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KRISLAI
Aktoriaj ir filmos. 
Motinos Diena.
Žino, kaip pagerbti.
Sekmadienį Greatnecke.

Rašo R. MIZARA

Mortimer Offner, teatro ir 
televizijos režisierius, aną die
ną pasakė Kongreso “Ne-ame- 
rikiniam komitetui,” kad pas
taruoju metu iš Holly woo<1q 
studiją buvo paleista iš darbo 
apie 500 filmų aktorių, rašy
tojų ir režisierių.

Tie žmonės buvo paleisti 
iš darbų, kaip pasėka kongre
sinių “tyrinėjimų.”

Kaip pasėka tų “tyrinėji
mų,” buvo paleista iš vietų 
daug mokytojų ir kitokių inte
lektualų.

—o—
Aktoriai, rašytojai, režisie

riai iš darbų buvo paleisti dėl 
to, būk jie buvę “raudonieji.”

Būkime atviri ir klausimą 
statykime šitaip:

Ar po to, kai tie “raudonie
ji” buvo paleisti iš savo vietų, 
ar Hollyvvoodo išleistos filmos 
pagerėjo? Ar jos patobulėjo? 
Ar jos pasidarė Įdomesnės, 
patrauklesnės, intriguojantes- 
nės ?

Kiekvienas teisingas kino 
teatrų lankytojas atsakys: 
ne!

Hollywood filmos šiandien 
yra prastesnės negu kada 
nors jos yra buvę!

žmonės atsisako eiti Į kino 
teatrus, nes jų ten niekas ne
traukia. Kino teatrai apytušti. 
Filmų gamintojai nuolat ver
kia, bėdavoja, kad žmonės 
neina Į kino teatrus.

Tai štai, prie ko privedė 
tie “tyrinėjimai”!

—o—
Gegužės 10 dieną — Moti

nos Diena.
Tą dieną bus pagerbta mo

tina.
Brooklyno Lietuvių Moterų 

Klubas, tačiau, motinai pa
gerbti vakarą ruošia gegužės 
9 dieną, šeštadienį.

Tai bus gražus koncertas, 
kurio svarbiausią dali atliks 
mūsų mylima ir gerbiama dai
nininkė Suzanna Kazokytė.

Šis vakaras, skirtas motinai 
pagerbti, bus lyg ir Su zaunos 
rečitalis.

—o—
Yra žmonių, kurie sugeba 

pagerbti žmones, dirbančius 
mūsų meno srityje. Jie tam 
pataiko tinkamą momentą.

Štai, praėjusį sekmadienį 
turėjome spektaklį kompozi
toriui ir dainiui Mikui Pet
rauskui pagerbti.

Programa baigiasi; tuoj už-. ! 
danga atskirs programos d a- j 
lyvius nuo publikos.

Staiga ant estrados pasiro
do didžiulis gyvų gėlių bukie
tas ar kaip jį pavadinsime. Jis 
įteikiamas Aido Choro moky
tojai, bet skiriamas visiems 
programos atlikėjams. Moky
toja šią gražią dovaną per
teikia Elenai Brazauskienei, 
vakaro žvaigždei.

Kas sugalvojo aidiečius taip 
pagerbti ?

Juozas Aleksaitis, iš Con
necticut.
įfy Jis pats muzikas-smuikinin- 
kas, pats buvęs aid ietis, pats 
pienininkas, supranta, kaip 
laiku ir vietoje įteikta dovana 
gražiai apvainikuoja didį dar
bą ir liekasi nepamirštama.

—o—
Sekmadienį, gegužės 10 

dieną, iŠ Brooklyno ir Long

DULLES PERŠA KARINĘ 
TALKA FRANCUZAMS

INDOKINIJOJE
----------------------------------------------- į-------------

Ragina Jungi. Tautas veikt prieš Vietnamo ir Laos 
liaudininkus; grūmoja jiems laivyno ir oro atakomis

Washington.— Amerikos 
valdžia planuoja atsišaukti 
į Jungtines Tautas, kad da
rytų “tam, tikrus žygius” 
prieš Vietnamo ir Laos 
liaudininkus Indo-Kinijoje, 
kai]) sakė valstybės sekre
torius John Foster Dulles.

Kalbėdamas Kongreso 
užsieniniu reikalu komite
te, Dulles smerkė Indo-Ki- 
nijos liaudininkų žygį prieš 
francūzus Laose kaip “tie
siogini užpuolimą” iš ko
munistų pusės. Pasakojo, 
kad, “tur būt, komunistinė 
Kinija išlavino ir apginkla
vo tuos liaudininkus.”

Dulles nutylėjo, kokius 
veiksmus Amerika siūlys 
Jungtinėms Tautoms — ar 
kariniai įsiveržti į Indo-Ki- 
niją, sudarant “antrąją Ko
rėją,” ar kol kas tik ap
šaukti užpuolikais liaudi
ninkus, kovojančius už sa
vo žemės išvadavimą nuo 
francūzų. “Apie tai mes 
nuolat tariamės su Franci- 
ja ir Thailandu,” sakė Dul
les.

Eisenhowerio - Dulleso 
valdžia taipgi tariasi, kad 
gal reikėtų pasiųsti Ame
rikos karo laivyną ir lėk
tuvus talkon francūzams 
prieš Vietnamo bei Laoso 
liaudininkus.

Dulles gąsdino kongres- 
manus, kad jeigu komunis
tai užimtų Laosą, tai “ma
tyt, užpultų ir gretimąjį 
Thailandą, o jeigu įveiktų 
Thailandą, tai sudarytų di
delį pavojų Burmai, Indo
nezijai ir net Japonijai.”

AKTORIUS “UŽTEPI 
RAGANGAUDŽIAMS

New York. — Įžymus ak
torius Lionei Stander neda
vė atsakymo į tyrinėjančios 
r a g a n g audiškos kongres- 
manų komisijos klausimą: 
—Ar bent kada buvai ko
munistas?

Paskui Standeris šakė ko
respondentams:

“Aš niekuomet nebuvau 
komunistas, bet atsisakiau 
vėl taip pareikšti šiam ko
mitetui todėl, kad prieš ma
ne vartojami protiniai ligo
niai ir šnipai kaip liudyto
jai, taip kad komitetas ga
lėtų suklastuot prieš mane 
bylą neva už melagingą 
liudijimą po priesaika.”

Island, visi keliai ves tiesiog ,j 
Great Necką.

Ten bus , duotas gražus 
spektaklis: suvaidintas gražus 
veikalėlis, Aido Choro dainos, 
deklamacijos, šokiai..

O greatneckiečiai visuomet 
tokie svetingi, draugiški!

Nepamirškime jų!

Tokius bauginimus nau
dodamas, Dulles ragino 
Kongresą būtinai užgirti 
valdžios skiriamą karinę 
paramų savo talkininkams 
—5 bilijonus, 828 milijonus 
dolerių per metus.

Haroldas Stassenas, di
rektorius to fondo sveti
miems kraštams ginkluoti 
prieš komunizmą, pranešė 
Senato užsieniniu reikalu 
komitetui, kad Jungtinės 
Valstijos siunčia francū
zams Indo-Kinijon “dide
lius skaičius lėktuvų, tan
kų,” įvairių ginklų ir amu
nicijos.

Amerikos kareiviy 
nuostoliai Korėjoj 
pakilo iki 134,805

Washington. ■— Korėjos 
kare jau 134,805 ameriko
nai nukentėjo sekamu s 
nuostolius, kaip pranešė 
gynybos departmentas ge
gužės 6 d.:

Užmušta 23,958, sužeista 
97,937, bb žinios dingo bei 
nelaisvėn paimta 12,910.

O per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo dar 
395 Amerikos kariai taip 
nukentėjo.

Francijos policija urmu 
medžioja Tunisijos 
patrijotų vadovus

Tunis. — Francūzų žan
darai sugaudė daugiau kaip 
60 vadovaujančių Tunisijos 
patrijotų, reikalaujančių iš
vaduot savo šalį nuo Fran
cijos.

Areštuotiems tunisie
čiams francūzai primeta ir 
nužudymą Čadlio Kastallio, 
kuris pataikavo francūzam, 
būdamas Tuniso miesto ta
rybos vice-prezidentu.

Francūzų policija sako 
užtikus du slaptus tunisie
čių ginklų sandėlius ir po
grindinę spaustuvę.

Tunisijos tautinio kuni
gaikščio sūnus taipgi prita
ria judėjimui už tėvynės 
nepriklausomybę nuo Fran
cijos. ‘ t

Francūzai valdovai todėl 
planuoja ištremt jį į kokį 
tolimą Tunisijos užkampį.

New York. — Policija iš
vaikė Columbijos Universi
teto studentus, kurie buvo 
susibūrę įsiveržti į studen
čių kambarius ir maustyti 
joms kelnes.

Žemes drebėjime Čilėj 
žuvo 20 žmonių

—I____

Santiago, Čilė. — Karto
tinas žemės drebėjimas Či
lėje pražudė bent 20 žmo
nių. Sugriovė daug namų 
Concepcion, Chilian, Temu- 
co bei kituose miestuose.

Liaudininkai Laose 
pertvarko savo jėgas

Hanoi, Indo-Kin.—Fran
cūzų žvalgai pastebėjo, kad 
Vietnamo liaudininkai ir 
Laos partizanai kai kur 
traukiasi atgal nuo Luang 
Prabango, Laoso provinci
jos sostinės. Todėl mano
ma, liaudininkai dar ne
šturmuos francūzų L. Pra- 
bange, kurį buvo pusiau ap
supę.

Trūksta daugiau žinių apie 
liaudininkus, kurie toliau į 
pietus buvo užėmę francū
zų pozicijas tiktai už 25 
mylių nuo Thailando rube- 
žiaus.

Suprantama, kad liaudi
ninkai pertvarko savo jė
gas prieš .•<.. tvaniškų. , liūčių 
sezoną,- kuris prasidės se
kančia savaite.

Amerika atsiuntė francū
zams šešis milžiniškus 
transporto lėktuvus, vadi
namus “lakstančiais vago
nais.”.-Toks lėktuvas gali 
nešti 42 pilnai ginkluotus 
kareivius ir 8 tonus krovi
nių. šiais lėktuvais francū
zai jau gabena savo karei
vius, ginklus ir amuniciją į 
L. Prabangą.

Amerikos valdžia žada 
francūzams dar kelis tuzi
nus “lakstančiųjų vagonų.”

Tik 8 metai kalėjimo naciui 
už 1,000 žydu nužudymą

Bremen, Vokietija. — Vo
kiečių teismas davė 8 metus 
kalėjimo Fricui Hildebran- 
tui, Hitlerio smogikų majo
rui, kaip žydų žudytojui 
karo metu.

Dviejose koncentracijos 
stovyklose, kurioms vado
vavo 'Hildebrantas, 'buvo 
nužudyta daugiau kaip 1,- 
000 žydų.

■ " ■ 1 X

Jungt. Valstijų doleris 
pasiveja kanadinį dolerį 

f ♦
Buffalo, N. Y. —Jungti

nių Valstijų doleri^ pasiekė 
lygią vertę, kaip ir Kana
dos doleris. Bet, iškeičiant 
Jungtinių Valstijų pinigus 
į kanadinius bankuose, rei
kia pridėt po centą uždar
bio. Taigi kanadinis do
leris lėšuoja $1.01 šios ša
lies pinigais.

Thailandas šaukiasi gin
klų iš Amerikos prieš va
dinamą pavojų iš Vietnamo 
komunistų pusės.

KORĖJOS LIAUDININKAI JAU PRIIMA 
PASIŪLYMĄ PALAIKYT GINČIJAMUS 

BELAISVIUS PAČIOJE KORĖJOJE
Bet reikalauja, kad “atsisak ančius grįžt” belaisvius 
globotų penkių neutralių valstybių komisija

Panmundžom, Korė j a , 
geg. 7.— Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų atstovas gen. 
Nam II priėmė s v a r b ų j į 
amerikonų pasiūlymo punk
tą — palaikyti pačiame Ko
rėjos pussalyje tokius be
laisvius, Korėjos liaudinin
kus bei kinus, kuriuos ame
rikonai vadina “atsisakan
čiais namo grįžti.”

Bet Korėjos liaudininkai 
reikalauja, kad penkių neu
tralių valstybių atstovai 
globotų tuos belaisvius. Į 
globėjus jie siūlo Lenkiją, 
Čechoslovakiją, Šveicariją, 
Švediją ir Indiją.

Senatas užgiria bilių 
dėl pelno iš perskyrų 
McCarrano valstijoje

Washington, r— Senatas 
užgynė demokrato senato
riaus McCarrano sumany
mą, kad visos valstijos pri
pažintų teisėtomis persky
ras, gautas-bet kurioje vals
tijoje.

McCarranas Senate atsto
vauja Nevados valstiją, ku
ri daugiausia pinigaujasi iš 
divorsų - perskyrų ir iš 
gemblerių. Bet tūlos kitos 
valstijos atmeta perskyras, 
taip lengvai gaunamas Ne
vados teismuose.

Tas pats McCarranas pa
gamino ir ragangaudišką 
įstatymą prieš komunistus 
bei kitus progresyvius.

Indija žada platini 
prekybą su Kinija

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru sa
kė savo senatui:

Indija tikisi plačiau išvys
tyti savo prekybą su Kini
jos Liaudies Respublika, ne
paisant ar tatai patiks ar 
nepatiks McCarthy’u i' (ra- 
gangaudiškam Am e r i k o s 
senatoriui).

Sykiu premjeras Nehru 
pareiškė, kad Indijos val
džia niekuomet neužgyrė 
Amerikos padiktuotą Jung
tinėms Tautoms nutarimą, 
kuris uždraudžia gabenti 
Kinijon strateginius dirbi
nius bei medžiagas.

Sovietu laivynas, darysiąs 
manevrus Baltijos Juroj

Berlin. — Vakariniai vo
kiečiai pasakoja, kad So
vietų laivynas planuoja di
delius manevrus Baltijos 
Jūroj, kur dalyvautų ir ry
tiniai vokiečiai ir lenkai.

Amerikonų atstovas gene
rolas Harrisonas siūlė “ne
norinčius grįžti” belaisvius 
pervesti tiktai į vienos ša
lies atstovų globą, kai]) kad 
Pakistano.

Harrisonas, atsiliepda
mas į naująjį Šiaurinės Ko
rėjos planą, pareiškė: “Tai 
svarbus pasiūlymas,” ei
nant linkui paliaubų. To
dėl Harrisonas prašė vie
nai dienai pertraukti dery
bas, kad amerikonai galėtų 
plačiau apsvarstyti šį pa
siūlymą, kurio branduolys 
toks:

Privalo būti paskirtas be-

Greitas, bet netikęs 
karinis lėktuvas

Langley, Va. — Jungtinės 
Valstijos turi tokių greitų 
rakietinių Skyrocket lėktu
vų, kurie skrenda iki 1,238 
mylių per valandą. Bet šie 
lėktuvai taip pavojingai ta- 
baluojasi ir svirduliuoja į 
visas puses, kad kariniai la
kūnai bijo jais skraidyti.

Nairobi, Kenya. — An
glai bando sužinot, kaip 
Mau Mau negrai gauna 
naujų šaunamų ginklų ko
vai prieš anglus.

Amerikonai kraus reikmenų 
atsargas į sandėlius 
vakariniame Berlyne

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris patvarkė 
krauti į sandėlius vakari
niame Berlyne dideles at
sargas (“zopustus”) mais
to, anglies, gazolino, fabri
kinių medžiagų ir kitų reik
menų. Tai būtų atspirtis 
amerikonams ir jų talkinin
kams, jeigu Sovietų Sąjun
ga vėl užblokuotų jiems 
Berlyną, sakė valstybės se- 
Krėtorius Dulles, kalbėda
mas Senato užsieninių rei
kalų komitetui.

Pietų Korėjos tautininkai 
šaukia Ameriką 
gelbėt juos nuo bankruto

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia prašo dar 715 milijonų, 
dolerių iš Jungtinių Vals
tijų. Sako, jos iždas nu- 
bankrutuotų, jei negautų 
naujos finansinės paspir
ties iš Amerikos.

Nairobi, Kenya.—Negrai 
nukovė dar 2 anglų polici
ninkus.

laisviams nekarinis ruož
tas. Tą ruožtą tvarkys pen
kių valstybių komisija.

Per du mėnesius po. pa
liaubų padarymo turi fyūti 
sugrąžinta visi norintieji 
namo grįžti belaisviai.

Visi kiti belaisviai bus 
laikomi penkių minimų ša
lių globoje per 4 mėnesius 
po paliaubų pasirašymo. 
Pas šiuos belaisvius galės 
be jokių varžymų lankytis 
tu šalių atstovai, kuriems 
belaisviai priklauso. Atsto
vai aiškins, jog belaisviai 
gali be jokios bausmės grįž
ti namo į ramų gyvenimą.

