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KRISLAI
Bostone ir apylinkėje.
Rūpinasi.
Lawrence ir Nashua 

gimtadieniai.
Uždarė Gintaro Žemės 

radio pusvalandi.
Rašo R. MIŽARA

Praėjusi savaitgalį pralei
dau Bostone ir jo apylinkėje.

Smagu buvo sutikti daugeli 
draugų ir prieteliu. Kickvie- 

jų, tarp kitko, klausia:
* T— Tai kaipgi jūsų vajus 
sukėlimui $8.000?— Ir tuojau 
prideda : atrodo, kad jis tru
putėlį susi ūbavo.

Jie seka mūsų vajaus eiga 
ir sielojasi bendraisiais mūsų 
reikalais.

—o—
Norwood iečiai turėjo nedi

delį pažmonėlį, kuriame nusi
tarė ir ant vietos sukėlė $100; 
bet dar surinks daugiau.

Lawrenciuje įvyko dideli 
pietūs, bankietas, ar kaip jį 
bepavadinsime. Buvo suva
žiavusių ir iš kitų miestų žmo
nių. Čia buvo sudėta dienraš
čiui kur kas daugiau nei Nor
wood e.

* Seniai buvau buvęs Lawren
ciuje. Jų Maple Parkas dabar 
kur kas gražesnis negu buvo 

jfermiau.
y Banjkietan žmonių suvyko 
tiek, kiek rengėjai nesitikėjo. 
Ūpas svečiuose buvo geras. 
Kiekvienas ir kiekviena, atro
do, suprato, jog gyvename 
sunkius laikus, reakcijos paki
limo laikus, tačiau kiekvie
nas, su* kuriuo kalbėjausi, įsi
tikinę, jog taip ilgai nesitęs, 
jog žmonės paims viršų prieš 
reakcininkus.

—o—
Beje, šiemet Lawrence mie

stui sukanka 100 metų nuo jo 
įsikūrimo.

Kai kurie jauni vyrukai au
gina ūsus ir barzdas “sukak
čiai atžymėti,” — kad atro
dytų, kaip atrodė jų protė
viai prieš 100 motų.

Nashua, N. It., — Lawren
ce kaimynas, — šiemet taipgi 
mini savo 100-nį gimtadienį.

Abiejuose miestuose gyvena 
nemaža lietuvių.

Būtų įdomu, jei mūsų ben
dradarbiai sužinotų, kaip se
niai ^Jose miestuose pradėjo 
apsigjfvcnti lietuviai. Esu tik
ras, prieš pusę šimto me
tų ab/fcjuose šiuose miestuose 
lietuvių gyveno jau nemaža.

—o—
LietirViški e j i reakcininkai, 

sudarę bendrą frontą su kata
likų vyskupu Wright, iš Wor- 
cesterio, sukėlė skandalą ir 
privertė radijo stotį uždaryti 
lietuvišką Gintaro žemės 
(Amberland) radijo pusva
landį.

Šis pusvalandis, kurį vado
vavo Marie Zavis, buvo kul
tūringiausias lietuvių radijo 
pusvalandis Naujojoje Angli
joje. Kiekvieną sekmadienį 
jo klausėsi tūkstančiai žmo
nių, jų tarpe daug dipukų.

Bet reakcija nepakentė to, 
kad per šį pusvalandį skelbė
si, tarp kitų, dienraštis Laisvė.

—o*—
fNa, ir jie pasiryžo pusva- 

lan»į užgniaužti. Lietuviškieji 
reakcininkai skundė radijo 
vadovus vyskupui, radijo sto
ties valdytojams ir kitoms į- 
staigoms. Skundė jį kaip “ko
munistinį,” kaip “anti-religi- 
nį” ir tt.

(Tąsa 4-tam pusi.)

SEN. TAFTAS RAGINA 
IAPEIT JUNGT. TAUTAS 
KAS LIEČIA KORĖM
Amerika juk f aklinai atmetė 

i J. Tautas Europoj, sako Taftas
Cincinnati, Ohio. — Re- 

i publikomi senatorių vadas 
Robertas Taftas geg. 26 d.

i pareiškė, jog Amerika pati 
. viena turėtų vesti derybas 
i dėl paliaubų Korėjoje, atsi- 
Į metant nuo Jungtinių Tau- 
! tų Korėjoje bei kitur Azi- i • • *joje.

“O jeigu mums nepavyk
tų, — sakė Taftas, — tai 
mes turime pranešti Angli
jai ir kitiems savo talkinin
kams ,jog Amerika pasi
traukia iš bent kokių to
lesnių derybų Korėjoje” 
(taigi ir kariauja).

“Niekas neturėtų pasi
piktinti šiuo mano patari
mu apie Jungtines Tautas 
Korėjoje, — tęsė Taftas, — 
nes Europoje mes fakti- 
nai juk apleidome Jungti
nes Tautas. Kada mes da
rėme Šiaurinio Atlanto 
kraštų sutartį, mes nepra
šėme Jungtinių Tautų lei
dimo ir mes nesitarėme su 
jomis.

“Paskutiniai i vykiai Fran- z C v
cijoj ir Anglijoj rodo, kad 
jos labiau pageidauja susi- 

; tarti su Rusija ir vesti pla- 
Į

Anglai nužudė dar 13 
Kenyjos negrų

Nairobi, Kenyja. — An
glų policija ir kariuomenė 
nužudė dar 13 negrų, va
dinamų Mau Mau teroristų. 
Nušovė ir vietinį jų vada 
“Liūtą B r i g a dierių,” už
klupdami jį kalno urve. Su
ėmė dar 33 negrus.

Auto, darbininkai gaus 
geresnę pensiją

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija iš
siderėjo, kad Fordo kom
panija užtikrintų savo dar
bininkams $137.50 senatvės 
pensiją per mėnesį, įskai
tant valdinę Social Security 
pensiją. 0 iki šiol Fordas 
buvo žadėjęs tiktai tiek pri
dėti prie Social Security, 
kad darbininkai gautų po 
$125 pensijos per mėnesį;

Manoma, jog ir kitos au
tomobilių kompanijos tu
rės panašiai pakelti pensi
ją darbininkams, sulauku
siems 65 metų amžiaus ar 
daugiau.

Athenai, Graikija.—Pra
nešama, kad Albanija nu- 
smerkė keliolika kariškių 
sušaudyt kaip valdžios prie
šus.

čiausia galima prekybą su 
ja, negu stiprinti karinę są
jungą prieš Rusiją.

Kadangi Taftas serga, tai 
jo sūnus perskaitė šį pra
nešimą Nacionalei Krikš
čionių ir Žydų Konferenci
jai.

Francija prašo naujos 
daugybės dolerių

Paryžius.— Karinė Fran- 
cijos valdyba prašo iš Ame
rikos dar 1 bilijono, 471 mi
lijono dolerių; sako, už tai 
galėtų 50 procentų padi
dinti savo oro jėgas iki 
1956 metų.

(Tie pinigai būtų priedas 
prie tūkstančio milijonų 
dolerių, kuriuos Amerika 
kasmet duoda F r a n c i j a i 
ginkluotis prieš Sovietų Są
jungą.)

Kongresmanai nutarė 
priimt Lenkijos 
lėktuvo vagį Jareckį

Washington. — Kongreso 
teisių komisija užgyrė pa
siūlymą leisti Jungtinėse 
Valstijose apsigyventi 
Franciszekui Jareckiui, va
giui rakietinio Lenkijos 
lėktuvo MIGo.

Oro jėgų leitenantas Ja- 
reckis perlėkdino MIGą į 
Daniją. O ten kariniai ame
rikonų ir anglų inžinieriai 
tyrinėjo, kaip Sovietų Są
junga pastato MIGus, kurie 
greičiau skraido ir aukš
čiau pakyla, negu Ameri
kos rakietiniai lėktuvai.

Turkija dar prašo pinigų 
ir ginklų iš Amerikos

Istanbul, Turkija. — Tur
kijos premjeras Menderes 
slaptai kalbėjosi su atvy
kusiu Amerikos valstybės 
sekretorium J. F. Dullest!. 
Prašė iš Jungtinių Valstijų 
daugiau pinigų ir naujų 
ginklų, ypač r aki etinių 
(sprūstamųjų) lėktuvų.

Turkų vadžia pasižadėjo 
darbuotis, kad įtrauktų 
arabiškas šalis į karinį an- 
glų-amerikonų bloką Vidu
riniuose Rytuose.

Hanoi, Indo-Kin.— Pran
cūzai skelbia, kad atmušę 
Vietnamo liaudininkų ata
kas netoli Hanoi, Indo-Ki- 
nijos sostinės.

$8.000 FONDAS LAISVEI
Vajus prasidėjo su. 1 diena balandžio, 
baigsis su 1 diena liepos šių metų.

INDIJOS PREMJERAS 
TIKISI GREITOS KARO 
PABAIGOS KORĖJOJE

Šiuo kartu įplaukė $303.50. Iš anksčiau gauta 
$3,365.78, viso įplaukė $3,669.28. Dar reikia sukelti 
$4,330.72.

