka- 
I rikatūru technika ir meis- 1 vtriškumas yra tobulesni, 

, karpomis nuklijuota lūšnos įvairesni, negu Lumbio.
. Šeimininkas arčiau! Jonas Bulis —• tikroji 

0nksulę ir džiu-1 Lumbio pavardė. Gimė jis 
kino: : (1883 m.) vargingoje Joniš

ka klijuoju Lunį- Į kio apskrities valstiečių šei- 
Sma-1 moję. Paaugęs Bulis pra- 

jgiau pasidaro, kai į jas pa-1 moko siuvėjo amato ir, juo

čia • sienelė, 
prinešė

veikale

teismasne-pa-
gal nas valstybės departmentą: kai visus formalius rei
kalavimus ten atliks, ir jei ir tuomet valstybės depart- 
mentas iam pasporto neduos, tuomet lai jis kreipiasi į 
teismą. Tam ims, žinom t, dar kokie metai.

Šiomis dienomis Kongreso Ne-amerikinis 
pasikvietė Robesoną, kad iis būdytų.

Paruoštame savo pareiškime, artistas
sakė:

“Mano kova už imsporta yra kova už laisvę—laisvę 
keliauti, laisvę užsidirbti pro gyvenimui lėšų, laisve kal
bėti, laisvę pasireiškti artistiškuose ir 
reikaluose...”

Ir tain toji kova tebeina. Kuo ji baigsis, dabar sun
ku pasakyti.

Tenka priminti tik tai, kad ne vienas artistas Robe
sonas nebegauna teisės keliauti užsienin—yra ir daug 
kitų amerikiečių, kuriems toji teise yra atimta.

bio karikatūras...

Lenktynes fondui sukelti
Sukėlimas Laisvei $15,- 

000 vasarinio fondo labai
i šlubuoja. Vajaus laiko be- 
jliko tik vienas mėnuo, o su- 
i kėlėme dar tik viena treč- 
jdalį nusistatytos sumos. Iš- 
i rodo prastai!

Bet vilties nenustojame.
! Paskutinėmis dienomis sti-

I dabar miestas Į) r a lenk,s 
Į Hartfordą su aukomis?”
i Hartfordiečiai puikiai pa
sirodė, ir nemanykite, kad 
jie jau rankas nuleidę

i lauks, kokios pasekmės pa-
• 1 • v 1 • 1 1 1 ••

karika
tūras buržuazinės Lietuvos 
gyvenimo temomis, kaip ki- 

cilė-1 no e^rane gyvai Hiatai visą

kolų lietas Į rimtu asmenų, kurie dar-

kultūriškuose sušuko,

pa
kai 

tuomet Tarybų Sąjunga susilpnės ir

SUNKU SUPRASTI
NIEKAM NĖRA PASLAPTIS, kad buržuazinis 

saulis labai laukė Stalino mirties. Jis manė taip: 
tik Stalinas mirs, 
su ja bus galima

Stalinas mirė prieš virš trejus metus. Šiandien 
Tarybų Sąjungoje veikia kolektyve vadovybė. Ši va
dovybė, išnagrinėjusi Stalino darbus, surado, kad daug 
jų buvo labai blogi Tarybų Sąjungos tautoms. Kolek
tyve vadovybė Stalina ir kai kuriuos jo darbus tiesiog 
pasmerkė, vadizmą, “asmenybės kultą” griežtai atmetė. 
Šalyje pravedė daug reformų, gerinančių žmonių buitį 
ir dar daugiau reformų žada pravesti.

Praėjus virš trejiems metams nuo Stalino mirties, 
Tarybų Sąiunga nesusilpnėjo, o sutvirtėjo. Šiandien, 
galimas daiktas, kad daug tų, kurie troško, kad Stali
nas greičiau mirtų, apgailestauja. Jie veikiausiai šian
dien norėtų, kad jis gyventų.

Ką gi šiandien, sakysime, aukštieji mūsų politikai 
galvoja? Ką jie kalba?

Jie galvoja, jie kalba, kad dabartinė Tarybų Są
jungos vyriausybė—kolektyvinė vyriausybė—jiems esan
ti pavojingesnė negu buvo Stalino vadovaujama.

Stalinas, girdi, nesijuokė, o dabartiniai vadovai 
juokiasi, šypsosi. Stalinas buvo Tito nustūmęs nuo so
cialistinių šalių bloko, o dabartinė vadovybė Tito (Ju
goslaviją) grąžino atgal į socialistinių tautų šeimą.

Stalinas linkui Indijos buvo nusistatęs nei šiaip nei 
taip—neturėjo aiškios pozicijos, o dabartinė vyriausybė 
Indiją paveikė tail), kad ji yra Tarybų Sąjungos ge
riausias kaimynas.

Na, ii’ matome, kaip daugelio mūsų šalies vadovų 
galvose įvyko mišinys. Nebežino jie pagaliau nei ką 
sakyti nei kaip nusistatyti. Kai kurie jų linkę manyti, 
būk Tarybų Sąjungoje (po Stalino pirties) neįvyko nie
ko nauja. Bet kiti sako: įvyko daug nauja ir dar įvyks. 
O kadangi ten vyksta nauja, tai ir Amerika privalo sa
vo seną nusistatymą daugeliu klausimų atmesti, nes ki
taip Tarybų Sąjungai bus užleista dar daugiau pozicijų, kaip 

pareina iš to, jau pralenkė abiejus. Ta 
buvo pirmi pasirodymai 

žinoma, dar pasi

nas iššaukė sau kieta kom-! 
netitorių. T’..... ' ‘
jame, kad ir bostoniečiai j 
savo garbės apgynimui dar- i 
buojasi rimtai. •'

Labai prašome kitų ko-
; “Andai pastebėjau Lais- 
. vėje Jaunučio koresponden
ciją iš So. Bostono, kur jis 

kad Bostonas sti
by tino Worcester}. Už įžei
dimą Worcesterio garbės 
iškaukiu Jaunuti i ‘dviko
vą.’ Laį būva taip: Jei So. 
Bostonas surinks pinigų į 
Laisvės $15,000 fondą dau
giau negu Worcesteris, tai 
aš dar šiam tikslui pridė- 

I siu $1,000, o jei Worceste- 
I ris surinks daugiau negu 
So. Bostonas, tai turės pri
dėti $1,000 Jaunutis.

“Žmonės sako: Ne tas 
laimi mūšį, kuris iššauna 
didelį šūvį pirmiau, bet tas, 
kuris iššauna paskiau...

J. Skliutas”
Skliutais yra vienas iš 

pačių rimtųjų veikėjų. Jo 
vadovybėje jau per keletą 
metų Worcesteris fondo su
kėlimui stovi pirmas po 
Brooklyno. J. Skliutas tuš
čiai žodžiais nežaidžia—jo 
žodžius seka darbai. Ne- 

! kantriai laukiame, ką at- 
i sakys Skliutui Jaunutis. O 
'Jaunutis taipgi yra unaro 
i prisilaikantis vyras. Tarp 
jų gali iškilti rimta kom- 
peticija. Bostonas yra daug 
didesnė kolonija už Wor-jkia iniciatyvos 
cesterį; gerai susimobiliza-'l kūmo pasidarbuoti, 
vę, bostoniečiai gali išlieti 
daug prakaito Worcesteriui. džiųjų piknikų įžangos bi- 
Pagyvensime, pamatysime, 
kas iš to i^eis.