Jeigu po 4 mėnesių dar 
rastųsi nenorinčių grįžti 
belaisvių, tai jie bus paves
ti politinei valstybių konfe
rencijai, kuri susirinks po 
paliaubų pasirašymo. Kon
ferencija padarys galutiną 
sprendimą, kur dėti tokius 
belaisvius. j,.

Senatoriai jau remia 
gyvennamiy statymą

Washington. — Republi- 
konai Kongreso vadai buvo 
nusprendę neskirti jokių 
pinigų gyvennamiams sta
tyti su valdžios parama. 
Dabai* gi Senato lėšų ko
misija nutarė, kad valdžia 
piniginiai prisidėtų prie 35,- 
060 naujų nam’ų-apartmen- 
tų pastatymo per metus.

Buvęs prez. Trumanas, 
pirm baigiant savo tarny
bą, patarė valdžios lėšomis 
pastatyti 75,000 gyvenamų
jų patalpų per metus.

Generolo de Gaulle partija 
“jau nekandidatuos”

Paryžius. — Fašistuojan- 
tis generolas Charles de 
Gaulle pranešė, kad jo par
tija, vadinamas Francijos 
Žmonių Sambūris, jau ne
statys savo kandidatų at
einančiuose rinkimuose, ir 
neveiks kaip sąlydi grupė 
šalies seime, bet stengsis 
kuo daugiausia francūzų 
patraukti į savo pusę.

De Gaulle partija labai 
nupuolė paskutiniu o s e 
miestų valdybų rinkimuose. 
Dabar jis bijo dar aršiau 
nusmukti ateinančiuose rin
kimuose, todėl nestatysiąs 
savo kandidatų.

Anglijos darbiečių 
laimėjimas rinkimUose

London. — Miestiniuose 
Anglijos rinkimuose perei
tą savaitę darbieciai - soci
alistai laimėjo 11 daugiau 
vietų, negu iki šiol turėjo 
miestų tarybose.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir šiltoka.
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ROBERT F. WAGNER
*

GEGUŽĖS, 4 DIENĄ New Yorke mirė buvęs Jung
tinių Valstijų senatorius Robert F. Wagner, sulaukęs 
arti 76 metu amžiaus. 

* f

Velionis susirgo dar 1949 metais ir tai (širdies li
ga) privertė ji pasitraukti iš Jungtinių Valstijų senato, 
Kuriame jis išbuvo beveik 23 metus.

Jo sūnus, Robert F. Wagner, Jr., šiuo metu eina 
Manhattano prezidento pareigas.

Robert F. Wagner buvo liberalas, pažangus žmogus, 
nepamiršęs liaudies reikalų. Jis buvo draugas Alfred 
E. Smitho, jis uoliai rėmė prezidentą F. D. Rooseveltą.

Būdamas senate Wagneris pateikė National Labor 
Relations Aktą, žinomą, kaip Wagnerio aktą. Tai buvo 
pirmas įstatymas, suteikiąs darbininkams laisvę orga
nizuotis, įstatymas, padėjęs Amerikos darbininkams iš
auginti didžiules darbo unijas. Reakcininkai to įstatyt 
mo labai neapkentė ir jį, po Roosevelto mirties, pakeitė 
vergišku Taito-Hartley įstatymu.

Wagneris daug prisidėjo prie išleidimo Social Secur
ity Akto ir kitų svarbių įstatymų, tarnaujančių liaudžiai.

Velionis Wagneris buvo ateivis. Jis gimė 1877 me
tų birželio 8 dieną. Į Ameriką buvo atvežtas mažas. 
Kai pirmą kartą buvo pasiųstas į pradžios mokyklą, jis 
čia nemokėjo nei vieno angliško žodžio. Bet greit išmo
ko ir baigė advokato mokslą.

Robert F. Wagner atliko Amerikos liaudžiai nau
dingų darbu ir dėl to io liaudis niekad nepamirš.

KAS DAROSI INDO-KINIJOJE?
NEI Iš ŠIO NEI Iš TO mūsų valstybės sekretorius 

Mr. Dulles ir komercine spauda pradėjo skelbti, būk viet
namiečiai įsiveržė į Laos ir dėl to jie papildė agresiją, 
dėl to mūsų kraštas turįs finansuoti, ginkluoti francū
zus, nes pastarieji kovoja prieš “komunistinį agreso
rių.”

Argi iš tikrųjų taip?
Pažiūrėkime faktams į akis.
Indo-Kinija yra valstybė, kurią sudaro trys apjung

tos provincijos, valstijos ar kaip pavadintume: Šiaurės 
Vietnamas, Centrinis Vietnamas, Pietinis Vietnamas, 
Kambodija (Cambodia) ir Laos.

Visas Vietnamas šiandien turi savo karalių, Kam
bodija savo ir Laos savo. Tačiau visi tie karūnuoti val- 
dovukai iš tikrųjų neturi jokios teisės, neturi jokios tei
sės ir jų valdžios. Jos priverstos daryti tai, ką įsako 
francūzai okupantai, nes francūzai ten yra tikrieji val
dovai.

Karo metu francūzai iš Indo-Kinijos buvo išvyti — 
išvijo juos japonai užpuolikai. Įvairūs vąldovukai tuo
jau nusilenkė japonams ir su jais bendradarbiavo.

Bet japonams užpuolikams nenusilenkė Indo-Kini
jos liaudis. Ji organizavosi ir kovojo; kovojo tiek viet
namiečiai, tiek Kamibodijos gyventojai, tiek Laos žmo
nės, — visi išvien, visi bendrai.

Šiai partizanų-patrijotu kovai prieš japonus okupan
tus vadovu buvo Ho Chi Minh, liaudies vadovas, kuris 
šiuo metu vadovauja visoms Indo-Kinijos jėgoms kare 
prieš francūzus.

Tuojau, kai karas baigėsi, kai japonai iš Indo-Ki
nijos buvo išmušti, Vietnamas buvo paskelbtas respubli
ka, o Ho Chi Minh buvo paskelbtas tos respublikos pre
zidentu. Ir Francūzijos vyriausybė tai pripažino, oficia
liai pripažino.

Bet Vietnamo žmonės ir jų prezidentas nenorėjo bū
ti pripažintais tik ant popieriaus; jie norėjo būti tikrai 
nepriklausomais, pilnai laisvais. Jie norėjo, kad Fran- 
cūzijos jėgos būtų ištrauktos iš visos Indo-Kinijos.

... Tai Francūzijos imperialistams nepatiko ir jie atšau
kė duotąjį savo Vietnamui pripažinimą. Jie susiieškojo 
bėglį karaliuką Bao Dai ir ii sugrąžino ant sosto, nes šis 
karaliukas pasižadėjo būti francūzams ištikimu.

Tada Vietnamo liaudis pradėjo ginklo kovą prieš 
francūzus. Ir toji kova, tasai karas tebesitęsia šiandien 
beveik per septynerius metus.

Iš Vietnamo jis persimetė į Laos, nes ten žmonės 
kenčia tą patį francūzų jungą, kaip ir Vietname, kaip 
ir Kambodijoje. Na, ir tasai karas tebevyksta. Atsi
ginkime, Indo-Kinijos liaudis yra pasiryžusi francūzus 
pašalinti iš viso krašto, o ne tik iš Vietnamo.

Aną dieną New York Timese tilpo korespondento 
pasikalbėjimas su Kambodijos karalium No redo m Si- 
hanouku. Užklaustas, ką jis mano apie einamąjį karą 
Indo-Kinijoje, karalius atsakė:

“Kambodijoje galvojančios žmonių masės auga pri
tarimas tai teorijai, kad komunistų vadovaujamos jėgos 
kovoja už krašto nepriklausomybę. Jie, žmones, nenori 
mirti už francūzus, kad padėtų jiems čia pasilikti.”

Tokia padėtis yra Kambodijoje, ką pripažįsta pats, 
karalius.

Tokia padėtis yra Laos provincijoje arba “karalys
tėje.” Dėl to ten šiandien matome karą,—karą už tautinį

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 8, 1953

Streikų banga San Pantyje
SAN PAULAS (Brazili

ja). — Kovo mėnesio 28-tą 
dieną prasidėję streikai, 
dar tebesitęsia iki šiol. Pir
mieji į streiką išėjo audė
jai, reikalaudami 60 proc. 
algos pakėlimo. Audėjus 
pasekė medžio apdirbimo 
darbininkai; po jų: meta- 
lurgikai, avalinės darbinin
kai, stiklo apdirbėjai bei 
daugelis kitų, mažesnių 
įmonių darbininkai ir tar
nautojai., Visų maždaug 
yra toks pat reikalavimas: 
Pakelti uždarbį ir numažin
ti pasakiškai kylantį pragy
venimo brangumą. Jei dar
bininkų algos jau koks lai
kas kaip tos pačios; tai pra
gyvenimo reikmenys pasku
tiniu laiku pakilo net kele
tą karių. Pavyzdžiui: Pa
matinis braziliečių maistas, 
pupelės ir ryžiai, per pa
skutinius du mėnesius pa
šoko, nuo 8 iki 15-18 kru
zeirų. Nežiūrint, kad da
bartinis Brazilijos prezi
dentas — Getulio Vargas, 
per savo asmens kandida
tūros propagandą paskuti
niuose pre z i d e n t o rinki
muose (išrinktas į šalies 
prezidento vietą, 1950 metų 
pabaigoje — J. R.), buvo 
prižadėjęs sumažinti mėsos 
kainą iki 4 kruzeirų už ki
logramą; laikas parodė vis
ką atbulai. Mėsos kaina pa
šoko nuo 8 iki 24 kruzeirų, 
vidutiniškai (geros veršie
nos mėsos kilogramas šian
dien kainuoja 40 kruzeirų

valdžios 
kaip vy- 

asmuo,

Kovo mėnesio 30 diena 
streikuojantieji d.a rbinin- 
kai buvo pasimoję padaryti 
‘“tuščio puodo’’ (panela va
žia) eiseną į gubernato
riaus rezidenciją ir reika
lauti iš valstijos 
galvos, kad jis, 
riausias valstijos 
stengtųsi surasti būdą su
stabdymui pasakiškai ky
lančiojo pragyvenimo bran
gumo. Bet... Kada tūks
tančiai streikierių susirin
ko didžiausioje San Paulo 
miesto, aikštėje — Praca da 
Se, buvo bepradedą amr- 
šuoti, veik visas San Pau
lo miesto policijos aparatas 
kardais ir kitomis priemo
nėmis žvėriškai puolė be
ginklius, ir daugumoje al
kanus streikierius. Minia, 

Naujasis Jungtinių Tautų 
sekretorius1 švedas Tag
Hammąrskjold. Už jį 
balsavo 57 tautos, viena 
balsavo prieš, o kita susi
laikė nuo balsavimo. Jis 
jau užėmė sekretoriaus 
vietą su pareiškimu, kad 
jis visomis pajėgomis 
darbuosis išlaikymui pa

saulyje taikos.

išsilaisvinfrną iš francūzų priespaudos. * \
Tai kokią teisę kas nors turi sakyti, būk į Laos 

kraštą kas nors įsiveržė? Argi ne‘ teisingiau sakyti, kad 
visos Indo-Kinijoje gyvenančios tautos-tautelės atsisako 
gyventi po francūzišku režimu?

Tai kodėl nepareikalauti, kad francūzai iš ten pa
sitrauktų, palikdami Indo-Kinijos tautoms pačioms ap
sispręsti savo ateitimi?

taip staiga užpulta, gynėsi 
kuo galėdama: kumštimis, 
kur nors sugriebtais paga
liais, gatvių akmenimis ir 
tt. Iš policijos pusės buvo 
pavartoti šaunamieji gin
klai, šužeidžiant keletą 
streikierių, jų tarpe porą

Nežiūrint, kad policija 
brutališkai norėjo palaužti 
tvirtą streikierių valią, pri
verčiant juos nūs i 1 e n k t i 
prieš policiją ir fabrikan
tus, pasekmės darėsi visai 
kitokios: streikuojančiųjų 
skaičius vis didėjo, sustab
dau! didesnį ir didesnį fa
brikų skaičių. Sulyg pa
skutinėmis žiniomis, strei
kuojančių skaičius pasiekia 
iki 300,000 San Paulo mies
to darbininkų.

Streikuotojų skaičiuje ran
dasi nemažas skaičius ir 
mūsų tautiečių. Tai daugu
moje megztinių rūbų (mal- 
haria) audėjai. Iš audėjų 
eilėse kovojančių streikie- 
vių galima pažymėti audėją 
Mariją Marmą (prieš tre
jetą metu San Paulo vals
tijos policijos nužudyto Al
fonso Marmos gyvenimo 
draugę). J 
kuojančių audėjų susirinki
muose, su mikrofonu ran
koje, ugningu žodžiu ragi
no savo kolegas tvirtai lai
kytis “už bendrą tikslą 
galutiną laimėjimą.”

Rašant šiuos žod? 
tarp audėjų, metalurgikų ir 
medžio apdirbimo darbinin
kų iš vienos pusės ir tarp 
tų pačių pramonių šakų iš 
kitos pusės algų pakėlimo 
klausimas jau išspręstas ii' 
sutartys tarp tų sindikatų 
jau pasirašytos, bet... 
streikas dar tebesitęsia.

Kijeve, atsirado dar viena— 
du šimtai pirmoji statybos 
aikštelė: statomas didžiulis — 
puses kvartalo ilgio—10 auk
štu administracinis pastatas, 

įkuriame įsikurs Kijevo miesto 
Ji nekartą strei- Darbo žmonių deputatų tary- 

1-‘ ' ba, partijos ir komjaunimo
miesto komitetai.

Iš čia atsiveria plati Krės
ti atiko — Centrinės Kijevo 
gatves — panorama. Du kitos 
gatves puses kvartalai apsta
tėm! daugiaaukščiais gyvena
maisiais namais. Prieš pir
muosius’ jau apgyvendintus 
septyniaaukščius namus, ku
riuos sujungia aukšta arka— 

[įėjimas į pasažą, įrengiami gė
lynai. Tarp, visų šio rajono 
gyvenamųjų namų ir svar
biausios magistrales, o taip 
pat tarp atskirų namų palie- 

jkami dideli tarpai, kad gali
ma būtų sudaryti apie pasta
bus žalią medžių, krūmų ir 
gelių žiedą.

Greta baigiami mūryti pa
skutiniai dviejų aštuoniaaukš- 
čių nanfų aukštai. Netrukus 
tarp jų taip pat atsiras plati 
arka, po kuria nusities Engel
so gatvė.

Priešais Lenino gatvę suku
riamas didingas architektūri
nis ansanmblis: iš dešinės ir 
kairės iškils 12 aukštų, o cen
tre — terasoje — 14 aukštų 
gyvenamasis namas, apvaini
kuotas bokštu ir špiliu su 
žvaigžde, kuri beveik 100 
metrų iškils viršum Kreščiati- 
ko.

Kairiąją svarbiausios mies
to magistralės pusę užbaigia 
didelis 8 aukštų ’namas. Čia 
Volokušinas ir Rudniovas pra
eitais metais pirmą kartų Ki
jeve įdiegė spartų srovinį-iš- 
skaidytą statybos metodą, ku
ris šiemet bus plačiai paskleis
tas daugelyje Kijevo statybų.

Statomi konservatorijos na
mai. Naujos statybos notru- 

jkus iškils puikiose kalvose, 
I besiribojančiose su Kreščiati- 

kuoj.a taipgi ir kitų, arti ku — Verslinės kooperacijos 
San Paulo esančių, miestų 
darbininkai: Jundiahi, San
to Andre ir Sorokabos au
dėjai. Kaip sanpauliečiai, 
taip ir jų draugai kituose 
miestuose, reikalauja bei
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svarbiausio: 
k a Įėji m ų 

riaušių kėli-

ls fabrikantų 
jos vieno ir 
paliuosuoti iš 
areštuotus ir 
iT/e apkaltintus streiko va
dus ir apmokėti streikavi- 
mo laiką, dėl kurio visa kal
tė atitenka grynai fabrikų 
savininkams, nesutikusiems 
pakelti algas ir tuo būdu 
priveikusiems darbininkus 
griebtis kraštutinės ir veik 
vienintelės prie m o n ė s — 
streiko.

Paskutinės žinios, pasie
kusios laisvę, praneša: “25 
streiko vadai bei jo daly
viai, įkalinti ir laikomi San- 
Paulo kavalerijos kareivi
nėse (kareivių kalėjime), 
jau 4-ta diena, kaip paskel
bė bado streiką, protestuo
dami prieš blogą maistą bei 
morali pažeminimą iš kalė
jimo viršininkų pusės.”

Apart sanpauliečių, strei- 

kaunasi už’ tuos pačius tiks
lus: pakėlimą algos, paliuo- 
savimą įkalintų streiko va
dų ir pasižadėjimą iš fabri
kantų pusės nemėtyti iš 
darbo streike dalyvavusių 
darbininkų.