Antanas iš Elizabeth, N. J., ir vėl pridavė $50.00 
fondui.' Jo pasidarbavimu Elizabethe jau yra sukelta 
$225.00.. Puikus atsiekimas. Kur veikiama, pasekmės 
gražios. Bėda, kad kai kur žmonės taip susnūdo, kad j 
gali tu jiems būbną prie ausies mušti, nepribudinsi. Va
jaus laikas jau trumpėja, o fondo dar nė pusės neturime 
sukėlę. Ar ne laikas visiems visu tucimi rimtai susi
rūpinti?

Šiomis dienomis fondo reikalu pasirūpino šie prie- 
teliai:
Per Antaną Bimbą:

Nuo Draugės ... $20.00
J. ir O. Samulėnai,

Fitchburg, Mass. 10.00 
U. ir J. Daugirdai,

(Tąęa 2-rame puslapy j)

Vyriausias teisėjas atsisakė 
atidėti nužudymą Rosenbergų

Washington. ~ Vyriau
sias Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas Fred Vinson be 
svarstymo atmetė Juliaus 
ir Ethelės Rosenbergų pra
šymą atidėti jiems mirties 
bausmę, kad Jų advokatai 
galėtų paruošti naują, ket
virtą apeliaciją tam teis
mui.

Vinson pareiškė, jog Ro
senbergų advokatai, pagal 
paties teismo taisykles, turi 
15 dienų laiko tai paskuti
nei apeliacijai įteikti.

Rosenbergai buvo 1951 
metais nusmerkti mirčiai 
elektros kėdėje už tariamą

Lenkija apsidirbo su 13 
vogusių jos lėktuvus

Washington. — Kariniai 
Jungtinių Valstijų šnipai 
sako sužinoję, kad Lenkijos 
valdžia sučiupo, nusmerkė 
ir sušaudė trylijcą lenkų ar
mijos lakūnų, kurie bandė 
vogti rakietinius lėktuvus 
MIGus ir perlėkdinti juos 
amerikonams vaka r i n ė j e 
Europoje.

1952 metų vasarą buvo 
padarytas sąmokslas už
grobti 10 MIGų ir urmu 
perskristi jais vakar inėn 
Vokietijon, pas ameriko
nus. Sąmokslui vadovavo 
leitenantas lakūnas Kowals
ki.

Bet Lenkijos valdžia už
klupo 10 tų suokalbininkų 
ir apsidirbo su jais. Jiems 
nepavyko ypač todėl, kad 
negavo reikalingo rakie- 
tiniams lėktuvams kuro.

New Yorko Daily News 
korespondentai iš Wash- 
ingtono praneša, kad grupė 
Amerikos turčių susižinojo 
su slaptais Lenkijos liau
dies priešais ir davė pini
gų, kad bėgdintų karinius

Lowell, Mass. 10.00 
R. ir M. Chuladai,

' Lowell, Mass. ... 10.00 
Charles Devetzko,

Laurelton, N. J. 5.00

“mėginimą išduot Sovie
tams atominius Amerikos 
sekretus.”

Suprantama, kad Aukšč. 
Teismas atmes, ir paskutinę 
apeliaciją. Tad Rosenbergų 
advokatai antrą sykį prą? 
šys prezidentą Eisenhoweri 
dpvanot Rosenbergams gy
vybę. Pirmąjį prašymą pre
zidentas atmetė.

Valdžios agentai įkalbi
nėja Rosenbergams, kad iš
duotų savo draugus kaipo 
spėjamus “sovietinius šni
pus.” Sako, tai vienintelė 
R o s e n b ergams proga iš
vengti mirties bausmės.

Lenkijos lėktuvus į vakarų 
Europą.

Vienas vagis vardu Pyt- 
ko, nemo k ė d a m a s gerai 
skristi, per klaidą nutūpė į 
sovietinę Austrijos dalį ir 
tapo sušaudytas.

Amerikonų papirkti va
gys taip ;pat mėgino pa
grobti Čech o s 1 o v a k i j o s 
MIGą ir perlėkdinti į ame
rikines sritis Austrijoj ar 
vakarinėj Vokietijoj. Bet 
valstybinė Č e choslovakijos 
policija suėmė du suokalbi
ninkus, oficierių ir jo sar- 
žentą. Jiedu greitai buvo 
nuteisti ir sušaudyti.

Amerikonai perka iš 
Italijos amuniciją

Heidelberg, Vokietija. — 
Karinė amerikonų valdyba 
davė Italijai užsakymą pa
gamini jiems šaudymo 
“fiūzų” už $1,180,000. 

i

Roma. — Sudegė katali
kų našlaičių prie glauda, 
pražudant 6 vaikus.

Eisenhower pareiškė, kad jokie 
imtiniai nebus varu grąžinami

New Delhi, Indija.—Indi-į 
jos premjeras J. Nehru • 
sveikino naujus, pataisytus; 
Jungtinių Tautų siūlymus Į 
dėl Korėjos karo belaisvių , 
grąžinimo. Nehru sakė, šie 1 
pasiūlymai gana panašūs įI 
Indijos rezoliuciją, kurią:

Angly armija sunaikino 
egiptenu kaimą

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė, v a r t o d a m a 
tankus ir “buldozerius,” vi
sai sunaikino ir su žeme 
sulygino egiptėnų kaimą 
arti Genefa miesto, Suezo 
kanalo ruožte, kaip teigia 
Egipto valdžia.

Taip anglai nušlavė 300 
gyvennamių kaimą, palik
dami jo žmones be pasto
gės Jr be maisto.

Anglai pasakojo, kad tas 
kaimas buvęs pavojingas 
kariniams jų įrengimams.

Sovietai sušaudė 4 
amerikoną Įgabentus 
šnipus, teroristus

Maskva, geg. 27. — So
vietu vidaus reikalu minis
terija pranešė, jog tapo nu
teisti ir sušaudyti keturi 
šnipai, kuriuos amerikinis 
lėktuvas parašiutais nulei

do į Sovietų Ukrainą.

Sovietu šauliai numušė 
tą lėktuvą žemyn tarp Ode
sos ir Kijevo, Ukrainoje.

Šnipai prisipažino teisme, 
kad jie buvo amerikonų at
siųsti sprogdint geležinkelių 
tiltus, fabrikinius įrengi
mus, žudyt sovietinius val
dininkus bei karius ir šnipi
nėt anglams-amerikonams.

Tų šnipų vardai — Al. V. 
Lachno, A. N. Makov, Ser
gei I. Gorbunov ir D. N. 
Remig.

Amerikos karininkai sa
vo šnipų mokykloje Kauf- 
beurne, vakarinėje Vokieti
joje, išlavino juos šnipinė
ti ir daryti teroro bei sa
botažo žygius.

Adenauer atmeta Sovietų 
siūlymą tartis dėl prekybos

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
Adenaueris, pasiduodam a s 
s p a u d i m u P iš Jungtinių 
Valstijų pusės, atmetė So
vietų pakvietimą į derybas 
prekybai išvystyti tarp tų 
dviejų šalių. ■

Jungtinių Tautų seimas už
gyrė pernai gruodžio mė
nesi.

Jisai pareiškė viltį, jog 
netrukus bus susitarta kas 
liečia “nenorinčius grįžti 
belaisvius” ir neužilgo bus 
padaryta paliaubos.

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris išleido pareiški
mą, kad griežtai laikysis 
tokių “žmoniškumo princi
pų”:

Jokie karo belaisviai ne
turi būti varu grąžinami 
namo.

Nebus naudojama nei 
bauginimai nei prievarta 
prieš “atsisakančius grįžti” 
belaisvius.

Privalo būti nustatytas 
laikotarpis, po kurio turės 
būti paleisti visi belaisviai.

ANGLIJA REMIA 
AMERIKINĮ PLANĄ

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas sakė, jog 
pilnai remia nau j a u s i u s 
Jungtinių Tautų siūlymus 
deryboms su Šiaurinės Ko
rėjos liaudį n inkais Pan
irtu ndžome dėl pa]i a u b ų. 
Churchillas pridūrė, jog tie 
siūlymai dar turi būti lai
komi slaptybėje.

(Derybos Panmundžoime 
pasinaujins ateinantį pir
madienį.)

J. Valstijos ištremia 
Rumunijos diplomatą

Washington. — Amerikos 
valdžia įsakė per 48 valan
das išsikraustvti Christa- 
chei Zambeti’ui, Rumunijos 
ambasados sekretoriui. Nes 
V. C. Georgescu, įsipilieti- 
nęs Amerikoj ateivis iš Ru
munijos, pasakojo valdžiai, 
kad Zambetis prašęs jį “po
litiniai bendradarbiauti” su 
Rumunijos Liaudies Respu
blika.

Amerikos valdovai supra
to “politinį bendradarbiavi
mą” kaip šnipinėjimą Ru
munijai.