Bet tas dar neviskas. Nu
skambėjo ir dar vienas sti- 

i prus balsas iš darbininkiš
kos krūtinės. .Štai jo ai-

minėtąsias. Šaukite vieni 
kitus į kompeticiją, pasiro
dykite, kad visur rūpina
masi dienraščio išlaikymo 
reikalu. Laisvė yra ne ke
leto .kolonijų dienraštis, bet 
visos pažangiosios Ameri
kos lietuvių vis u o m e n ė s 
d i e n rastis — kolektyvinis 
vadas - mokytojas. Fondo 
sukėlimas yra visos Ameri
kos lietuvių uždavinys.

Šiek tiek padangė prasi
blaivė iš abejonės miglų. 
Šiomis dienomis gavome 
stambesnių įeigų į fondą. 
Greit pamatysite7 dienraš
tyje. Tačiau esame labai 
atsilikę ir turime pasiryžu
siai darbuotis, kad sukelti 
savo nusistatytą kvotą.

Baltiniorėje įvyko pirmas

Pavyko gerai. Dar du di
dieji piknikai . Brooklyn o 
apylinkėje ir Bostono apy-

Kas daroma kitose koloni
jose, nieko negirdėt. Ne
gerai!

“Neseniai B o s tonas, 
krūtinę atstatęs, gyrėsi sti
by tinęs Worcester^, bet, 

matote, Hartfordas

daugelį kartų buvo pažymėta 
vietinėje spaudoje, jog fabri
kai pradeda dirbti (nekurie 
departmental) po 4 dienas Į 
savaitę; nekurie po 3 dienas Į 
savaitę, o kitus darbininkus 
paleidžia “ant pašaukimo”. *

Rengiamės vykti viešnagei!, 
New Havene; birželio 17 d. 
rengiami pietūs tėvams pa
gerbti. Gerai, draugai, mes. 
waterburieciai, rengiamės pri
būti kaip 1 vai. diena. 'Pasi
matysime I

J. Vilkaviškis

Chicago III.
dėl ko reikia 

pagerbti Nedvara!

Kurie Įvertina teatro 
ir kurie žino sunkų saviveikli

ni e n i n i n ko-a k to r ia u s ir 
į režisoriaus darbą, pilnai pri
taria Roselando Aido Choro 
ryžtui pagerbti ilgameti savo 
n ar j Juozą Ne d varą. Choro ''
korespondentas Dan Yla jau 
rašė, kodėl Aido Choras pa- 

i gerbs Juozą, bet svarbiausia, 
man rodosi, reikia įvertinti šį 
jauną talentingą rež išorių ir 
aktorių, Juozą Nedvara, kad 
niekad jis nebuvo taip reika
lingas mums, kaip dabar.

Turim Mildos Teatrą, kuo 
patogiausias patalpas teatrali
nei veiklai ir ugdymui pažan
gaus Chicagoje lietuvių tea
tralinio meno. Bet per sezoną 
pastatom du. tris, kartais ke
turias veikalus ar reikaliukus, 
neskaitant muzikalių, turėtu
mėm pastatyti keliolika ir vie-A 
na už kitą geresnius, net ir 
sudėtingiausius mūsų lietuviš
kus teatralinius veikalus, nes 
medžiagos (aktorių) Chicago
je turime gana apsčiai ir gana 
patyrusiii,

.Štai

buržuazinės santvarkos su- 
’ puvimą ir išnaudojimą, dar-; ninku

. Išgyvenęs šešiasdešimt 
metų, Lumbis miršta po 
sunkios ligos antrojo pa
saulinio karo metais (1943

Šiuo leidiniu Lumbis 
bar pasidaro žinomas 
Tarybų Lietuvoje.

I T ‘ ‘i • I-I-I I

da-
ir

ro-

zia ironija pliekia eurzua- 
zinius vadeivas, kapitalis
tus ir išnaudotojus.

Daug karčios teisybės 
i pasakė Lumbis apie Ame
rikos lietuvių gyvenimą. 
Principingai, su deginančia 
ironija ir neapykanta dai-

Lumbio dailės darbai’ 
do jo politinį subrendimą, 
yra įdomūs, daugelis jų ne
praranda savo aktualumo 
ir šiandien. Kaip 
mokslio kūryba, ne 
Lumbio karikatūros 
pakankamo meistriškumo, 
jose galime surasti nemaža 
meniškumo trūkumų, bėt 
jose giliai patraukia, sudo
mina jų politinis aštrumas, 
aktualumas, demaskuojanti 
jėga. Kai žiūri Lumbio ka
rikatūras, priešais akis at
siveria to meto gyvenimas, 
atskleistas kovingo satyri
ko - karikatūristo priemo
li ė m is. K a r ik a tū ra s ' 
aštrūs, sąmojingi paties 
dailininko paniški n i m a i, 
kartais eiliuotos satyros.

sava- 
visos 

yra

nę reakciją lietuvių emi
gracijoje . Tokios karika
tūros padėjo Amerikos lie
tuvių darbininkams pažinti 
priešus, jų kėslus, jų ap
gaulingumą, mokė neap
kęsti darbininkų vienybės 
s k a 1 dytojų, ivairiaplunks- 
nių dolerio tarnų.

Savo darbais Lumbis iš
kyla kaip nesutaikinamas 
kovotojas prieš tarptautinį 
fašizmą, kaip internaciona
listas. Tarptautinio fašiz
mo Įvairiose jo atmainose 
demaskavimas ir kova prieš 
jį, prieš, karą, atsispindi ei-

senu scenos vilku, 
mums tokių žmo- 
Nedvaras, nes 

neperda ilgiausiai turim,

l
.ik’

Labai svarbu pabrėžti, kad
Lumbio kūryboje matome

Visur galima didės- tą visuomeninį idealą—so- 
nę ar mažesnę pramogą su- cializmą, už kurį ir kovojo 
rengti ir galima turėti gra- dailininką 
žaus pasisekimo. Tik rei- ‘ 

ir paslan-

Beje, viršuj minėtų di

lietai yra platinami iš anks
to. Laisvės piknikui įžan- 

Brooklyne % prie var
pei’,kant bilietą kai- 

$1.00, o iš anksto per- 
Jsigykite bi-

Įėję Lumbio darbų.

. Visa ta maišatienė, mūsų nuomone, 
kad kai kurie mūsų šalies vadovai dar vis nesupranta, 
kad reikia ir reikės mums sugyventi su socialistiniu | Vėliau, 

‘pasauliu^- - .-------------- ------- ---------------------- _____ l.provins visi. Kažin, kuris j. .

tų 
na 
kant tik 50c. 
lietą iš anksto.

O tie, kurie negalėsite da
lyvauti piknike dėl kokių 
kitų užsiėmimų, būkite ge
ri ir nusipirkite nors po 
pikniko tikietą. Vistiek bus 
jūsų graži parama dienraš
čiui.

