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KRISLAI
Padėti J M. Karsonui.
Franco didžiuojasi.
Pavyko.
Komedija kapinėse.

Rašo R. Mizara

Per ilgus metus Laisvėje 
tilpdavo nemaža korespon
dencijų iš Lowell, Mass. Jų 
autorius buvo J. M. Karsonas.

Tačiau jau per ilgoką lai
ką jis nerašo. O nerašo dėl 
to, kad negali rašyti: supa
ralyžiuotos jo rankos.

Per ilgus metus J. M. Kar
sonas neturėjo kojų,’ o šian
dien — jau ir rankos pažeis
tos. Jis yra blogoje padėtyje.

Tai primenu dėl to, kad 
atkreipti mūsų žmonių dėme
sį i tą parengimą, kurį Mas
sachusetts valstijos pažangie
ji lietuviai ruošia rugpjūčio 4 
d. Maple Parke, Lawrcncuje.

Pelnas to parengimo eis J. 
M. Karsonui sušelpti.

į pramogą turėtų atkreipti 
dėmesio ir žmonės, toliau nuo 
Maple parko esantieji. Kurio 
išgali, turėtų pasiųsti J. M. 
Karsonui linkėjimų ir dova
nėlių.

Man rodosi, ir mūsų LDS 
kuopos galėtų šį draugą pa- 
jemti; J. M. Karsonas yra 
LDS narys.

Ispanijos fašistai iškilmin
gai atžymėjo 20 metų sukakti 
nuo to laiko, kai jie—remia- 

*;ni Hitlerio ir Mussolinio — 
sukilo prieš Ispanijos respub
liką.

Gen. Franko pareiškė, kad 
jo valdžia “yra geriausia, ko
kią kada Ispanija turėjo”.

Dėl to, kad Ispanija labai 
skursta, gen. Franko nesibai
do. Jis taip raminasi:

“Amerikos pagalba nuo da
bar pagreitins mūsų ekonomi
ni atsistatymą”.

Kodėl Amerika turėtų gel
bėti tą valdžią, kurią pastatė 
Hitleris ir Mussolinis, nesu
prantu.

Ar negražiau būtų, jei 
Amerika pasakytų Frankui: 
traukis šalin? Ar negeriau bū
tų, jei Ispanijoje atsisteigtų 
respublika, prieš kurią fašis
tiniai generolai pradėjo suki- 

^]imą 1936 m. liepos 18 d.?
i —:—

George Urbonas rašo iš De
troito, kad ten praėjusį sek
madienį įvykęs spaudos nau
dai piknikas buvo didelis ir 
gražus.

Smagu!

Viena iš juokingiausių ko
medijų neseniai buvo suvai
dinta Chicagos Lietuvių Tau
tinėse kapinėse.

Lozoraitis su generolu Ple
chavičium ten buvo nuvykę 
“pagerbti Jono Griniaus pa
laikus” ir ant jo kapo uždėjo 
vainiką.

Tik pagalvokite': prieš arti 
30 metų smetonininkų klika, 
kurioje aktyvią rolę vaidino 
Plechavičiaus, Dr. J. Griniaus 
valdžią smurtiškai nuvertė, o 
dabar ta pati būtybė jį pa- 
gerbia! . . .
. Lozoraitis taipgi buvo tos 

'^pačios fašistų klikos narys, o 
šiandien skaitosi “Smetonos 
pavaduotoju”, na, Ir jis ger
bia liberalą Griniui... t

Pagaliau ir mūsų valstybės 
sekretorius pripažįsta, jog pa
saulyje vyrauja nuomonė, kad

Amerika nepripažįsta, kad 
jos orlaiviai skraidinėjo 
virš T.S.R.S. teritorijos

Washingtonas. — Praei
tą savaitę Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Za r u b i h a s 
lankėsi Valstybės depart- 
mente ir perdavė sekreto
riui Dullesui protestą prieš 
Amerikos orlaivių skraidi- 
nėjimą virš Tarybų Sąjun
gos teritorijos. Jis A sakė, 
kad birželio Ta^aigoje ir 
liepos pradžioje sprūsmi- 
niai Amerikos orlaiviai 
skraidinėjo virš Lietuvos, 
Latvijos ir Bielorusijos.

Amerika dabar atsakė į 
protestą. Ji sako, kad bu
vo pravestas tyrinėjimas, 
kuris rodąs, kad jokių Ame
rikos orlaivių tuo laiku virš 
Tarybų Sąjungos teritori-

Seržantas McKeon girtuokliavo, 
sake jo bendradarbiai marinai
Parris Island, S. C.—Ke

li marinai, tarp jų buvęs 
seržantas, kuris pats su 
juom gėrė, liudijo, kad ser
žantas McKeonas nemažai 
vodkos išgėrė tą dieną, kai 
išvedė savo marinų naujo
kų kuopį į pelkes. Liudi
ninkai sakė, kad McKeonas 
visą dieną buvo blogoje 
nuotaikoje ir ieškojo prie
kabių. Jis išsivedė jaunus 
naujokus į pelkes, tuomi iš
liedamas savo susikrimti
mą ir pasipiktinimą.

McKeono advokatas Emile 
Zola Bermanas tvirtino, 
kad tie faktai nesvarbūs, 
kad svarbus yra tikvienas 
klausima: ar McKeonnas 
nedarė tk visa tai, 
kas buvo įprasta Parris Is
land stovykloje, ar nesekė 
įprasta tradicija. , Berma
nas sako, kad.jis įrodys, 
jog išvesti naujokus į nak

Senas socialdemokratas 
Juliuis Gerberis numirė
New Yorkas. — čia mirė 

Julius Gerberis, senas so
cialdemokratinio judėjimo 
veteranas. Jis turėjo 85 
metus amžiaus. Gerberis 
buvo vadovaujantis veikė
jas socialistuose dar Dėb
so laikais. 1936-ais metais 
jis ir grupė kitų atskilo 
nuo socialistų partijos, nes 
Normano Thomaso vadovy
bė jiems buvo -“perka iri.” 
Jie tada įsteigė Socialde
mokratų federaciją.
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Kairas. — Egiptas ir Al
banija susitarė, kad Egip
to kariniai laivai atvyks 
taisymo darbams į Albani
jos uostus. Tuose uostuo
se dirba ir tarybiniai tech
nikai, kurie padeda alba
nams.

ginkluotąsias pajėgas galima 
sumažinti.

Jas galima sumažinti dėl 
to, kad atominės ir hydroge- 
ninės priemonės (bombos) su
daro didžiulę jėgą • kariniuose 
pabūkluose. *

1 jos nebuvo.
Aukšti Valstybės depart- 

mento pareigūnai tvirtina, 
kad tai negalimas dalykas, 
kad Amerikos kariniai or
laiviai būtų skraidinėję virš 
Kauno, Vilniaus, Minsko, 
Pinsko ir kitų miestų ir So
vietai nebūtę nieko darę— 
pašovę juos arba privertę 
nusileisti.

Kai kurie Paryžiaus ir 
Londono laikraščiai teigia, 
kad Amerikos orlaiviai tur 
būt tikrai buvo virš tary
binės teritorijos, bet Sovie
tai tuo laiku nenorėjo su
daryti skandalo, nes tas su
puolė su generolo Twinin- 
go viešėjimu Maskvoje.

ties baudžiamus m a r š u s 
pelkėse buvo įprastas da
lykas.

Bermanas taipgi pasiprie
šino, kai prokuroras rodė 
teismui paskendusių mari
nų padidintas fotografijas. 
Gynėjas teigė, akd tos bai
sios fotografijos tiktai nu
stato teisėjus, prieš apkal
tintąjį seržantą, bet nieko 
konkretiško neįrodo. Jis 
dargi piešė McKeoną kaip 
didvyrį, sakydamas, kad 
kuomet pasidarė aišku, kad 
kai kurie skęsta, McKeonas 
su didele drąsa metėsi į pel
kes juos gelbėti.
Gynėjas teigė, kad tosjbai- 
aplinkiniai gyventojai gali 
įrodyti, jog per 50 metų 
niekas nepaskendo tose pel
kėse ir todėl McKeonas ne
turėjo jokios nuovokos, kad 
tokia tragedija gali atsi
tikti.

Naujas Britanijos 
ambasadorius čia

Londonas.—Britai atšau
kia iš Amerikos savo ligšio
linį a m b a s a d orių Roger 
Malkins ir naujuoju amba
sadorium bus Sir Harold 
Caccia. Jis iki šiol buvo 
užsienio reikalų ministeri
jos vice-sekretoriaus padė
jėjas/

Washingtonas. — Vals
tybės sveikatos pareigūnai 
sako, kad nėra žymių, jog 
polio epidemija iš Chicagos 
gali paplisti į kitas šalies 
dalis. Pačioje Chicago j e 
epidemija labiausiai siau
čia Tik vienoje miesto da
lyje, Pietinėje, kur gyvena 
biednuomenė.

Iš viso šalies plotme šiais 
metais jau buvo 3,365 su
sirgimai, o praeitais me
tais tuo laiku buvo 4,676.

Manila.. — Filipinų pre
zidentas Ramon Magsaysay 
priėmė pakvietimą apsilan
kyti Amerikoje. Jis tą vi
zitą padarys ateinančių me
tų pradžioje.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Londonas. — Britanija 
pasekė Ameriką ir atšaukė 
siūlymą padėti Egiptui fi
nansais stdtyti Aswano už
tvanką ir elektros jėgainę.

Washingtonas. — Visoje 
šalyje penktadienį buvo 
pravesti “anti-atominiai” 
pratimai.

Pittsburghas. —Plieno 
unijos prezidentas McDo- 
naldas priminė prezidentui 
Eisenhoweriui, kad jis pats 
1952-ais metais AFL suva
žiavime sakė, kad “In- 
džionkšinas neišriša streiko 
problemų.”

Washingtonas. — Prezi 
dentas Eisenhoweris išskri
do į Panamą, kur dalyavus 
Amerikos respublikų prezi
dentų pasitarimuose.

Rangoonas.—Buvęs prem
jeras U Nu pareiškė, kad 
Burma eis. prie .dar 
draugiškesnių santykių su 
Liaudies Kinija.

Lenkija tęsia ėjimą link 
vis didesnės demokratijos

Varšuva.— Lenkijos Ko
munistų - darbininkų par
tijos (PPR) centro komi
teto posėdyje sekretorius 
Edwardas Ochabas pasakė 
pagrindinę kalbą, kurioje 
jis sakė, kad bus tęsiamas 
ėjimas link platesnės de
mokratijos.

Tuo tarpu unijų organas 
“Glos Prace” (“Darbo Bal
sas”) sakė, kad unijos pra
eityje darė sunkias klaidas, 
kurios dabar taisomos. 
“Glos Prace” sako, kad 
praeityje unijų vadovai ne
sipriešino, jeigu atsirasda
vo biurokratų valdžios mi- 
riisterijose arba fabrikų di
rekcijose, kurie nesiskaitė

Popiežius priėmė francūzų 
pro-fašistu vadą Poujade

Roma.—Francūzijos pro- 
fašistų vadas Pierre Pouja
de tapo priimtas popie
žiaus. Poujade atvyko į 
popiežiaus vasarinę vilą 
Castel Gandolfo. Poujade 
kalbėjosi su popiežium apie 
20 minučių.