Julius Rainys

Kumštininkas Tommy Collins, kumštynėse su leng
vojo svorio čampionu Jimmy Carter, dešimt, sykių 
buvo parmuštas. Džiaugiasi išlikęs gyvu. Džiaugia

si taipgi jo žmona ir kūdikis.KIJEVAS

kooperacijos 
kultūros rūmai su didžiausia 
respublikoje 2,166 vietų sale; 
čia bus taip pat pastatytas ir 
pirmas daugiaaukštis Kijevo 
pastatas — 20 aukštų vieš
butis.

Visi dabar statomi Kreščia- 
tiko rajone namai apdengiami 
šviesia keramika, puošiami 
lipdytinėmis atbrailomis. Pa
grindai apjuosiami pilku ir 
raudonu granitu. Visi butai 
aprūpinami dujomis ir karštu 
vandeniu. Pirmieji naujųjų 
pastatų aukštai ^paskiriami 
parduotuvėms, vaikų įstaigom 
ir kino salėms, o paskutinieji 
— J2—-14 aukštų namuose— 
dailininkų dirbt u vėms.

Visuose Kijevo rajonuose 
vyksta didelė statyba. Per 
trumpą laiką mieste atsirado 
150 naujų gatvių, parkai, 
skverai, žalumynai, ypač prie 
didžiosios Ukrainos upės — 
•Dniepro, kuriame vasarą bal

Kijevo statybos ap- 
galinga baze: mie- 
įsteigtos stambios 
industrijos įmonės 

šlako ir gipso
apdailos keraminių 

minera

tuoja keleiviniai laivai, jach
tos, baidarės.

Gausios 
rūpinamos 
sto rajone 
statybinės 
—keramikos, 

i bloku, 
i plokščių, sauso tinko, 
lines vatos gamyklos.

Didžiulius laimėjimus, vyk
dydamos penktojo penkmečio 
planus, pasiekė Kijevo pramo
nės įmonės. Gamykla “Kras- 
nyj ekskavator”, vykdanti ko
munizmo statybų užsakymus, 
šiomis dienomis pirma laiko 
išsiuntė Kachovkos hidroelek
trinės statytojų adresu 3 rie
tuvių pakrovė] us. Vienas tok
sai, beveik 80 metrų ilgio, 
mechanizmas pavaduoja 250 
darbininkų.

Puikius laimėjimus pasiekia 
ir staklių gamintojai. M. Gor
kio vardo staklių-automatų 
gamykloje šiemet bus sukurti 
8 naujų aukšto našumo tikslių 
staklių tipai, jų tarpe — au
tomatas rutulinių guolių deta
lėms apdirbti. Rutuliniais 
guoliais bus aprūpinti geležin
kelio transporto riedmenys.

Šiomis dienomis Dzeržins
kio vardo svarstyklių gamyk
loje sukuriamas 20-asis iš ei
lės tipas automatinių dozavi
mo svarstyklių, kurios plačiai 
panaudojamos daugelyje ša
lies liaudies ūkio šakų.

Kijevas tiekia, tėvynei ke
leivinius garlaivius ir vilkikus, 
motociklus, tiksliuosius prie
taisus, foto aparatus, daugy
bę avalynės, trikotažo gami
nių ir siuvinių.

Mieste dirba apie 15 pro
jektavimo institutų ir filialų, 
čia sudaromi projektai Mol
davijos vyriausybės rūmų, Ka
zachstano tarpkolūkinių hid
roelektrinių, plaukiojančių 
elektrinių Svarbiausiojo Turk
mėnijos kanalo statytojams, 
Kachovkos hidroelektrines ir 
I ietų Ukrainos kanalų staty
tojų namų, Ukrainos sričių 
centrų (rijų dramos teatrų ir 
daugelis kitų projektų. Pro
jektuojama respublikinė nuo- 

i latinė žemės ūkio paroda, ku- 
| ri įrengiama puikiame Kijevo 
[pakraštyje, Goloscjevskio miš
ko rajone.

Tarybų valdžios metais 
Kijevas pavirto stambiu moks
lo centru, čia veikia Ukrainos 
TSR Mokslų akademija su 
gausiais mokslinio tyrimo in
stitutais, Ukrainos TSR Archi
tektūros akademija, daugybė 
aukštųjų mokyklų, kurios iš
leidžia daugiau specialistų, 
negu kad išleisdavo ikirevoliu
ciniu laiku visos Ukrainos auk
štojo mokslo įstaigos.

Kijeve yra daug teatrų — 
operos, ukrainiečių ir rusų 
dramos, muzikinės komedi
jos, jaunojo žiūrovo. Sostinė 
turi pirmarūšį televizijos cen
trą. Iš pradžių jo laidos siek
davo ne toliau kaip 100 kilo-

Motinos Diena
i Kaip mes turime švęsti Mu
ltinu Dieną? Mes turime ją 
švęsti organizuotai, su viso 
pasaulio motinomis, už taiką,' 
už užtikrinimą ramaus gyve
nimo, kad ta gegužės 10 die
na atneštų naudą viso pasau
lio motinoms. Turime .švęsti 
už tai, kad jų sūnūs būtų su
grąžinti namo iš karo fronto 
ii' ištraukti iš kalėjimų, kurie 
ten sėdi ir savo sveikatą nai
kina.

Motinos turi Motinų Dieną 
atidaryti savo akis i)- suprasti, 
kam tuoš vaikus jos auklėjo 
ir kas pavertė juos blogais, 
kokį mokslą jie gauna. Štai 
vaikas dar tik pradeda rėplio
ti ar žodį ištarti, ir jau jį mo
kina būti žmogžudžiu. Ar tė
vai šiandien priešingi kruta- 
miems paveikslams ir televizi
jai, kur mažų vaikų protams 
yra rodoma nuodijančių ak- 

'tų ?
Tokias šventes reikia reng

ti, sueiti į būrelius Motinų 
Dieną ir svarstyti, kas yra ge
ro ir kas yra blogo dėl mūsų 
vaikų ir mūsų pačių. Reikia, 
kad vaikai suprastų, kas yra 
motina. Vaikai atsimins moti-' 
nos brangius žodžius, nieka
dos nepamirš, kad motina rū
pinosi jiems duoti teisingą ži
nojimą, pažinimą, kas jie yra 
ir kokioje klasėje jie gyvena. 
Kad nereikia sekti buržuazi
jos papročių, kad reikia stoti 
ant darbininkiško kelio ir 
darbuotis, kad pasaulis būtų 
laisvas nuo visokių barbariš
kumų.

Mes, motinos, stokime į 
kovą už greitesnę taiką. Gin
kime savo ir savo vaikų tei
ses. Bus- linksmiau ir šventes 
praleisti. ! Dilgėlė.

BOMBOS VIS NEKLIUDO 
PERONO

Buenos Aires, Argentina. 
— Kai pereitą penktadienį 
Peronas, Argentinos dikta
torius, kalbėjo savo kongre
se, tai apylinkėje sprogo 7 
b o m bos. Nesakoma, a r 

[ bombos bent ka kliudė. Pe- 
: ronas ypač smerkė Jungti
niu Valstiją laikraštinin
kus, kad jie “šmeižia” jį.

Balandžio 15 d. buvo iš- 
! sprogdintos dvi bombos, kai 
| Peronas kalbėjo masiniam 
fašistų susirinkimui.

(Suprantama, kad Pero
no bičiuliai patys užtaiso 

j bombas, — būk tai esąs 
į įspėjimas, kad priešai “kė
sinasi ant jo gyvybės.”)

j Višinskis pietavo su Jungi. 
Tautu sekretorium

United Nations, N. Y. — 
[ Sovietų delegatas Andrius 
[ Višinskis ir naujasis Jung
tinių Tautų sekretorius 
Dag Hammarskjold sykiu 

j pietavo. Bet nesakė kores
pondentams, apie ką jiedu 

' kalbėjosi.

ŽUVĘS ATOMINIS 
MOKSLININKAS 
SU ŽMONA '

Cape May, N. J. — Kari
nė krantų sargyba surado 
laužus laivelio, kuriuo bu
vo jūron išplaukęs atominis 
mokslininkas Winton Stein- 
field su savo žmona. Su
prantama, kad jiedu žuvo.

Steinfield darbavosi di
deliame atominiame Brook
haven projekte, Long Is
lande, netoli New Yorko.

metrų. Dabar jo veikimo spin
dulys padidėjo iki 200—30^ 
kilometrų. O neseniai buv© 
gautas pranešimas, kad Kijlt- 
vo televizijos centrą jau gali
ma girdėti, — vadinasi, netru
kus bus ir matyti! — Charko
ve, už 425 kilometrų.

L Karpenko



ŽALT VAISIAI IR DARŽOVĖS KAIPO GYDUOLĖS
Žali vaisiai ir daržovės į 

arba jų sultys vis aiškiau 
pasirodo gydančiomis mais
to dalimis arba sulaikan
čiomis nuo tokių ligų, kaip ' 
arterinių kraujagyslių kie- j 
tėjimas, tulžiapūslės akme-1 
nėliai, inkstų liaukų gedi
mas ir kt.

Columbijos U n i v e r s i - 
teto chemijos profesorius1 
C h a r 1 e s Glen Kmg^ iš
vien su keturiais ki- į 
tais mokslininkais ypač iš
tyrė veikimą vitamino C. į 
kurio daug yra orindžiuose. j 
lemonuose, kopūstuose, sa- 

•. lotose, bulvėse ir kituose! 
i l vaisiuose bei daržovėse.

Prostatinę liauka
Visi daktarai, gydydami 

prostatinę liauką, pataria 
valgyti daugiau šviežių dar
žovių bei vaisių, o ma
žiau naudoti duonos ir ki
tokių krakmolinių valgių. 
Kuomet nrostatinė liauka 
sutinsta, tai užveržia šlapi
nimosi kanaliuką. Taip 
dažnai atsitinka p u s a m - 
žiams, o ypač senyviems 
vyrams. Tad kartais pri
reikia ir operacijos.

Gausingas žaliada i k č i ų 
valgymas arba jų sulčių- gė
rimas prilaiko prostatinę 
liauka nuo sutinimo; taip

Žvejojimo sportas-kada žuvys kimbaVitaminas C prieš 
Cholesterolio pavojų

Darydami bandymus gy-; 
valiukams, jie surado, kad Į 
vitaminas C, kitai}) vadi- ■ 
namas askorbine rakštim i 
(ascorbic acid), stabdo ža
lingą cholesterolio kaupi
mąsi arterijose, nervuose, 
smegenyse ir kitose gyvybi
nėse kūno dalyse.

Cholesterolis yra panaši 
į sukietėjusius taukus me
džiaga, beveik kaip vaškas. 
Ši medžiaga kimba ir pa- 
la.ipsniui kaupiasi ant arte
rinių kraujagyslių viduji
niu sienelių; kietina šias 
kraujagysles ir siaurina 
kraujo plaukimą jomis, 
kaip teigia dauguma gydy
tojų.

Vadinami tulžiapūslėsak
menėliai susidaro iš chides-: 
terolio. i

Kartais susikuopia daug 
tos medžiagos ir smegeny
se, nervuose bei liaukose ii’ | 
kenkia jų veikimui.

Cholesterolis ypatingai 
kaupiasi virš inkstų esa
mose liaukose (adrenal 
glands); dėl to gali išsivys
tyti reumatinis sąnarių už
degimas ir kai kurios kitos 
ligos.

Bandymai žiurkėms
Minimi Columbijos Uni

versiteto mokslininkai, be 
kitko, paėmė dvi grupes 
žiurkių. Vienas žiurkes 
maitino tokiu ėdesiu, kur 
b two apsčiai vitamino C. 
TųfiL šių žiurkių kraujagys
lėj? ir kituose organuose 
tiktai po mažą biskelį dau
gėjo cholesterolis, kaip pa
sirodė papjovus jas ir iš
tyrus.

Kitai žiurkių grupei jie 
davė ėdesį, kur buvo per 
mažai vitamino C. Kada 
šios žiurkės buvo papjautos, 
tai surasta labai daug su- 
sikuopusio chol e s t e r o 1 i o 
įvairiuose organuose — ke- 
penyse, širdyje, kraujagys- 
lėse, virsi nkstinėse liaukose 
ir kt.

O kuomet žiurkių ėdale 
buvo įvalias vitamino - C ir 
dar pridėta pantotheniškos 
rūkšties (vieno iš. B vita
minų), tatai kuo geriausiai 

4>tabdė cholesterolio kaupi
mąsi.
* Žiurkės gi kūnas panašiai 
naudoja vitaminą C, kaip 
ir žmogaus kūnas, sako 
prof. King, direktorius Nu
trition Foundation (Mity
bos Instituto).

Balandžio 24 d. kanadie
čių Liaudies Balse tilpo 
kampelyje straipsnis po 
antrašu “Kada Žuvys Kim
ba.” i

(Tas drg. Progreso raš
tas pirmiausiai buvo Lais
vės įvairumuose išspaus
dintas kovo 20 d.)

Perskaičiau tą kampelį 
labai atydžiai keletą kartų, 
kad pilnai suprasčiau auto
riteto iššireiškimą žvejoji
mo sporte. Man labai pa
tinka ir myliu tą sportą 
viršaus 35 metai.

Labai gerai, kad pažan
giečiai savo spaudoje pakli
bina šį sportą. Juk mes vi
si žinome ir suprantame, 
jau esame daugumoje pase
nę. Dar taip neatrodome 
seni, bet jau turime daug 
metų. Tai šis žvejojimo 
sportas mums kaip tik ir 
tinka. Galima pastovėti ir 
pasėdėti, galų gale, ir pa
miegoti ant laivelio arba 
ant ežero krantelio.

Visokių yra sportų—beis
bolas mušimas, krepšinis, 
dar ir kitokių nogiu yra, 
kur mes jau esame netinka
mi. Šiuose sportuose reikia 
jaunuolių, kurie gali gerai 
“drančytis” ir kaulus mik- 
lintis.

P regresas Liaudies Balse 
labai gražiai ir smulkme
niškai išdėstė žvejojimo pa
sekmes penkiais punktais, 
kada žuvys kimba ir n.ekim- 
ba.

Sutinku su visais kitais 
Įjunktais, bet su penktu 
punktu nevisai sutinku.

Pirmiausiai turime su
prasti ir atskirti žvejojimo 
vietas.

žvejojimas ežeruose
Ežeruose žvejojimas yra 

kitoks, ir prietaisus reikia 
kitoniškus vartoti. Man 
ežeruose mažai teko žuvau
ti, bet esu matęs ir pats 
bandęs tas vargšes gaudy
ti; tai yra visai skirtingai.

Ežere žuvaudamas, pat
sai matai savo akimis, kad 
žuvis yra užsikabinus ant 
tavo kabliuko, ir parodo 
virš vandens plūduriuojan
tis korkas. Bet jūrų žuva- 
vimas yra kitoks, ir tavo 
prietaisai turi būti kitoniš
ki.

Visi žvejotojai dar turi
me suprasti antrą dalyką, 
kad žuvys jūrose yra ki
toniškos, ir ežeruose jos 

gi padeda ir gydyti jau su
tinusia. €

Vidurių skauduliai
Californijos ir North

western Universitetų medi
cinos mokslininkai pernai 
pagydė kelias dešimtis žmo
nių, sirgusių skilvio bei žar
nų skauduliais (ųlseriais), 
tik įsakydami per porą sa
vaičių kasdien, išgert po 
puskvortę iki kvortos žalių 
kopūstų, salotų bei morkų 
syvų. Kitaip gi būtų pri
reikę tiem žmonėm opera
cijos.

Vidurių skaudulių ligo

negali gyventi ir veistis; 
taipgi ežero žuvys negali 
jūrose gyventi ir veistis.

Meškeriodamas jūroje ne
gali matyti, kada žuvis yra 
užsikabinus ant tavo ka
bliuko, bet turi turėti savo 
jausmus ir suprasti laiko
mą rankoje virvukę “line,” 
kad kas nors tą virvukę no
ri iš tavęs atimti. Supran
ti — yra žuvis ant tavo ka
bliuko užsikabinus.

Jūrose yra ir ant kabliu
ko užsikabina visokiu žuvu, 
kurios nėra valgomos. 
“Skeltas,” šuns žuvis, “ra- 
bitsai” ir kitokių paibelių 
yra, kurie užsikabina, ir 
žmogus lieki apviltas, 
t r a u k d a m a s į viršų su 
džiaugsmu; pagalinus, iš
traukęs į viršų, ir mesk at
gal į jūrą.

New Yorko ir Brooklync 
pajūriuose jau prasideda 
sezonas meškerioti, ir pra
dės šias žuvis gaudyti -- 
“sybeskes,” f 1 i u k s u s, po- 
gies, juodąsias žuvis (black
fish).