Georgescu yra vienas iš 
New Jersey Standard Oil 
kompanijos pareigūnų. Jis, 
ir Rumunijoj būdamas, vei
kė kaip naftos - aliejaus 
pramonės specialistas.

Pasak Georgescu, tai 
Zambetis žadėjo jam progą 
pasimatyti su dviem liku
siais Rumunijoj jo vaikais, 
jeigu Georgescu politiniai 
veiks Rumunijos naudai.

ORAS.—Giedra ir vis dar



I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

United States, per year ......... $8.00
United States, per 6 months .... $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879.

IR VĖL ATMETĖ
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES teismas trečiuoju kartu 

atmetė Juliaus ir Etheles Rosenbergų prašymą, kad jų 
byla būtų svarstyta.

Tai buvo padaryta septyniais balsais prieš du: tei
sėjai Black ir Douglas balsavo už tai, kad būtų Rosen
bergų prašymas patenkintas, kad juodviejų byla būtų 
svarstyta.

Pirmesniais dviem atvejais, kaip žinia, tik vienas 
teisėjas Black balsavo už patenkinimą Rosenbergų pra
šymo; šiuo metu prie jo prisidėjo ir teisėjas Douglas.

Tai parodo, jog net aukščiausiame teisme Rosenbergų 
klausimu yra pasidalinimas: du teismo nariai galvoja 
kitaip negu jų kiti septyni kolegos. Ar tuomet stebėtina, 
kad eiliniuose žmonėse ir inteligentijoje Rosenbergų 
klausimu yra pasidalinimas: vieni sako, juodu yra ne
kalti, jiems turėtų būti duodamas naujas teismas, kiti 
sako, juodu yra kalti ir turi būti nužudyti elektros kė
dėje taip, kaip juodu nuteisė teisėjas Kaufmanas .

TUOMET, KAI ŠITIE ŽODŽIAI yra rašomi, komer
cinė spauda ir radijas skelbia daug maž šitaip: jei Ju
lius ir Ethelč Rosenbergai sutiktų išduoti kitus žmones, 
tai jiedviem mirties pavojus negrėstų.

Kaip matome, Rosenbergai nuteisti mirti, atrodo, 
vyriausiai dėl to, kad atsisakė “kalbėti,” kad atsisakė 
prisipažinti prie nusikaltimo! O jiedu atsisakė dėl to, 
kaip jie patys ir juodviejų advokatas sako, kad jie ne
turį prie ko prisipažinti, kad jiedu yra nekalti.

Tuo būdu, jeigu Rosenbergai bus nužudyti, aišku, tai 
užduos morali smūgi mūsų kraštui.

Atsiminkime: prie kaltės neprisipažino ir Sacco ir 
Vanzetti. Prie kaltės neprisipažino ir Tom Mooney, 
ir jie visi trys buvo nuteisti mirti.

Tik po penkerių metų, kai Sacco ir Vanzetti buvo 
nužudyti, dabartinis aukščiausio teismo teisėjas ,Frank
furter, pareiškė, kad jiedu buvo nekalti, kad jiedu ne
kaltai nužudyti.

Tik po penkerių metų, kai jau Sacco ir Vanzetti ne
buvo gyvi, pasaulis praregėjo, kad jiedu buvo nekalti.

Tik po 20 metų po to. kai Tom Mooney buvo nu
teistas mirti, pasaulis aiškiai sužinojo, kad Mooney buvo 
nuteistas mirti nekaltai.

Ar mūsų kraštas, mūsų Amerika, gali dasileisti 
prie to, kad būtų nužudyti ir Rosenbergai, kuomet jiedu 
prie kaltės neprisipažino, kuomet jų liudininkai, sulyg 
kurių liudijimais jiedu buvo nuteisti, buvo “švaki”?

Tik neseniai buvo atidengti Įrodymai, jog vyriau
sias prieš Rosenbergus liudytojas, David Greenglass, 
1950 metais kalbėjo apie tą patį dalyką vienaip, o 1951 
metais—kitaip.

Atidengti nauji įrodymai aiškiai byloja, jog Green- 
glass yra net nenormalaus proto asmuo. Jei Greenglass 
būtų teisme kalbėjęs apie Rosenbergus ir savo veiksmus 
taip, kaip jis kalbėjo rašte (memorandume) savo advo
katui, tai net prie-aršiausių aplinkybių Rosenbergai ne
būtų buvę nuteisti mirti .

SAKYMAS, būk Rosenbergai pavogę atomo bombą 
ir atidavę ją Tarybų Sąjungai, yra vėju paremtas. Pa
tys žymiausieji mokslininkai pripažįsta, jog tokios pa
slapties jiedu nebūtų galėję padaryti, jei ir būtų priėję 
prie “paslapčių.” Tokią nuomonę yra tarp kitų moksli
ninkų pareiškęs D r. Einstein, Dr. Urey ir kiti.

Dėl to, mums rodosi, kiekvienam turėtų būti aišku, 
jog Rosenbergų nužudymas neatneštų jokios naudos 
mūstj kraštui: nei moralės garbės, nei medžiaginės nau
dos,

O jei jie gyventų, tai būtų suteikta proga jiedviems 
parodyti savo nekaltumą.

PASILIKO vienintelė išeitis, vienintelis būdas veiks
mui už Rosenbergų gyvybių išgelbėjimą — prezidentui 
Eisenhoweriui prašymų teikimas, kad jis suteiktų jie
dviem susimylėjimą.

Tiesa, jau kartą prezidentas Eisenhoweris jų pra
šymą atmetė. Liekasi, tačiau, viltis, kad jis išnaujo da
lyką persvarstys ir- suteiks šiai jaunai porai susimyle- 
jimą.

To prašo, kaip žinome, daugelis Amerikos žmonių. 
To prašo popiežius Pijus XH-tasis, to prašo daugelis pa
saulio žymių žmonių.

Siūloma leist jaunuoliam 
balsuot nuo 18 melu v

Washington. — Rcpubli- 
konų Partijos pirmininkas 
Leonard W. Hali siūlė pri

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

pažint jaunuoliams balsavi
mo teisę, pradedant nuo 18 
metu amžiaus. Iki šiol lei
džiama rinkimuose balsuot 
tiktai užbaigus 21 metus.

Tam siūlymui pritaria ir 
prez. Eisenhoweris.

Lietuvių literatūros istorijos 
klausimais diskusijos

Šių metų gegužės mėne
sio viduryje Vilniuje buvo 
sušaukta mokslinė konfe
rencija lietuvių literatūros 
istorijai svarstyti. Konfe
rencijoje buvo daugiausiai 
apsistota ties lietuvių litera
tūra, liečiančia feodalizmo 
( b a u d ž i avos) laikotarpį. 
Daug įdomlių, kiekvienam 
lietuviui d a r b o ž m o g u i 
svarbiu, klausimu ten buvo 
paliesta. Paduodame tos 
k o n f e r encijos aprašymą, 
tilpusi Vilniaus Tiesoje, ra
gindami skaitytojus jį ati
džiai perskaityti.

Laisvės Redakcija

Konferenciją atidarė L. 
T. S. R. Mokslų akademijos 
v i c e p r e zidentas prof. J. 
Žiugžda.

Pranešimą konferencijoje 
padarė LTSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto direk
torius prof. K. Korsakas.

Komunistų partijos XIX 
suvažiavimo istorniai doku
mentai, nurodo drg. Korsa
kas, J. V. Stalino genialūs 
darbai politinės ekonomijos 
ir kalbos mokslo klausimais 
iškėlė tarybiniam literatū
ros mokslui didžiulius ir at
sakingus uždavinius. Tų 
uždavinių šviesoje respubli
kos mokslo dar b u o t o j a i 
šiandien pertvarko savo 
darbą, nagrinėja lietuvių li
teratūrinį palikimą.

Lietuvos Komunistų par
tijos VI suvažiavimas, pa
brėždamas tą didelę svarbą, 
kurią turi teisingas lietu
vių literatūros istorijos nu
švietimas social i s t i n i a m 
darbo žmonių auklėjimui, 
nurodė mūsų literatūros 
darbuotojams kaip pirma
eilį uždavinį — paruošti lie
tuvių literatūros istorijos 
vadovėlį.

Respublikos literatūros 
mokslo darbuotojai ir pir
miausia LTSR Mokslu aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas kol 
kas silpnai vykdė šį uždavi
nį, už ką susilaukė griež-' 
tos, bet teisingos kritikos 
partijos suvažiavimuose ir 
partinėje spaudoje.

Nuolatinis partijos rūpi
nimasis lietuviu literatūros 
istorijos nagrinėjimu i r 
principinė kritika mobiliza
vo mūsų respublikos litera
tūros mįokslo darbuotojus 
nukreipti savo dėmesį į li
teratūrinio palikimo spar
tesnį nagrinėjimą, susti
printi kovą prieš šioje sri

Clare Boothe Luce, Amerikos ambasadore Italijoje. 
Ją čia matome būryje Italijos motery, kurios suėjo 
Mrs. Luce pasvęikirtti ir palinkėti jai pasisekimo tose 

aukštose pareigose. •

tyje esančius trūkumus bei 
ideologines klaidas, žymiai 
suaktyvino lietuvių litera
tūros istorijos tyrimą 
marksizmo - leninizmo me-, 
todu.