Poujade paskui pabrėžė, 
kad jis tapo priimtas ne 
kaip savo politinio judėji
mo vadas, o kaip “eilinis 
katalikas ir šeimos galva”. 
Su juom buvo jo žmona ir. 
vaikas.

Bet Romos spauda nuro
dė, kad popiežius neduoda 
asmeniško interviu eiliniam 
žmogui ir kad priimdamas 
Poujade popiežius tokiu bū
du pridavė “respektingu- 
mo” skraistę jo fašistiniam 
judėjimui.

Deli. — Indija gaus iš 
Francūzijos 150 sprūsmi- 
nių orlaivių lir taipgi tan
kų.

Londonas. — Britanijos 
parlamentas 319 balsų prieš 
246 parėmė Edeno valdžią 
dėl jos veiksmų prieš Kipro 
patriotus. Darbiečių frak
cija vienbalsiai balsavo 
prieš.

Belgradas. — Alžyro na
cionalistų delegacija sako, 
kad ji nepatenkinta. Neh
ru, Tito ir Nasseris savo 
bendrame pareiškime nepa 
sisake pakankamai aiškiai 
už Alžyro nepriklausomy- 
bę.

New Haven. — Iš kalėji
mo išėjo Smitho akto auka 
Robert C. Ekins, kuris sė
dėjo kalėjime 100 dienų. 
Vietiniai pažangiečiai su
rengė jam draugišką suti
kimą.

Washingtonas .— Prez. 
Eisenhoweris pasiuntė pa
dėkojimą TSRS preziden
tui Vorošilovui už linkėji
mus, kuriuos jis atsiuntė 
Liepos Ketvirtos proga.

su darbininkų gerove, rei
kalavo iš jų perdaug pro
dukcijos po sunkiomis dar
bo sąlygomis ir tt.

“Glos Prace” sako, kad 
tai todėl daugelis darbinin
kų prarado pasitikėjimą 
unijomis ir tai todėl Poz
nanės darbininkai, kai jų 
padėtis pasidarė sunki, iš
rinko delegaciją j Varšuvą 
siųsti ne iš unijų veikėjų, o 
iš darbininkų, kurie unijo
je neveiklūs.

Unijų laikraštis sako, kad 
tas viskas taisoma, bet ims 
laiko, iki visi darbininkai 
bus įtikinti, kad biurokra
tizmui tikrai daromas ga
las.

N. Chruščiovas dalyvauja 
kolūkiečių pasitarimuose

Maskva. —« K. P. sekre
torius Nikita- Chruščiovas 
dabar Sverdlovske, Uralu 
srityje, kur jis dalyvauja 
kolūkiečių delegatų konfe
rencijoje. Chruščiovas iš
skrido iš Maskvos į Rytus 
tuojau po to, kai atsisveiki
no su Rytų Vokietijos de
legacija. Buvo visokių spė
liojimų, kur jis išvyko, 
įskaitant gandą, kad jis 
vyksta Kinijon, bet dabar 
jo kelionės kryptis išsiaiš
kino.

Accra, Gold Coast. — 
Premjero Kwame Nkru- 
mah vadovaujama Konven
cijos partija, kuri stoja už 
tos negriškos šalies nepri
klausomybę, laimėjo rinki
mus. Manoma, kad Gold 
Coast su laiku taps pirma 
nepriklausoma respublika 
britų komonvelte.

Amerika “baudžia” Egiptą: 
atšaukė pašildymą teikti 

paramą užtvankos statybai
Washingtonas.—Dar sep

tyni mėnesiai atgal Ame
rikos valdžia pasiūlė Egip
tui finansuoti didelės Nilo 
užtvankos prie Aswano sta
tybą.* Amerika tada pasiū
lė Egiptui $56,000,000. Tik 
praeitą savaitę tas siūly
mas buvo pakartotas.

Bet dabar pranešama, 
kad Amerika siūlymą stai
ga atšaukė. Egiptas tos 
paramos negaus, jeigu ir 
prašytų.

Tai tuomi Valstybės de- 
partmentas, sakoma, nuta
rė nubausti premjerą Nas- 
serį, kam jis vis labiau 
draugiškas socialistinėms 
šalims, kad vis labiau pla
tina neutralizmo idėjas 
arabiškuose kraštuose.

Naciai naudojasi pasipiktinimu 
prieš JV kareivius Vokietijoje

Pasipiktinimu prieš ame
rikiečius karius naudojasi 
naciniai elementai. Jie 
įsteigė pogrindinę organi
zaciją, kuri vadinasi “Ko
vos grupė už Vokietijos ne-

Bonna. — Nors Ameri
kos karinė vadovybė ėmėsi 
tam tikrų priemonių suval
dyti kareivių chuliganiz
mą prieš civilinius žmones, 
pasipiktinimas gyventojų 
tarpe dar didelis. Per pa
skutines dvi savaites ame
rikiečiai kareiviai užmušė 
du vokiečiu, išniekino ma
siniai dvi jaunametes mer
gaites, išprievartavo dar 
kelias, sumušė tuzinus ci
vilinių, ir t. t.

Kaip jau buvo pranešta, 
amerikiečių karinė vadovy
bė paskelbė, kad nuo dabar 
kareiviai turi rastis bara
kuose po vidunakčio, o jei
gu ne, tai jie bus sunkiai, 
nubausti. •

Angliškas Tarybų Sąjungos 
žurnalas parsidavines čia

New Yorkas. — Dar pra
eitais metais Amerika ir 
Tarybų Sąjunga susitarė, 
kad amerikiečiai spausdins 
Maskvoje rusų kalbos žur
nalą “Amerika;” o Tarybų 
Sąjunga New Yorke anglų 
kalbos žurnalą “USSR.”

Sekančią savaitę tie du 
informaciniai žurnalai jau 
pasirodys kioskuose (sten
duose).

Sovietinis informacinis 
žurnalas “USSR” atspaus
dintas 25,000 kopijų. Jis 
iliustruotas, pirmas nume
ris ant viršelio turi Eisen- 
howerio ir Bulganino pa
veikslą, nutrauktą Ženevo
je.

Žurnalas redaguojamas 
dalinai Maskvoje, kur para
šoma dauguma straipsnių 
ir prirengiamos fotografi
jos, paskui sutvarkymą ir 
galutiną redagavimą pra
veda čia trys tarybiniai 
laikraštininkai su E. Ma- 
medovu priešakyje. Žurna
las kainuos 20 centų.

ORAS NEW YORKE 
švelnu, gali būti lietaus 

Valstybės department*) 
strategai, sakoma, mano, 
kad tas žingsnis žymiai su
duos smūgį Nasserio pres- 
tyžui.

Bet yra nuomonių, kad 
re.zultatai bus kaip tik 
priešingi. Tarybų Sąjunga 
jau praeityje pasiūlė finan
suoti tą užtvanką ir Nasse
ris dabar siūlymą priim
siąs.

Valstybės departmentas 
apie siūlymo ištraukimą in
formavo Egipto ambasado
rių Husseihą, kuris apie tai 
tuojau telegrafavo Nasse- 
riui. Nasseris tik sugrįžo 
iš Jugoslavijos namo karį i 
su Indijos premjeru Nehru, 
su kuriuom jis Kaire dabar 
veda pasikalbėjimus.

priklausomybę”. Ta grupė 
išsiuntinėjo įspėjimo laiš
kus Amerikos, karininkams 
ir ambasadoriui Conantui, 
kad ateityje bus pradėta 
ginkluota kampanija prieš 
okupantus.

Kad ta grupė nacinė, aiš
ku iš laiško tono, kuriame 
sakoma, kad “Šventa Vo
kietijos didžiojo Reicho že
mė bus apvalyta nuo pluto- 
kratų, bolševikų ir žydų 
tarnų okupacijos.”

Dag Hammarskjoldas per 5 
valandas tarės su Gurionu

Jeruzalė.— Jungt. Tautų 
generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas dabar lan
kosi Izraelyje. Jis turėjo 
penkių valandų pasitarimą 
su Izraelio premjeru Ben- 
Gurionu. Hammarskjoldas 
bandė išgauti iš Ben-Guri- 
ono pasižadėjimą, kad Iz
raelis neatsakys “masiniu 
kerštu,” tai^ra, platesnė
mis baudžiamomis akcijo
mis prieš Jordaną ir Egip
tą arba Siriją, kai įvyksta 
incidentas' pasienyje.
kad svarbus yra tik vie
nas klausimas. Ar Mc
Keonas nedarė tik visa tai,, 
Gynėjas teigė, kad tos bajf

Ben Gurionas sakęs Ham- 
marskjoldui, kad “Izraeliui 
nusibodo lopai, tai yra, lai
kiniai susitarimai, inciden
tų sulaikymai, trumpos pa
liaubos”. Izraelis norįs pil
nų taikos sutarčių pasira
šymo, sakė jis. Arabų kraš
tai, iš kitos pusės, tokių su
tarčių nenori, nes laikosi 
nusistatymo, kad Izraelis 
yra neteisingai okupavęs 
daug teritorijos ir yra 
agresorius. '
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DĖL TŲ, KURIE GRĮŽTA LIETUVON
PRIEŠIŠKOJ LIETUVAI spaudoj pasirodo straips

nių, niekinančių tuos piet-amerikiečius lietuvius, kurie 
grįžo į savo gimtąjį kraštą, į Lietuvą.

Bus gal kokia pora šimtų lietuvių, gyvenusių Ar
gentinoje, Uruguajuje ir Brazilijoje, kurie jau grįžo į 
Lietuvą gyventi. Daug jų dar vis tebegrįžta ir dau
gelis yra pakėlę sparnelius lėkti, kai tik pasitaikys 
proga. -

Dėl to kai kurie laikraščiai rašo: Sugrįžusieji nusi
vylė, nes nerado to rojaus, kokio tikėjosi. Kai kurie 
laikraščiai tuos žmones vadina “durniais.” Jiems kiek
vienas “durnas,” kuris myli savo gimtąjį kraštą, kuris 
nori gyventi ir dirbti su savaisiais. Išsigimę tie, kurie 
šitaip rašo, kurie žemina gerus žmones!

Mūsų laikraštis neagitavo ir neagituoja žmones 
grįžti į Lietuvą.' Kurie nori, tegu grįžta, jei gali su
grįžti, kurie nenori, lai gyvena ten, kur gyvena.

Mes žinome, jog pažangūs mūsų žmonės yra labai 
reikalingi ten, kur jie gyvena—nežiūrint, ar jie gyvena 
Pietų Amerikoje ar Šiaurės Amerikoje. Gi tie, kurie į 
pažangiuosius spjaudo smala, gero nedirba Čia gyven
dami, gero jie nedirbtų, jei ir sugrįžtų atgal į Lietuvą.