Šių žuvų meškeriotojas, 
turi turėti virvukę tokio 
drūtumo, kad atlaikytu ne- 
mažiau 50 svarų. Apačioje 
kabliukų turi užkabinti nuo 
4 iki 12 uncijų (aunsų) 
švino gabalą, kuris kabliu
kus nuneša į vandens dug
ną, kadangi šios žuvys slan
kioja ant dugno vandens. 
Ypatingai f Ii uksas yra 
dumblo žuvis, ir jų yra pu
sėtinai didelių, sveriančių
---------------------------------------------- 4—-------------- ---------------------------

Leukemija-
Leukemija yra kraujo li

ga, kur perdaug prisiveisia 
baltųjų kraujinių kūnelių, 
vadinamų leukocitų. Tai 
yra savotiškas kraujo vė
žys.

Yra dvi leukemijos rū
šys greitoji (acute) ir lė
toji (chronic).

Greitoji leukemija daž
niausiai kliudo kūdikius ir 
numarina per keletą savai
čių.

Lėtąja leukemija daugiau 
serga vidutinio amžiaus 
žmonės ir senesni. Gydan
tis X-spinduliais, tam ti
krais vaistais ir vartojant 
tinkamą maistą pagal dak
taro nurodymą, jie gali dar 
net desėtkus metų gyventi.

Vėžio Ligų Tyrinėtojų 
suvažiavime Chicago j, per- 

niams, tačiau, gydytojai pa
taria vengti rakščių vaisių, 
kaip kad lemenu, orindžių, 
tomeičių sulčių ir panašių, 
ypač pirm valgio. O ir pa
valgius, reikia v a n deni uc? Z

praskiesti net orindžio sul
tis, kurios nėra per daug 
rūkščios. Tokiuose atsiti
kimuose daug saugiau 'var
toti daržovių bei' saldžių 
vaisiu sultis. ' Net vitamino 
C piliulės yra geriau negu 
rūkštūs vaisiai sergantiems 
vidurių skauduliais žmo
nėms, kaip teigia “practice 
of medicine” knygos.

N. M. .

viršaus 12 svarų. Bet jų 
mesa skani valgyti.

Tačiau, dar svarbu ir tam 
tikrus kabliukus dėl šių žu
vų turėti. Kiekvienai čia 
minimu žuvu reikia skirtin
gus kabliukus vartoti. Ki
taip nepagausi, jeigu ne jos 
kabliuką turi užsidėjęs.
Kada jūrose kimba 
ir nek i m ha žuvys

Jūrose meškeriojimą su
gadina tik ‘audros su žai
bais ir griaustiniais bei vė
jais; bet tykumose ir šiltas 
oras vandens nepagadina ii 
n e p: i k (i ii ki'a ž ve j o to j am's.

Jūrų vanduo kasdien kei
čiasi; būna puolimas žemyn 
ir kilimas į viršų.’ Visada 
jūrų vanduo, cirkuliuoja,! 
Tai. žuvis gauna poilsio tik I 
kuomet vanduo porą valau-1 
dų stovi ant vietos.

Čia minėtos žuvys' ir pa- | 
našiai kitos visada bėga | 
priešais- vandenį. Kai van- į 
duo puola, tai jos kamba! 
pačiam vandens krašte da- 
siįrę. Jau jauti, kada van
duo pradės kilti. Nuo kraš
to jūros važiuok toliau van
denin. Nuvažiavęs tolyn, 
tai nelaukęs ilgiau, grįžk 
atgal, ir jas patinki grįž
tant į jūras, pas save. Tad 
jos ir kimba.

Labai būtų malonu, kad 
mūsų spaudoje daugiau raš
tų pasirodytų apie žvejo
toji] sportą; tai būtų žve
joto jams daugiau pažinties 
su tuo sportu ir jo patyri
mais. J. S.

kraujo vėžys
eitą mėnesį, newyorkieciai 
daktarai G. H. Ditchings ir 
Gertrude B. Elion prane
šė, kad surado gyduolę," va
dinamą 6 - mercaptopurine, 
kuri gali kokiais šešiais 
mėnesiais pailginti amžių 
sergantiems greitąja leuke
mija.

Vidutinis baltųjų krauja- 
kūnių skaičius reikalingas 
sveikatai. Jie naikina ligų 
bakterijas. Bet leukemijoj 
prisiveisia iki 10 sykių dau
giau baltųjų kraujakūnių, 
o iš to — jau pavojinga, 
net mirtina liga. N. M.

London. — Pati anglu ko
lonijų Hong Kongo ir Ma- 
lajos gyvybė priklauso nuo 
prekybos su Kinija, kaip 
teigia Anglijos valdininkai.

KAIP LENKŲ PONAI 
BUVO DAVE RUSIJAI 
FALŠYVĄ CARĄ

Nužudytas Caraitis
1584 metais Rusijos ca

ro vietą užėmė silpnas pro
tiniai ir sveikata Feodoras. 
Kadangi jis buvo vedęs to
torių kilmės žmona liana, 
kuri turėjo gudrų ir apsu
krų brolį Borisą Godunovą, 
tai caras ir pavedė švoge- 
riui tvarkyti šalį.

Borisas Godunovas buvo 
sugabus žmogus. Jis jautė, 
kad caras Feodoras ilgai ne
gyvens. Jis pats norėjo pa
tapti Rusijos caru. Bet Feo
doras turėjo mažą broliuką, 
nuo kitos motinos — Dimi- 
trių. Jo motina Marija su 
savo broliais ir artimais gy
veno Ugličo miestelyj. Bu
vo girdų, kad Borisas Go
dunovas rengiasi nudėti tą 
vaika, Dimitriu. V z c

1591 metų gegužės mėne
si, vaikui bežaidžiant kie- 
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me, jis buvo papjautas. Už
puolimo nieks nematė. Bo
risas Godunovas dėl svieto 
akių prisiuntė komisiją iš
tirti tą dalyką. Komisija 
atrado kaltais vaiko moti
nos brolius ir artimus, o ir 
ją pačią pasiuntė į kliošto- 
rių. Mat, po to, kai vaikas 
buvo papjautas, tai buvu
sios carienės artimieji nu
dėjo auklės sūnų ir kelis 
kitus nužiūrimus žmones.

Caras Feodoras mirė 1598 
metais. Borisas Godunovas, 
kaip buvo suplanavęs-, taip 
ir įvyko — jis pasiskelbė 
Rusijos caru. Caro vieto
je jis buvo septyneris mo
tus, bet tai buvo sunkūs 
Rusijos žmonėms metai. 
■Borisas Godunovas patai
kavo ponams. Jis labai su
varžė baudžiauninkus. Pri
rišo juos prie. ponų. Įve
dė verstinas darbo dienas. 
Viešpatavo badas, ir prasi
dėjo baudžiauninkų- sukili
mai.

Neva atsirado Rusijos 
caraitis

Sutvirtėjus Rusijos vals
tybei prie Jono IV-jo 
( D r a u s m i n gojo), darėsi 
Lenkijos - Lietuvos valsty
bei pavojus. Mat, tais lai
kais apvienyta Lenkija - 
.Lietuva'turėjo ir didelius 
Baltrusijos ; ir Ukrainos plo
tus. Buvo aišku, kad su
tvirtėjusi Rusija sieks juos 
atsiimti.

1601 metais Kijeve, tais 
laikais lenku valdomame, 
pasirodė jaunas žmogus, 
kuris sakėsi, būk “Dievas jį 
išgelbėjo nuo mirties,” kad 
jis yra ne kas kitas, kai]) 
tas Rusijos “carukas Dmi- 
trius.” Tuojau pasklido pa
sakos, būk Ugličo miestely
je buvo papjautas, dešimt 
metų atgal, kitas berniu
kas.

Iš Kijevo jis nuvyko į 
Samboro miestą, Galicijon, 

•pas lenkų generolą (vojevo- 
dą) Jurgį Mnišeką. Tas 
neva caraitis ten buvo ka
rališkai sutiktas. Tuojau 
“carukas” ir generolo du-

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

ki-a Marina susimylėjo. 
Mnišeko finansinė padėtis 
buvo nekokia. Supranta
ma, jeigu “carukas” taps 
žentu, o bus Rusijos^ caro 
vietoje, tai Mnišekas patai
sys savo reikalus.

Netrukus “carukas” pasi
matė su Lenkijos karaliumi 
Zigmantu. Lenkų karalius 
apdovanojo “caruką” ir pa
žadėjo jam pagalbą. Suti
ko, kad “carukas” gali mo
bilizuoti “liuosnorius į ar
miją” atkariavimui sosto 
Rusijoj. “Carukas,” iš sa
vo pusės, sutiko, jog kada 
jis užims Rusijos sostą, tai 
Lenkijai perves Smolensko 
ii’ Černigovo sritis, o prie 
Lietuvos plotų p r i j u n g s 
Pskovo ir Naugorodo že
mes, taipgi padės Lenkijai 
kare prieš Švediją.

Tas falšyvas “carukas” 
tuojau gavo paramos iš 
lenkų ponų ii- kunigijos. 
Ypatingai jėzuitų ir berna- 
distų vienuolynai teikė jam 
pinigų !)■ žmonių. Romos 
popiežius per savo atstovą 
pažadėjo falšyvam carukui 
pagalbą. “Carukas-” parode 
“dieviškumą,” aplankė “ste
buklingą Dievo motinos” 
paveikslą Čenstakavoje. Pa
sižadėjo patsai, po laimėji
mo Rusijos sosto, tapti ka
taliku ir per “vienus me-i 
tus Rusijos žmones padary-1 
ti katalikais.” Tokis religi-! 
niš nusistatymas labai pa
tiko Romos popiežiui ir len
kams. Bet pirma negu jis 
laimės, tai nusitarta tylėti. I

Karas už Rusijos sostą
Į falšyvo caruko armiją 

ūmai rinkosi lenkų jėgos, 
daug prisidėjo visokių val
katų. Visur girdėjosi; “Į 
Maskvą! Į Maskvą!” 1604 
metų spalio mėnesį falšyvo 
caruko armija, vadovystėje 
lenkų generolo Mnišeko, iš
žygiavo iš Lvovo, netrukus 
perėjo į Rusiją.

Rusijoje, kaip žymėjome, 
buvo didelis nepasitenkini
mas Boriso Godunovo tvar
ka. Žmonės laukė kokiu 
permainų. Mielai sutiko 
falšyvo caruko armiją. 
Miestai ir tvirtumos pasi
davė be pasipri e š i n i m o . 
Prie jo prisidėjo ir kazo
kų pulkai. Bet netikrasis 
caras Godunovas pasiuntė 
gerai lavintos armijos pul
kus vadovystėje kunigaikš
čio Mstislavskio, kuris vie
name mūšyje, Ukrainoje, 
visiškai ištaškė falšyvo ca
ruko armiją. Lenkai pra
dėjo bėgti atgal į Lenkiją. 
Pasiliko pas “caruką” tik 
keli šimtai ukrainiečių ir 
kazokų. Falšyvas carukas 
nežinojo nė ką daryti.

Bet štai jam laimė. Atbėgo 
iš Rusijos armijos bėglys ir 
pranešė, kad “caras Bori
sas Godunovas” 1605 metų 
kovo 5 dieną staigiai mirė. 
Carui prasimušė kraujas iš 
burnos, ir jis mirė. Tuo 
kartu caro armijai atvyko 
naujas komandierius, ga
bus generolas Basmakovas.

3 pusk—Laisve (Liberty); -Penktad., Gegužės-May 8, 1958
■ '

dis, žinodamas, kad žmonės 
laukia falšyvo caruko kaip 
išgelbėtojo, perėjo su caro 
armija į jo pusę.

Tuo kartu Maskvoje Bo
riso Godunovo žmona Ma
rija paskelbė sūnų Feodo
ra, mažą vaiką, Rusijos ca
ru, o jinai valdys, iki sūnus 
užaugs. ...”

Bet kada generolas Bas- 
makovas perėjo į falšyvo 
caruko pusę, tai jam kelias 
i Maskva buvo atdaras. 
Netrukus jis jau buvo Mas
kvoje. Vadinamas carukas 
nudėjo Godunovo žmoną 
Mariją ir sūnų Feodorą, o 
gražią jos dukterį Kseniją 
po prievarta pasiėmė sau 
už meiluže.

Į Maskvą netrukus buvo 
atgabenta lenkų Mnišeko 
dukra'Marina, ir čia kartu 
buvo “carukas” apvesdin
tas su ja ir karūnuotas kaip 
Rusijos caras. Lenkai džiū
gavo. Falšyvas caras į mi
nistrų vietas pasistatė len
kus. Jų kareiviai; jodinė
jo Maskvos gatvėmis ir 
diktavo rusų ž m o n ė m.s. 
“Pšiakrev/’ — mes jums 
davėme carą—klausykite!..

Falšyvas caras ir lenkai 
suleido nagus į Rusijos 
turtą. Generolas- Mnišekas 
gavo 300,000 auksinių. Len-
kijos karaliui. Zigmantui 
carukas .pasiuntė iš aukso 
nulieta sloniu. Savo žmo
nai Marinai suteikė 120 
svarų žemčiūgų (perlų, dei
mantu) ir 40 kitokių dovą- 
nų. Lenkų valdovai jau 
planavo apie visos Rusijos 
prijungimą prie Lenkijos.
Iš kanuolės iššovė falšyvo 

caro pelenus
Falšyvas caras neišbuvo 

ant Rusijos sosto nė vienų 
metų laiko. Valstiečiai ne
gavo jokio palengvinimo. 
Rusų bajorai apsižiūrėjo. 
Sudarytas prieš jį suokalbis 
ir, -vadovaujant šuiskitfi, 
1606 metų gegužės 17 d. 
falšyvas caras nuverstas ir 
užmiuštas. Jo kūnas biįvo 
sudegintas ir iš kanuolės . 
iššauti pelenai. Laike suki
limo prieš jį- Maskvoje iš
žudyta virš 2,000 lenkų. 
Kiti turėjo bėgti atgal- į 
Lenkiją.

Kas jis buvo? Rusijoje 
surinkta daviniai, kad fftl- 
šyvas caras buvo Griška 
Otrepjevas, buvęs vienuo
lis, bet už prasikaltimus iš 
vienuolyno išvytas.

Lenkija dar buvo suradus 
ir antrą falšyvą caruką, ku
ris vėl skelbėsi, kad “an
tru kartu jį Dievas išgel
bėjo nuo mirties.” Bet..šis 
jau nepasiekė Maskvos — 
buvo sumuštas.

Laike tų ponų intrigų 
baudžiauninkai smarkiai iš
stojo prieš ponus, šio ju
dėjimo priešakyje atsistojo 
jaunas ir gabus Ivanas .Bo
lotnikovas. šis sukilimas 
tiek išgąsdino didžiūnus, 
kad ir naujas Rusijos caras 
Šuiskis ir lenkai išvien puo-

(Tąsa 4-tam pusi.)



Montreal, Canada
Ffrpiero* fabrikų darbininkai 
tariasi dėl naujo kantrakto

Šią savaitę čia prasidėjo 
derybos popieros išdirbystės 
darbininkų, Kvebeko ir Onta
rio provincijų, su darbdaviais 
dėl atnaujinimo jų pirmiau 
pasirašyto kontrakto.

Unijos reikalauja bendrai 
pakelti 5% algų ir pagerinti 
darbo sąlygas. Darbdaviai 
ąjūlo tik algas pakelti, bet 
žemiau, negu unijos reika- 
Įąuja. Ar padaryta koks pro
gresas derybose, šiuo tarpu 
dar nėra žinios.

Didins ir gerins protestoniškas 
mokyklas
... Montreal© ir apylinkių pro- 
testoniškų mokyklų komisija 
savo reguliariame mėnesinia
me susirinkime užgyrė pla
navimo komisijos pasiūlymą, 
skirti $27,000 mokyklų padi
dinimui bei pagerinimui.

•Iš tos sumos, $b3,000 pas
kirta pristatymui šešių moky
klos kambarių Maisonneuve 
mokykloje; $1,525 pataisy
mui maudynių Montreal© 
aukštesnėje mokykloje; $9,- 
000 pristatymui penkių kam
barių Rosemount mokykloje; 
likusieji pinigai skiriami page
rinimui prie naujai pristatytų 
mokyklų, kaip Verdun© Ri
verview mokyklos, Sarah 
Maxwell ir kt.

—o—•
Didins Verduno Phsichiatrinę 
ligoninę

Verdūno protestonų proti
nės ligoninės administracija 
nutarė pristatyti naujus pa
status prie senosios ligoninės, 
kuriuose bus galima pastatyti 
dar 352 lovas.

Ligoninės medikalis užveiz- 
da, Dr. George E. Reed, ra
portavo, kad ligoninė šiuos 
metus pradėjo su 1,633 psi
chiniai sergančiais ligoniais. 
Iki šios savaitės priimta 9 
nauji ligoniai. 