Paskutiniuoju metu šioje 
srityje jau atlikti kai ku
rie darbai: išleistas “Lietu
vių literatūros istorijos 
konspektas” (I dalis), iš
leistos trys dalys “Litera
tūros chrestomatijos” vidų- 
riniosioms , mokyk 1 o m s ir 
kt Šiuo metu intensyvia! 
ruošiama: “Lietuviu litera
tūros istorijos konspektas” 
(II dalis — kapitalizmo pe
riodo literatūra), “Lietuvių 
literatūros istorijos vadovė
lis” I dalis), “Lietuvių ta
rybinės literatūros apy
braiža,” “Lietuvių tautosa
kos rinktinė” ir kt.

Instituto išleistasis rank
raščio teisėmis svarstymui 
“Lietuviu literatūros istori
jos konspektas” (I dalis), 
kuris buvo paskleistas ra
šytojų, aukštųjų mokyklų 
dėstytojų, mokytojų ir kt. 
literatūros ’ specialistų tar
pe, sukėlė respublikoje gy
va lietuviu literatūros isto
rijos problemų svarstymą. 
Konspektas buvo plačiai ap
svarstytas visoje eilėje ko- 
1 e k t y v ų, institutas gavo 
daugiau kaip 50 recenzijų 
ir kritinių atsiliepimų apie 
jį, kur buvo iškelti kon
spekto trūkumai ir klaidos. 
Toks platus lietuvių litera
tūros istorijos probleminių 
klausimų svarstymas paro
do išaugusį mūsų literatū
ros mokslo darbuotojų lygį 
ir yra galimas tik tarybi
nės santvarkos sąlygomis.

Šios konferencijos uždavi
nys yra dar , kartą kritiškai 
apsvarstyti “Lietuvių lite
ratūros istorijos konspek
tą” ir tuo būdu padėti ge
riau paruošti lietuvių lite
ratūros istorijos vadovėlį.

Toliau pranešėjas iškėlė 
visą eilę svarstytinų pro
bleminių klausimų, susiju
sių su lietuvių literatūros 
vystymosi feodalizmo epo
choje nušvietimu.

Tokius svarstytinus klau
simus sudaro: lietuvių lite
ratūros istorijos periodiza
cija ir tos periodizacijos ry
šys su bendrą j a Lietu
vos istorijos periodizaci
ja; klausimas dėl lietuvių 
literatūros istorijos pra
džios, t. y. kas laikytina 
pirmaisiais lietuvių litera
tūros paminklais; lietuvių

Korėja.—“Nežinomi” ke
turi lėktuvai bombardavo 
amerikonų tiltą pafrontėje 
ir sužeidė bei užmušė 9 jan
kius.

Gegužes Pirmoji Ukmergėje

UKMERGĖ. — Centrinėje 
miesto aikštėje susirinko Uk
mergės ir Smėlių rajonų dar
bo žmonės į Gegužės Pirmo
sios demonstraciją. Pirmose 
gretose.žengia amatų mokyk
los N. 4 auklėtiniai. Po jų— 
Smėlių rajono želvos MTS me
chanizatoriai.

Darniai pro tribūną žygiuo
ja Ukmergės II vidurinės mo
kyklos moksleiviai. Nacionali
niais kostiumais pasipuošę šo
kėjai atlieka tautinius šokius. 
Tarybų valdžios metais Uk
mergė tapo stambiu kultūros 
centru. Čia atidarytos 3 vidu
rinės, pedagoginė, septynme
tė, pradinės’ mokyklos, yra 
daug kultūros-švietimo įstai
gų-

“Vienybės” fabriko kolek
tyvas atvyko į demonstraciją 
pirma laiko įvykdęs balandžio 
mėnesio planą.

tautosakos ir lietuvių lite
ratūros ryšių klausimas ir 
kt.

Pranešėjas nurodė, kad, 
nustatant lietuvių literatū
ros istorijos periodizaciją, 
reikia remtis bendrąja Lie
tuvos istorijos periodizaci
ja ,tačiau smulkesniems pe
riodams nustatyti atsižvelg- 
tina ir į literatūros istori
nio vystymosi specifiką. 
Pirmaisias lietuvių litera
tūros paminklais tenka lai
kyti Lietuvoj XIV a. pasi
rodžiusius raštus senovine 
rusų kalba (metraščius ir 
kt.), kurie atskleidžia dide
lį rusų kultūros poveikį lie
tuvių kultūrai. Tautosaka, 
pranešėjo nuomone, nors ir 
turėdama glaudžiausią ry
šį su literatūros vystymusi, 
dėl savo specifinių ypatu
mų yra savaiminga groži
nės kūrybos rūšis ,nagrinė
tina atskirai.

Specialią problemą suda
ro klausimas dėl raštų lo
tynų kalba, parašytų XVI- 
XVII a. Lietuvoje ir apie 
Lietuvą, o taip pat klausi
mas apie tai, kiek plačiai ir 
kokiu požiūriu liestini lie
tuvių literatūros istorijoje 
įžymieji lenkų rašytojai 
Ad. Mickevičius, Ig. Kra
ševskis ir kt., kurie gyveno 
Lietuvoje ir kurių kūrybo
je plačiai pasireiškia lietu
viška tematika.

Nagrinėjant feodalizmo 
epochos įžymiųjų lietuvių 
rašytojų: K. Donelaičio, D. 
Poškoš, A. Strazdo, S. Sta- 
nevičios, S. Daukanto, A. 
Baranausko ir kt. kūrybą, 
svarbiausias uždavinys yra 
teisingai išnagrinėti jų kū
rybą lietuvių literatūros is
torijoje.

Svarbu yra iškelti buržu
azinių istorikų sąmoningai 
nutylėtus ir tokius rašyto
jus, kaip K. Zabitis-Neza- 
bitauskas, Pranas Savickis 
ir kt., kurių kūryboje, ne
paisant žymių idėjinių 
prieštaravimų, yra ryškių 
liaudinių, demokratinių 
tendencijų.

Kaip ypatingai svarbų 
uždavinį ruošiant lietuviu 
literatūros istoriją, prane
šėjas nurodė reikalą giliai, 
konkrečiai atskleisti ir iš
ryškinti rusų tautos prieš
akinės kultūros ir mūsų 
literatūros poveikį pa
žangiosioms, dem o k r a t i - 
nėms tendencijoms lietuvių 
literatūroje XIX a. pirmo
joj pusėj išsivystyti.

Nagrinėjant, lietuvių lite
ratūrą, — reikia vadovau
tis Lenino - Stalino moky
mu apie buvimą dviejų 
nacionaliniu kultūrų kiek
vienoje nacionalinėje 
kultūroje, iškelti su pa
žangiąja, liaudies masių 
kuriama kultūra susijusius 
literatūros reiškinius, de
maskuojant reakcinės kul
tūros ir literatūros atsto
vus, kaip lietuvių tautos 
priešus, triuškinant įvai
rias buržuazines “teorijas” 
bei “koncepcijas,” vedant 
griežtą kovą prieš buržua
zinio nacionalizmo ideolo
gijos liekanas literatūros 
moksle.

(Bus daugiau)

Muzikos vakaras kolūkyje

KLAIPĖDA. — Į Černia
chovskio vardo kolūkį sekma
dienį atvyko Klaipėdos muzi
kos mokyklos meninė brigada. 
Čia ji surengė muzikos vaka
rą. Su dideliu susidomėjimu 
kolūkiečiai klausėsi atlieka
mas rusų ir lietuvių liaudieš 
dainas, tarybinių kompozito
rių bei klasikų: Čaikovskio, 
Musorgskio, Tulikovo, Tallat- 
Kelpšos, Karoso ir kitų kūri
nius.

Muzikos mokyklos mokiniai 
papasakojo kolūkiečiams apie 
savo mokyklą, kaip jie moko
si. Kolūkiečiai kalbėjo apie 
sėjos darbų eigą.

P. Miežlaiškis

Darbo žmonių džiaugsmas

KĖDAINIAI. — Gegužės 
Pirmosios dieną Kėdainių 
miesto gatvės pasipuošė rau

$8,000 Fondas Laisvei^
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

M. Norbutas,
Gardner, Mass. .. 5.00 

Kris. Šlageris,
Gardner, Mass. .. 5.00 

M. Šleiva,
Gardner, Mass. .. 5.00 

Eva Tamulionienė,
Fitchburg, Mass. 5.00

Per L. Prūseiką, 
Chicago, Ill.;

N. ir F. Pakai .... 10.00
Klebonas ................  5.00
J. ir A. Dočkai....... 3.00
M. Fryberg ........... 2.00
Napoleonas ........... 2.00
S. Tilvikas...............1.00

Per K. čei eškienę,
Montello^ Mass.:

M. Potsienė...........10.00
Liuosybės Choras .. 5.00

Per L. Bukauską,
E. St. Louis, HL:

J. J. Daujotas....... 2.00
V. Gudaitis ........... 2.00

Per J Balsį,7
Baltimore, Md.:

V. Stankevičia....... 5.00
Baltimorietis ...... 2.00
P. Kupris ........ 2.00

Per J. Kalvaitį,
Brooklyn, N. Y.