Na, o dėl tų, kurie jau sugrįžo, tebegrįžta ar dar 
grįš, galima tiek pasakyti: Didelė dauguma jų grįžta, 
nesitikėdami surasti ten rojaus. Jie grįžta gimtojon ša
lin visųpirmiausia tam, kad gyventi kartu su savo ar
timaisiais; jie grįžta ten dirbti ir savo darbu prisidėti 
prie Lietuvos žmonių (ir savo paties) gerbūvio pakėli
mo į aukštesnį lygį. Jie žino, jie jaučia, kad Lietuvoje 
jiems darbas užtikrintas, kad jie ten jausis laisvi ir gy
vens tarp savųjų, kur jiems suprantama kalba ir tradi
cijos, kur jiems mielas gimtasis kraštas.

Sugrįžusieji, kiek mes žinome, tuojau esti aprū
pinami butais, darbu pagal savo specialybę ir visokiais 
kitokiais reikmenimis.

Ar visiems sugrįžusiems vienodai naujas gyvenimas 
senojoj tėvynėj patinka?

Mes negalime to pasakyti. Gali būti, kad kai ku
riems nepatinka. Turime atsiminti, kad asmuo, išgy
venęs kitoje šalyje virš 20 metų, praleidęs ten pačią 
geriausią savo amžiaus dalį, pripranta prie tam tikrų 
ypatybių, kurių jis neranda sugrįžęs į gitmtąją šalį. 
Bet tai mažmožis. Tai laikinis dalykas.

Reikia suprasti, kad Lietuvoj žmonių gyvenimas 
kasdien eina geryn ir eis geryn. Jei šiandien kuris 
ir suranda kai kurių trūkumų, tai rytoj jie bus jau pa
miršti.

Bet niekinti, plūsti žmones-lietuvius, grįžtančius į 
namus, tegali tik didžiuliai tautos priešai!

RA KOSI PASITRAUKĖ
ILGAMETIS VENGRUOS Komunistų partijos va

dovas Matyas Rakosi pasitraukė iš tos vietos. Dabar tos 
partijos generaliniu sekretoriumi bus Ernbe Gero.

Rakosi turi įdomią praeitį. Į reVoliucinį darbinin
kų judėjimą jis įstojo 1917 metais. Vadinasi, per arti 
40 metų jis dirbo, veikė. 14 metų jis praleido Vengrijos 
kalėjimuose.

Kadaise Vengrijos teismas jį buvo nuteisęs mirtim 
Dėl to kilo protestai—protestai pačioje Vengrijoje ir 
visame pasauly. Amerikos miestuose darbininkai taip
gi protestavo. To pasėkoje Rakosi išliko gyvas.

Pasitraukdamas iš vadovo vietos, Rakosi sakosi, kad 
jis tai darąs dėl dviejų priežasčių: (1) senas amžius ir 
nesveikata, (2) klaidos.

Kai dėl seno amžiaus—Rakosi dar nėra labai senas, 
tik 65 metų amžiaus, Nesveikata, galimas daiktas, yra 
pašlijusi, nes reikia atsiminti jo gyvenimą: jis buvo 
sunkus.

Antroji priežastis — svarbesnis dalykas. Rakosi 
pripažįsta, kad jis buvo asmenybės kulto garbintojas ir, 
aišku, praktikuotojas. Jis, matyt, jautėsi stalinukas 
Vengrijoje. Ir Rakosi pripažįsta padaręs stambių 
klaidų.

Taip, Vengrijoje, kai ii patapo liaudiška respubli- 
' ka, buvo atlikta stambių klaidų. Jei ne kas kitas 
' tai Rajko teismas tatai parodė. Rajkas ir keli jo drau
gai buvo nekaltai nuteisti mirti. Rakosi, nori ar ne
nori, turi prisiimti jei ne visą, tai dalį kaltės dėl Rajko 
bylos.

Ryšių sutraukymas su Jugoslavija,‘per nelyg aštrus 
užpuolimas ant Tito* (Rakosi buvo vienas aštriausių Ti-' 
to puolikų)—kita stambi klaida.

Ir Štai, ilgametis veikėjas darbininkų judėjimo ei
lėse, kentėjęs daug, veikęs ryžtingai, šiandien Virį trauk
tis nuo scėnos.

Jo klaidos, be abejo, buvo atliktos ne blogais norais 
vadovaujantis, bet visvien buvo klaidos. ,

2 pūsi. Laisve (Liberty), šeštad., Liepos (July) 21, 1956 
f

LITERATURA-MENAS
J. Šimkus apie Lumbio karikatūrų 

albumą, išleistą Lietuvoje
Žymus Lietuvos rašyto

jas - kritikas Jonas Šimkus 
savo redaguojamame žur
nale “Pergalė” (Num.6) 
parašė įdomų straipsnį 
apie amerikiečio lietuvio 
J. Lumbio-Bulio karika
tūrų albumą, išleistą Lie
tuvoje. Spausdiname tą 
straipsnį, kad parodyti a- 
merikiečiams lietuviams, 
kaip Lietuvos žmonės ten 
v e r t ina nepamirštamąjį 
mūsų Lumbį. — Red-

Daugeliui s k a i tytojų 
bus didelė ir džiugi staig
mena Lumbio karikatūrų 
albumas, kurį išleido Gro
žinės literatūros leidykla. 
Staigmena ne tik dėl to, 
kad tokie albumai retai pa
sirodo, bet ir dėl to, kad 
pats karikatūrų autorius 
Lietuvoje beveik visiškai 
nepažįstamas.

Lumbis (tikroji pavardė 
Jonas Bulis) — Amerikos 
pažangus lietuvis, papras
tas darbo žmogus, savo ko
vingo m i s karikatūromis 
labai daug nuveikęs kovo
damas prieš reakciją Ame
rikos lietuvių tarpe, stip
riai demaskavęs ir Lietu
vos buržuaziją.

Jonas Bulis — gimęs ir 
augęs Joniškyje, pramokęs 
siuvėjo amato, aktyviai da
lyvavo , 1905 m. revoliuci
niuose įvykiuose, 1913 m. 
nuvyko į Ameriką ir, apsi
gyvenęs Ročesterio mieste, 
dirbo siuvėju vyriškų dra
bužių dirbtuvėje. Kukliai, 
nesiblaškydamas po šalį,. 
J. Bulis visą savo 30 gyve- j 
nimo Amerikoje metų iš
buvo tame pat mieste ir 
mirė 1943 m. gruodžio 30 
dieną.

Jau ankstyvoje jaunystė
je J. Bulis-Lumbis pasižy
mėjo karikatūristo gabu
mais, kurie ypač išryškėjo 
1905 m. revoliucijos metu. 
Gyvendamas A m e r ikoje 
jis aktyviai bendradar
biavo lietuvių darbininkų 
spaudoje, o nuo 1919 m. ė- 
mė paišyti karikatūras, pa
sirašydamas Lumbio sla
pyvardžiu, kurias dau
giausia spausdino Laisvės 
dienraštis.

Karikatūrų albume iš
spausdintoje 'įžymiojo A- 
merikos lietuvių pažangaus 
rašytojo ir publicisto Ro
jaus Mizaros įžangoje apie 
dailininką sakoma: /‘Kas 
Lietuvai buvo Stepas Žu
kas, tas Amerikos lietu
viams — Lumbis, tik pas
tarasis daug gausesnis, 
nes ilgiau ir kitokiomis są
lygomis gyveno”.

Jau iš šio apibūdinimo 
matyti, kaip aukštai savo 
publicistinį'. dailini nką 
vertina Amerikos pažan
gieji lietuviai. įžangos au
torius sako, kad Lumbis, 
nors ir paprastas darbinin
kas būdamas, buvo apsi
švietęs politiškai, “paži
no priešą, jo tikslus ir, ap
nuoginęs jį, parodė visuo
menei”. R. Mizara pabrė
žia, kad Lumbis savo kari
katūras atiduodavo spau
sdinti negaudamas jokio 
honoraro, šiuo būdu labai 
veiksmingai palai kyda- 
mas pažangiąją lietuvių 
spaudą Amerikoje.

Į gyvenimo pabaigą 
Lumbis, labiau išprusęs 
kaip dailininkas, piešė ne 
tik karikatūras, bet tapė ir 

portretus- R. Mizara rašo: 
“Keletą metų prieš jo mir
tį, užėjęs į jo studiją,, nu
stebau: kiek ten buvo jo 
kūrinių! Aliejiniai — ke
letas gamtos peizažų ir 
daugybė portretų: Markso, 
Engelso, Lenino, Stalino, 
Vorošilovo, L i b k nechto, 
Rozos Liuksembųrg, ketu
rių sušaudytųjų: Požėlos, 
G i edrio, Greifenbergerio, 
Čarno ir kitų”.

Lumbio karikatūrų albu
mas nepaprastai įdomus 
pirmiausia savo tematika, 
kuri išreiškia pažangių A- 
merikos lietuvių neigiamą 
nusistatymą buržuazinės 
Lietuvos atžvilgiu.

Pamenu, tai buvo, berods, 
1924 metais, iš Amerikos į 
Lietuvą grįžo liberalinių 
pažiūrų veikėjas gydytojas 
Bacevičius ir /apsigyveno 
Palangoje. Tuo metu į Lie
tuvą dar ateidavo beveik 
visa Amerikos lietuvių 
spuda, taigi ir “Laisvės” 
dienraštis. Man teko gana 
dažnai buvoti pas Bacevi
čius ir ten aš pirmą kartą 
susipažinau su “Laisve”. 
Kas labiausiai tuo metu 
man smego į galvą — buvo 
Lurhbio karikatūros. Savo 
piešiniu jos buvo primity
viškos, aiškiai rodė daili
ninko nepakankamą mo
kėjimą piešti žmones, jų 
judesius. Pamenu, pa
klausiau Bacevičiaus, kas 
gi yra tas dailininkas.

— Jis paprastas rank- 
pel n i s, savamokslis, — 
paaiškino Bacevičius. —- 
Bet žmogus su galva.

Gydytojo žmona man pa
davė pačios darytą albumą 
(iš laikraščių iškirptas ir 
suklijuotas karikatūras), 
kuriame, pamenu, mano 
dėmesį ypač atkreipė kari
katūra, kurioje vaizduoja
mas “patriotas”, tekėlu ga
landąs savo nosį ir už tai 
mokąs lietuviškos buržu
azijos atstovui Amerikoje 
10 dolerių. Mes visi ilgai 
juokėmės iš šitos karikatū
ros, nors Bacevičiaus poli
tinės pažiūros neatitiko 
karikatūros dvasios. Be
rods, jis sakėsi, kad dau
giau kaip 2000 dolerių pra- 
p i r k ę s į vadinamuosius 
“Lietuvos bonus” ir tuo 
būdu įgijęs teisę . grįžti į 
Lietuvą.

Lumbio karikatūrų jėga 
buvo ir tebėra pirmiausia 
ta, kad jis sugebėjo, kaip 
reta, sugalvoti sąmojin
gą satyriškai jumoristinę 
situaciją ir per ją demas
kuoti ideologinius priešus.