—o—
Už $8 taxiko vairuotojui 
atėmė gyvybę

Balandžio 28 d., anksti ry
te, ant kampo Willington ir 
McGill gatvių, du banditai 
mirtinai pašovė taxiko vairuo
toją ir pasiėmę iš jo $8. Po 
dviejų dienų, piktadariai buvo 
surasti ir suimti. Vienas 1$) 
metų jaunuolis, Guy Fiset, o 
antras, 35 metų, Robert Lap- 
jante.

Nužudyto lavoną, jo kom- 
panijonai, taxiku vairuotojai 
palydėjo į kapus su savo au
tomobiliais, kurių apie 300. 
Žudikai atiduoti teismui ir 
bus kaltinami žmogžudystėje.

—o—
Progresas ?

Pereitą penktadienj, Mont
real© arkivyskūp., kardinolas 
Leger, vietos katalikams pa
vėlino valgyti su mėsa* Jis tą 
padarė vaduodamasis Popie
žiaus parėdymu leisti sd mėsa 
Valgyti viso pasaulio katali
kams,' už tai, kad gegužės 1 
d. yra tarptautinė darbininkų 
solidarumo šventė.
J- Kardinolo Lcger patvar.ky- 
įfias, tą 'Penktadienį yalgyti 
SU mėsa/lietė tačiau tik Mon
treal© miesto katalikus. Ki
tuose provincijos miestuose ir 
kaimuose katalikai dar nesusi
laukė tos privilegijos.

— o—
Apsivedė
’"Balandžio 25 d. sukūre 
naują šeimyninį gyvenimą — 
apsivedė Edwardas Strėllis su 
Ona Mikniene (Zailskaite). 
Vedybinis pokylis, dalyvau
jant gražiam būreliui svečių, 
{vyko jos namuose.

—o—
Sunkiai susižeidė Budreika

Verdunietis Povilas Budrei
ka, balandžio 30 d., sunkiai 
susižeidė darbe. Ligonis ran
dasi General ligoninėje. Jo 
sveikata kritiškoje padėtyje, 
bet pavojaus gyvybei nėra. 
Linkėtina jam pasveikti. 
’Taipgi Antanas' Vilimas 
darbe susižeidęs. Gydosi na
triuose. . J.—

Apie darbo užmokestį
Tarybų Sąjungoje

Darbo užmokestis TSR Są
jungoje turi savų ypatumų, 
kurie yra būdingi tik socialis
tinei santvarkai, nes čia val
džią turi patys darbo žmonės 
ir gamyklas bei fabrikus val
do pati liaudis. Gamybos prie
monės TSR Sąjungoje yra 
bendraliaudinė, v a Is t ybinė 
nuosavybė. Tuo būdu, ir ga
myboje liaudies darbu suku
riamos nacionalines pajamos 
yra darbo žmonių turtas ir 
panaudojamos jų labui. Be
veik trys ketvirtadaliai na
cionalinių pajamų skiriama 
asmeninėms darbo žmonių 
reikmėms patenkinti, o kita 
dalis —gamybai išplėsti. Dar
bininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis TSR Sąjungoje 
yra nacionalinių pajamų da
lis, kurią darbininkai ir tar
nautojai gauna iš valstybės 
pinigais.

Darbo užmokestis, kaip yra 
žinoma, būna nominalinis ir 
realus. Nominalinis darbo už
mokestis — tai piniginis dar
bo užmokestis; jo dydį suda
ro kiekis pinigų, kuriuos dar
bininkas gauna kaipo savo 
uždarbį. Realusis arba tikrasis 
darbo užmokestis apskaičiuo
jamas ne pinigais, o darbinin
ko egzistavimo priemonėmis; 
jo dydį sudaro kiekis egzista
vimo priemonių, kurias darbi
ninkas gali įsigyti už savo pi
niginį darbo užmokestį.

Tarybų valstybėje socialis
tines gamybos tikslas yra no 
pelnas, o maksimalus nuolat 
didėjančių materialinių ir 
kultūrinių žmogaus reikmių 
patenkinimas. Priemonė šiam 
tikslui pasiekti — visokerio
pas socialistinės gamybos iš
vystymas aukščiausiosios tech
nikos pagrindu. Toks yra pa
grindinis ekonominis socializ
mo išsivystymo dėsnis. Vado
vaudamasi šio dėsnio reikala
vimais, Tarybų valstybė užtik
rina sistemingą darbo žmonių 
piniginio ir realaus darbo už
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CUKRINIS KAREIVIS
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DVIEJU AKTU OPERETĖ

šeštadienį

Gegužes (May) 23 
UKRAINŲ SALĖJE

57 Beacon St. Newark, N. J.

Pradžia 8 vai. vak.

Sekmadienį 

Gegužės (May) 24 
LIBERTY AUDITORIJOJ 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 

Pradžia 3:30 vai. popiet

LEON TONIKAS
Karžygls Aleksas

Ši metodiška, gaivi operete, kompozitoriaus Oscar Straus, yra sutaisyta pagal 
George Bernard Shaw veikalo: “Arms and the Man”. Ji vaizduoja satyriškai, paiką 
karališką gyvenimą..... bet meile yra didžiausia karo niekintoja ir meile išlaimi.

Kostiumai ir scena atvaizduoja 1885 laikotarpį, kada Serbų armija užpuolė 
Turkų armiją Bulgarijoj.... Choras ir solistai dainuoja 14 linksmų ir jautrių dai
nelių. '■...........................................................................-

Rengėjai, širdingai kviečia visus ir visas pamatyti, gražią ir juokingą opere
tę. Įsitėmykite, kad choras vaidins du kartu ir dviejose vietose — Newarke ir Rich
mond Hill. ' Komisija.

Kongresmana.s Dripp savo kolegoms: “Ot dabar pui
kūs laikai. Mums proga apmozoti raudonai kiekvie
ną, kuris tiktai randasi po kairei nuo senatoriaus 

McCarthy.”

mokesčio didėjimą. Čia Tary
bų valstybe atsižvelgia į tai, 
koks yra pasiektas visuomeni
nio darbo našumo lygis. Juo 
aukštesnis yra darbo našur 
mas, tuo didesnės yra nacio
nalinės pajamos ir tuo dides
nes yra darbininkų, tarnauto
jų bei valstiečių pajamos. 
Kaip tik nuolatinis TSRS na
cionalinių pajamų didėjimas 
yra šaltinis darbo užmokes
čiui augti.

Taikioj'i socialistine gamy
ba TSR. Sąjungoje vystosi ne
nutrūkstamai, sparčiais tem
pais, ir dėka to sparčiai auga 
nacionalinės pajamos. 1950 
metais nacionalinės pajamos 
TSR Sąjungoje (sugretinamo
mis kainomis) buvo 64% di
desnės, negu 1940 metais. 
Penktajame penkmetyje na
cionalinės pajamos turi padi
dėti ne mažiau kaip 60 pro
centų. 1951 metais TSRS na
cionalinės pajamos buvo 83 
procentais didesnes, negu 
1940 metais. Bendroji TSRS 
darbo žmonių pajamų suma 
1951 metais buvo 78 procen
tais didesnė, negu 1940 me
tais. Per tą patį laikotarpį re
aliosios darbininkų ir tarnau
tojų pajamos, skaičiuojant 
vienam dirbančiajam, buvo 
maždaug 57 procentais dides
nės.

Toks TSRS gyventojų pini
ginių ir realiųjų pajamų didė
jimas yra dėsningas reiškinys, 
čia mes matome pasireiškiant 
pagrindinį ekonominį socializ
mo išsivystymo dėsnį.

Socializmo pagrindinio eko
nominio dėsnio veikimas pasi
reiškia tame, kad TSRS liau
dies ūkis vystosi taikia linkme 
ir plečiasi naujosios technikos 
pagrindu. Darbininkų ir tar
nautojų skaičius auga, o ry
šium su tuo didėja ir piniginio 
darbo užmokesčio fondas. 
Kartu žymiai kyla ir darbo 
našumas, o dėka to didėja 
vidutinis metinis dirbančiojo 

Stato Scenoje

Sietyno Choras 
po vadovyste ir režisiūra

MILDRED STENSLER
w w w
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Madeline Knorr ------ Masa 
Tadas Kaskiaučius - - - Popovas 
Walter Bajoras - - - Masakrovas 

Suflierius — P. Ramoška

darbo užmokestis. Vadinasi, 
TSR Sąjungoje nuolat auga 
piniginis ar nominalinis darbo 
užmokestis. Ir tai yra vienas 
tarybinių žmonių materialinės 
padėties gerėjimo rodiklių.

Dar ryškiau socializmo pa
grindinio ekonominio dėsnio 
veikimas pasireiškia realiojo 
darbo užmokesčio didėjime. 
Kaip tik šioji darbo užmokes
čio pusė turi ypatingai didelę 
reikšmę darbo žmonių gyve
nimo lygiui pakelti, nes esant 
tam pačiam nominaliniam 
darbo užmokesčiui galima 
nusipirkti daugiau ar mažiau 
prekių. Čia viskas priklauso 
nuo to, kokios yra prekių kai
nos, nuo to, ar prekės atpigi
namos, ar daromos branges
nės. Ir čia mes kaip tik priei
name prie vienos svarbiausių 
sąlygų realiam darbo užmo
kesčiui kilti — prie tarybinės 
politikos nuosekliai mažinti 
kainas ir kelti rublio perkamą
ją galią.

Politika nuosekliai mažinti 
mažmenines kainas — tai val
stybinė politika TSR Sąjungo
je. ši politika remiasi taikaus 
socialistinio ūkio laimėjimais, 
nesiliaujančiu darbo našumo 
kilimu ir produkcijos savikai
nos mažėjimu, laimėjimais 
vystant masinio vartojimo 
reikmenų gamybą.

Kiekvienas naujas kainų 
sumažinimas TSR Sąjungoje 
duoda tarybiniams žmonėms 
daug materialinės naudos, 
nes kiekviena tarybinė šeima 
dėka to gauna tam tikrą prie
dą prie darbo užmokesčio. 
Tai reiškia, kad realioji kiek
vienos tarybinės šeimos paja
mų vertė pakyla.

I’o to, kai TSR Sąjungoje 
buvo panaikinta kortelių sis
tema, pradedant nuo 1947 
motų gruodžio mėnesio ir iki 
1952 metų balandžio mėnesio, 
čia j a Ui penkis kartus buvo į- 
vykdytas masinis vartojimo 
prekių kainų sumažinimas. 
Dėka to dabar TSR Sąjungoje 
kainos yra vidutiniška' du 
kartus mažesnės, negu 1917 
motų pabaigoje, o atskirų 
prekių kainos yra dar mažes
nės. Vadinasi, rublio perka-

MILDRED STENSLER 
dirigento-režisoro

moji galia dvigubai padidėjo. v
Reiškia, realioji gyventojų pa
jamų vertė per tą laikotarpį 
žymiai pakilo. Dabar už tą 
pačią sumą tarybinis pilietis 
gali nusipirkti du kartus dau
giau cukraus, arba pustrečio 
karto daugiau sviesto, arba 
pustrečio karto daugiau duo
nos, arba du-tris kartus dau
giau mėsos ir tt., negu prieš 
penkerius metus.

Yra taip pat eilė kitų fak
torių, kurie veikia TSRS gy
ventojų realiųjų pajamų didė
jimą. Pavyzdžiui, šalyje dar
bo užmokestis nėra “užšaldo
mas”, nėra blokuojamas, o, 
atvirkščiai, sistemingai auga, 
nes TSR Sąjungoje juo dau
giau darbininkas išdirba, tuo 
didesni yra jo uždarbiai. O 
piniginių pajamų didėjimas, 
nuosekliai mažinant kainas, 
dar labiau pakelia realiojo 
darbo užmokesčio lygį.

Be laimėjimo iš kainų su
mažinimo, tarybiniai žmones 
gauna dar daug materialinių 
gėrybių, už kurias jie nieko 
nemoka, nes visas su šiomis 
gėrybėmis susijusias išlaidas 
padengia Tarybų valstybė.

Pavyzdžiui, TSRS darbo 
žmonėms medicinos pagalba 
teikiama nemokamai. Kasme
tinių atostogų metu visi darbi
ninkai ir tarnautojai gauna 
darbo užmokestį. Atilsinį į 
kurortą darbo žmogui duoda 
profsąjunga nemokamai arba 
už trečdalį kainos, kitą dalį 
padengdama iš valstybinio 
socialinio draudimo fondo. Iš 
to pat fondo TSR Sąjungoje 
išmokamos pašalpos laikinai 
netekusiems darbingumo, pen
sijos invalidams ir pasenu
sioms, pensijos už ištarnau
tus metus, pašalpos dirban
čioms moterims nėštumo at
veju. Socialinio draudimo lė
šos naudojamos taip pat gy
domajam maitinimui, vaikui 
vasaros poilsiui. Pavyzdžiui, 
asignavimai socialiniam drau
dimui 1952 metais sudarė be
veik 22 milijardus rublių — 
pustrečio karto daugiau, negu 
1940 metais, o iš viso socia- 
1 i n i ams- ku Itūri n i ams liaudį es 
poreikiams 1952 metais išleis
ta 125 milijardai rublių — 
trigubai tiek, kiek 1940 me
tais.

Darbininkui ir jo vaikams 
netenka taip pat leisti pinigų 
gamybinei kvalifikacijai įsi
gyti. Už tai moka valstybė.

Valstybės išlados sociali
niams bei kultūriniams darbo 
žmonių poreikiams yra tiesio
ginis priedas prie tarybinės 
šeimos biudžeto ir sudaro dar 
vieną šaltinį, darbo žmonių 
materialinei gerovei kilti. Jos 
žymiai pakelia realųjį darbi
ninkų ir tarnautojų darbo už
mokestį.

Realiojo darbo užmokesčio 
lygį labai veikia buto išlaidos. 
Tarybų Sąjungoje butų klausi
mas išspręstas visiškai darbo 
žmonių interesais. Butų nuo
mos išlaidos TSR Sąjungoje 
yra nedideles ir vidutiniškai

Alan Ladd ir Brandon DeWilde naujoje techni- 
spalvčje filmoje “Shane,” rodomoje Radio City 
Music Hall. Kitas vadovaujančias roles vaidina Jean 

Arthur ir Van Heflin.

darbininko biudžete sudaro 
keturis-penkis procentus, nes 
TSR Sąjungoje veikia žemiau
sia pasaulyje butų nuoma. Jos 
tarifus TSR Sąjungoje nustatė 
šalies vyriausybė, jie yra sta
bilūs ir štai jau daugiau kaip 
dvidešimt penkeri metai ne
sikeitė.

Esant kapitalizmui, darbo 
žmonių darbo užmokesčio lygį 
labai žalingai veikia nedar
bas, kuris bendrosios kapita
lizmo krizės epochoje turi 
chronišką masinį pobūdį. Ta
rybų Sąjungoje tokio fakto
riaus poveikio negali būti, nes 
socializmo šalyje nėra nedar
bo ir jis negali kilti planingai 
besivystančio socialistinio ū- 
kio sąlygomis.

Kokie gi faktoriai įgalina 
Tarybų valstybę užtikrinti 
sistemingą gyventojų realiųjų 
p a j am ų d i d ė j i m ą ?

Pirmiausia — taikusis tary
binės ekonomikos pobūdis. 
TSR Sąjungoje nacionalinės 
pajamos panaudojamos pro
duktyviai, nes šalyje nėra 
ginklavimosi varžybų, nemili
tarizuojamas ūkis. Todėl Ta
rybinė vyriausybe turi gali
mybę plačiai vystyti civilinę 
pramonę, plūsti prekybą, ma
žinti kainas ir tuo būdu di
dinti liaudies suvartojimą.

Toliau, socialistinė gamyba 
TSR Sąjungoje vystosi aukš
čiausiosios technikos pagrin
du. Tarybinių darbininkų ap
ginklavimas naujausiąja tech
nika sistemingai didėja. Pa
vyzdžiui, darbo apginklavi
mas energetika TSR Sąjungo
je į penktojo penkmečio pa
baigą bus 2.6 karto didesnis, 
negu 1940 metais. Gamybos 
mechanizavimas ir suautoma- 
tinimas TSR Sąjungoje užtik
rina spartų, vis labiau didė
jantį darbo našumo kilimą ir 
produkcijos savikainos mažė
jimą. O tai įgalina Tarybų 
Ivalstybę mažinti mažmenines 

4 pusl.-Laisve (Liberty) —Penktad., Gegužės-May 8, 1953

kainas.
Pagaliau, reikia atsižvelgti 

į tai, kad pagrindinė socialis
tiniame ūkyje pagamintų pre
kių masė yra Tarybų valsty
bes rankose ir perduodama U 
apyvartą pagal pastovias kaiT 
nas. Todėl TSR Sąjungoje nė
ra ir negali būti gaivališko 
kainų svyravimo, todėl tary
binis rublis yra tvirtas, pasto
vus, o jo perkamoji galia me
tai iš metų kylą, nes kainos 
sistemingai mažėja. A. D.