Jonas Brooklynietis 2.00
Brooklynietis ......... 2.00

Nuo pavienių:
Per Antaną, iš

Elizabeth, N. J. 50.00
Per V. Paukštį.

Miami, Fla.........30.00
J. Lastauskas,

Camden, N. J. .. 15.00
V. Lengvinas,

Easton, Pa..........15.00
Jonas Ragauskas,

Shelton, Pa.........15.00
John Walins,

Stratford, Conn. 12.00 
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donomis šilko vėliavomis.
Demonstrantų kolonose pify 

mieji žengia miesto mokslei
viai. y

Dabar Kėdainių rajone yra 
4 vidurinės mokyklos, 10 sep- 
tynmečių,! 28 pradinės ir dvi 
mokyklos suaugusiems, kurio
se mokosi daugiau kaip 5 tūk
stančiai darbininkų bei tar
nautojų vaikų, t.y. tris kar
tus daugiau, negu buvusioje 
apskrityje.

Pro tribūną praeina miesto 
darbininkų kolonos. Geležin
kelininkų distancijos Nr. 5 
kolektyvas į gegužinę demon
straciją atėjo įvykdęs ir žy
miai viršijęs balandžio mėne
sio planą.

Su dideliu palitlniu ir gamy
biniu pakilimu Gegužės Pir
mąją sutiko ir rajono žemės 
ūkio darbuotojai. “Juodiškio” 
tarybinio ūkio darbininkai 
šventės išvakarėse raportavo 
apie grūdinių kultūrų sėjos 
užbaigimą. Jau baigia sėją 
“Piliakalnio”, “Pakeltos velė
nos”, “Šėtos” ir kitų rajono 
kolūkių žemdirbiai. 1

Politines ir mokslines žinios— 
darbo žmonėms

TELŠIAI. — Nemažą darbą 
atlieka politinių ir mokslinių 
žinių skleidimo draugijos ra
joninis skyrius. Jis vienija 26 
tikruosius narius ir 45 na- 
ritns-rėmejus. Rengiamos pas
kaitos bei pranešimai politinė
mis, mokslinėmis, ūkinėmis ir 
kitomis temomis. Eilę paskai
tų perskaitė draugijos nariai: 
J. žemaitės vardo vidurinės 
mokyklos direktorius Marko
ms, Darbininkų jaunimo vidu
rinės mokyklos direktorius 
Štaras, _ rajono kraštotyros 
muziejaus vyr. mokslinis ben
dradarbis Valatka, rajonu 
mokytojai, agronomai, gydy
tojai. A. Kazragis.

A. J. Pranaitis,
Camden, N. J. ... 5.00 

T. ir R. Strelčiūnai,
Cuddy, Pa............ 5.00

ALDLD 14 kp, 
Minersville, Pa. 
per O. Šemberienę 5.00

J. Žvingilas,
Tarrifville, Conn. 3.00 

Walter Bogush,
Bloomfield, Conn. 2.00 

Vincent Navickas,
Ansonia, Conn. .. 2.00 

A. ir D. Veličkai,
Rego Park, N. Y. 2.00

J. Laurinaitis,
Thomas, W. Va. .. 2.00

F. Balch,
San Leandro, Cal. 2.00 

L ir K. Levanai,
Brooklyn, N. Y. .A 2.00 

J. Maknavičius,
Rahway, N. J. . p\2.00

Zig. ir Mag. Mozū- 
raičiai, San
Leandro, Cal. ... 2.00

M. Galinaitis,
Toronto, Canada, 
per Liaudies Balsą 2.00

Mrs. G. Erlickas,
Brooklyn, N. Y. .. .50

Gražus skaičius aukoju
siųjų fondan. Dėkojame 
už gražias dovanas ir lin
kime, kad kiti pasektų tuos, 
kuriu vardai aukščiau iš
spausdinti.

Tik vienas mėnuo laiko 
beliko sukėlimui $4,330.72. 
Kiekvienas supra n tame, 
kaip didelis darbas dar sto
vi prieš mus. Kiekviena 
valanda laiko turi būti su
naudojama vajaus užbaigi
mui. $8,000 fondas turi 
būt sukeltas, ir dienraštis 
Laisvė turi gyvuoti!

Laisves Administracija



Chicago, 111.
ATSIŠAUKIMAS 

. Dailės ir Dramos Klubo V/ ; j Chicagos ir apylinkės 
j lietuvius

Brangūs broliai ir sesutės 
lietuviai!

Šiuomi pranešame linksmą 
žinią, jog nupirkimui MIL
DOS namo pradžiai reikalin
ga suma pinigų jau sukelta ir 
šis Kultūrinis Centras yra 
kaip ir nupirktas. Dabar šiuo 
atliktu darbu galime visi pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. Bet 
nei vienai valandai neturime 
pamiršti, jog atlikto darbo 
dar tiktai pradžia.

Prieš mumis dabar stovi 
didesni darbai ir uždaviniai: 
Pirmas, tai šio namo ištaisy
mas, atremontavimas, išdeko- 
ravimas, padarymas jo gra
žiu, naudingu ir pavyzdingu 
mūsų kultūros, apšvietos ir 
pramogų centru.

Antras uždavinys, tai at- 
mokėjimas skolų, ypatingai 
pirmo mortgičiaus buvusiam 
savininkui, kad palengvinus 
didelę naštą išlaidų, mokant 
kas mėnuo skolą , ir nuošim
tis.

Šie pirmieji 1953 metai 
Dailės ir Dramos Klubui bus 
sunkūs metai: Didelio darbo, 
didelės atsakomybės ir pasiry
žimo metai.

Dėl to, mes nei biskio ncnu- 
simenam ir ne abejojam, nes 
žinome, jog nevien Chicagos 
ir apylinkės, bet ir iš visos 
plačios Amerikos liet, visuo
menė ateis mums į pagalbą ir 
pradėtą prakilnaus visuomeni
nio darbo tikslą anksčiau ar 
vėliau atsieksime.

Bet būtų daug geriau anks-

( (Tąsa)
. Artimiausią sekmadienį, puikią saulė- 
Ttą dieną, kai eilinių skyrius ruošėsi “pa

sivaikščioti į krantą’*; Pamišėlis ‘atvyko 
į vyresniojo karininko kajutę, užtverda
mas savimi visą atdarų durų kvadratą.

— Ko tu čia? — griežtai paklausė Fi
latovas.

— Leiskite į miestą, — nepakeldamas 
galvos, iškošė Pamišėlis.

— Negaliu ...
— Kodėl?
— Todėl, kad tu ...
Vyresnysis karininkas pašoko nuo kė

dės, iš karto nutilo ir, tartum nemato
mos jėgos stumiamas, atbulas pasitrau
kė į kajutės kampą, o į jį iš gilių orbi
tų, apsuptų mėlynėmis, įsibedė pora 
tamsių akių. Jis pirmą kartą išvydo 
Pamišėlio veidą, ne pagal metus nudėvė
tą, iškankintą, su didele tragizmo raukš- 

, le skersai kaktos, ir, jausdamas baimę, 
atmieštą gailesčiu tam nelaimingam 
žmogui, atlaidžiai prašneko:

— Gerai, gerai, eik į miestą...
Pamišėlis vis dar stovėjo, tarsi nieko 

nesuprasdamas.
—- Sakau tau, eik! Leidžiu aš tave, 

supranti? — pakėlęs balsą, suriko Fila- 
tovai.lyg prieš jį stovėtų kurčias.

P.&nišėlis tylėdamas pasisuko ir lėtai 
nužingsniavo nuo kajutės.

— Velnias žino, kas tai yra! — pažiū
rėjęs jam iš paskos, supyko vyresnysis 
karininkas pats ant savęs. — Be reikalo 
išleidau...

O tą pačią dieną mieste su Pamišėliu 
susitiko bocmanas, kuris truputį įkaušęs 
skubiai ėjo šaligatviu į turgų, dažnai 
žvalgydamasis į šalis, kad nepraleistų 
karininkų, neatidavęs jiems pagarbos. 
Du priešai susidūrė beveik nosiš į nosį 
ir minutę staptelėjo, tarsi apsimąstyda- 
mi.

— Na? — prislėgtai pratarė Zadviš- 
kinas/

— J<as na? — kilstelėjęs galvą, pa
klausė Pamišėlis.

Ir vėl, kaip per pirmą susitikimą su. 
šiuo jūrininku, bocmanui pasidarė baisu, 
vėl į jo sielą įsivogė šaltas siaubas. Pa
sisukęs, jis vikriai nužingsniavo į kitą 
glnįvės pusę, beviltiškai plūsdamas ir 
ddwnai apsižvalgydamas, lyg bijodamas 
vijimosi.