Šit albumo pirmoji kari
katūrą, nupaišyta 1919 
m. Trejetas lietuviškos

buržuazijos atstovų (tau
tininkas, klerikalas ir so
cialistas) atsiklaupę prie
šais merginą, kuri simbo
lizuoja Lietuvos liaudį. O 
mergina savo simpatijas 
reiškia darbininkui. Nuo 
kitų “jaunikių” ji ginasi, 
sakydama “Šalin veidmai
niai! Jūsų negaliu mylė
ti !” Karikatūros piešinys 
primityviškas, bet iš jo aiš
kiai matyti ir apsimetėlių 
veidm'ainystė ir jų komiška 
padėtis. Visumoje karika
tūra su nepaprastu ryšku
mu parodo Lietuvos liau
dies nusistatymą ir buržu
azijos užmačias, ir visa tai 
parodyta tokia šviesa, kuri 
labai nepalanki buržuazi
jai.

Verčiant albumą puslapį 
po puslapio matyti, kokie 
p o 1 itiniai, visuomeniniai 
klausimai labiausiai rūpėjo 
dailininkui: čia Lietuvos 
liaudies likimas, čia Rusi
jos išsivadavusių darbo 
žmonių padėtis, čia įvairūs 
santykiai pačioje Ameri
koje.

Lumbis visa širdimi pri-» 
taria Rusijos proletaria
tui, statančiam naują gy
venimą. Bet kapitalizmas 
ruošia intervenciją. Ir šit 
1919 m. pieštoje karikatū
roje dailininkas bando tai 
išreikšti. Piešinyje vaiz
duojama moteris (Liaudies 
Rusija) rūpestingai veda 
pirmyn berniuką (komu
nizmą). Prieš juos, su šau
tuvu rankoje, — pasaulio 
kapitalizmas, kurio atra
mą sudaro nesusipratę 
darbininkai. Visa situaci
ja taip sudaryta, kad nuo 
kapitalizmo kulkos turi žū- 
'ti pavaizduotoji moteris ir 
vaikas. Bet visai netikėtai 
milžiniška ranka atlaužia 
šauti pasiruošusiu kąpi- 
talisto galvą ir tuo būdu 
kapitalistų užmačios su
griaunamos. Ant tos milži
niškos rankos dailininkas 
užrašo: “Pasaulio darbi
ninkų klesa”. Šitaip Lum- 
bis teisingai ir vaizdžiai 
parodo, kaip anuo metu 
stambiausių kapitalistinių 
šalių proletariatas kliudė 
imperialistams v y k d y ti 
planus, sutriuškinti jau
ną Tarybų respubliką.

Keliolikoje karikatūrų 
Lumbis pareiškia savo di
deles simpatijas Tarybų 
Sąjungai, jos' liaudžiai ir 
pašiepia tuos, kurie kėsino
si į socialistinę valstybę.

Daug sąmojaus ir išra
dingumo karikatūristas pa
rodė demaskuodamas ir 
pašiepdamas lietuvių taf
tos antidemokratines jė
gas ir Lietuvoje, ir Ameri-

J. Lumbis-Bulis savo studijoje

Esame skaitę ir pasigėrė
ję daugeliu Seno Vinco vai
zdelių, apysakų ir poezijos 
kūrinių. Turime ir didelę 
knygą “Seno Vinco Raš
tai”, kurioje randame labai 
įdomių jo kūrinių prozoje. 
Tačiau, Senas Vincas yra 
ir poetas. Jis yra parašęs 
daug ir gražių eilėraščių, 
kurie yra išdraikyti laik
raščių puslapiuose, nepa
siekiami, kada norėtum pa
siskaityti. .Tai yra skriau
da autoriui ir dailiąją lite
ratūrą mylintiems skai
tytojams !

Į tą svarbų dalyką buvo 
atkreiptas dėmesys Lais-

VINCAS JAKšTYS
(Senas Vincas)

ves bendrovės direktorių 
tarybos. Rimtai apsvars
čius dalyką, taryba nutarė 
išleisti nors dalį Seno Vin
co poezijos knygoje. Knyga 
bus iš 128 puslapių, gra
žiais apdarais, kaina tik $1. 
Išleidimas bus atliktas pre
numeratos keliu-

Senas Vincas yra ilgame
tis Laisvės bendradarbis, 
sunkaus darbo ir vargo 
liaudies rašytojas, jos dva
sios stiprintojas kovoje už 

kos lietuvių tarpe. Pa v., 
dviejose karikatūrose jis 
parodo buvusį Dūmos at
stovą kun. Laukaitį. Pir
moje matome, kaip caras 
apdovanoja kunigą, kad ir 
jis ir kiti klerikalai padėjo 
žandarams Lietuvoje mal
šinti “kramolą”, o antroje 
matome tą patį Laukaitį 
su katarinka ir beždžione 
(A. Smetonos veidu), ren
kantį Amerikoje pinigus 
Lietuvos liaudžiai smaug
ti 1919 metais. Tada per 
Amerikos -kolonijas šliaužė 
Olšauskai ir yčai, laukai
čiai ir Žadeikiai rinkdami 
aukas tariamai “nepri
klausomai” Lietuvai kurti. 
Buvo nemaža ir darbinin
ku, kurie tėvynės meilės 
pagauti, aukojo sunkiai 
uždirbtus centus, tikėda
miesi tuo padėti Lietuvos 
darbo žmonėms. Karika
tūristas įspėja tokius neiš
manėlius ir parodo, kad 
aukų rinkėjai iš tikrųjų 
yra Lietuvos ir jos darbo 
žmonių priešai.

Labai aštriai Lumbis pa
juokia Smetoną, sėdintį 
ant Antantės šautuvų ir 
leidžiantį muilo burbulus 
apie lietuviškos buržuazi
nės kariuomenės narsa. 
Kitoje karikatūroje seny
va moteris, simbolizuojan
ti Lietuvą, sako jaunam 
vyrui, vaizduojančiam 
Lietuvos darbininkus: “Sū
nau, išmesk iš mano namų 
tą puodynę su dvokiančia 
smetona” ir ten pat nupieš
tas puodas su dangčiu, vai
zduojančiu A. Smetonos 
galvą. .

Sklaidant albumą prisi
mena daug praeities mo- 
itientų, kurie vienas po ki-

šviesesnę ateitį. Jis yra už<| 
sipelnęs visuomenės pa- j 
garbes, kurią mes, nors da-' 
linai, jam išreikšime iš
leisdami jo poezijos knygą.

Visų apšvietą brangi
nančių žmonių prašome 
prisidėti prie išleidimo 
Seno Vinco poezijos kny
gos. Jūs pagerbsite autorių 
ir turėsite jo grožinės kū
rybos knygą savo namuo
se, tik už vieną dolerį. Tuo
jau užsisakykite tą puikią 
knygą.

Prenumeratorių vardai 
bus knygoje atspausdinti; 
jie bus pagerbti kaip ap- 
švietos skleidėjai ir kaipo
išleidėjai tos knygos.

Knygą norime išleisti 
lapkričio mėnesį. Greit už
siprenumeruodami knygą 
padėsite Laisvei paskirtu 
laiku ją išleisti.

Prašome įsitėmyti dar 
vieną svarbų dalyką, bū
tent tą, kad už dolerį iš
leisti knygą prie dabarti
nės brangenybės yra nega
lima. Dedame kainą tik 
vieną dolerį todėl, kad su
teikti progą įsigyti ją tiem, 
kurie sunkiau finansiniai 
verčiasi. Tačiau, geriau 
finansiniai pasilaikantie
ji prisidėkite po daugiav| 
kaip su doleriu prie išleidi^ 
mo Seno Vinco poezijos 
knygos. i

Be tolimesnių ^pakvieti
mų, prašome siųsti užsa
kymus ir pinigus Laisvės 
Administracijai.

Aiškiai parašykite savo 
pavardę, kad teisingai ga
lėtume atspausdinti kny
goje. Taipgi teisingai pri- 
duokite savo antraša, nes 
knyga bus pasiųsta jums į 
namus.

Laisvės Administracija*
T** 

to statė ir stiprino Lietu
vos buržuazijos diktatūrą 
i r kuriuos dailininkas 
Lumbis aštriai ir sąmojin
gai pašiepė. Tiesiog nepa
mirštama karikatūra, vaiz
duojanti steigiamojo seimo 
darbą. Pro praviras duris, 
kuriose parašyta ‘Lietu
vos Steigiamasis Seimas” į1 
kambarį eina bežemis vals
tietis, kurį sulaiko kareivis 
su šautuvu. Valstietis 1 
klausia: “Ar jau ištyrėte, 
kad aš noriu valgyti?” Ka
reivis, stumdamas jį atgal, 
atšauna: “Nelįsk! Čia 
svarsto svarbesnius daly
kus!” Karikatūros gilu
moje matomi balsuoją živp- 
nės. Už ką gi jie balsuoja^ 
Pasirodo, kad jie kelia ran
kas už pirmininkaujančio 
pasiūlymą: . “Kas sutin-1 
kate, kad Lietuvoje būtų 
legaliz u o t a prostitucija, 
pakelkite rankas”. Šitaip 
sąmo j i ng a i parodydamas 
darbo žmonių ir buržuazi
jos interesų kontrastišku- 
mą, dailininkas ypač sar
kastiškai pabrėžia “ne
priklausomos” Lie tuvos 
svetimumą darbo liaud
žiai.

Labai taiklia 1921 metų 
karikatūra Lumbis dema
skuoja buržuazinę žemės 
reformą, kurios dėka dva
rininkai liko dvarininkai, 
o bežemiai — bežemiais.

Tokios aštrios ir sąmo- 
jhigos karikatūros, pč?^ 
“Laisvę’/ pasiekusios Lie< 
tuvą, masėse darė nemažą 
įtaką- Todėl jau prieš 1926 
m. rinkimus i seimą krikš
čionių demokratų partijos 
cenzoriai “Laisvės” nebe
leido įvežti į Lietuvą. . Po

(T^sa 4—tame puslap.)
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Skaučių stovykla po 
G. Washington© tiltu

Įvairios Žinios
Optimistiška nuomone 
apie žmonių sveikatą

■N. Y. miesto sveikatos ko- 
misijonierka 
nėr 
kad 
tais 
g i o.
dytų.

Grupė New Yorko skaučių 
įsteigė vasaros stovyklą keis
toje vietoje: po didžiuliu 
George Washington tiltu. Di- 
kokame plote, kur tiltas kaba 
virš sausžemio, randasi tan
kus miškas. Ten ir įsteigta 
stovykla. Ir vieta dar tuomi 
^era, sa’ko skaučių vadovės, 
kad tiltas apsaugoja jas nuo 
lietaus.

Vienas dalykas, kuris kiek 
kenkia stovyklai, tai triukš
mas, kurį sudaro tiltu įvedan
tieji automobiliai, autobusai 
ir sunkvežimiai, bet “mes prie 
to pripratome”, sako skautės.