. Laisves .ĄdmįnįsUacįja

Apie 1919 metus gausiai 
pasirodo Lumbio karikatū
ros. . Dailininkas visų pir
ma atkreipia savo žvilgsnį 
ir savo plunksną demaskuo
ti užsienio interventus, pa
skelbusius kryžiaus karą 
Tarybų Rusijai. Jis rodo 
užsienio kapitalizmo bejė-

darbininkų valdžia Rusijo
je. Štai, viena iš albume 
paskelbtų karikatūrų, da
tuotų 1919 ir 
laikotarpiu.

.. Į pakalnę 
galingo smūgio 
rieda baronas 
Jis dar stengiasi

1920 metų

parrajon 
nuspirtas

užsilaikv-

Pažangaus Amerikos lic- 
! tuviu karikatūristo Lum- 
: bio kūrybinis palikimas yra 

i vertas respublikos 
dailininku dėmesio ir verti
nimo. Jis turi paskatinti 
dailininkus toliau vystyti 
kovingas Stepo Žuko, Lum
bio tradicijas, sustiprinti 
ir puoselėti satyros ir kari
katūros žanrą mūsų dailė
je. Grožinės literatūros lei
dykla, išleisdama Lumbio 
karikatūrų leidinį, padare 
labai reikalingą darbą.

A. Vaivutskas

Wa sh in g ton as.—Ga u ta s 
pranešimas, kad Libijos 
valdžia nutarė smarkiai 

I aprėžti užsienio propagan
dą. Bus draudžiama, pa-

Kaip matote, neužtenka 
rėti \ i'*n teatro rūmus moder
niškai Įrengtą ir gausia scene- 
ri.jomis teatro sceną, bot rei
kia, kad tam teatro kas nor 
ir veiktų. O kad veiktų. 
kia, kad tie veikėjai būtų re-f 
kompensuoti nors kukliais jų 
Įvertinimui pagerbimu banke
tais. kad jie matytų, kad tik- . 
rai juos gerbiam ir brangūs* 
jie mums, kaip mūsų laikraš
čių redaktoriai ir abelnai vi
suomenininkai. J

Todėl, kam rūpi pažangai 
Chicagos lietuvių teatro

i mas, .susirinkim i Juozo Ned- 
i varo pagerbimui banketą, ku
ris įvyks Mildoje, birželio 23 
dieną. Įžanga tik du doleriai, 
bankete pasikalbėsim daugiau.

Ex-aktorius

tu-

pastatuose.

^Buenos Aires. — Militari- 
niai teismai pradeda svars
tyti bylą 300 suimtų sulk 
lėlių. Daugelis jų, manoma, 
bus nuteisti sušaudymui. J

Laisvė (Liberty). Ketvirtu Birželio (June) 14, 1956



altušis

ŠVIESI PROPERŠA MIRUS

Rašytojas J. Baltušis ruo-' vienu savo žvilgsniu įvestų 
šia spaudai apsakymų rin-' tylą ir ramybę.
kinį “Parduotos vasaros,“ 
kuriame vaizduojamas bur
žuazinės Lietuvos 
sa md i n i ų gy ve n i m a s.

Prietemiais kle b o n i j o n 
ėmė šlamėti kunigai, visų

kaimo aplinkinių parapijų ir filijų
klebonai, vikarai ir k&men-

pateikiame ištrauką iš vie- dorini. 0 kai išaušo atlaidų
no stambesnių rinkinio ap
sakymu “Trys šulai.“ •Z k *

Red akcija

Klebono šeimininkė Ta- 
r jylia užkimo berėkdama po 
• virtuvę, begainiodama mer

gas ir atkviestas iš ubagy- 
no davatkas. Kaip viesu
las došinosi ji po visus na
mus, ir kur jau pasisuko, 
ten gargėjo pjaunamos žą
sys, spurdėjo nukirsta gal- 

apkumš- 
ž i o r a v o 
šaudė bu-

rytas, tuoj visais keliais ke
leliais pradėjo riedėti veži- 

; mai: vienkinkiai ir pori- 
•niai, prasti ir ant neišsau- 
! susiais pagrioviais, ratais 
piešdami moliną kelio nu
garą, šliurkšėdami pritvi
nusiose pravėžose. Vienas, 
kitas, trečias, o paskui jau 
pratrūko ištisom kirbinėm, 
pėsčiųjų voromis, kaip tva
nas koks. O gaudžiantieji 
bažnyčios varpai vis rūpino 
visus, šaukė skubėti.

dėjai? Kur ji dabar?—pa
klausė.

Ona dabar mergavo kaž
kur apie Vidugirius, ir aš 
nemačiau jos nuo anų me
tų. * T

—Gera buvo merga! Ne
graži, o gera, aukso širdies 
žmogus!

—Petrai. . . 
kai paleido?

—Paleido, 
paims.

—Už ką paims?
—Už tą patį...—vėl nu

sišypsojo jis. — Tik proper
šom po žemę vaikštau: pa
laiko, paleidžia, vėl paima...

Jomarkiniai ūžtelėjo vie
non pusėn, grūdosi prie il
go lentų stalo. Kažkas šau-

Persimainė mūsų Maldy- i kė plonu vištgaidžio balsu: ' 1 — A i • 1 . •• 1 — —

F. M a r cinke viči ui

o tave visiš-

ti k greit vėl

va gaidys, šaukė 
čiuota samdinė, 
karšti pyragai ir 
teliai trauktinės.
krosnis pleškėjo nuo ryto 
iki vakaro, nė iš tolo nesi- 
artink, i

—Ateikite visi nuodėmė-

ii u, nu lviu ncni- į peiMUVJ 
ir tik mainėsi joje ; ėjimais.

veršio užpakaliu, kiaulie
nos kumpiais, šviežių deš
rų ringėmis, tikrais ir ne-

1 tikrais zuikiais, ir vienas I 
dievas bežino su kuo dar. | 
Ugnis kūrenosi ne tik kle- Į 
bonijoj, bet ir sode, po at- ' 
virti dangum. Ten darė alų i 
paties klebono atvežtas alu
daris Skiauteris — žmogus 
liesas, nusuktu šonan sma
kru ir jau seniai girtas. 
Jam į talką priskyrė berną - 
Jokymą, kuris taip stengėsi I 
įtikti meistrui, kad vakare ' kaduginiu botkočiu: 
jau pats vos laikėsi ant ko-! —I-i-iš Germanija!. . 
jų ir tvoskė alum kaip ti-i —Neklausyk šito pijoko!

*Vas bravoras. Ant tvorų, J—kalbėjo kaimynei skarota 
J nt sprogstančių agrastų | jauna moteris. — Anądien 
krūmų medžių šakose vė-! parsivežiau, tik prikaičiau 
dino išnuogintus impilus ! juką ir susileido ant laito, 
pagalvės, talaškavo paklo-į Ne iš Germanija, is Lapia- 
dės ir antklodės — baltos, Į šilio jo puodai! Paėjėk, an- 
raudonos, mėlynos, gelto-1 tai, šimoniškiai parduoda, 

4 nos; austos langeliais ir eg-1 šitie tai su sąžinės kruope- 
lute, mikliai atsiūtos karbi- le molį suka.
niais, išdygstytos rožėm, 
tūlėm ir jau visiškai nema
tytom gėlėm.