Sekančią dieną vyresnysis karininkas, 
pasišaukęs pas save bocmaną, paklausė:

— Na, kaip tas idiotas Zudinas, taiso
si?

Bocmanui buvo gėda prisipažinti savo

San Francisco, Cal.
Kas veikiama, pas mus

Artinantis Vilnies bazarui 
ir Vilnies Dalininkų Suvažia
vimui, mūsų LLD kuopa iš sa
vo iždo paskyrė bazarui $5 ir 
suvažiavimui $10.

Dėl bazaro surinkta nuo 
pavienių aukomis $17, o dėl 
suvažiavimo $12. Nors nedide
lė auka, bet nuoširdi nuo mū
sų gerų draugų.

Neperseniai įvyko du tarp
tautiniai parengimai. Ten įei
na ir lietuvių atstovybė. Mūsų 
kuopos vardu buvo gerai pasi
darbuota abiejuose parengi
muose, ir padaryta gražaus 
pelno dėl ateivių, ir politinių 
kalinių gynimo.

Dabar mūsų draugės renka 
aukas dėl Liaudies Balso, ir 
platina tikietus dėl būsimo 
Pabaltijos Komiteto pikniko, 
kuris įvyks birželio 21 d., 
Elmhurst Garden, 81 ir Rud- 
sdale St., Oaklandc. Tai bus 
keturių tautų piknikas su 
daug vertingų daiktų ir gera 
muzika šokiams.

čiau, negu vėliau kiekvienam 
geros valios lietuviui ateiti 
mums į talką prie sukėlimo 
$100,000 fondo. prie mūsų 
pasibrėžto tikslo.

O tai galima padaryti pa
simokant įstojimą ir kartu 
narystės duoklę į Dailės ir 
Dramos Klubą nemažiau kaip 
$100, ir patapti pilnateisiu 
nariu su sprendžiamu balsu 
to mūsų garbingo ir prakil
naus Klubo.

Atsišaukia į jus,
Dailės ir Dramos Klubo 

Valdyba

Pamišėlis
A. NavikoVas-Pri bojus

Gegužės 17 d. įvyko drau
giškas išvažiavimas į Oaklan- 
do viešąjį parką, kur turėjo
me ir užkandžių. Nors diena 
buvo šaltoka dėl tokio išvažia
vimo, bet viskas pavyko ge
rai, susirinko gana skaitlingas 
būrys) San Francisco ir Oak- 
lando lietuvių'. O mūsų drau
gės pagamino skanius pietus. 
Laiką praleidome gražiai ir 
draugiškai besišnekučiuodami 
tarp žaliuojančių augmenų 
tyrame ore. Jeigu diena būtų 
buvusi kiek šiltesnė, tai toks 
išvažiavimas tikrai būtų buvęs 
labai smagus.

Girdėjau nuo rengėjų, kad 
likosi iš šio išvažiavimo dar ir 
pelno..

Ligoniai sveiksta
Balandžio mėn. pabaigoje, 

mūsų geras drg. John Radęs 
buvo paliestas nelaimės prie 
darbo. Buvo sužeista jo galva, 
kur buvo didelis pavojus nes 
buvo pažeista net ir smegenys. 
Ligoninėje išbuvo virš trijų 
savaičių, dabar John randasi 
savo namuose, 2039 12 Ave.^ 
Oakland. Tikisi greitai pa
sveikti ir vėl stoti į darbą. Tai 
labai gaila, kad taip įvyko 
mūsų geram draugui, ir turė
jo iškęsti daug skausmo. Lin
kiu gerai susveikti.

Antanas Demikis taipgi bu
vo sunkiai susirgęs, jam buvo 
padaryta operacija. Girdėjau, 
kad po operacijai sveikata ei
na geryn. Draugas A. Demi
kis, gyvena Russian River, ar
ti Forrestville.

' Serga Franas Strauss
t Keletas savaičių atgal buvo 

bejėgiškumu, dar daugiau — savo bai
lumu, kurio jis — ryžtingas ir drąsus— 
niekados nepažinojo.

— Būkite ramus, jūsų kilnybe, — mes 
iš jaučio padarysime jūrininką.

— O kaip jis savo pareigas atlieka?
— Puikiausiai, jūsų kilnybe! — jau 

nenoromis toliau melavo bocmanas.
Vyresnysis karininkas, patenkintas 

tokiu atsakymu, nusiramino.
1 ’ III

“Skraiduolė”, nudažyta balta spalva, 
švariai išplauta, galų gale išvyko į savo 
tolimą kelionę.

Dienos bėgo paskui dienas, vienodos, 
panašios viena' į kitą, nesustodama dirbo 
mašina, varydama valtį pirmyn—į Vla
divostoką. Oras buvo gražus, saulėtas, 
tik retkarčiais apsiniaukdamas debesi
mis, trumpai, tartum erzindamas jūrą, 
pakildavo vėjas. Seniai jau išnyko kran
tai su auksinėmis smiltimis, su miestų 
pastatais, su žaliom giraitėm, su vešliais 
sodais, ir vis plačiau, užburdama žmo
gaus akį, tiesėsi jūra, o virš jos, gausiai 
berdamas karštus vasaros saulės spin
dulius, permatomai mėlynu kupolu kabo
jo tyras dangus. Dykumos platybėje 
malonu buvo susitikti su kokiu nors ki
tu laivu, pasikeisti, iškėlus vėliavas, pa
sveikinimais ir išsiskirti į priešingas pu
ses, sutirpstant mėlynoje tolumoje.

Dabar įgula turėjo mažiau darbo, ji 
daugiau ilsėjosi, taisėsi, prisipildydama 
sveikatos sulčių. Giedrėjo jūrininkų veidai, 
dažniau pasigirsdavo juokas, o vakarais, 
po vakarienės ,ant bako prie visada ži
bančios dagties sklido šaunios dainelės. 
Bocmanas, pirmiau visą įgulą laikęs bai
mėje, nežinojęs saiko savo pasityčioji
mams ja, pagal tai, kiek vis toliau nuo 
tėvynės vandenų nuplaukė “Skraiduolė”, 
darėsi geresnis, pirmykštį koliojimąsi 
pakeisdamas juokavimais.

— Petrovai! — įgulos akivaizdoje ne
tikėtai kreipdavosi jis į pažįstamą jūri
ninką, stengdamasis vaidinti viršininką.

— Ko norėsite, ponas bocmanas? >— 
atsiliepdavo tas. >

— Tju aš taip sau, kad nepamirščiau 
tavo pavardės...

Jūrininkai, juokavosi.
. Jie puikiausiai suprato, kodėl bocma
nas pradėjo su jais geriau elgtis, — jis 
bijojo Pamišėlio, visur persekiojančio jį 
savo baisiomis akimis, — ir stengėsi dar 
daugiau" įbauginti jį, nuolatos pranešinė
dami^

>* (Bus daugiau)

sunkiai susirgęs F. Strauss. 
Franas yra samdomas auto
mobilio vairuotoju. Pabaigoje 
balandžio mėn. jis su savo 
ponia išvyko į Palm Spring, ir 
jis ten būdamas sunkiai susir
go, skubiai turėjo eiti ant 
operacijos dėl apendiko. Pa
buvęs porų savaičių po opera
cijos žadėjo atvykti į San 
Francisco pas savo draugę pa
būti, kolei pasveiks.

Franas yra labai nuoširdus 
ir žmonių mylimas draugas. 
Jis yra narys LDS 58 kp. Tik 
dėl jo tokio amato jis negali 
prisidėti prie jokio veikimo.

Linkiu Franukui gerai su
sveikti.

Alvinas.

Cleveland, Ohio
Jėzuitų mokiniai puolė 
Nowako bankietą

Nors visą popietį "ir vakarą 
lietus pylė ir jėzuitų mokiniai 
riksmu gązdino einančius į 
bankietą, į Stanley Nowak 
bankietą susirinko gana daug 
svečių ir bankietas buvo pa
sekmingas.

Nowak pasakė labai ryškią 
kalbą. Jis parodė didelį savo 
pasiryžimą išaiškinti Ameri
kos žmonėms, kas dabar de
dasi Amerikoje ir prie ko tas 
galės privesti. Dabartinė mūsų 
šalies Administracija, suside
danti iš stambiųjų korporaci
jų vadų, mėgina įvesti šalyje 
fašizmą ir paskandinti šalį 
pasauliniame kare, sakė No- 
wakas. Bet jau nebe tie lai
kai, kada Hitleris ir Mussoli- 
nis, pasigriebė sau galią. Lai
kas bėga prieš juos, sakė No
wak. Užsieniuose puolą jų į- 
tekmę. Amerikos darbininkai 
pradeda daugiau susiprasti ir 
laikai mainosi greitu tempu. 
“Aš pasiryžęs važiuoti per vi
sas Jungtines Valstijas ir kal
bėti daugiau negu bent kada. 
Aš darysiu viską, kas neša ge
rovę Amerikos darbo žmo
nėms”, baigė Nowakas. Rep.
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Philadelphia, Pa.
Mūsų naujienos

čia pas mus šiuo tarpu yra 
nemažai svarbių įvykių, net ir 
nelabai gerų. Bet kažin kodėl 
žinių rašėjai Laisvėn lyg kad 
ir prisnūdo. Jei nesiskubina
ma su paprastomis žiniomis, 
ką jau bedarysi. Bet štai tokis 
svarbus įvykis kaip kad kelio
nė į baltimoriečių pikniką, 
kuris įvyks jau tik už keletos 
dienų, tai yra birželio 11 d;

Baltimorės laisviečių priete- 
liai sako: Neįsigysi tikieto į 
busą iš anksto, tai pikniko 
dienoje negali būti jau vietoš.