IŠŽAGINTA IR NUŽUDYTA
Manhattan'e Jefferson na- 

■0piV projekte rasta išžaginta ir 
f nužudyta Miss Maiorino 

metų amžiaus. Spėjama, 
žmogžudystė įvyko
smarkios puotos, kurioje 
lionė, matyt, dalyvavo.

IŠŠOKO Iš LAIVO, 
BET NEPRIGĖRĖ

Rochester, N. Y

jog 
laike

ve-

Iš New Yorko uosto išplau
kusio laivo iššoko Miss Tand- 
heim, norėdama, matyt, nu
sižudyti. Bet staiga buvo pa
matyta ir išgelbėta. Sakoma, 
kad Miss , Tandheim serga 
nervų pakrikimu, kurį ji ga
vo karo metu Londone laike 
miesto bombardavimo.

.4 UŽGIRTI DU PROJEKTAI 
'A f

y Miesto planavimo komisija 
užgyrė Brook lynui du nauju 
namų projektu. Jų pastaty
mas kaštuos $26,000,000. Per 
abu projektu sutilps 1,775 
šeimos.

MOKYTOJAMS ATLYGINS

Dr. Baumgart- 
sako: Galimas daiktas, 
polio susirgimai 1956 ne
bus žemiau vidutinio ly- 
Gerai, kad taip išsipil-

New Yorkas. — Ameri
kos Raudonasis Kryžius 
praneša, kad keturi Tary
bų Sąjungos Raudonojo 
Kryžiaus nariai rugpjūčio 
mėnesį atvyks šion 
Keli Amerikos R. K. 
vai neseniai lankėsi 
bų Sąjungom

šalin, 
atsto- 
Tary-

Washingtonas. — Demo
kratų organas “Democra
tic Digest” sako, kad Ei- 
senhowęrio daktarai turėtų 
duoti kitą spaudos koferen- 
ciją ir išaiškinti, ką jie 
slepia apie prezidento svei
katą.

New Yorkas.—Amerikos 
spaudos redakcijose dirba 
75,000. Neskaitant speci- 
alinių negrų laikraščių, į 
ta skaičių ieina tik 38 ne- v C C
grai. Nors negrai sudaro į 
beveik 10 nuošimčių Ame- j 
rikos gyventojų. i

Nicosia. — Nacionalistai 
nušovė britų kareivį, kuris 
tapo užtiktas “kompromi
tuojančioje pozoje” kiprie- 
tės merginos kambaryje. .

Apšvietus taryba nutarė pi 1-j 
nai išmokėti algas, 21 moky
tojai, nors jos yra išlikusios 
iš darbo nuo vienos iki-37 die- j 
nų. Paaiškėjo, kad jos nesu- į cia’ 
sirinko dėl to, kad kaip nors jme a e- 
per mokyklų kaltę buvo susir- 

( gusios.

Cameo Teatras prie 8th Avė. 
ir 44th St., New Yorke, pra
deda operinių filmų festivalį. 
Ateinančią savaitę rodys “Bo
ris Godunov” ii- “Sadko”. Pro
grama bus keičiama kas sa
vaitė; naują pradeda šešta
dieniais.

Respublikos fondo pravesti 
tyrinėjimai parodė, kad ra- 
gangaudžių teroras ir juodieji 
sąrašai labiausiai siautė (ir 
dar dalinai siaučia) televizi
joje ir filmuose, bet žymiai 
mažiau scenos teatre.

Nurodoma, kad per kele
rius paskutinius metus eilė 
aktorių, kurie negalėjo gauti 
vietų televizijoje arba filmuo
se, visgi vaidino Brodvėjaus 
veikaluose. Tik labiausiai ži- 

‘ nomi pažangiečiai, kaip Ro- 
besonas, negali nei Brodvė
jaus teatruose vaidinti.

Dramaturgas Arthuras Mil- 
leris paskutiniu laiku negalė
jo darbuotis televizijoje, nes 
buvo “ant juodo sąrašo”, bet 
scenos teatre jo veikalai buvo 
statomi.

MIRUS

JONUI IVONAICIUI
(EVANS)

Reiškiame širdingą užuojautą likusiems liū
desyje sūnums ir dukterims, broliui, ir visiems 
giminėms. Linkime daug ištvermės pergyventi 

kandų gamtos smūgį.ta u

Vikutis

V. O. Bachuliai P. O. Malinauskai J
| O. Balzai* F. Maneliai
Į R. Barauskas J. F. Mockai
K A. L. Bėkešiai Moterų Klubas
B V. Balienė J. B. Shopiai

<
P. E. čėreškai Ch. Simaitis
A. Duobienė J. H. Stančikai
E. Dviobienė J. L. Totoriai
.V. J.. Greibiai A. Uscvičienė 

1

J. O. Griciai J. D. Vaitai
Ch. A. Gužauskai A. H. Velykiai

K F. J. Kont'eniai K. Žemaitienė
1 ' J. G. Labeikai J. M. žemaičiai 

t

New Britain, Conn.
Laiškai-žinutės

Vis daugiau ii* daugiau atei
na laiškų iš Lietuvos. Keletas 
dienų atgal vienas Laisvės 
skaitytojas aplankė nuo savo

žmonės duos šeimyniško po
būdžio piknikutį. Ne kartą 
teko pas juos užsukti, visuo
met svečius jie maloniai pri
imdavo, taip bus ir šį kartą. 
Bandome dvi, o gal pavyks 
tris mašinas sudaryti ten nu>- 
važiuoti praleidimui malonaus

Baltimore, ML
BALTIMORIETĖ gavo 
LAIŠKĄ Iš LIETUVOS

Gerbiama Laisvės Redakci
ja: Jeigu galima būtų, gal 
patalpintumėte šį laiškelį tik 
dėl to, kad atmušt pustagal- 
vių elementų melus, kur jie 
dar ir šiandien bliauja, būk 
Lietuvą burliokai, totoriai, 
kalmukai ąr dar ten kokie ki
ti valdo. Mano moteris gavo 
laišką nuo jos sesers Anelės 
Raugalienės iš Kupiškio rajo
no. čia iškopijuoju laišką 
taip, kaip jis skamba:

I

“Mylima sesute Karolina: 
Aš jūsų sesute Anelė ir visa 
mano šeima su begaliniu 
džiaugsmu sveikiname visus: 
Tave, vyrą ir brolį Joną iš 
tolimos Lietuvos ir linkime 
kuo didžiausios laimės ir 
džiaugsmo jūsų gyvenime.

“Labai, labai esu nudžiugu
si gavusi nuo savo mylimosios 
sesutės laišką, net iš džiaugs
mo apsiverkiau,
kad mano sesutė manęs dar 
neužmiršo, ir prisiuntė laišką 
iš už tolingo vandenyno. Nes 
nieko apie jus nežinojome ir 
net negalėjome gauti laiškų, 
nes manėm, kad nenueis. Nuo 
tavęs, sesute, gavome laišką 
vakar, t. y., liepos 2 dieną.

neblogai, 
Gyvename 

ir. 2

žinodama,

“Mes gyvename 
dirbame kolūkyje. 
—vedęs sūnus su šeima i 
vaikeliais, aš su vyru ir duk
tė, dvi dukterys išėjo už vyrų. 
Jauniausias sūnus tarnauja 
kariuomenėje. Visi esame 
sveiki. Tik žinoma ir aš jau 
paseilėjusi, visko mačiusi, to
dėl einu nebegalyn, tik dau-

Daž-

Dirbkite Arti Namų
Sutaupykite $104 į Metus ant Karfėrų

ORO-VEDINAMI
Naujai Išdekoruoti Ofisai!!

Puikios Aplinkybės 
Arti Namų!

Ar neieškojote tokių gerumų? 
Mes turime jums NUOLATINĘ vietą.

(Moteriškės) 
STENOGRAFISTĖS 

TELETYPE-DICTAPHONE OPERATORĖS 
TVARKYMO DARBININKĖS

Kodėl nepašaukti mane—RAvenswood 8-1000 
Arba ateikite asmeniškai pamatyti mane

COMBINED INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA 
5316 Sheridan Road, Chicago, Ill. 

Henry Covyeau—Personnel

“Miela sesute Karolina, tar
dama paskutinius žodžius, dar 
sykį linkiu jums linksmo ir 
laimingo gyvenimo, tegu šiuos 
mano paprastus, bet iš gilios 
širdies einančius , žodžius ne

dviejų seserų nuo Griškabū
džio apylinkes. Pirmieji laiš
kai rašomi menkai, rašysian
čios daugiau apie tai, kaip 
jos ir kiti žmonės gyvena. Ta
čiau jau viena

Komedijantas sužeidė 
komedjjantą

Komedijantas Dean Martin 
taip spyrė savo draugui Jerry 

(Lewis kojon, jog pastarojo 
du vienos kojos pirštai 1 . 
smarkiai sužeisti. Abudu sa-1 gotai.1 bet gyventi galima, ti naujų mokyklų keturiem 

kad nelaimė įvyko nety-i Džiugu, kad per tas 
“besitrankant” komiška- gas pradeda pralysti 

pas savuosius.

Einamuoju penkmečiu
pasisako tvir- Tarybų Sąjunga planuoja

tapo tai. kad ji gyvenanti ne ba- valstybės lėšomis pastaty-

uždan- milijonams studentų.

giau paruošiu valgyti, 
nai susergu. Jei tik eina laiš
kai, tai dažniau ir dažniau su 

j mielu noru rašysime.
“Sesutė prašei suieškoti me

trikus. Tai iš paskutinių jėgų 
pasistengsime tai įvykdyti, su
rasti ir nusiųsti. Metrikų rei
kės važiuoti i Wilniu, nes Ku
piškyje nėra, sj prašymą tu
rėsiu' tau Įvygdyti ir kuo sku- 

eina
laiškas. Taip pat siunčiu svei
kinimus ir linkėjimus nuo' Ak
vilės Gručienės.

Į ša putodamos jūrų bangos pas 
jus Į jūsų tolimąjį kraštą.

“Sudie, mano brangi sesute 
ir broliukai, jūsų išsiilgusi se
sutė Adele Raugaliene.”

čia turiu pridurti, kad mū- i 
sų laiškas ėjo Į Lietuvą ilgiau 
negu iš Lietuvos pas mus. Mi
nėta laiške, kad jie gavo nuo 
mus 2-rą dieną liepos, o išlei
do 3-čią liepos, o mes gavome 
13-ą liepos, tai greičiau negu 

į mes manėme gauti.
Vs.

bus geros. Taipgi buvo labai 
smagu susitikti per daugelį 
metų nematytus, drauges ir 
draugus Pr. Jočionį -ir jo mo- 

i torį, Onytę Denmskienę, drg.
1 Nausėdą, Leoną Urboną ir
draugus Šukius.

George Urban

biau išsiųsti, nes ilgAf

Šį sekmadienį, liepos 22-ą, 
CBS televizijos stotis nuo 11:- 
30 ryto iki vidudienio rodys 
programą “Stanislavskis ir 
aktorius’1. Aktoriai, kurie vai
dino tokiuose rusiškuose vei
kaluose kaip Čechovo “Vyš
nių sodas” arba “Dėdė Va
nia”, iliustruos Stanislavskio 
režisavimo ii’ vaidinimo meto
dą.