Sujudimas buvo ir visoj 1 damas puodo šonus, kad jo 
maldyniškėj. Medi du k ė j! skambėjimas vėl sugrąžin- 
mūsų bažnytėlėj prisirinko I «avo pirkėjas, tik včliau^te- 
merginų, o paskui jas at
slimpino ir ne vienas ber
niokas. Pynė vainikus iš 
eglišakių, kadugio, pataisų 
sruogų, vienur kitur įmar- 
gindami mėlyna žibuokle

M arba baltu palazdos žiede- 
liu. Kiti jau kėlė sukibę 
sunkų vainiką, tvirtino prie 
didžiojo altoriaus, kurio vi
dury jojo ant balto žirgo 
šventasis Jurgis, trempda
mas po kojom baisų sma-

niškė neatpažįstamai. Bu
vo čia jau nebe Maldyniš- 
kė, o tikras iškeltų ienų 
miškas, skersai ir išilgai 
persiuvinėtas siaurais pra-

Krizeno iškinkyti i Kerzono pagirtas prepara
tas! Pasinaudokite pigiu 
atsitikimu!. ..

—Einam,—truktelėjo Pe- 
—Ė, puodukai, puoduke-, tras mane už rankovės, — 

liai, puodukėliai, puodžių- i pasižiūrėsim...
kėliai! — skrido pragertas 
puodų pirklio Katelės bal
sas. — Tik ka iš Germani- 
ja transportas atėjo; šilti 
išpakuoti, palivoti ir glazū
ruoti, i-i-š Germanija!

stintinis, gyvulių ir žmonių

telėj, tirštai nustatytoj puo
dais. Vieną jų laikė ant del
no ir negailestingai pliekė

Moterys ėjo šalin. Kate
lė žvelgė joms iš paskos lin- 

: guodamas galvą ir taip tvo- ' 1 -v 11*

apsiziurincias, jog Katelė 
visuose turguose plaka vis 
tą patį įtartiną puodą.

Staiga aš pajutau kažkie
no sunkią ranką ant savo 
peties. Pakėliau galvą ir 
pamačiau Petrą. Tai buvo 
taip netikėta, kad aš tik 
suklapsėjau akimis. Juk 
trejetas vasarų praėjo, kaip 
jį areštavo paskutinį kartą, 
ir nuo to laiko nei aš jo re
gėjau, nei girdėjau apie jį.

Rytoj - jo diena, di- 9 dabar jis stovėjo šypso- 
pavapi- i " J tiktaijos atlaidai.

Pašventory jau 
riais prigūžėjo visokiausių 
brostvininkų, baronkininkų, 
saldainių ir kitokio gero 
pardavėjų. Kaip grybai po 

lietaus, dygo brezentinės 
' būdos, rikiavosi stalai, suo

lai, o kur trūko stalų—ap
verstos lentų dėžės, apklo-

išvaka-

damasis lyg niekur nieko, 
patamsėjusiu 

i k ri t u s i o m v
akim

kiek

* ’1 * 
bėjai tu! —

Mano giliausia užuojauta velionio žmonai 
Agnes Marcinkevičienei, jų sūnums, 

marčioms ir anūkams.
Raminkis, brangi drauge!

Anastazija Paukštienę
— Miami, Fla.

Toronto, Canada
Labai daug serga.nčiu

Drauge Grubevičienė turė
jo labai sunkią operaciją.

Draugas F. Bočiulis randasi 
ligoninėje. Sako reiks pagulė

Mirė
Pereitą savaitę buvo palai

dotas draugas Kazakevičius. 
Jis buvo tik atvykęs pas sesu
tę iš Timniinso ir manė apsi
gyventi Toronte, 
širdies 
gyvųjų
amžiuje.

bet staiga 
priepuolis išskyrė iš 

tarpo dar nesename

Reporteris

v o kerzonai išbyrės! — už
gulė stalą valakininkas. — 
Deguto, matai, jis neišims,

—Kita ketvirtadieni, sa- P L. 7

kati, kitą ketvirtadienį! — 
nepasidavė vyriškis. — Po
nas Kerzonas pareiškė 
Tautų Sąjungoj: visi Belgi
jos ir Šveicarijos, Liplian- 
dijos, Garliavos ir Kurlian-

ti ir dėmėti! Už dvidešim- dijos profesoriai atsijuosę
ti centu lietuviškus tauti
nius plėmus kaip ranka be 

I ženklo išimam! Paties pono

Už ilgojo stalo stačiavo 
pusamžis vyriškis languo
tom kelnėm, dryžuotu švar
ku ir nubrizgusią kažkokio 
žvėries kailio a piką kle. 
Rankose laikė šlapią sku
durėlį, braukė jį pieštuku, 
kol ištepdavo visą, tada 
spaudė iš tūtelės kažkokį 
skystimą, tepė dėmes ,kišo 
skudurėlį į vandenį, skala- 

fvo ten ir traukė atgal, jau 
švarų, išvalytą. Žmonės 
kraipė galvas, kitas jau de
rėjo stebuklingojo skysti
mo tūtelę. Pro minią pra- 
silauže petingas valakinin
kas, atkišo milines ranko-

dirba naują preparatą. Ket
virtadienį bus gatava! Na, 
kas daugiau, kas daugiau? 
Ponas, traukitės iki ketvir
tadienio! Pasaulinės dė
mės už pusę lito, lietuviš
kus plėmus už dvidešimt 
centų! Nepražiopsokit pi- 

! gaus atsitikimo! Saugoki
tės padirbimų!..

Jo šauksmas dingo ben
drame ūžesyje, kadangi čia 
pat stovėjo raudonai jsalie- 
truotų dešrų pardavėjas, 
snaudė žilas vienakis senis 
su miegančio m gyvatėm 
buteliuose, typčiojo paaug- 
lis vaikėzas, užsimovęs ant 
abiejų rankų medi padės 
klumpes ir taukšėdamas jo
mis, žvangino rūdimis se
nos geležies pirklys, rėkė 
saldainių “pora-lyšna” spė-

išaugai išbini-! 
nusijuokė gar-

šiai. — Gera, matyt, klebo
no duona, a? Pusbernis, o; 
pusbernis, prie plūgo jau i 
laikas. Ne, sveikas gyvas!

—Tai ką, šventakupriui 
tos storu pakuliniu ir pasle-i kailį pardavei, a?

—Taip jau išėjo... Ar 
negerai?

—Ko gi negerai! — vėl 
nusijuokė jis. — Argi kle
bonas blogiau samdinių kai
lį dryžia? Pats siūliausi, 
tik neėmė: kleboniją, gir
di, apkrėsi bolševizmu. Tai 
nusisamdžiau Plundakuos. 
Vieta gera, tik labai toli ir

pusios savy tokių dalykėlių, 
nuo kurių ne vienam atlai- 
dininkui suplonėja kišenė. 
Ir čia visi plušo, skubėjo, 
grūmėsi dėl geresnės vie
tos, įtikinėjo vienas kitą 
žodžiais, o kai kur ir kumš
čiais. Ramus čia liko tiktai 
policininkas. Stovėjo jis sau 
pakilumėlėj, vidury mieste
lio rinkos, kažkodėl pra- Į vienkiemis — žmonių nėra 
mintos “Čirvij kalneliu,“ ir 
paniekinančiai žvelgė į pa- kaip?