Taip, tai visai teisingai pa
sakyta, nes gali nebelikti ti- 
kietų, na ir todėl pasiskubin
kite įsigyti. Bilietų dar galima 
gauti pas išvažiavimo rengi
mo komisiją: J. Šmitienę, 
5809 Fairhill St., arba pašau
kite telefonu ”WA 4-2538. Ar
ba pas A. Zalner, 1009 Jack- 
son St., HO 8-7226.

Kelionė į abi puses $3,50.
Busas išvažiuoja nuo 1218 

Wallace St. 9 vai. ryte. ir su
stos and 2nd St. ir Morris St. 
9:15 vai.

Kelione bus puiki, o diena 
graži, nes pas baltimoriečius 
piknikuose oras būna visuo
met geras.

Tadgi paskubėkime įsigyti 
busui tikietus. Dėdė Tomas.

Montello, Mass.
Gegužės 19 d. patiko nelai

mė Stanley Baroną. Einant 
jam per N. Main St., ties A- 
mes St., priešais Phaneuf 
Hospital, sunkvežimis užgavo 
kairiąją koją. Pusėtinai suža
lojo. Dabar jisai randasi mi
nėtoje ligoninėje, 688 N. Main 
St., Brockton, Mass. Lankymo 
valandos nuo 2 vai. po pietų 
iki 8 vai. po pietų.

G. Shimaitis.
Jei jūs norite parduoti na

mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio-June 1 d., (pir
madienį), Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakare, 
Visus narius prašome dalyvauti su
sirinkime, turime svarbių reikalų 
aptarimui, kaip tai apskrities ir 
Laisvės piknikais jau laikas rūpin
tis, turime gerai prisirengti.

MONTELLO, MASS.
Pirmas Metinis Piknikas

Lietuvių Tautiško namo draugovė 
rengia savo pirmą šiais metais pik
niką, kuris įvyks gegužės-May 30 ir 
31 dienomis, pradžia’ 1 vai. dieną, 
bus Liet. Tautiško namo parko.

Bus gera muzika šokiams, sportiš
kų žaislų, įvairių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame atsilankyti vietinius ir iš 
toliau.

Rengimo Komitetas.

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. Draugystės 50 kuopa 

rengia pažmonį arba “social”, gegu
žės 30 d., šį šeštadienį. Pradžia 6:30 
v. v. Pelnas yra skiriamas dėl Lai
svės paramos. Širdingai kviečiame 
visus draugus ir drauges dalyvauti. 
Turėsite gerus laikus ir paremšite 
darbininkišką spaudą.

Nepamirškite!
Kviečia Komitetas.

(102-104)

Šypsenos
Skaitliuoja iš eilės

Teisėjas: “Kas atsitiko 
po to, kai kaltinamasis su
davė jums pirmąjį smūgi?”

BRIDGEWATER, MASS.
Gegužės 30-tą, Memorial Dienoja, papuola 

gimtadienis mano mylimos draugės Karolinos 
Balčiūnienės. Atsimindama mudviejų gražų 
draugavimą, nuo pat jaunystės dienų iki šiol, 
gimtadienio proga linkiu jums, mano brangi 
drauge, linksmai praleisti šį gimtadienį ir su
laukti dar daug, daug laimingų gimtadienių.

Uršulė Gaigalienė,
Montello, Mass.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
: Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus
< puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma- 
: tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MD.
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park
; 6526 Holą bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas

: ! paramai dienraščio Laisves

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

•: Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks Šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje, 

i Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. > Woodside, L. I

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

Philadelphia, Pa.
"“MALE and FEMALE

BERNIUKAI
ir

MERGAITES
Mokytis Visokių Rūšių

RESTAURANTO DARBŲ

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

Berniukai 16 ir Viršaus

Mergaitės 18 ir Viršaus

Kreipkitės:

LINTON’S
Friendly Restaurants

3t>50 Market Street
Philadelphia, Pa.

(104-106)

Liudininkas: “Paskui ji
sai davė man trečiąjį smū
gį-”

Teisėjas: “Jūs norėjote 
pasakyt, antrąjį?” ,

Liudininkas: “Ne, antrą
jį smūgį aš jam daviau.”

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 28, 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience. 2 girl office. Center City. 
Steady position. Good working con
ditions for the right girl. Write 
giving full details. Box 124, 711 
Jefferson Bldg., PhHa.

(100-106)
CLERK-TYPIST 

ACCOUNTING DEPT.
Office worker, good at figures, 

typing commercial course grad., for 
accounts receivable, billing & gene
ral office work. 5 day week. Good 
wages, plus hospital, medical, surgi
cal benefits, life insurance. Pension 
fund after 3 years service. North
east. Call RE. 9-7807. Ask for Mr. 
Mechesney.

(100-106)

STENOGRAPHER. Experienced 
and competent. Import office. Air- 
conditioned. Good salary, surround
ings, steady position. Must be able 
to speak English perfectly. Apply 
in person.

ZINK & TRIEST CO.
15 Lombard St. Phone LO. 3-8770 

(102-104)

COOK & HIBBARD MFC. CO.
Now has immediate openings for 

OPERATORS
Experienced Front Makers on La

dies Dresses. Day or night shift. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
2nd floor.

1324 Federal Street
(102-108)'

STALŲ
PATARNAUTOJOS
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(104-106)
BILLING CLERK

& General Office Work
With or without experience. Steady 
position; good working conditions. 
Phone RI. 6-7486. After 6 Phone 
GL. 5-2162 for interview.

(104-110)
HELP WANTED MALE

CLERKS
Two young men. Age 21 to 30. 

No experience necessary. Willing to 
learn. Steady work; good working 
conditions for willing workers. Ap
ply in person. See Mr. Zimmerman. 
Firębtone Tire and Rubber Co., 1620 
So. 49th Street.

(100-106)

VIRĖJAI
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM 

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street
Philadelphia, Pa.

(104-106)

DRAFTSMAN
Civil Engineering. Apply: 

SHERMAN, TAYLOR, SLEEPER 
501 Cooper Street, Camden, N. J.

Merchantville 8-4848
(104-106)

GARNETT OPERATORS. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. See Mr. 
Boches. N. & B. Cotton Felt Corp., 
307 Buttonwood Street.

(104-106)
AUTOMOBILE MECHANICS

New Car get ready men. Except
ionally good working conditions. 
Paid vacation, insurance, coveralls. 
A chance to work with one of Pen
na’s largest Lincoln-Mercury Deal
ers. Apply in person. No phone calls. 
WEST SIDE LINCOLN MERCURY

4725 Chestnut Street
(104-106)

AUTOMOBILE MECHANICS
Opportunity for a real Mechanic 

willing to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position. Vaca
tion, insurance, and health benefits. 
Apply in person.

ALVA CHEVROLET
Torresdale and Cottman Avcs., 

Route 56, Y and T Bus.
(104-110)

REALESTATE
ATTENTION

HOME BUYERS AND VETERANS 
PHOENIXVILLE

New 3-bedroom singles, on large 
lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House!

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(97-106)

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.



Moterys turėjo Įdomu 
susirinkimą

Gegužės 21 vakaras buvo 
tikrai gražus, toks, koki Lie
tuvoje būdavo kuomet eidavo
me į gegužinės vakarus pote
riauti. čion gi mes susirinku
sios apsvarstome gyvenimo 
bėgį, gerus ir blogus įvykius, 
ir kaip su jais kautis.

Susirinkome į tą šaunią vie
tą, Kultūros Centrą. Suėjome 
į knygyno kambarį. Erdvus, 
gražus. • Peržvelgus aplink, 
akys sustojo ant kabančio pie
šinio—gamtovaidžio. puikus 
rankdarbis. Toliau paveikslai 
Washingtono, Jeffersono. Lm- 
colno, Roosevelto. Jiems tik
rai atitinkama vieta puošnia
me knygyno kambaryje.

Pirmininkė pateikė raportą 
iš Motinos Dienos parengimo, 
kuris taip gražiai pavyko. Da
bar nutarėm rengti Tėvo Die
nos minėjimą birželio 20-tą. 
Me? apsvarstėme, kad tėvai 
irgi užsitarnavo pagerbimo.