ŠYPSENOS
Gal teisybe?

Pirmasis: ‘‘Ką tu saky
si! Tas šioks toks mane 
kvailiu pavadino! Argi ne
verta duot jam į nosį?”

Antrasis: “Nesiskubink, 
prieteliau, apsisvarstyk pir
ma rimtai, — gal kartais 
jis ir teisybę pasakė.”

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa iš trečio pusi.) 

lė baudžiauninkus. J
Baudžiauninkai laimėjo 

daug kovų, daug nudėjo 
žiaurių ponų. Sukilimas 
tęsėsi apie 3 metus, bet ga
lų gale buvo nugalėtas. Bo
lotnikovas taip pat vadino
si nužudyto caruko Dimi- 
triaus vardu; mat, tais lai
kais karaliai dar buvo ma
doje. Liaudis mane, kad 
“geras karalius” paleng
vins jos vargus. Bet tik už 
300 metų vėliau suprato, 
kad nereikia jokių karalių, 
kad pati liaudis turi savo 
reikalus tvarkyti .

Great Neck, N. Y.
Matykite Veikalą

“Prakeikimas”
Dviejų Veiksmų Drama

TAIPGI BUS IR MUZIKALU
I PROGRAMA. į 

Rengia Bendrai Suvienyto* Ar-stčs

Įvyks Sekmadienį

Gegužes 10 May
Pradžia 5 v. v. • pžanga $1.00

A. J. Kasmočių Salėje
91 Steamboat Rd.

•
Veikalą suvaidins menininkai 

iš Port Jefferson, N. Y., 
vadovybėje Julės Stankaitienės

KONCERTO PROGRAMA
Aido Choro Vyrų Grupė iš 

Brooklyno, Grybas ir Juškie
nė su dialogu ir Brooklyno Šo
kikų Grupė. Taipgi bus žymi 
šokikė, kurios vardo neskelbia
me. Jonas Velička duos gražių 
smuiko solų. Salės durys atda
ros 3 vai., programa prasidės 5 
vai. popiet.

Visus kviečiame atsilankyti, 
pamatyti labai įdomų veikalą • 
ir pasigerėti gražiu koncertu.

Rengėjai.



I. V-žlS 
1

Našlaitė
Jau per kelis metus Černiauskas jau

te, kad jis sveikatoj silpnėja, net dažnai 
fir pasiskųsdavo savo nedagalėjimu, bet 
vistiek jis ^irbinėjo, triūsėsi ant savo 
šešių dešimtinių žemės ūkio. O kadangi 
iš tokio ūkio išgyventi pačiam aštuntam 
nebuvo lengva, tai dar protarpiais ir per 
šalį išeidavo užsidirbti kokį skatiką. 
Vienok jo sveikata nesitaisė, bet palaips
niui vis ėjo blogyn ir blogyn, iki ir visai 
paguldė jį į lovą, iš kurios jis daugiau 
jau neatsikėlė. Ir taip jis, išgulėjęs lo
voje per keliolika mėnesių, vieną šaltos 
žiemos povakarį, sunkiai užsikosėjęs, nu
rimo. O kada jau toks netikėtas ligonio 

t ramumas atkreipė Černiauskienės aty- 
dą, tai Černiauskas jau buvo užmigęs 
amžinuoju miegu.

Černiauskienei saulutė irgi niekad 
nebuvo skaisti, ji ne tik gimdė ir augi
no vaikus, bet kartu su savo vyru dirbo, 
pluko už duonos plutą, kartu brido tą 
skurdo ir vargų jūrą per visą savo gy
venimą. O tas, žinoma, ir jai sveikatos 
nepridėjo: ir ji dažnai jausdavo skaus
mą krūtinėje. Na, o čia dar vyro ne-' 
sveikata ir, pagaliau, mirtis ir jai pa
čiai. ne tik išsėmė sveikatą, bet ir ją pa- 

/ \guldė į lovą, iš kurios ir jai jau nebuvo 
’ Tlemta atsikelti. Ir taip ir Černiauskiene, 

pasirgusi mėnesį laiko, užmerkė savo 
akis, palikdama šešius našlaičius, iš ku
rių pats vyriausias, Jonas, buvo apie 
septyniolikos metų, gi pati jauniausioji,' 
Juliukė — apie šešerių metų.

Kada tapo palaidotas Černiauskas, tai 
mažoji Juliukė, prisiglaudusi prie ser
gančios mamytės, vis klausdavo:

—Mamyte, kur mūsų tėtis? Kodėl jis 
nepareina namo?

Černiauskienę dar kiečiau suspausda
vo -skausmas, dar labiau širdį replėmis 
sugnybdavo, išgirdus tokius mažytės 
klausimus. Černiauskienė tik priglau
dusi prie savo skaudamos krūtinės ma
žytę Juliukę ir glostydama jos mažą 
galvelę apsiašarojusi kalbėdavo:

—Tėvelis, mano mažyte, nepareis. Jis 
išėjo labai, labai toli.

\ —Tai ar jis mūs daugiau nemyli?
- 1 —Myli, labai myli, mano brangioji,

bet tėvelis jau daugiau nepareis. Jis da
bar laukia, kada mes pas jį nueisime,— 
lyg ir nujausdama, kad ir jai teks grei- 

I tai keliauti į kapus.
—Tai kada mes, mama, eisime pas 

tėvelį?
—Kai ateis vasara ir bus šilta, tada 

mes eisime atlankyti tėvelį, mano bran
gioji pupute, — ir dar labiau prispau
dusi prie savo krūtinės karštai pabu
čiavo Juliukę, rodos, kad tikrai nujaus
dama, jog jau neilgai ji ją glostys ir 
bučiuos.

Ir taip, beveik kasdien, mažoji Juliu
kė prisiglaudusi, it kurapkutė, prie ser
gančios mamytės, vis apiberdavo ją tais 
pačiais klausimais:

—Kur mūsų tėtis ir kodėl jis neparei
na pas mus namo?

Černiauskienė, nors ir sunkiai sirgda
ma ir negalėdama išlipti iš lovos, visgi 
rūpinosi, tvarkė ir mokino, savo dides
niuosius vaikučius, kaip ir ką jie turi 
daryti. Ir taip ji vieną kartą susišau- 

' kėlvisus savo vaikučius, idant juos pa- 
rnufc|ti, patvarkyti, kaip ir kas turės 
būti. Ir taip ji juos susišaukusi apžvel
gė ir su džiaugsmu širdy je, bet ašaromis 
akyse, pati sau pamanė: tai mano pa
guoda, mano užvaduotojai! Ir palengva, 
bet sunkiai dūsaudama, jis taip ėmė 
kalbėti:

—Tėvo mes, brangūs vaikeliai, jau ne
turime, tai tu, Jonuk* būsi tėvo vietoj, o 
tu, Elziute, mane pavaduosi, nes už mer- 
gą tarnauti dar per jauna; Petrukas 
turės karvę ganyti su kaimo piemeni
mis. Gi Kostukas ir Katriutė turės eiti 
ir atslūžyti Rėkliui už skolą. Na, o ši 
mažoji tai man nors vandens paduos,— 
ir, paglosčiusi jos galvelę, dar norėjo pri
glausti ir pabučiuoti, bet Černiauskiene 
tik suvaitojo ir susiėmusi ranka* sau už 
krūtinės nustojo kalbėjusi.

Vaikučiai iš karto nesuprato, kas ma
mytei pasibarė, bet kada pasviro josios 
galva į šalį prie mažosios Juliukės ir 

nehtsimerkė, tik tada didesnieji 
Vaikai suprato, kas pasidarė, ir pradėjo 
nFlsu' šaukti, verkti ir puolėsi prie ma
mytės: “Mama, mamyte! Oi, mamyte! 
Brangioji mamyte!” Bet mamytė nieko 
neatsakė. Jos veidas nurimo taip, kad, 
rodosi, ji būtų 'užmigusi saldžiu, ramiu 
miegu .

Atbėgo kaimynai ir vienintelė našlai
čių teta. Kas nors iš kaimynų atsiklau
pęs pradėjo skaityti, prie jau mirusios, 
mirštantiems maldą. Vienok maldos 
nieko negelbėjo — Černiauskienės neat
gaivino. Našlaičių verksnias ir šauks
mas, it ėriukų, visokiais balsais bliovi
mas, pripildė tą mažą pirkelę taip, kad 
ir akmens širdimi žmogų galėjo pra
virkdinti. Verkė našlaičiai, verkė ir vi
si subėgę kaimynai'; net ir maldą skai
tąs žmogus paspringo ašaromis ir užda
rė maldaknygę.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

Černiauskienės gyvenimas buvo vien 
kartybių pilnas ir neišbrendamo skur
do, o betgi ji troško gyventi ir auginti 
savo vaikučius ir nors jais pasidžiaugti. 
Vienok žiaurioji mirtis nesiklausė ir nu
kirto jai gyvybę dar taip anksti; dar 
kada ji labiausiai buvo reikalinga josios 
vaikams.

jampole j. Nors laiškas as
meninio pobūdžio, bet d-ge 
Phillipse prašo įdėt jį Lais-* 
vėn, kad parodyt, jog ir ji 
gavo laišką iš už “geležinės 
uždangos.” Ant voko jokių 
cenzu ros žymių nėra.

1953 m. kovo 20 d.
Didžiai gerbiama 
drauge Ona!

•Sveikinu Jus su šv. Vely
kom ir linkių viso geriau
sio.

Širdingai dėkoju už laiš
ką, kurį gavau 1953 m. va
sario mėn. 15 d.

AUTO BODY AND FENDER MAN
To work on Commercial Truck re

pairs. Good working conditions. 
Sick benefits; Blue Cross and Blue 
Shield. Call

MR. RALPH PORSIA
KI. 5-6550.

_________________________ (84-90)

AUTO MECHANICS. 1st class, 
Must be exp. on all phases. Our men 
can average $100 wk. and more. Yr. 
round. Steady empl. Good working 
conditions for right man. Phone-į- 
DE. 3-2293 for interview.

 (84-90)

AUTO MECHANICS. Experienced, 
Must be first class. Qualified for 
State Inspection. Free cover-alls; 
free insurance. Vacation with pay; 
steady work; good working condi
tions. Apply in person. TRI-STATE 
WILLYS, 1978 W. Hunting Papk. t

(87-U3)

Mažoji Juliukė prisimena, kad jo
sios mamytė buvo paguldyta ant baltai 
aptiestų lentų, galva prie stalo, ir “mie
gojo,” nesikėlė. Ant stalo degė žvakės 
ir buvo pastatytas tarpe žvakių kryže
lis. Taipjau prisimena, kad josios ma
mytę įdėjo į baltų lentų ilgą skrynią ir 
išnešė iš pirkios, ir mamytė daugiau ne
sugrįžo, neparėjo!giamo. Juliukė dažnai 
verkdavo ir klausdavo savo didesnių 
broliukų, ir sesučių:

—Kur mūsų mamytė? Kodėl ji ne
pareina namo? Aš noriu mano mamy
tės, — verkdama sakydavo.—Ar ji nu
ėjo pas tėvelį?

S In Meiuoriuni I
j RAYMOND GEDVILES | 

0 PHILADELPHIA, PA. E

į Gegužės $ May, 1953 .sukanka vieneri metai | 
| kai netekome mūsų mylimo sūnaus ir brolio. g 
| M-es, jo tėveliai ir sesutė' sakome: E
i Ilsėkis ramiai.... i
B Tėvelis ir Motinėlė, 9
I ir Sesutė Frances I

G M
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Lawrence. Mass.
Knygą gausite tie, kurio pasi- 
mokėsite duokles. Ilgiau nebe
laukite ir nebeatidėliokite.

S. Penkauskas.

Brangį drauge, Tamstos 
laiškas man buvo didelė 
naujiena ir suteikė daug 
džiaugsmo. Aš niekad ne 

1 n e p a g a Ivodavau, kad Tu 
| mane gali atsiminti; aš ti
krai maniau, kad aš esu se
niai Jūsų užmiršta. C-

YOUNG MEN
Good Opportunity to learn Trade. 

Excellent working conditions. Stea
dy work for the right man. D.PJs 
or foreigners accepted. Apply of 
phone: GITLIN BROS., 244 So. 5th 
Street. WA. 2-8704.

(89-91)

HELPWANTED FEMALE

Hartford, Com.
Įvairios naujienos

Laišką gavau stebuklin
gu būdu, nes antrašas bu
vo užrašytas netiksliai, ir 
net tas namas sudegęs; bet 
tokia mano laimė, per kitus 
žmones gavau Jūsų laišką, 
už kurį dar kartą dėkoju.

Ką Juliukei atsakydavo josios sesutės, 
ar broliukai, tai jos jaunam ir mažam 
proteliui buvo sunku suprasti, tad ji ir 
vėl pakartodavo tuos pačius klausimus:

—Kur mūsų mamytė ir kodėl ji ne
pareina namo?

Nekartą Juliukė, pasilipusi ant suolo, 
per mažą, apšalusį pirkeles langą, žiūrė
davo ir laukdavo, ar nepareis mamytė. 
Bet Juliukės laukimas visados buvo be
viltis—mamytė neparėjo.

Sekmadienį, gegužes 3 d. 
atsibuvo Laisvės Choro kon
certas. Galima sakyti, kad 
koncertas buvo puikus, dainos 
ir muzika skambėjo labai 
gražiai. Bet žmonių buvo per- 
mažai, gal tiktai apie 150. 
Pas mus šiuomi sykiu sunku 
parengimus išgarsinti. Prisiei
na garsinti plakatais, tokiu 
būdu yra sunku daug žmonių 
pasiekti. Tam reikalinga daug 
darbuotojų. Na, o darbuotojų 
mažai tesiranda.

Aš gyvenu neblogai, tik 
jau labai pasenau. Pažiū
rėjus į Tavo fotografiją, aš 
labai nustebau: Tamsta, 
mano drauge, labai gražiai 
atrodai, kaip tik pažinau.

Mano visi trys vaikai jau
seniai vedę ir gyvena ne
blogai. Aš jau turiu devy

SECRETARY-STENOGRAPHER
Accurate Typist. Some Experience. 

35 hr. week. Center City. Pleasant 
surroundings and congenial co-work
ers. Firm of CPA’S. Apply or phone 
Mr. Campbell. WILLIAM E. HOWE 
& CO., Lincoln Liberty, Broad and 
Chestnut.

RI. 6-4220.
(85-911

CHILD’S NURSE. Experience an(J 
references required. 2 children, ages 
4 and 1. Sleep in, $40 week. Steady 
position to right woman. Phone — 
Midway 2-8870 for interview.
___ _______ _ (84-90)

SECRETARY. Experienced. 5 (Jay 
week. 9 till 5:30. Modern office. 
Good working conditions. Free hos
pitalization and life insurance. Ap
ply or phone: Mr. L. W. Braun. 
MAJESTIC, Ferry and Atlantic 
Aves., Woodlawn 4-2010.

(87-93)

Ir taip bėgo dienos ir slinko savaites. 
Juliukės atmintyj apie mamytę viskas 
blanko, viskas ėjo palaipsniui užmirštin; 
ji priprato prie sesutes Elziutės taip, 
kaip ir prie mamytės. Vienok ir toji Ju
liukės laime neilga buvo. Dėdė Rėklys, 
kuris buvo gerai žinomas visoje Griško
nių apylinkėje kaipo didelis godišius ir 
procentų lupikas, kuris buvo prisigraibs- 
tęs virš penkis valakus žemės, nesnaudė 
ir dabar: jis greitai pasisiūlė našlai
čiams Į globėjus. Gi našlaičių vienintele 
teta, kuri pati buvo tik kaimo daržinin
kė, nedaug ką begalėjo našlaičiams padė
ti, tad, kad ir su ašaromis ir širdgėla, 
turėjo priimti “geradėjo” dėdės Rėklio 
pasiūlymą ir “pagalbą.” O prie to, dar 
Rėklys buvo ir valsčiaus viršininku, tai 
ir jo žodis buvo reikšmingas ir svarus. 
Gi svarbiausia tai, kad Rėkliui rūpėjo 
dykai gauti piemuo ir piemenė.. Na, 
ir žinoma, kad Rėklys taip viską 
“gerai sutvarkė,” taip “pasirūpino” naš
laičiais, jog jam ir teko piemuo ir pie- 
-menė dykai ganyti jojo gyvulių bandą. 
O kartu jis nepamiršo ir mažosios Ju
liukės: jis ir jai surado vietą už “augin
tinę”-pas jojo marčios tėvus, Suvalkijoj.