Ropinėju ir
Xomis. Tik brostvininkams 

aršiau susiriejus, pasukda- 
| vo galvą ton pusėn, kad jau

gana.
Jis valandėlę patylėjo.
—Apie Oną nieko negir-

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Birželio (June) 14, 1956

rėjo ir tuoj atitraukė pre
kes toliau nuo stalo krašto.

—Tavo plėmas tarptauti
nis! — pasakė rūsčiai. — 
Jam preparatas dar neiš
rastas. Pasirodyk kitą ket
virtadienį, tada bus. Po
nas Kerzonas pasakė An
glijos seime...

—Išimk, bo kad vošiu 
botkočiu per seimą, visi ta-

O dar daugiau žmonių 
triukšmavo [ 
prie palapinių. Bažnyčioj, 
matyt, jau ėjo suma, ka
dangi pulkai vyrų stačiavo 
prie šventoriaus vartų; 
traukė pypkes ir pirktinius 
papirosus, dairėsi-, kaip ne
jučiom prasmukus į alinę, į 
“Blaivybės“ arbatinę, kur 
galima buvo gauti visko, 
tik ne arbatos. Kur jau
nesni, slinko arčiau palapi
nių, rinko “kermašavos“ 
dovanas. O pasirinkti buvo 
ko. Visi stalai tik ir žai-

paš v e n t o r y,

buliavo įmantriausiais sal- į 
dainiais —su popieriukais i 
ir be popieriukų, tik ant 
medinio koto' pritaisyti; 
tviskėjo apvalainiai ir ke
turkampiai veidrodėliai, šu
kos, virtinės stiklinių ir ka
rolių, auskarai, žiedai, viso
kiausi segtukai, skarelės, 
nosinėlės. Auksu spindėjo 
putnūs meduoliai, bolavo 
tąsūs riestainiai, tešliniai 
paukščiai ir kiškiai, arkliu
kai ir jau visiškai nematyti 
žvėrys, ružavai nuteptom 
nugarom, trim peilio kir
čiais padarytom kojom, 
sparnais ir pelekais. O iš 
viršaus, nuo plonų palapi
nės karteliu, leidosi. krūvos 
mediniu ir kukavimu ro
žančių, išsiuvinėti škaplie
riai, švino putos medalikė- 
liai . .

Akys lipo ant kaktos nuo 
tų visų grožybių! O, kad 
turėčiau nors keletą centų,! I 
Nors keletą centų! Supirk- i 
čiau viską nuo visų stalų, i 
susikraučiau į kišenes ir 
jau paskui grožėčiausi vi
sus metus, kad nė nepajus
čiau kaip ateitų kalėdos! 
Bet pinigų nebuvo. Jų, ma
tyt, neturėjo ir Petras. Tik 

i jis nė nesiruošė nieko pirk
ti. Priešingai, žvilgčiojo į 
viską paniekinamai, šaipy-1 
damasis. Kumštelėjo man i 
alkūne:

(Bus daugiau)

Draugas F. Laurusevičius 
pertempė muskulus ir nokiną 
laiką negalės dirbti.

Drauge Kuli 
dusi ligoninėje.

Žymiai pablogėjusi draugo 
Masio (vvestoniečio) sveikata.

Draugė O. Mažeikienė turė
jo nelaimę—susilaužė ranką.

Draugui K. Miškūnui, at
vežtam iš Port Arthur, pada
rė operaciją.

Draugas F. Jankauskas at-[žmonių nemokėti valdžiai 
sigulė ligoninėje. į taksu.

uan-

Roma.—Indonezijos pre
zidentas Sukamo pribuvo 
Romon. Jis grįžo iš Kana
dos. Jis čia pabus keletą 
dienų ir matysis su popie
žiumi.

Paryžius. — Pierre Pou- 
jade, Francūzijos fašistų 
vadas, patrauktas teisman. 
Jis kaltinamas raginime

ą

ih
i

New Haven, Conn

l athers Dav Pietūs

įvyks Sekmadienį

Birželio 17 June
Prasidės 1-mą valandą dieną

WEST HAVEN, CONN.
Bilietas $2.00 Asmeniui

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

mo.
KELRODIS; Atvažiavę j West Haven centra pasiklauskite 

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

Prašome nesivėlinti, būtume labai dėkingi.
kad visi susirinktumėte nurodytu laiku.
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MASSACHUSETTS LIETUVIŲ METINIS

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Angį įjos Lietuvių Komitetas

AVALON. N. J
POK1LIS ........

BIRŽFLO /j
JUNE.....JŽT B"

Sekmadienį, birželio 24 dieną traukiame pas 
Bekampius į Avalon, N. J. Ten Bekampiai, lau
kia mūs su puikiais pietais. Jie kviečia ir pra
šo atvažiuoti visus mylinčius linksmai praleisti 
dieną gražiame*’ pajūryje, jų vasariniame re- 
zort-e.
Bekampiai anksčiau buvo? suruošę pietus, bet 
pasitaiko blogas oras, nedaug svečių teatvyko. 
Todėl dabar rengia antru kartu ir tikisi susi
laukti daug svečių. Kuriems laikas daleidžia, 
nuvažiuokite šeštadienį- Bekampių rezorte yra
daug kambarių, nakvynėm patogu.

Pietūs bus duodami 12 vai. dieną
147 13th St., Avalon, N. J.

KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 
New Jersey miestų važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 mylių už Atlantic 
City bus AVALON.

lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva
žiuosite į Avalon, N. J.

Pas Bekampius galite patogiai praleisUvaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga.

^0%

Sekmadienį, Birželio 17 June, 1956
Prasidės anksti, 10 valandą ryto. Prašome nesivėlinti

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

ėsk

Jonas Sabaliauskas
ir

Ona Dirvelienė
Dainties duetus.

Būkite piknike ir 
išgirskite žymių 

dainininkų gražias 
daineles.

Ona Dirvelienė
Sopranas‘F

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass.

>1

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.

Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

T*



Moterys turėjo
gražy pobūvį

šeštadienio vakare, birželio 
vietos Moterų Klubas tu- 

šeimyninio pobū- 
kur susirinko tė- 
kiek pavienių ir 
papų“. Publikos

gražią 
sueigą, 
motinų, 
“grand

9 d. 
rėjo 
džio 
vų - 
jau
galėjo būti kiek daugiau, sta
lai buvo paruošti dėl daugiau 
svečių.

Moterys patiekė kaistą va
karienę su visokiais šaltais ir 
karštais pridėčkais. Vakarie
nė išduota laiku, maisto buvo 
ganėtinai ir vėliau atvyku
sioms.

Susėdus vakarieniauti, prie 
šoninio stalo sudainuota “Hap
py Birthday” ir “Ilgiausių me
tų”. Ne visi svečiai žinojo, 
kam dainos buvo skirta. Vė
liau vakaro pirmininkė paaiš
kino, kad d. Krunglys yra iš 
anksto ten rezervavęs stalą 
savo artimiems draugams, kad 
padaryti su prizą Antanui 
Aleksiejui jo gimtadienio i)’ 
antaninių proga. Stalą puošė 
labai gražios rožės iš Krung-

Iššaukta pakalbėti Antanas 
Aleksiejus, V. Kazlauskas, P. 
Krunglys, Reinhardtas. V. Če
pulis. Vaitkienė, Nečiunskas 
ir A. Bimba. Kalbėtojai dė
kojo moterims už jų gražiai 
suruoštą pramogą ir ragino 
toliau sėkmingai darbuotis.