Pittsburghas.— Preziden
tas Eisenhoweris informa
vo plieno darbininkų uniją 
ir fabrikantus, kad valdžia 
“imsis žingsnių, kūne ne
patiks abiem pusėm,” jeigu 
streikas nebus baigtas.

Maskva.—Rugpiūčįo mė
nesį Vorošilovas apsilankys 
Suomijoje.

* *
Mieste važiuotojuose didė- 

Iš Dublino'(Airijos) prane-1 ja neprisilaikymas važiuotos 
paprastų nurodymų, nepai
sant, kad pareigūnai ragina 
ir net grasina mašinų vairuo
tojus bausti. Kitus sugavo pra
sižengimo, skaudžiai baudžia, 
leidimus atima. Bet 
sižengimai nemažėja, 
didėja, tuomi pastatomi
kalti kiti vairuotojai pavojin. 
Išrodo, kad industriniuose 
darbuose paskuboje dirbdami 
žmonės pripTato, tai net ir 
gatvėse skuba, nepaiso, kas 
dėsis su jų pačių gyvastimi 
bei mašinomis.

SVEČIAS IŠ AIRIJOS
Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

šama, kad tenykštis majoras 
Robert Briscoe priėmė kvieti
mą ir atvyks Amerikon, 
dalyvauti St. Patriko
šventėje ir parade New

kad 
dienos 

Yor-

Briscoe neseniai tapo iš
rinktas majoru. Jis yra žydų 
kilmės ir todėl jo išrinkimas
į katalikiško Dublino majorus 
sukėlė nemenką sensaciją. 
New Yorke jis planuoja vie
šėti ir airiškoje ir žydiškoje 
bendruomenėje.

Ugnies departmentas davė 
leidimą ugniagesiams laisvo
mis po darbo valandomis už
siimti ir kitais darbais, bet 
tik tam tikrais. Jie turi teisę 
pardavinėti ugnies apdraudos 
polisus, įtaisyti aliejaus • pe
čius arba šaldytuvus, veikti 
kaip privatiniai ugnies saugu
mo inspektoriai.

Siuvėjai už pagerinimą 
socialines apdraudos

Moteriškų drapanų siuvėjų 
22-tas lokalas renka parašus 
ant peticijos uiž pagerinimą 
socialinės apdraudos. Tikisi 
susirinkti 20,000 parašų. Pe
ticija bus įteikta šalies Kon
gresui.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

South Boston, Mass
pra
liet
ne

* * *

- šiomis dienomis didžiumo
je darbininkai atostogauja. 
Džiaugiasi, kad unijos iškovo
jo apmokamas atostogas, 
giatii išdirbę, gauna 
vaitos. Per ketvertą 
metų darbo žmonės 
lengvatų išsikovojo.
dėka pirmiems, kurie

II- 
tris sa- 
dešimtų 
daugel 
Didelė 

sunkiai
veikė iki unijas suorganizavo 
d. a bar gero ve 
džiaugiasi. Kur 
galybė.

visi gėrisi, 
vienybė, ten!

* * *

Einančiom diskusijom apie 
J. Stalino kultą, -jo nudievini- 
mą, vieni skaitytojai domisi, 
kiti ne. Visgi posūkis pripa
žįstamas geru.

* r- *

Rugpjūčio 12 d. važiuosime 
j Waterburio priemiestį Pro- 
spectą pas Stanislovaičius. šie

Atsako m ingiausia Firma Pasiuntiniui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

• Licensed by U. S. S. R.
391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. 

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams įteik
sime paliudijimus su priėmėjų parašu. Įstaiga atdara paprastom 
dienom nuo 9 iki 6 v. v. šešt. 9-4 v., Sekm. 9-6 v. v.

3 pu»l, Laisvė (Liberty), Šestad., Liepos (July) 21, 1956

PIKNIKAS
Rengia Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 K p.

{vyks Sekmadienį

Liepos 2,9 JiHy
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road Montello, Mass.

Į šį pikniką važiuoja So. Bostonas ir kviečia 
kitus miestus atvažiuoti- Čia būsite pavaišinti 
su mūsų garsiais kilbasais ir kitais įvairiais 
gardėsiais. O alaus, tai ir Panevėžyje gardes
nio nerasite. ■

Maloniai kviečiame visus

AVALON, N. J PUIKI PROGA» •

Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 
Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

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

mintis valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam r-eikalui.

Liepos ir Rugsėjo menesiais kainos nupigintos
čia yi’a gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. , 
Ypatingai pensionieriams ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30» j mė
nesį. Antrašas:

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

t

l

į Detroit, Mieli.
Liepos 15 dieną teko daly

vauti Draugijų Sąryšio suruoš
tame progresyvės spaudos pa
rėmimui piknike. Man kaipo 
naujam atėjūnui i didmiestį 
Detroitą buvo labai smagu 

į matyti liek daug žmonių da- 
I lyvaujant spaudos naudai pa
rengime.

Draugas Nausėda per gar
siakalbį sušaukė dalyvius ar
čiau prie šokių salės ir persta
tė vilnieti draugą Jokubką 
pasakyti kalbą. Nors ir la
bai sunku atvirame ore kal
bėti, bet dr£. S. J. Jokubka 
pasakė įspūdingą kalbą iš 
praeities ir sių^ dienų draugi
jų ir spaudos klausimu. Pa
brėžė kaip yra svarbu palai
kyti progresyvę spaudą. Susi
rinkusieji aplink kalbėtoją la
bai ramiai užsilaikė ir aty- 
džiai klausėsi kalbos.

Kokios pasekmės spaudos 
parėmimui bus, tai man ne
teko sužinoti, bet aš manau,

į

L_ **

Waterbury, Conn.
Laukiame tos dienos

Vasaros metu žmonės mėgs
ta išvykas. Vieni važiuoja 
šen, kiti ten. Kaip iš dan
gaus iškrito žinutė, kad Pro- 
specte Stanislovaičiai duos 
piknikėlj savo sode po me
džiu. Kad gi taip, tai važiuo
sime pas tuos malonius žmo
nes ir gražiai laiką praleisi
me.

Tas pažmonys jau netoli, 
rugpjūčio 12 d.; nuo 2-tros 
vai. po pietų ten rinksimės, 
šeimininkas bei šeimininkė, 
nepalikite ir savo gerus prie
telius, nepasikalbinę, ten nu
važiuoti. Ten bus visi sočiai 
pavaišinti, ir savo senokai ne
matytus susitiksite.

Susidomėjęs

• Varšuva.—Vietinis laik
raštis “Po Prostu” pašie
pia tuos valdininkus ir ko
munistinius par e i g ū n u s, 
kurie viešai skelbiami "esą 
laisvamaniai, bet praktiš
kai krikštija vaikus bažny
čiose, praveda religines ve
dybas ir t. t. “Po Prostu” 
sako, kad nieko blogo buvi
me religiniai nusiteikusiu, 
bet negražu savo įsitikini
mus slėpti. ,

vėliausiai patobulintą girdėjimo aparatą.

VISK AS PRIE AUSIES!
Patogu su vasarinėm suknelėm, 

su maudymosi kostiumais ar su 
vakarinėm suknelėm.

Traditional SONOTONE Quality

“V 39-01 Main St., Flushing, N. Y.
Suite 504. Tel. FLusliing 3-4241



1 Šimkus apie 
Lumbio karikatūras

tu—nrrw—— ---- . — ibi——i i —

(Tąsa nuo 2 pusi.)
fašistinio perversmo iki 
buržuazinės santvarkos nu
griovimo “Laisvės” ir “Vil
nies” laikraščiai nebebuvo 
į Lietuvą įleidžiami ir 
Lumbio karikatūrų mūsų 
kVašte niekas nebematė.

TEATRUOSE
“Phantom 'Horse

Albume įdėta nemaža 
karikatūrų, pašiepiančių 
Amerikos lietuvių reakc
ionierius, ypač tuos veikė
jus, kurie, dangstydamie
si pažangia frazeologija, 
iš esmės tarnavo buržuazi
jai ir skaldė darbininkų 
vieningu m ą . Pirmiausia 
Čia nemaža kliūva “Nau
jienų” redaktoriui Pijui 
Grigaičiui, kuris daugiau 
kaip 30 metų per savo laik
raštį mulkina darbo žmo
nes ir kurio nepaprastas 
reakcingumas išryškėjo y- 
pač tada, kai Lietuva tapo 
tarybinė. Bet Lumbis ašt
riai pašiepia ir kitus Ame
rikos lietuvių reakcinius 
veikėjus, jų tarpe klerika
lų laikraščio “Draugas” re
daktorių šimutį, naciona
listinės “Vienybės” redak
torių Tysliavą ir t. t.

Bet šios temos karikatū
ros be platesnių paaiškini
mų skaitytojams ne visai 
bus suprantamos, nes mū
sų visuomenė beveik nieko 
nežino apie įvairių Ameri
kos lietuvių srovių ir gru
pių tarpusavio santykius. 
Būtų buvę naudinga albu
mo įžangoje arba jo pabai
goje šiais klausimais duoti 
platesnius paaiškinimus.

Karikatūrų albumas ryš
kiai rodo Lumbio nuolatinį 
meistriškumo augimą tiek 
konstruojant k a r ikatūrų 
situacijas, tiek ir piešiant 
jas. Jeigu 1919 m. padary
tos karikatūros primityvios 
savo kompozicija, braižu, 
turinio atžvilgiu taip pat 
turinčios kai kurio naivu
mo, tai juo toliau, tuo la
biau auga karikatūrų pie
šimo lygis, daug kur pri- 
lygdamas profesijonalaus 
dailininko darbui.

Lumbio mokytojais, be 
abejo, buvo pažangūs Ame
rikos karikatūristai, to
dėl ir. tam tikros stilinės 
priemonės turi daug pana
šumo į amerikoniškas kari
katūras. Viena iš tų prie
monių yra ištisų dialogų 
įrašymas į pačią karikatū
rą, kiekvienos karikatū
rinės figūros įvardinimas. 
Tai, be abejo, karikatūras 
daro suprantamas , visiem 
skaitytojams, populiarias, 
bet įneša ir naivumo,- už
griozdina piešinį labai gau
siais įrašais, o visumoje — 
susilpnina estetinį povei
kį. Toks jau visų Amerikos 
karikatūristų stilius.

Visumoje Jono Bulio - 
Lumbio karikatūrų albu
mas — labai vertingas lei
dinys, turįs ne tik estetinio 
pasigėrėjimo, bet ir politi
nės kovos ginklo reikšmę- 
Nemaža albumo karika
tūrų ir šiandien aštriai 
smogia buržuazinių na
cionalistų ideologijos liku

sius, nuplėšia kaukę kai 
Jęuriems praeities įvy
kiams, kuriuos Lietuvos 
buržuazija stengiasi gar
binti ir šlovinti.
? Skaitytojas bus dėkingas 

Rojui Mizarai, parašiu
siam įvado žodį ir Grožinės 
literatūros leidyklai — šį 
albumą gražiai ir skonin
gai išleidusiai. Būtų nau
dinga ir kitų mūsų karika
tūristų darbus šiuo pat bū
du parodyti mūsų visuome
nei.