• • •

Nors saule ir gausiai bėrė savo skai
drius, kaip auksinius, spindulius, vienok 
dar buvo šalta ir sniegas girgždėjo po 
kojomis, kurio buvo gana storai priklo
ta. Ir nors jau ir artinosi pavasaris, ta
čiau žiema dar laikėsi kietai įsikibusi į 
žemės kūną.V

Didele naujiena Lawrence ir 
apylinkes lietuviams

Gegužės 24 <1. įvyks pirmas 
vasarinis, parengimas. Įvyks 
Maple Parke. Tai bus kalaku
tu pietūs ir prasidės 2 vai. po 
pietų. Bus iš tolimų kolonijų 
draugų ir draugių. Galėsite 
pasikalbėti su jais.

Minėtas bankietas rengia
mas dėl dienraščio Laisvės 
nau dos.

O kas svarbiausia, kad šia
me parengime galėsit susi
tikti ir pasikalbėti su Lais
vės redaktoriumi R. Mizara-, 
kuris apsiėmė su mumis daly
vauti.

Gausit skaniai pavalgyti ir 
žinoma, išsigerti. Taipgi gau
site progą tyru oru pakvė
puoti tarpe žaliuojančių pušų 
ir klevų. Gaspadoriai ir gas- 
padinės visus priims manda
giai ir gražiai. Tikrai visi 
visakuo būsite užganėdinti.

Tikietus stengkitės įsigyt iš 
anksto, kad tikrai užtikrintu
mėte sau vietą. Tikietus gali
te gauti pas Maple Parko gas- 
padorių Ig. Chuladą, nes jis 
ten visados būna. Taipgi mies
te galite gauti tikintų pas 
šiuos draugus V. Kralikauską, 
B. Chuladą, S. Šlakį, J. Rudį, 
Ch. Gradecką ir J. Kodį. Lo- 
wcllyje tikietus galite gauti 
pas J. Blažonį, o Nashua — 
pas J. Egerį, Haverhill —pas 
Yacumsą.

Visi dalyvaukite šiame šau
niame parengime. Linksmai 
laiką praleisite ir tyrame ore 
pabūsite.

Dar vienas labai svarbus 
dalykas. Tai pasimokėkite 
duokles į Literatūros Draugi
ją. Jau daug narių pasimokė- 
jo. Bet kurie dar nemokėjote, 
tai malonėkite tatai padaryti. 
Nes greitu laiku gausite nau
jai išleistą knygą. Sekr. šė
loms k as pranešė, kad knyga 
bus greitai baigta ir išsiunti
nėta. Knyga labai vertinga.

Sūnų ir Dukterį] Draugija 
turės parę. įvyks gegužės 9 
d., šeštadienį. Tikietus tik $1. 
Galėsite smagiai laiką praleis
ti.

Kitas parengimas, tai bus 
balius ir vakarienė. Rengia 
Moterų Klubas ir Literatūros 
Draugija. įvyks gegužes 17 d. 
šis parengimas žada būti ge
ras, nes jame bus lietuviškų 
valgių ir gėrimų, taipgi gera 
lietuviška muzika šokiams. 
Galėsite įvalias pasišokti ir 
pasilinksminti. O daktarai sa
ko, kad kai žmogus linksmas, 
tai jis ilgiau gyvena. Mes gi 
visi norime kuo ilgiausiai gy
venti. Tokių būdu visi būkite 
šiame minėtos draugijos pa
rengime.

Balius prasidės 3 vai. po 
pietų, o vakarienė — x5 vai. 
Tikietus galima gauti Laisvės 
Klube ir pas draugus. A. K.

Laiškas iš Lietuvos
Draugė Anna Phillipse, 

Stamford, Conn., gavo laiš
ką iš savo draugės, kadai
se gyvenusios Amerikoj, o 
dabar gyvenančios Mari-

nis anūkus — vyriausios 
dukters Onos, kurią išsive
žiau iš Amerikos dar visai 
mažą; jos vyriausia duktė 
Nijolė 18 metų ir baigia 
gimnaziją. Sūnus Kostas 
irgi užaugo didelis, gražus 
vyras, apsivedė, turi vieną 
vaiką. O jauniausia duktė 
Staselė irgi jau ištekėjus; 
gyvena neblogai, turi dvi 
dukreles—viena 6 metų, o 
kita dar visai mažytė, dar 
tik pusės metų.

Taigi aš pagyvenu pas vi
sus tris vaikus po biskį; 
dirbu, ką galiu ir ką pa
jėgiu.

Kitą kartą parašysiu 
daugiau. Parašykite man, 
lauksiu su nekantrumu.

Mano adresas: USSR, 
Lithuania, Kauno sritis, 
Marijampolė, Seminarijos 
gatvė No. 8. Ona Bučins- 
kienė.

MAID. Settled woman. Age 25— 
40. General duties. Willing to work. 
Must be fond of children. Prefer 
someone waiting good home. Good 
salary: permanent position for right 
person. Phone: MIDWAY 2-4286, 2 
to 4 P. M. for interview. ... : ..

(89-95)
CLERK-TYPIST

Insurance Office. Experienęęį help
ful but not necessary. Steady posi- 

j tion; good working conditions. PhQne 
I MR. BROOKES. LO. 3-4108 for in

terview.
J89-.95)

HELP WANTED MALE (

Vieną ankstyvą popietį į Černiauskų 
stubelę atėjo dėdės Rėklio marti ir jo
sios vyras — jaunasis Rėklys, taipjau 
atėjo ir našlaičių teta. Kokiu reikalu 
Šie žmonės atėjo, aišku, kad mažajai Ju
liukei nebuvo žinoma nei suprantama. 
Jaunoji Rėklienė, kuri buvo gana drau
giška ir geros širdies, dabar dar labiau 
pasirodė draugiškesne ir mandagi, ir ge
ra: ji Juliukę pasisodino sau ant kelių, 
paglostė, paguodė ir dar ir pyragaitį pa
dovanojo. O Juliukė, žinoma, glaudėsi 
prie kiekvieno, kas tik ją vargšelę glau
dė, o dabar, dar gavusi pyragaitį, ji ir 
visai meiliai prilipo, prisiglaudė prie šios 
jaunos tetos ir gardžiai valgė tąjį saldų 
skanėsį, kokio ji veikiausia dar nebuvo 
nei ragavusi savo gyvenime . O kada Ju
liukė taip gardžiai valgė, tai josios teta 
užklausė:

Buvęs prez. Herbert Hooveris (kairėje) priima dova
ną nuo Dr. Norman Vincent Peale New Yorke. Dova
na vadinama “Horation Alger award” ir suteikta 
Hopveriui už jo “ątsižymėjimą’’ išlaikyme “ameri
kinio pasisekimo tradicijų.” Mat, šiomis dienomis 
Hooveris pareikalavo, kad visos valdžios operuoja
mos ir kontroliuojamos užtvankos ir elektrinės jėgai
nės'būtų atiduotos privatiškiems kapitalistams iš jų 

pelnus darytis.

‘ MEN .‘
For inside work. Reproduction 

Business. No experience necessary; 
steady work. Bust be U. S. Citizen. 
Apply in person. <»
CAMPION CO., 34 So. 16th Street 
____________________________ (89-9Į) 
AUTO BODY COMBINATION MAN

Experienced. To take charge of 
body and paint job. New Building 
with up to date equipment and paint 
booth. Splendid opportunity for a 
1st class man. Excellent pay; paid 
vacation; free laundry and insur
ance. Apply or phone: MR. JI- 
BATEMAN. ERNEST JONES CO?, 
(Ford Dealer). 6860 Rising1 Sun Av.

FI. 2-4800.
(89-91)

BOOKBINDERS
Library binding, Forwarder. With 

knowledge of gold stamping. Steady* 
work; good working conditions. Ap
ply or phone

MR. ALLEN GEISER
ALLIED BOOKBINDING CO.

110 Granite Street. MA. 7-3822.
___________ .________________ (89-91)

AUTO MECHANICS
1st Class. Chrysler products. Good 

pay and paid holidays. Steady work. 
Nice light and airy shop. No triflers 
or helpers need apply. Apply in per
son or phone. _

CHAS T. LEARY
892 W. I^anc^ster Ave.,

Wayne, Pa. Wayne 3600
. (89-91) 

sTSlRfNKTiro
HARTFORD, CONN.

A.L.D.L.D. 68 kuopos susirinkimas 
jvyks pirmadienį, 11 d. gegulės, 
Laisvės Choro salėje, 157 Hunger
ford St., prasidės 8 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės dalyvaukitę šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Apart kitko 
balius ir piknikas, reikės darbinin
kų. —A. K.

(89-90)

—Ar tu, Juliute, myli šitą tetą? Ar 
tu eisi su ja? Ji tau bus labai gera: duos 
tau gražų andarokaitį, marškinėlius, 
naujas klumpeles, o tu vasarą didelėj 
pievoj paganysi jai žąseles.

(Bus daugiau)

Montello, Mass.
Didžiausias koncertas, kokis 

jau senai yra buvęs mūsų apie- 
linkėje, rengiamas Laisvės nau
dai. įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 16'd., Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, Vine 
ir N.- Main Sts. Pradžia 7-tą v. 
vakare.

PROGRAMĄ PILDYS:

Brooklyno Šokikų Grupė 
Leon Yonikas, baritonas 
Susana Kazokytė, sopranas 
Frank Balevičius, pianistas

Visi aukščiau minėti yra iš Brook
lyn, N. Y. Iš Montello dalyvausi šie:

LIUOSYBfcS CHORAS, 
vad. Al. Pocius

ALDONA WALLEN, sopranas
ANNA MINEIKYTfi, sopranas 

ir s
GERDA TERHORST, armonistė 

iš Canton, Mass.
RICHARD W. BARRIS, 

armonistas 
iš Dedham, Mass.

Po Koncerto bus muzika 
šokiams.

*
Kviečiame visus vietinius ir 

iš apielinkės atsilankyti į šį 
taip gražų parengimą.

Įžanga tik $1.00., ,
Renginio Komitetas.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, gegužės-May 
11 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui. 
Didelis dalykas tai mūsų kuopų pa
rengimas, kuris įvyks 17 d. gegu
žės. —A. W.

(88-90)

Jei Tamsta darnepreny- 
meruoji dienraštį Laisvę, tat 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

.............. ....... ...................... ..... ......■>., ■! |

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 8,1 195$



N. V. Komitetas 
pradėjo tardymus 
New Yorke

Orkestrų dirigentas Artie 
Shaw buvo pirmiausiu iš pa
šauktų pas Ncam ori kinių 
Veiksmų Komitetą tam ko
mitetui pradėjus savo ragan- 
gaudiską vizitą New Yorke 
praėjusį pirmadienį.

Komitetas klausė, dėl ko 
Shaw buvo rėmėju Amerikos 
Mobilizacijos Taikai. Dėl ko 
paskiau vėl pasirašė po šau
kimu Taikos Kongreso Pary
žiuje 1949 metais. N. V. Ko
miteto patarėjo Frank Taven- 
ner’io tardomas, Shaw savo tą 
prasižengimą karo rengėjams 1 
išaiškino taip: !

“Kartą mano draugas klau- : 
sė manęs: ‘Artie, kaip tu ga- ' 
Įėjai būti toks naivus prisidėti 
prie Pasaulinio Taikos Kong
reso, kuomet jis yra komunis
tų šaukiamas-remiamas?’ Jam 
atsakiau: ‘Aš noriu taikos.
Atnešk man Itepublikonų Tai
kos Kongreso atsišaukimą, aš 
irgi prisidėsiu.”

Teismabutyje, pilname ste
bėtojų, pasigirdo menininkui 
Shaw aplodismentai.
Koki kiti Shaw griekai?

Shaw pasakojo, kad jis nuo 
kūdikystės mylėjo muziką. 
Tad būdamas 14 metų jau 
tapo profesijonaliu muzikan
tu, nors form alio tam mokslo 
kaip ir neturėjo. Paskui, 
Pearl Harbor dieną, jis paj 
leido savo beną ir savanoriu 
įstojo į militarišką laivyną.

Toliau Tavenrieris sakė, 
;kad asmuo vardu Leo Town
send sakęs komitetui, būk 
Shaw 1946 metais* buvęs įsto
jęs komunistų pMrtijon Los 
Angelės mieste ir. dalyvavęs 
5 ar 6 susirinkimuose. Shaw 
atsakė, jog toks liūdymas bu
vo “melagingas.” Jis dalyva- ' 
vęs trijuose mitinguose, kurie į 
galėję būti šaukti komunistų,

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai; kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai: ,
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. Et. 7-6233

NewWko^A^2|nl(B
N. V. Komitetas N.. Y. 
pašaukė tardymui 
rašytoją

istoriškų
auto-

rius kulių
taipgi žurnalo Masses; and 
Mainstream bendradarbis, ta
po pašauktas stoti prieš Ne- 
amerikiniams Veiksmams Ko
mitetą gegužės 6-tą.

bet niekad nepasirašęs prašy
mo jį priimti partijom

Tuose mitinguose diskusave 
kainų kontrolę ir reikalą be
šališkos. teisingos samdos,
taipgi kovą pries an 
mą. Shaw sakė, kad 
met buvo menininkų 
zaci j os vadovybėj’ e 
ryžtingas veikti :

“Aš buvau k a tik

.jis t no

NEW YORK NEW YORK
Help Wanted Female HELP WANTED—FEMALE

SLAUGĖ — R. N.

Pagerbki! motiną ir jos dieną 
tarp dainų ir drangų!

Lietuviu moterų rengiamasis
Motinos Dienai paminėti sau-

9-tą. Pradžia 7 vai. Vieta: Li
berty Auditorijos Gym Hali,

Atvykusių laukia įspūdinga 
dainų ir muzikos programa. 
Vien tiktai motinos garbei.bus 
penkios specialūs dainos. Bus 
solo ir grupių dainų .jau žino
mų liaudiškų. Ir girdėsimo

Suzanna KazokytčMclod i.ja — Elena

Yra daug norinčių 
važiuoti į Great Neck

Kurie turit savas mašinas, 
tai važiuodami į Great Neck 
gegužės 1 O-tą dieną užsukite 
prie Liberty Auditorijos 3 
vai. po pietų. Iš čia visi nuva
žiuosim.

Great 
koncertas 
po pietų, 
bus atdaros 
vai. ir
Kasmočių svetainė randasi 91 
Steamboat Rd.

Ne eke teatras ir 
prasidės > 5-tą vai. 
Bet svetainės durys 

jau nuo 3-čios
svečius gražiai priims.

mėnesį — Naktinėm paroi- 
valandų su pertraukom.
Home—šaukite CO. 5-9858.

Valandos 9—5 P.M. ar
Box M 1-A, 11 W. 42 

Rin. 830

$270 j 
gom, 40 
Nursing

rašykite:
St., N.Y.

(87-93)

OPERATORĖS SINGLE NEEDLE
pai yrusios ant Singer mašinos—■ 

prie plastic binding. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

ELFAY
409 E. 107th St., N. Y. C.

(88-90)

REIKALINGOS OPERATORES

REIKALINGA HAIRDRESSER
Gera- pilnai išsilavinusi padabini?\ 

mo Operatorė. Nuolatinis darbašA 
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis.® 
Puikios darbd sąlygos. Kreipkitės: '

ALEX BEAUTY SALON
105 E. 198 St., Bronx

Tel. FO. 4-8226
(86-92)

OPERATORES
Patyrusios -ant Singer morrow ma

šinų, 40 valandų, 5 dienos. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

Whitehouse Products
1 Joralemon St., 4 th floor, 

(Boro Hall), Brooklyn.
86-90)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilna operatorė. Reika

linga gera plaukų dažytoja, dirbti 
gale savaičių. Puikiausi klientai. Ge
ra alga. Kreipkitės:

Manhattan Beach Beauty Salon
112 West End Ave., Brooklyn 

Tel. NI. 6-9251
'.... (86-92)

Patyrusios prie Singer mašinos. 
Darbas prie suknelių. Nuolat inis dar
bas, gera mokestis (unijinė dirbtu
vė). Kreipkitės:

748 East 233rd St., Bronx, N. Y.
(87-91)

REIKALINGA VIRĖJABrooklyno-Richmond I I i 11 
meninįnkai pildys gerą dalį 
koncerto programos. Aido 
Choro šokėjos šoks įvairius 
liaudies šokius. Taipgi Aido 
Choro vyrų grupė, vad. Aldo
nos Bernotaitės, sudainuos ke
letą. dainelių. Jonas Velička 
gros smuiko solo. Margaret 
Juškiene su J. Grybu suvai
dins dialogą “Sudarkytas Sen
bernis.” Tad aš tai tikrai va
žiuosiu pasijuokti. Svečias.