Suzanna Kazokytė per dau
gel) metų 'pirkdavo savo tėve
liui kaklaraištį. Tėveliui išsi
skyrus )š gyvųjų tarpo, Tėvų 
Dienos papročiu, ji vis perka 
gražų kaklaraištį, bet dabar 
ji atneša i khibiečių rengiamą 
pramogą ii* ten išleidžia. Tai 
ji padarė ir paskutiniame pa
rengime. kas prisidėjo 
šios pramogos lėšų 
mo.

Vakarienės paruošimui 
sidarbavo: O. Čepulienė. 
Mikalaus, M. Yakštiene, 

•Smagorienė, S. Sasna ii' 
Petrikienė.

Rudens sezoną klubietės 
rengiasi pradėti su didele iš
kilme — būtent banketu, pa
gerbimui savo rūpestingos na
rės ir jos gyvenimo sankelei- 
vio, Reinhardtams, jų 45 m. 
pavyzdingo šeimyninio gyve
nimo sukaktyje. Banketas at
sibus 21 d. spalio mėnesio., 
Kultūrinio Namo Auditorijoj.

Klubietė

prie 
padengi-

pa-

lu. 
K.

Baigos diplomą ii' pa-

Baigė mokslą
Francine Audra Pakalniš

kytė, Prano ir Adelės duktė 
(buvusių maspethiečių Antani
nos ir Jurgio Zablackų anūkė), 
baigė mokslą Floridos univer
sitete.
žymius gavo birželio 4-ą įvy
kusiose mokslo baigtuvių iš
kilmėse Gainsvillėje.

Neteko patirti, ką jinai pa
sirinks savo užsiėmimui, žino
ma tai, kad ji turėtų galėti 
pasirinkti iš kelių. Ji moksle 
pasižymėjo daugelyje sričių. 
Nors istorija buvo viena jos 
mėgiamiausių studijuoti moks
lo šakų, matomai jai puikiai 
sekėsi ir pilietybės bei teisių 
klausimai. Ji iš savo mokyk
los yra buvusi pasiųsta valsti
jos sostinėn vieną dieną eiti 
aukšto “valdininko” pareigas. 
J tas pratimo valdininkystei 
pareigas būna parenkami tik 
gabiausi iš gabiųjų.

Muzikoje ji pasižymi jau 
nuo kūdikystės.

Francinei linkime laimingai 
naudotis įgytu mokslu ir dar
be vis augti.M D-ė

1

NewWko*zžfe8žferZlnl(«
Laisves pikniko žiniosMokslininkai apsilankė 

Amerikos vėžio institute
Keturiasdešimt keturi- moks

lininkai iš 24 kraštų^ apsilan
kė American Cancer Society j ga $1.00. 
patalpose, kurios randasi 521 
West 57th St., Manhattane. Į 

j Juos yjjatingą Įspūdi padarė 
į daugybė žmonių, kurie nemo
kamai ir savanoriai padeda 
vesti kovą su vėžio liga.

šitie mokslininkai čionai 
yra atvykę studijuoti ameri
kiečių pastangas nugalėti ve-

priėmę ir Tarybų 
mokslininkai apsi- 

Bet, sako

Buvo pakviesti ii- pakvieti
mą buvo 
Sąjungos 
lankyti Amerikoje.
draugijos pirminiu teas Dr. Ca
meron, jie per vėlai kreipėsi 
gauti Amerikon Įvažiuoti vi
zas ir todėl laiku negalėjo pri
būti. Ar jie kada nors vėliau 
gaus vizas ir atvyks, pirmi
ninkas nepasakė.

Paminėjo gimtadieni 
ir varduves

W o o d h a ve n o gy v e n to j as
Antanas Aleksiejus birželio 
8-ą minėjo savo gimtadieni ir 
ruošėsi už kelių dienų 
savo 
Aišku,

m as ? 
šiam

švęsti 
vardadieni, antanines, 

jautėsi smagiai misi- 
Kasgi nebūtų links- 

Kiekvienam p e r ž e n g u - 
5-ą j Į kryželį metų atėjęs
vienas gimtadienis tebe

sant sveikam, stipriam, lai
mingai tebegyvenančiam šei
moje, yra tartum’ didelė do
vana. . .

Tokiame ūpe esant kaimy
nų F. ir M. Krunglių pakvies
tas su žmona kur nors užeiti, 
jis mielai kvietimą priėmė. 
Pasiekus Liberty Auditoriją, 
jam pasiūlyta pažiūrėti, kas

Jis sutiko užeiti.
Pažįstamų tikrai rado, čia 

buvo būrys jų draugų, kai
mynų. Bet rado ii- tą. ko ne
sitikėjo: gražiai papuoštą i)1 
turtingai vaišėmis apdėtą sta
lą. Jautriai nustebino ji, kai 
tas, būrys užgiedojo 
“Hpppy Birthday” ir ‘ 
šių Metų”, ir
kad tai maloni jo žmona Mag
dalena iškirto 
š p osą—n e t i k etą

.1 am

sužinojo

jam tą gražu 
susitikimą su 

draugais ir kaimynais.
Draugiškiems A1 eksie j ams

: ne tik jų pobūvio dalyviai, bet 
I ir kitos ten pat Auditorijos 
j patalpose vykdytos pramogos 
[dalyviai reiškė linkėjimus su- 
' laukti dar daug sveikų ii' lai
mingų gimtadienių ir varda
dienių.

To paties linkime jiems ir 
mes. L. Rep.

Newark, N. J.
Elizabeth Skučienė birželio 

6-ą pergyveno operaciją. Ti
kisi, kad gal operacija bus 
pavykusi, tačiau pradžioje 
šios savaitės dar negalėjo nu
matyti, kada grįš namo. Ope
raciją jai darė St. Michael’s 
ligoninėje, High St. Lanky
mo valandos nuo 1 :30 iki 3.

Newyorkietis, demokratų 
deris DeSapio pareiškė, 
prezidento susirgimas 
rinkiminiu klausimu.

ly-

taps
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Dėkojame
Publikai Siūlomi Šerai Dėl

PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.

725 Peyton Building 
Spokane, Wash.

IŠPARDUOTI SU VIRŠUM

4 pu«L Laisvi (Liberty). Ketvirtu Birželio (June) 14, 1956

*1 Darbininkai eis įstaigon 
su reikalavimais

NEW YORK ‘
HELP WANTED FEMALE

Pirmoje vietoje prašome Įsi- 
tėmyti.1 kad perkant pikniko 
bili'etą prie parko vartų Įžan- 

Perkant bilietą iš
anksto Įžanga tik 50c. Pasi
rūpinkite 
a n k st o.

Įsigyti

pranešimą, kad iš 
atvyksta i piknikąBaltimorės

didelė grupė ^svečių. Philadel
phia pasisamdė dideli busą ir 
jau organizuoja pasažierius 
vykti Į pikniką. 'Tai turėsime 
iš tolimesniu kolonijų gražių 
svečių.