J. ŠIMKUS

New

“The Phantom Horse”, nau
jas Japonijos filmas Eastma- 
no spalvose, pirmu kartu 
Amerikoje pradedamas" rody
ti Normandie Teatre, 
Yorke, liepos 23-ią.

“The Phantom Horse” vaiz
duoja modernišką Japonų šei
mą tolimiausioje Japonijos 
šiaurinėje saloje, stambiausių 
Japonijos arklių auginimo 
ūkių srityje. Užtruko metus 
šio pirmojo Japonijos atviruo
se laukuose filmo pagamini
mas, tad kraštas parodomas 
visais keturiais metų sezonais.

Filmas buvo vienu Japoni
jos parinktųjų rodyti Cannes 
Filmų Festivalyje 1956 me
tais. “The Phantom Horse” 
gamintojas — Massaichi Na
gata, tas pats, kuris pagami
no “Gate of Hęll”.

Japonijos švietimo ministe
rijai šiame filme šeimos san
tykių pavaizdavimas pasirodė 
tokiu geru, jog vaikus atlei
do iš mokyklų pamatymui 
filmo.

♦ # #

PASKUTINĖ STADIUM
KONCERTŲ SAVAITĖ

S10

Lewisohn Stadiumo koncer
tų atvirame ore sezonas bai
giasi. Dar bus sekamos pro
gramos: Licjpos 23 (greta or
kestro, kuris groja kiekvieno
je programoje) solistais išstos 
smuikininkas Tossy Spivakovs- 
ky ir čelistas Aldo Parisot.

Liepos 24 orkestras duos 
visą Beethoveno ir Brahms 
muzikos programą.

Liepos 25 d. Čaikovskio kū- 
yfnių programa; solo: pianis
tas Alexander Uninsky. Vi
sose trijose programose diri
gentu yra Vladimir Golsch- 
mann.

Paskutinės dvi programos 
bus iš operos ir. muzikališkų 
veikalų.

Liepos 26 pastatys 
“Rigoletto 
moj). 
ren, Barry Mo- 

Moscona, Rosa- 
William Nahr, 
Lloyd Harris.’ 

Jei

operą 
(koncertinėj for- 

Solistai Leonard War- 
Lois Hunt

rell, Nicola 
lind Nadell, 
Doyle Kent. 
Dirigentas Julius Rudei,
tą vakarą lietus, ši programa 
būtų vykdoma sekamą gied
rą vakarą.

Liepos 28-os vakarą visa 
programa susidės iš Rodgers 
ir Hammerstein kūrinių, tar
pe kurių yra kai kurios dai
nos iš “Carousel”, “Oklaho
ma” ir kitų populiarišlfų vei
kalų. Dirigentas x Salvatore 
Dell’Jsola. Solistai Annamary 
Dickey, Claramae Turner, 
William Tabbert, Jack Rus
sell, taipgi choras vadovybė
je Qrane Calder.

Ši programa taipgi būtų nu
kelta į sekamą giedrą vakarą, 
jei tą vakarą lytų.

Įžangos į Stadlumą (prie 
Amsterdam Ave. ir 138th St'., I
New Yorke) yra visiems pri
einamos (tūkstančiai sėdynių 
po 30 c., kitos brangiau). 
Programos žavingos, verta jo
mis pasinaudoti ir jomis nau
dojasi minios žmonių. Kai ka
da susirenka po kelioliką 
tūkstančių, pripildo ir perpil
do stadiumą.

REAL ESTATE

s.

Pažangieji gavo daug balsų 
jūrininkų NMU rinkiniuose
'Jau paskelbti jūrininkų uni- 1 

jos (National Maritime 
Union) valdybos rinkimų re
zultatai. Jie rodo, kad nepri
klausomieji pažangiečiai, ku
rie veikia kaip opozicija Jo
seph Currano administracijai, 
gavo dideli nuošimti balsų, 
nors neperėmė vadovybės.

I vice-prezidentus perrink
tas nepriklausomas Adrian 
Duffy, kurį Currano adminis
tracija stengėsi išėsti. Nepri
klausomas Hedley Stone, ku
ris kandidatavo į iždininkus, 
postą, kurį .jis ilgai laikė pra
eityje, pralainjė.jo. Bet jis ga
vo beveik tiek balsų, kiek

Cypress mils. 3 šeimų namas. 2 
apartmentai po 6 kambarius; 1 apt. 
po 5 kambarius. Graži apylinkė. Ar
ti krautuvių, mokyklų, bažnyčių ir 
subvės. Vienas fėras. Bus vietos ant 
nuosavybės. Nori $7,000. GRANT, 
494 Orescent St., Brooklyn 8, N. Y. 
TAylor 7-7645.

(140-141)

laimėtojas John B. McDougal 
—9,339 palyginus su 10,407.

Kiti opoziciniai kandidatai 
irgi gavo didelius nuošimčius 
balsų, kai kurie beveik susi
lygindami su laimėtojais.

Rinkimai skaitomi įrodymu, 
kad pažangios jėgos jūrinin
kų unijoje lieka stiprios ir 
gali prie nedidelio jėgų persi
metimo grįžti prie vadovybės.

Iš viso rinkimuose dalyva
vo 24,016 jūrininkų. Dalis 
jų prisiuntė savo balotus iš 
laivų tolimose jūrose arba 
uostuose. Balsų skaitymas tę
sėsi per kelias savaites.

Prisiminus sūnn
Liepos 21-oji brooklynie- 

čiams Antanui ir Onai Zurnis 
vis tebepasilieka gaili prisimi
nimų diena. 1949 metais tą 
dieną Meksikos mieste St. Mi
guel nuo nežinomo blogdario 
rankos mirė jų gabus, gražiai 
išmokslintas dailininkas sū
nus Leonardas, vos suėjęs 24 
metus. *

Nors tėvai laimingi tuo, 
kad turi simpatingą jiems li
kusią šeimą — sūnų Viktorą 
ir dukrą ir žentą Evelyn ir 
Walter Heyer, — tačiau tėvų 
gailestis žuvusiojo liekasi am
žinas. D-e

THOMAS E. DEWEY NE- | 
NORJS BŪTI KANDIDATU

Buvęs N. Y. gubernatorius 
Dewey pranešė republikonų 
partijos vadovybei, kad .jis jo
kiu būdu nesutiks būti kandi
datu į senatorius. Jis pilnai 
esąs pasitenkinęs savo priva- 
tišku bizniu ir norįs pabuvoti 
ramybėje.

Numirė ant laivo
3,0 minučių prieš tai, 

Prancūzų laivas Liberte įplau
kė *į New Yorko uostą, kelei
vis I. Steinbergas, 53 metų 
amžiaus numirė nuo širdies 
priepuolio.

kai

HELP WANTED FEMALE

Nurses, R. N. For Clinic work. 
9-12 and 1-4. 5 days. Salary $200 
a month. Light duties. Pleasant 
conditions.

CH. 2-5511.

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

Agentas visom tautom. Kalbame 
vokiškai 
mašinšapės, išdirbystės, 
šių darbininkų 
darbus, 
bus atsakinėjamo plačiai ir drau
giškai. YORKVILLE EMPLOY
MENT AGENCY, 200 E. 85th St. 
(3rd Ave.) TR. 9-4620.

Tvarkome Industrijinius 
, ir patyru- I 

gerai užmokančius 
Klausimus, kas liečia dar- 

f

Superintendent. Vanest Sek., su 
patyrimu. 22 šeimų namas, lengvi 
pataisymai. 3 rūmų apartmentas, 
priskaitant $50. Anglies šiluma, ge- 
sas, elektra. Taipgi 25 šeimų na* 
mas, 3 rūmų apt., $55 priskaitant 
anglies šilumą, gesą, elektrą, šau
kite pirm., antrad., ketvirtad. ar 
penktad., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną. Mr. Corell, MO. 9-3898.

(141-147)

Mašinistas—1-mos Klasės.

Bandoma neprileisti daugiau 
uijij kruvinų, muštynių

Brooklyno policija, taip va
dinami socialiniai veikėjai ir 
auklėtojai ėmėsi energinges
nių žingsnių, kad neprileisti, 
jog keršto sumetimais kovoje 
tarp gaujų 
.jas.

Kaip yra 
tarp dviejų
gaičių gaujų, Chaplains ir Di
plomat Queens, viena penkio
likametė, -Evelyn Ori’, buvo 
mirtinai nudurta. Ją nudūrė' 
12 metų mergaitė.

lictųsi kran

žinoma, kovoje 
jaunamečių mer-

Weinbergeriai vėl kreipėsi 
į savo vaiko kidnepintoją

Jau daugiau kaip dvi sa
vaitės prabėgo nuo to laiko, 
kai tapo pagrobtas-kidnepin-

Tos muštynės vyko IND i kas namie 
subvės High Street traukiny
je. Kuomet policija atsiskubi
no, jau buvo pervėlu, jau 
nemažai kraujo buvo pralieta 
ir viena mergaitė jau buvo ne-

Kiekviena tokia 
“gonge”, atstovauja 
ra apylinkę, 
“gongus” turi
t is su jaunuolių

| gaujomis.

gauja, 
tam tik- 

Tos mergaičių 
paktus”, sutar- 

panašiomis

Bandydamas nusižudyt/į 
išsprogdino visą namą i

William Kulka, 40 amžiaus 
vyras, praeitą balandžio mė
nesį prarado savo žmoną, ku
ri mirė nuo vėžio. Nuo to 
laiko jam buvo kaip ir ne vis- 

! — nei tai pilnai 
pamišę?, bet ir ne visai svei
kas.

Aną dieną jis bandė savo 
Long Island City bute nusižu
dyti 
gi, 
mas 
mą, 
kį ir sužeidė penkis suaugu
sius. Pats Kulka “tapo sunkiai 
sužeistas.

gazu. Jam pasisekė, bet- 
daugiau — gazo spogi- 
įvyko ir sugriovė visą na- 
užmuišė 6 savaičių kūdi-

((141-147)

Patyręs prie mažos automatiškos 
mašinos.

Maža kompanija. 
Gera alga.

CY. 8- 2050.

Žiurkės veisiasi atvirame 
atmatų kanale Astorijoje

Astorijos (Queens) gyven
tojai skundžiasi, kad prie As- 
tori.jos

tas Weinbergeriu kūdikis. Po- gatves 
atmatų 
ris yra

tarp Pirmos 
tęsiasi atviras 
“siuėris”, ku- 
kenksmingas

bulvaro, 
ir 8-os, 
griovis, 
didžiai,

sveikatai. Ne tik tas griovis 
baisiai smirdi ir jame veisiasi

kęs, kurios paskui paplinta 
po kitas Astorijos dalis.