Viduramžė moteriškė. Gyvenimas 
darbas. Gera mo-vietoje. Nuolatinis 

košt is. Šaukite:

noms 5-6161
(90-94)

REIKALINGA FINGERWAVER
Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas, 5 dienos.
j 9:30 A.M.—6:30 P.M.
I Puikios darbo sąlygos.

2076 E. 177 St. (arti
Bronx

Valandos: 
Gera alga. 

Kreipkitės: 
Olmstead),

kompanistė.
Katrina Petrikienė pirmi

ninkaus programai.
Po programos, klubietės da

lyvius pavaišins lengvais už
kandžiais. Kviečiame visus.

Klubiete.

čiij ir operų. To visko vykdy
me dalyvaus:

Suzanna Kazokytė, daini
ninkė.

Gru pė
Brazauskiene, Silvija Pužąus- 
kaitė, Ieva Mizarienū, Suzan
na Kazokytė.

Helene Mackay, smuikinin-

(86-90)sugrįžęs 
apkurto 

praradau 
ir dantų.

ausis, 
plaukų
ar begalėsiu bent 

kada užsidirbti pragyvenimą 
savo profesijoje. Buvau daug 
k u o n e pate n k i n tas...

mano viena 
daugumą

Miriam Gottlieb, pianiste.
B. Šalinaitė-Sukackienė, a-

REIKALINGA CORSETIERE
Patyrusi prie corsets dirbimo, da

liai ar pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:
UNITY SURGICAL SUPPLY CO.

1576 St. Johns Pl., Brooklyn.
Tel. PResident 3-3450

(90-92)

Jis taipgi buvęs apmeluotas 
spaudoje. Komercine spauda 
rašė, kad jis figūruojąs tame 
Taikos Kongrese Paryžiuje, 
kuomet jisai New Yorke vado
vavo savo orkestrui.

R am anti n ė j a m as, S h avv
protarpiais verkė. Pagaliau,

ištikro patarnavęs komunis
tams.
dymo komitetas begailestingai

Tačiau i)-

toliau. Galop, Shaw su

tu i pasakyti porą vardu. Ko
mitetui to ir reikėjo — vardų. 
Sušvelnino tardymą. Rep.

Newark, N. J
n į, gegužės 9 d.,
vakare, newarkie- 

ir
8 
čia i turės proga pamatyti 
išgirsti puikų ukrainiečių kon
certą. I

Programą pildys 65 balsą 
jungtinis Newarko ir N. Y 
Ukrainą Choras, vadovybėje 
Frank Ilchuk. Choristai, pasi
puošę spalvingais • 
kostiumais, dainuos-

1 rainiški! ir angliškų

liaudies

dainų.

newyor-

Aido Choras suteikė gražią
O p

ir linksmą programą
o (’boro suvaidintoji 
Petrausko operetė 'Ado- 
r Ieva' yra jau senutė 
skaičiumi. Juk jau eile 
kai velionio jos kūrėjo 
įsko nesiranda tarp gy- 
Gi operete jau gyvavo 

ir buvo vaidinama kompozito
riui dar jaunam esant. '

m as 
m etų 
metų

pirmininkavo programai. Per
traukoje Mizara paaiškino 
operetės turinį ir pateikė šiek 
Liek informacijų apie velionį 
kompozitorių. V. S. atliko 
scenarijaus darbą. Beje, spek
taklį oficialiai atidarė Aido 
choro pirmininkė Aldona Ber
notaite.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

REIKALINGOS MERGINOS

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant kostumersko darbo 

slip covers. Nuolatinis darbas, gerAj 
mokestis, puikios darbo sąlygos. 1

Kreipkitės:
MULQUEEN & RUBINO

947 Castle Hill Avenue, Bronx 
Tel. TY. 2-2328

(87-91)

Svarbus susirinkimas LLD 10 kuo
pos ir Moterų Klubo įvyks gegužės 
8 d., vakare. Moterų kaip pusė po 
septynių, o 10 kp. nuo astuonių. Ru
sų name, 1150 N. 4(h St. Kadangi 
vasara jau prasideda ir ncdėldiėniais 
jau prasideda išvažiavimai j laukus, 
tai mitingus laikysime penktadie
niais vakare. Reikalų daug. Mūsų 
parengimai, baltimoriečių užprašy- 
mas į pikniką, laisvieeių taipgi. Bū
kime laiku. —Komisija.

(87-90)

Plastic sudėjimų darbas prie žais
lų. Nuolatinis darbas, gera 
Apdrauda ir kitos pašalpos.

Kreipkitės:
SPEC-TOY

35-35 —85th St., L. I. City
(90-94)

alga.

RANKINES FINISHERS

REIKALINGA 
COUNTER WAITRESS

Valandos 9-6 P. M. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės: _

GREAT NECK DINER
Cuttermill Rd., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-2069
(88-92)

6

nis 
jos

daugumai publikos, 
Liberty Auditorijoje 
3-čią, operetė buvo 

nauja. Ją mačiau pirmu kar
tu. Tačiau, koks būtų skirtu
mas, jeigu matyčiau antruoju 
kartu? Jokio skirtumo nebū- 

!tų. Operetė yra lengvai su- 
jprantama, bet sykiu ir intri
guojanti, graži. Mielai galo

Man ir 
buvusios

ižiai ir links- 
išstojo patsai 

rin ki-
mai operetei,
Aido Choras sudainuoti
:iį Miko Petrauskų kompozici
jos dainų. Visas choras, vado
vybėje savo mokytojos Mild
red Stensler, dainavo “Sveiki.

Vieni vyrai dainavo
dienos.

DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopos susirinkimas— 

nepaprastai svarbus įvyks sekma
dienį, 10 d. gegužės-May, pradžia 11 
va), ryto, 2934 Yeman St., ant rusų 
restaurant o, I-Iamtramcke. Turime 
padaryti naujų tarimų .kaip kam ir 
po kiek aukoti, turime buvusios va
karienės pelną išdalyti. Taipgi turė
sime pasitarti dėl išvažiavimų šią 
vasarą. Na, ir kiti svarbūs visuo- 

„ąnenės reikalai, kaip tai spaudos 
piknikas ir kili reikalai.

Valdyba.
(89-90)

Patyrusios — prosijimui. Nuolati- 
darbas, gera mokestis. Vakaci- 
ir ligoje pašalpos. Kreipkitės: 
FRESH POND CLEANERS

66-71 Fresh Pond Rd., 
Ridgewood, L. I.

(90-96)

SLAUGE LAISNIUOTA 
PRACTICAL

Naktinėm pareigom. Maži Nurs
ing namai, gyvenimas vietoje ar ki
tur. Gera mokestis. Telefonas:

PORT WASHINGTON 7-0418
(88-90)

COUNTER WAITRESS

Nuolatinis darbas. G dienos. Gera 
mokestis, prisideda gori tipai.

kreipkitės:
THREE STAR RESTAURANT

111-31 Roosevelt Ave., Corona, L. I.
(90-94)

CHAMBERMAIDS
Naktinis darbas. Vien tik su vieš

bučio patyrimu. Puikiausios darbo 
sąlygos. Unijinė skalė ir pašalpos.

Kreipkitės: Personnel Dept.
HOTEL BILTMORE

50 E. 44th St., N.Y.C.
(87-91)

REIKALINGOS OPERATORES

Svečias artistas bus
j Riečiams gerai žinomas ir my- 
' limas liaudies dainininkas 
■ Pete Seeger. Seeger yra vie- 
i nas iš tos “Weavers” dainos 
grupės, kurių rekordas “Tze- 

ena” ir “Good Night 
keli metai atgal buvo 

Uit Parade.” 
bus ir šokių 
išpildys garsi 
grupė.

O ta Ieva, Ievute! Tokia j’i 
graži, tokia smalsi ir kaprizų 
pilna buvo, jog tikrai galėjai 
daleisti, kad ji viso svieto 
griekų kaltininkė ir yra. Ele
na Brazauskienė įdomią Ievą 
sukūre. Pats Petrauskas būtų 
apsidžiaugęs, jei būtų galėjęs 
pamatyti, 
kios 
tintų

Po pamatymo to- 
levos jau niekas nekal- 
Adomulį (Petrą Grabav.- 
kad jis, Ievutės prašo- 
ncišsilaikė neatidengęs

Kazys Krau- , 
Velička, cho- 
Chorui akom- 
šalinaitė. Už-

programą, svečias iš 
A1 e k sa i t i s, apdovanojo 

vaidintojus vos už-

ATLANTIC BEACH 
DAUG FLOUNDER ŽUVIES 

Hennines Fishing Station 
ROWBOATS

Reiuliiojnini laivukni, “baitai” meškerėm & nz—’ a rn-T" Atdara kasdien H A. M. MARGARET (npt. emus spect
Gale Atlantic Beach Bridge 

BAY 6th ST.
. ATLANTIC BEACH

Tel. Cedarhurst 9-9699-9668

Morrow, Singer stitch covering, pa- 
kuotojos. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis, šaukite:

ULster 2-8700
(90-94)

FINGER—PERMANENT WAVER'
5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, 

gera 
gos.

mokestis, puikios darbo sąly- 
Krcipkitės:

ANTONIO’S
20 E. 14th St., N.Y.C.

Te). AL. 5-7486
(89-93)

VALYTOJOS
savaitė. Sekmadieniais ne- 
1-mos klasės paliudijimai 
Unijinė alga.

5 dienų 
dirbama, 
reikalingi.

Kreipkitės:
HOTEL DRAKE

56 Street ir Park Ave.
(90-92)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant sijonų ir sports

wear. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Šaukite:
LO. 5-7033

(89-91)

Irene 
pirmutinis ant “

Apart dainų, 
programa, kurią 
“Dnipro” šokėjų

rengia mūsųŠį koncertą 
progresyviai draugai ukrainie
čiai. Tai bus proga juos pa
remti ir tuo pačiu laiku pasi
gėrėti jų liaudies menu.

Koncertas įvyks didžiulėje 
VII-YWIIA žydii salėje, kam
pas High St. ir Kinney St., 
Newark, N. J. įžanga tik
$1.20. M.

m as, 
'sekreto ir prarado rojų.

O visgi girdėjosi priekaištų 
ir Ievai. Tokia, mat, gadyne, 
aktorius reikia kritikuoti. Tū
las sakė — Ieva turėjo būti 
apsirengusi* su figoš lapu...

Mažesnėse rolėse taipgi ge
rai vaidino: Jonas Grybas ge
radario grafo; tarnaičių (šo
kėjų) Natalie Jankus, Geral
dine ir Mary Ann Wilson, 
Eleanor Stakov. Ir nemato
mas ar mažai matomas; bet 
svarbias roles atliko: Bronė 
Šąli n a i tė-Su k a c k i e n, ė su m o k i - 
no dainuoti operetės dainas; 
Rojus Mizara — vaidybos; 
šokių — Ruth Bell; grimą at- 

i liko Jonas Juška; svfliorius 
buvo Eva Mizariene, kuri it

j navo “V a 1 i a valužė” ir 
“Aras.” O vieną dainą, “Jau 
vakaras buvo,” dainavo kvar
tetas — Nastė Buknienė, He
len Feiferienė, 
čūnas ir Jonas 
’•ui pritariant.

j Panavo muzikė 
baigus 
Conn.,
chorą ir 
keliama ant estrados pintine 
gyvų gėlių. O publika sveiki
no ovacijomis.

Tarp vaidinimo ir dainų 
taipgi buvo liaudies šokių. Pir
miausia išstojo jau minėtos 
keturios jaunuoles aidietūs. 
Paskiau prisidėjo prie jų vai
kinai Don ir Edward, o pas
kutiniuose dviejuose jau’ šoko 
8-ni, prisidėjo Bill ir John.

Gražu turėti jaunų, takių 
šokėjų grupę. Ir garbė jų mo
kytojai Ruth Bell, kuri juos 
taip gražiai sumokino. Ji pa-|ilgiausia!

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

COMMISION BAKERY
Gerai įsteigtas biznis. Puikiausia 

proga porai ar pusininkams. Neša 
$750 iki $800 j savaitę. Gera bruz
danti sekcija. Įeigos lengvai gali bū
ti padidintos. Tikra bizniui proga 
tik už $2,500. Šaukite savininką:

LU. 3-3740

ŠILKO PROSYTOJOS
Pirmos klasės rankinės prosytojos 

suknelėms ir gowns. Puiki proga 
pastoviam darbui. Moderninė dirb
tuvė. Apmokamos vakacijos ir mc- 
dikalis aprūpinimas. Busas sustoja 
prie dirbtuvės.
RANDALLS CLEANING PŲANT 

Nassau Rd. ir Brookside, Hempstead
(90-94)

PRACTICAL SLAUGĖ IR 
SLAUGIŲ PAGELBININKĖ

Mažiems Nursing namams. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios pašalpos. Kreipkitės:
WOOD MANOR NURSING HOME
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L. I.

Tel. JA. 3-5963
(89-95)

77. fj-flf >2JJ)/.'//777Z7 '777777777/A'? "'ZZ//27ZZ/Z7.

GLENN’S RESTAURANT & BAR

(89-91)

švenčia daug laiko. Būna su 
jais jų išstojimuose, padrąsin
ti, pastiprinti. Choras ir jo 
grupės yra mūsų laime ir pa
sididžiavimu. Lai jie gyvuoja

! Rep.

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 14-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės-May 10 d., prasidės 2-rą v. 
popiet, , draugės Sembericnės na
muose. Visi nariai dalyvaukite.

Sekr.
(90-91)

HELP WANTED-MALE

FINISHERS—GREETING CARDS
Patyrusios klijavimui, lankstymui, 

kaspinėlių lipinimui ant korčiukių. 
Nuolatinis, apskritų metų darbas, 
pilnam ar daliai laiko. Gali uždirbti 
$60 iki $90 į savaitę. Graži aplinka, 
muzika, apmokamos šventės, vaka
cijos, medikalis aprūpinimas, ap- 
drauda. J. POLLAK & SONS. Ine.

45-35 Van Dam St., L. I. City
8 minutės nuo Grand Central 

IRT Flushing Line iki Rawsjui St.
689-91)

DARŽININKAS

Virginia 0-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
. 2-3; 6-8 P. M. • .

By Appointment , 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

Patyręs, Gera Alga 
su ar be gyvenimui patalpos.

Šaukite MAnhassett 7-1358
Po 7 P. M.

(88-90)

TOOL MAKERS 
MAŠINISTAI

Pirmos klasės. Aukščiausia mokest- 
tis

REIKALINGA BAKERY 
SALESGIRL

Daliai ar pilnam laikui Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MEADOW BAKE SHOP 

68-12 Fresh Meadow Lane.
Flushing, L. I.

« Tel. FLushing 9-8032
(89-93)

su nebrangiu pragyvenimu Dela
ware County, N. Y.
DEL-KROME CORP.

Walton, N. Y. Walton 500
(90-92)

REIKALINGA WAITRESS
Jauna, patraukianti. Patyrimas 

nereikalingas, nuolatinis darbas, ge
ra mokestis. Kreipkitės:

THE CHEF HOT SPOT
218-14 Jamaica Avenue, 

Queens Village, L. I.
(89-93)

{MATTHEW A.:
• BIYLS :
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ 1

J DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. 1

* Newark, 5, N. J. < 
’ MArket 2 5172 J 
» <

Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių ,Glenn šeimos nuosavybė REIKALINGAS

A. TODER
IR JO, ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos i
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti. 14 th St.)

ELBA RADR1GEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos
V. KR0CHM ALNAS

Patarnauja ir įdainuoja 
ukrainietiškas ir Litas dainas

Puikiis valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9805

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE

S Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, > 
Dainos ir ftoklal. šauni Orkestrą.

PETRAS KAP1SKAS
IR

VINCAS SODA1T1S
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone E Ver green 4-8174

MEZGĖJAS, PATYRĘS
Ant Circular T. A. Mašinų. Gera 

Alga. Nuolatinis darbas.
FRITZ KNITTING MILL 

710 Fairview Ave., Ridgewood 
Tel. EV. 6-2267

REIKALINGAS HANDYMAN 
(35—40 m. amžiaus.)

Visiems darbams darbininkas. Mo
kantis mechaniškus darbus. Nuolati
nis darbas. 40 vai. 5 dienų savaitė. 
Pradžiai $1.35 j vai. Lengvai pakilti.

Kreipkitės:
TIMES APPLIANCE CO.

1 Worth St., N. Y. C.
Tel. WO. 4-8664.

REIKALINGOS 
BAKERY SALESGIRLS

Patyrusios. Nuolatinis
12 iki 9. Gera mokestis.

CAKE BOX
102-15 Queens
Forest Hills, L. I.

Tel. IL. 9-9567
(89-91)

darbas nuo 
Kreipkitės:

Blvd.,

MERGINOS — MERGINOS'
Lengvas fabriko darbas, nuolati

nis, linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

AMERICAN KLEER-VU
PLASTICS, INC.

58-06 Grand Ave., Maspeth, L. I.
(88-90)
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