Daug yra pi;
platintojų. Jau1
H) bilietų ii' užmokėjo po

bilietu 
įvė po

Baltimore
M d.;

1
J

F. Lideikis
M. Urbon

side, N. J.; A. Mureika, Broo
klyn, N. Y.; P. Walant, Phi- 

Buknys, 
Radusis,

Unijų lyderių pasita 
rimas dėl vienybės

Pa. • P.
Brooklyn, N. Y. •. S.
Bayonne, N,

Dėkojame 
jams

platinto
ji' dėkojame pirkusiems

bilietu

Prašome ii tų Įsigyti po 
lietą, kurie būsite užimti 
tais reikalais ir negalėsite 

nike. Įsigydami
paremsite dienrašti 

ir nedalyvaudami
beta jūs 
fina asiniai

MIRUS

bi-

(la
bi

Įvyks pirmą dieną 
National Home & 
38th Ave., Wood

’$? J ‘ ’ AN. i .

Laisves Administracija

VA

Kelios dienos atgal čionai 
buvo atlaikytas CIO i)' AFL 
unijų vadų pasitarimas. Kal
bėta apie abiejų valstijos or
ganizacijų suliejimą Į vieną 
federaciją. Nors nacionaliai 
abi federacijos jau senokai 
suvienytos, bet New Yorko 
valstijos O O ir AFL tebevei
kia atskirai ir nepriklausomai.

Reikia žinoti, kad per abi 
organizacijas New Yorko 
valstijoje yra du milijonai na
rių - unijistų. Jų suliejimas Į 
vieną valstijos organizaciją 
būtu didelis žingsnis linkui 
pakėlimo darbo unijų vieny
bės.

Kitas tuo patim reikalu pa
sitarimas tarpe unijų lyderių 
bus laikomas liepos 17 ir 18 
dienomis. Manoma, kad po 
kito pasitarimo jau bus pra
dėti konkretūs žingsniai orga- 
n i š k a m s u s i vie n i j i m u i.

Maruinkeviciiii
Gegužes 31, 1956

Seffner, Fla.

giliausią užuojautą jo 
sūnums

F. ir J. Klaston

J. Linda
A. Bimba

šeimoms.
Bečis

žmonai’
William

M. & A. Simon y
M. Baganskiene
S. Večkys
J. ir M. Kupčinskas
A. A. Lideikis

—Great Neck, N. V.

H

Giedra ar lietus, piknikas birželio 17-ą 
Great Necke Įvyks, busas piknikan eis

Visi prašomi žinoti. jog

būtu
nežiūrint, 

Tam vra

Pikniko dienos negalėsime 
kaitalioti, nes kitomis pato
giomis dienomis sodas ir salė 
išduoti kitiems.

Piknikui busas- pasamdytas 
visokiam orui.

Piknikauti Kasmočių Įstai
goj (91 Steamboat Rd.) pa
togu ir lietingą dieną, nes sa
lėje ii- biznio Įstaigoje yra vie
tos keliems šimtams žmonių.

Pikniko rengėjų prašymas:
Nariai ir prieteliai, pasidar

buokite pripildyti busą. Dau
giau svečių atvyks, bus sma
gesnis piknikas. Ir apsaugo
site organizaciją nuo nuosto
lio. Bušo foras $1.50 (round 
tri])) vos padengia pasamdy- 
mo iškasti pripildytas kelei
viais. '

Kviesdami keleivius, Įspė
kite nepavėluoti. Busas ne
laukia: nuo Lituanica Skvero 
išeis lygiai 1 vai., nuo Audi
torijos 1 :30.

Iš Pirmosios

Tarybiniai dvasininkai 
aplankė Wall Strytą

Pirmadieni astuoni dvasi
ninkai iš Tarybų Sąjungos bu
vo pakviesti aplankyti Ameri
kos finansinę “širdį” —Wall 
Strytą. Jie pakvietimą priėmė 
ir buvo šiltai sutikti, 
buvo iškelti didel

Jiems 
pietūs 

First National City Bank pa
talpose. Visų kitų septynių 
dvasininkų vardu Nikolai nuo
širdžiai padėkavoįo tiems, ku
rie juos pakvietė ir vaišino. 
Jis papasakojo, kokių gražių 
ispūdžiųj tarybiniai dvasinin
kai parsiveš iš Amerikos.

R. A. Wilson, brooklynietis 
ugniagesys, iš gaisro išgelbė
jo 10 metų mergaitę, bet pats 
ją išnešęs gatvėje apalpo, 

j Mergaitė ir Wilsonas šiek 
įtiek apdegė. Abudu nugaben
ti ligoninėn.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas. Lietuvių Taut. Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd. Įvyks birželio 17 d., 1 vai. die
nų. Kurie nevažiuosite į 7-tos ap
skrities piknikų, Lawrence, tai 
prašome dalyvauti vietos piknike. 
Rengia Moterų Apšvictos Klubas. 
M. Potsienė ir T. Kaminskienė.

Ren'g. Kom. , (115-116)

Negrą rinitas kaltini 
mas mūsą šalies 
valdžiai

“NewNegrų leidžiamas 
York Age’’ laikrašti 
labai rimtą kaltinimą Ameri
kos valdžiai. Laikraštis sako, 
kad mūsų šalies vyriausybė 
tiksliai neprileidžia iš Azijos 
arba Afrikos atvykusių aukš
tų žmonių prie Amerikos ne
grų.

Šitokia taktika ypač ryš
kiai buvusi išbandyta sir to
kiais svečiais, kai]) Indonezi
jos. prezidentas Sukamo, Bur- 
mos premjeras Nu ir Ceilono 
ambasadorius 
Jiems nebuvo 
susipažinti su 
rų gyvenimu
civilines teises.

! Senatorius įves jau 
esąs gerai pasveikęs

Gautas pranešimas iš Wa-. 
shingtono, kad senatorius įves 
tuojau apleis Geo. Washing
ton ligoninę ir sugrįš New 
Yorkan ilsėtis. Kaip žinia, 
senatorius įves buvo operuo
tas birželio 1 d. Operacija 
buvo sunki ir pavojinga, kaip 
ir beveik kiekviena operacija 
ant vidurių. Bet ji gerai pa
vyko, ir senatorius patenki
namai sveiksta. Newyorkieciai 
linki savo senatoriui pilno pa
sveikimo.

NEW HAVEN, CONN.
Tėvu Diena, birželio 17 d. 

kurie klausėte per laiškus kas 
vietos, lai pranešame, kad bus 
siems,

Tie 
link 

vi
siems, tik pribūkite laiku, nes pie
tūs bus lygiai 1 vai. dienų. Gaspa- 
(ioriai ;r gaspadinės visi dirba, kad 
priimti svečius. Važiuodami klaus
kite kelio Jones Hill Rd., čia prie 
naujos mokyklos, pasisukite apie 
200 pėdų ir tuoj In’dian Grove Park.

(115-117)

Guncwadene. 
duota progos 
Amerikos neg- 

ir kovomis u z

Newyorkiete Mrs. Ciccinati 
minėjo savo 100 metų sukakti 
puotoje, kurioje dalyvavo jos 
šeima, 34 asmenys — jos vai
kai ir anūkai su savo vaikais.