Jie 
vil- 
Jie 
tik

Gyventojai reikalauja, kad 
miesto įstaigos tą griovį ap
dengtų.

mū-

Garbė pašto sunkve
žimių vairuotojams

Reikia pripažinti, kad 
sų pašto sunkvežimių vairuo
tojai turi puikų rekordą. New 
Yorko . miesto 1,322 tokių 
sunkvežimių vairuotojų gavo 
medalius ir garbės ženklus 
nuo National Safety Council.

Majoras Wagnerls apžiūrė
jo IRT- subvę, ir kokia ten 
žala padaryta.

E. GRAEBE’S
MADOS

Kambarių Tvarkytoja. Vasaros 
metu. Patyrimas nereikalingas. 
Taipgi reikalinga patyrusi stalų pa
tarnautoja. Skambinkite: General 
1-3097.

MALIAVOTOJAI

(141-144)

Merrow Operatorės. Patyrusios 
prie geresnių moteriškų megstinu- 
kų. $2.00 į valandą ar darbas nuo 
kavalkų.

CASUAL SPORTSWEAR 
502 Onderdonk Ave., Ridgewood.

' HE. 3- 2868.
(141-147)

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84thSt., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės.1 Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

Namų darbininkė—virėja. Patyru
si, nuosavas kambarys, gera alga, 
visi įtaisymai. * Puiki proga nuola
tiniam darbui draugiškuose namuo
se Great Neck. HU. 2-7423.

(139-142)

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

Business Opportunity

(141-144) t

A-l Vyrai ant fceglionių
1473 Webster Ave.,

Bronx, N. V.

Watchmen. At least 25 yrs. 
old. 6 dėy wk, paid vacations, in
surance & hospitalization, 
sary equipment furnished,
have clean record. Call BE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

Neces-
Must

Chester’s 
Excellent 
call Mr. 
Between

West- 
busiest service stations, 
wdrking conditions. Please

A. F. Burse, service Mgr. - 
8—5 P. M. WH. 9-4300. f 

(140-146)4/

Furniture Finisher. Experienced 
man to take over shop. Also help
er. With driver’s license. With 
furniture finishing exp. preferred. 
B & A Furniture, 430 E. 10th St., 
N. Y. C. CA. 8-2890.

(137-143)

Prie pataisymų vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
savaite. Alga $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Ave., prie 9-tos 
gatvės. z

(136-142)

lici.ja, FBI ir kiti jau prara
do viltį jį rasti gyvu, nors, 
žinoma, dar dedamos pastan
gom surasti nusikaltėlius.

Bet tėvai, tai tėvai — jie musės bei kiti parazitai, bet 
vilties neprarado, šios savai-'.taipgi didžiulės riebios žiur- 
tės viduryje Weinbergeriai Į 
per televiziją ir radiją vėl 
kreipėsi j nežinomą kidnepin
toją arba kidnepintojus. 
sakė, kad dar neprarado 
ties, kad dar vis 'laukia, 
sakė,“ kad, jeigu jiems
bus duotas ženklas, kad vai
kas gyyas ir kaip jis bus grą
žintas, jie pasiryžę atlyginti 
taip, kaip grobikas pareika
laus. Jie taipgi užtikrino, kad 
apie savo planus nepraneš po
licijai.

Policija ir FBI, betgi, laiko
si nuomonės, kad grobikas 
arba grobikai vaiko jau se
niai atsikratė, nes nusikaltė
liai nerizikuotų tokį ilgą lai
ką pas save pagrobtą kūdikį 
laikyti.

31 metų moteriškė Made
line Fedora Maiorino tapo iš
prievartauta ‘ir nužudyta ant 
stogo Jefferson apartmente 
projekte, Manhattane.

DOLPHIN
Deep Sea. Open Boat. 7:30 A.M.

Daily
McKINLEY’S DOCK

Island Park Vicinity. Accom
modates up to 40 people. CAPT. 
CHAS. HASTAVA. GE. 1-4805

Nepaprastai gražios
Sukneles, Siūtai, Koutai

Pataisymai Nemokamai 
Daroma Vietoje

316 E. 86th St. (1-2 Av.) N. Y. C.
Tel. Regent 7-1967

Ideališka porai. Delicatessen. 
Gerai įsteigta _ kampinė krautuvė. 
Virtuvė užpakalyj, taipgi mažas 
kiemas su daržu. $1200 į savaitę 
jeigos. Parduoda savininkas, žema 
kaina $7,200. Šaukite nuo 9 v. ry
to iki 10 v. v. PE. 8-3377.

(141-147)

TAXI VAIRUOTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. Vai-i 

ruoti 1956 Plymouth-powerflight. ' 
ESSEX MAINTENANCE CORP.

1350 Inwood Ave., Bronx 
JErome 6-9000

(136-142)

39 marinų naujokai išvyko 
iš New Yorko į Parris Islancį 
stovyklą S. Carolinojc.
ta bazė, kur seržantas Md- 
Keonas įvedė į pelkes savo 
kuopą ir paskandi.no naujo
kus.

Ta

CHIRURGIŠKI RAIŠČIAI
Išplaunami, lengvi. Diržai, gu

minės kojinės, arkai batuose. 
Viską išdirbame mūsų įstaigoj.

ENTERPRISE
SURGICAL APPLIANCES

348 W. 57th St. (7-8 Avės.) 
JUdson 6-3943.

KONIGIN INSTITUTE 
“Kur su maža pagalba paakstina 

lankyti reguliarę mokyklą 
, su~pasitenklnimu.” 
DIENINIAI IR VAKARINIAI 

SKYRIAI— 
Pagerinti Skaitymą. 

Elementariški ir Aukštesni 
subjektai. 

Naujiems Amerikonams 
išmokti Angliškai. 

Laisniuoti ir Kvalifikuoti 
Mokytojai 

32-50 86th St. 
Jackson Heights 

(Į šiaurę Northern Blvd.) 
ILlinois 8-0808.

$400 Į Mėnesį, liuoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; Higj 
machine.
Kvalifikuoti šiam darbai, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. j savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 j mėnesj. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y| Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Grade Nut
Nereikia nifko parduoti.

CARPENTERS
A-l men, shop and outside. 

Steady work.
CA. 6-7663.

(139-145)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

nMr**w*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Pranešame Naują Nusistatymą 
Vientik šviežios žuvys 

Specialiai Šią Savaitę: 
Rūkytos žuvies—Įvairių rūšių. 
Didelių žuvinių bandukių—10c.
Išvalytų Porgies—80c svaras. ■ 

Tėmykite dėl savaitinių specialų 
SEAFOOD HARBOR

851 Bleecker St. CH. 3-0236. 
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

I 1881 h ST. IR 73rd
Specialistai lenkiškų ir 

ryme. Pabandykite mūsų 
įvairių skanių specialybių.

VENDOME PASTRIES
ave., fresh Meadows, l. i.
įvairių europiškų tortų ir sausainių pada- 
pyragus (babki ir su aguonom) ir kitokių

RE. 9-9566

4 pusi. Laisve (Liberty)šeštad., Liepos (July) 21, 1956

438

7-2580

7-2884

3-5250

ATOSTOGOMS iPINIGŲ 
DABAR!

Mes prisiruošę su ekstra pinigais 
jūsų vasariniams reikalams 

PINIGINES PASKOLAS 
Tuoj Pristatome!

Gaukite $25 iki $500
Ant pasirašymo, su auto ar 

rakandais.
Skambinkite artimiausiam ofisui: 

43rd St. prie Grand Central. 
415 Lexington Ave. .. MU. 

prie Herald Square 
45 W. 34th St.......... WI.

Stuyvesant Town 
E. 14th St. ....... OR.
Brooklyn, Borough Hall 
Fulton Street .... MA. 5-4252 

Flushing, kamp. Kissena Blvd.
75-15 Parsons Blvd. J A, 3-4566 
Dyckman, kamp. Sherman Aves. 
151 Dyeman St.......... LO. 1-2100

Bronx, arti Webster Ave.
387 E. Fordham Rd. CY. 5-2100

Westchester Ofisai:
5 South B’way .. YOnkers 5-7800 

51Q Main Street 
New Rochelle 6-3880 

Atrara Pirm, ir Penkt. Vak. 
iki 6 vai.

SEABOARD '
FINANCES COMPANY

409

it

Ideališka porai. Grosernė-Deli- 
katessen. Parduodame su nuostoliu /
iš -priežasties ligos. Pilnai įtaisyta.
619 E. 11th St., New York, N. Y.

Medžio Išplausi inėtojas. Su pa
tyrimu prie modelių. Gerai įsteigta 
kompanija, šiaurėse, New York. 
Nuolat. Gera alga. Skambinkite. 
MU. 9-0970 ar rašykite: Box J-17, 
Room 880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(139-145)

REAL ESTATE

Canal 8-1080
(138-141)

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Comer. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent, lease. Completely eq
uipped, can be built up. 
sale-other bus. pressing, 
owner. 104 Nevins St.
MA. 4-2069.

2-famiIy house for sale. 8 rms * 
5 & 3. Cement block, lot 63 x lOO.i 
2 car garage. Close to churches, 
schools. Residential section. Call 
DObbiS Ferry 3-4767J, after 8 p. m. 
38 Moulton Ave., Dobbs Ferry, N. 
Y. (141-147)

Reason for 
Buy from 
Brooklyn.

(135-141)

Ideališka partneriams.
užbaigimo šapa. Pilnai 
ki proga pirkti tiesiog 
ko. BU. 8-5386. 9—5

Rakandų 
įtaisyta. Pui- 
nuo savinin- 
v. v.

(140-146)

Atidarvtas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
< GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J
Telefonas 5-2338

/

Hicksville,— Capo Cod. 2 bdrms, 
liv. m., kit., bath,\expansion attic 
with dormer. Full basement, blinds, 
garage, aluminum comb, windows 
& doors. Near Plainview shopping 
center, schools, churches. Call 9 A. 
M. to 9 P. M. ED. 3-8433.

(138-144)

Įeigų darytojas. 3 šeimos, lega- 
liška. 6, 7, 4 rūmų apartmentai- 
2, 3, 2 miegrūmiai apartmente, 4 
mašinų garadžius, 2 atviri porčiak 
Po vonią apartmente. Ištaisytas 
skiepas, aliejinis pečius, garas. Daug 
įeigiriių nuosavybių. Parduoda sa
vininkas. UL. 1-6907.

(139-145)

Massapequa. 3 bdr, center hall, 
ranch, 80x100, 14x26 liv.-din., eat- 
in kitchen. Full basement, oil, hot 
water. Beautifully landscaped plot, 
hse finished in cedar shingles, field- .• 
stone. notty pine cab. in kitchen, o* 
Owner PY. 9-8760. PY. 8-6503. Au

(139-145) V

Baldwin.
miegrūmiai, salionas, 
rūmas, virtuvėlė, 2 
džius. Utility kamb. 
pleisteriuota, viskas iš cedpo šinge- 
liuota. 60 x 100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750. Galima gauti $12,000 
mortg. Baldwin 8-8475.

(139-145)

Naujas split level, 3 
vakarieniauti 

vonios, gara- 
Viskas i§-

paskandi.no