Norwegian Embroidery 
& Gift Shop 

R. Hendrickson, savininkas 
5612—8th Ave., B’klyn. IIY. 2-7617 

Turime Norvegiški; lėlii;, pada
rome megztinius ant užsakymo. 
Antspaudinės medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir apslūliavi- 
mą.

Septyniolikos metų jaunuo
lis Victor Seraiio gavo Į nu
garą kulką. Spėjama, jog tai 
bus chuliganui grupės darbas.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

W44444OT4444444+MM444**

Transport Workers Unija 
pašaukė New Yorko Third 
Ave. Transit Korporacijos 
darbininkus masiniai dalyvau
ti valdinės public service ko
misijos posėdyje birželio 18-ą.

Posėdyje bus svarstoma pa
siskelbusios subankrutavusios 
firmos problema.

Kadangi posėdžiai vykdomi 
darbo metu, unija sako, kad 
visas tos firmos linijų darbas 
turi būti sustabdytas tą dieną, 
kad visi 3„500 firmos darbi
ninkų g.alėtuj nuvykti i posė
dį.

Unija jau buvo pasiuntusi 
i Albany masinę delegaciją 
praėjusi pirmadienį Du šimtai 
unijistų. ten keliavo reikalau
ti, kad (nežiūrint, kas bus 
padaryta su tomis linijomis) 
būtų apsaugotos darbininkų 
pensijos, darbas, uždarbis ii' 
kiti darbininkų išsikovoti pa
gerinimai. Visą tai turi užti
krinti tas, kas liksis linijų 
savininku. Gi firmoms terūpi 
tik šėrų kaina.

Third Ave. linos savininkai, 
stambiausia busų firma pa
saulyje, jau nuo 1949 metų 
skelbiasi esanti bankrute.

PAMYLĖJO GĖLES
Draugė Mažylienė praė

jusį šeštadienį susižavėjo 
žydinčiomis orientalinėmis 
aguonomis LKC gėlyne ir 
įteikė gėlininkui $1. 
kui!

Dė-

DIDŽIUOJASI 100 METŲ

Staten Island gyventojas 
Frederick W. Kennedy minė
jo savo 100-tą gijntadienį. Jis 
parodė laišką, gautą nuo pre
zidento Eisenhowerio kaipo 
pasveikinimą šios sukakties 
proga.

Business Opportunity

šemyniškas biznis — Bar ir Grill. 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
bariketams salė; įsteigta 9 m., iš
taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai. 
Pageidaujama pinigais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki 6 v. vak.
(110-112)

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

AP. 7-8502. AP. 7-0686

(113-119)

Ideal for couple. Groc. - Delicates
sen. Yorkville area. 6 days. Good 
income, low rent. Asking $6,500. 
Buy direct from owner, lock stock 
& barrel. 319 E. 93 St., Tr. 6-5057.

(115-121)

Rakandų Apmušinėjimo biznis. Ide
ališka porai. Pirkimui ar išnuo
mavimui. Įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vietos. Sa
vininkas gali būti jūsų pardavėju! 
$3,000. Biznis beveik užtikrintas, 
pirkite tiesiai nuo sav. 376 Atlantic 
Avė., B’klyn. (115-121)

NEW YORK O APYLINKĖS EDSJ KUOPŲ

PIKNIKAS
Visus Didžiojo NewYorkoLDS narius irnenarius 
kviečiame i šį gražų saskridj labdarybės reikalui.

Įvyks Sekmadienio Popietį

Birželio 17 June
Gražiame Sodie, Tyrame Ore \

Kasmočiii P a vilione
4-

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y,

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

mėnesi, Worcester, Mass- z

Pikniko Pradžia 1-ą, Vai. Popiet

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

vai popiet nuo Liberty Auditorium.

ALTERATION
Experienced. Suits

9 A. M.—5:30

HAND
&. Dresses 
P. M.

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

(109-115)

Namų darbininkė, 
zidencinis viešbutis, 
darbo. šeštadieniais

380 Riverside Dr. 
(Singer)

Patyrusi. Re-
Biskj raštinės 
laisva.

MO. 3-1200
(110-116)

Namų darbininkė. Patyrusi. 
Guolis nuosavam kambaryje. Pui
kūs namai. Gera alga. 2 mokyklų 
lankanti vaikai. Skambinkite pinu 
10 vai. ryto ar po G vai. vak.

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. 1548 East N. Y. 
Avė., B’klyn. EV. 5-0304.

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

TE.

<110-116)

(abelnam darbui), 
kambaryj. T. V.

Turime ir kitus 
j savaitę. Vėliau- 

LiU’chmonl.

MILLING MACHINE 
OPERATORES 

PRIE STALO VIELUOTI 
GRĘŽIMO PRESO 

OPERATORES

Moterys tiktai iki 35 m. amžiaus. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

NATIONAL TOOL 
& DIE CO.

75 /lirport Rd., Hartford, Conn.

REGISTRUOTOS SLAUGES
Privatiškos pareigos. Geros dir

bantiem sąlygos. Telegrafuokite, 
šaukite ar kreipkitės pas:

KATHARINE BILTZ
Bucks County Nurses Registry 

225 N. Pine St., Langhorne, Pa.
SKyline 7-2312 **

(111-11

Reikalinga moteriškė, prie peržiū
rėjimo, pakavimo ir pataisymų ant 
megstinių. Reikalingas patyrimas. 
Nuolatinis darbas. EV. 6-2893.

WEIDIG KNITTING MILL
54-01 Flushing Ave., Maspeth, L. I.

HELP WANTED-MALE

Superintendent. Reikalingas paty
ręs dėl 39 šeimų apartmonto. Ke
turių rūmų apartmentas, priskai- 
tant gerų algų, šaukite dėl pasita
rimo. PResident 3-1566. Tiktai va
karais.

(114-116)

REIKALINGI 
PAGRINDINIAI VYRAI

Patyrę budavotojai ir pagelbi.ninkai 
Kreipkitės prisiruoš? darbui 

7:15 A. M.
THE FERRIGNO 

FOUNDATION COMPANY
I860 Park St., Hartford, Conn. 

AD. 3-6273.
(111-117)

SUPERINTENDENT
84th St. 57 W. (Columbus Ave.) 
6 kambariai, renda veltui, alga.

Galintis padaryti mažus pataisymus. 
Garas, karštas vanduo.

Kreipkitės penktadienį ant vietos.

Frio rakandų užbaigimo. Patyręs 
j vyras. Mokantis visų darbų, ga
lintis viską prižiūrėti. Gera pro
ga, liberališkos apdraudos. J. M. 
A. Decor. ED. 4-1420. 447 Union
Ave., Westbury, L. I. <

MALE and FEMALE

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. dienų.

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

Slauges. Vyrai ai’ moterys. Re
gistruoti New Yorko valstijoj. Pri- 
vatiška sanitorija. Taipgi • norime 
ir laisniuotų praktikuojančių slau
gių. Graži vieta. KI. 9-8440.'

(110-116)

REAL ESTATE

Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje stul^L 
je 5 rūmai, porčius, aliejinis pečius* 
7 bungalow vienetas, visi išfomi- 
šiuoi. Turistai vasaros metu. Tessell 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-463 J 

v (109-115)