Rengiamės
raščio Laisvės piknike, 
liepos 11 d., National Hali & 
Park, 65-13 38th Ave.. Wood
side, 
kas, 
lyno 
kare
žmonių pagalbai.

Po visų svarstymų, 
spalių mėnesio IĮ-tą 
piešinių parodą, kuri
bai įdomi. Pramoga prasidės 
su petumis pietų laiku. ' Pas
kiau parodos apžiūra, po to .ti, o nuotakos laukia ir nesu- 
prelekcija apie žymų liaudies laukia. Tuo tarpu jos jau už- 
artistą. Seks tolimesnė paro 
dos apžiūra ir smagus pobū
vis.

Pirmoji naktis po 
gatves basomis

Vienas nuostabiausių ameri
kinio romanso ir vedybinių 
prajovų įvyko Ne\v Yorke ge
gužės 22-rą. Tai išsiryškino, 
kai taksikas susitiko dvi jau
nas mergiotes basomis kojo* 
mis ant gatvės, naktiniuose, 
-sušlapusias lietuje, šaukiantis 
t ak si k o.

Tos įdomybės istorija Įni
rusi tokia: Pasiturįs neju(įo- 
mo turto savininkas susitiko 
gražią ir meilią merginą. Jait 
pragyvenusiam 42 metelius 
Edwin Schelbergui reikia gra
žios žmonelės, o 21 metų Ma- 
deleinei Delbar rūpi prašmat
nybės, linksmavimai. gražios 

1 suknelės. Edwinui visa tai at- 
I rodė mažniekiais palinksminu 
!mui, o gal ir prisiviliojimui

dalyvauti dien- | gražios paukštytės. Paseka: 
Įvyks ! skubios vestuvės.

kuriame kadaise Erool 
lietuviai rengė 
nukentėjusių

pikniką 
Lietuvos

NEW YORK NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

nutarėm 
surengti 
bus la-

Vestuvių vakarą jaunosios 
‘ tėvai, jaunikis nuvyko į puoš
nų restauraną vakarienės. Vi- 

! si gurkšnojo, visi valgė. “Jau
najam” jau užsinorėjo miego, 

'o šiek tiek truktelėjusiai jau- 
; najai baisiai nusibodo su tais 
seniais. Parėjus namo, ji pa- 

isišaukė savo draugę, taipgi 21 
metų, ir pradėjo jos baikeles 

į pasakoti, juokauti, gyventi. 
Jaunikis, pagaliau, nuėjo gul-

Tarimus užbaigus, Kultūros 
Centro restaurane turėjome 
vaišių. Viena draugė paskaitė 
monologą ir eilėraštį. Turėjo
me muzikantą, kuris pagrojo 
linksmą gimtadienio dainą ir 
keletą gražių polkų. Buvo 
smagi sueiga.

Daug jaunesnės ir links
mesnės atrodo tos moterys, 
kurios lanko susirinkimus. To
kios linksmos, naudingos su
eigos gerina sveikatą. Tad, 
draugės, kurios dar nepriklau
sote klube, per vasarą apgal
vokite, o rudenį ateikite įsi
rašyti. Sykiu galėsime praleis
ti linksmai daug vakarų.

Klubjetė.

įsinorėjo ir valgyti, apie 4 ry
to paskambino į restoraną pri
statyti joms šio to. Jaunikiui 
to jau pasirodė perdaug. Jisai 

.savo nuotakėlę pastūmėjęs už 
; durų, o paskui ją ii' jos prie- 
: telką.

Atsidūrusi už durų, nuota-
1 ka pirmiausia nuvažiavo pas 
savo drauges, gavo drabužius. 
Persirengusios, auštant, nuva
žiavo pas josios tėvus nakvoti.

Išmiegojus, sekamą dieną 
giminės jaunavedžius suvedė 
į pažinti jau išsiblaiviusius. 
Sakoma, jaunavedžiai misi- 
sprendę pasilikti poroje. Gal?

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Brobklyniečių vajus Didžio
jo New Yorko Fondui atsilie
ka. Taip nusiskundė jo vedė
jai aukų rinkimo vadovybės 
susirinkime, Įvykusiame Hotel 
St. George, geg. 21 d. Surink
ta $388,224, nori surinkti 
$800,000.

Sietyniečiai gražiai mus 
palinksmino su operete

NEW YORK
REIKALAVIMAI FOOD STORES

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

SUSIRINKIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

L.D.S. 103 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, birželio 2d., pra
sidės 8-tą vai. vakare, Shapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames St.

Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir užsimokėkite duokles, 
nes liepos mėnesį susirinkimas neį
vyks. Būkite atsargūs, kad nesusi- 
spenduotumėte. —Vald.

(104-105)

Dr. A. Petriką

TONY’S
UP-TO-DATE t

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS | 

i Savininkas i
; 306 UNION AVENUE \

Brooklyn, N. Y. |
« Gerai Patyręs Barberis £

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Sietyno Choras iš Newarko 
gegužės 24-tą buvo atvykęs 
i Richmond Hill ir čia suvai
dino operetę “Cukrinis Karei
vi?.” Pastatymui — dainoms 
ir vaidybai — vadovavo choro 
vedėja Mildred Stensler. A- 
kompanavo — Frank Balevi- 
čius-Balwood. Sceną suplana
vo ir atliko tapybos darbus 
Edward Skučas, o statybinius

Joe Stanley.
Ann Stolmokaitė-Eicke įdo

miai ii' gyvai vaidino gudrią 
vaikinų viliotoją Nadiną. Jos 
rolė—vyriausioji ir gana sun
ki. Ji—didelė patriotė, bot tik 
sau. Per ją taip ir matai šios 
dienos “patriotus,” kurie visą- 
pasaulį “išlaisvintų” nuo jį 
apgyvenusių žmonių savo nau
dai, bet kitų rankomis ii’ gy
vybėmis.
Katrina Žukauskienė gabiai, 

tikroviškai, vaidino tokią pat 
ponią Nadinos motiną. Ir gra
žiai pasirodė mažesnėje gra
žuolės Našos rolėje Madeline 
Knorr. Ta moterų trijukė at
rodė tikromis varžovėmis už 
cukrinį kareivį. Ir natūraliai 
išgąstingomis kai atėjo prob
lema dingusių pulkininko tri
nyčių ii’ juose idetų cukriniu! 
kareiviui paveikslų.

Edward Skučas vaidino tą 
cukrinį kareivį, kuris nenori 
kariauti kai karas nėra žmo
nių gerovei reikalingas. Ta
čiau jis ne cukrinis tam, ką 
jis skaito reikalinga. Atrodo, 
kad Edwardas įtikinančiai 
pavaizdavo to tipo kareivį.

Leonas Yonikas gražiai iš
laikė rolę savigynos “didvyrio, 
karžygio,” kuris ištikrųjų nie
ko nenukariavo. Nors jis pra
laimi ir Nadiną, tačiau dėl to 
daug ir nesisieloja—juk Maša 
jam daugiau ir rūpėjo už Na
dina pastaruoju laiku.

j Tadas Kaškiaučius vaidino
• rolę sugrįžusio iš karo pulki
ninko, kuris kariavo tiktai iŠ 
reikalo. Jis tiko būti tokiu, 
kuris džiaugiasi taika, kelia 
puotą ir greičiausia nori už
miršti uniformą, persivilkti 
trinyčiais. Walter Bajoras ge
rai atrodė kaipo Masakrovas.

Ir visas choras — kariškiai, 
svečiai—atrodė labai gražiai, 
dainavo energingai, o tūli dar 
ii’ vaidino savo tylimas ar gru
pėje dainuojamas roles. Ben
drai imant, operetė gražiai 
pastatyta.

Vadovaujamosios rolės yra 
ir su dainomis. Dainos atliktos 
pagirtinai. Aktoriai nėra pro- 

; fesijonalai solistai, dainuoja
■ tik pripuolamai, išskyrus Yo-
■ niką, kuris studi juoja solo dai- 
. navimą?

Kostiumai buvo labai gra
žūs. Turėjo bent dvi pamai
nas. Jei tiesa, kad moterys tū
lus kostiumus siuvosi pačios, 
tai artistės. Vyrų uniformos, 
aišku, visos turėjo būti samdo
mos ir atsiėjo iškaštingai. Lin
kėtina, kad geriems kaimy
nams sietyniečiams nebūtume 
padarę skolų — mes šį kartą 
prastokai pasirodėme publi
kos atžvilgiu.

bePrasikaltome ne visai 
priežasties. Pastaruoju laiku 
įvyko daug meniškų veiksmų. 
Tūliems žmonėms meninio pe
no mažiau tereikia, negu ki
tiems. Tarėsi prisisotinę. Oras 
pasitaikė viliojantis į laukus. 
Gi išvakarėse buvo įvykęs 
stambus bankietas, kurio už
baigtu v ės vykdytos dar ii’ se
kamą dieną, 
niečius atėjo 
gieji lietuvių 
patriotai.

Prašytina,
nesitenkintų šiais dviemis pa
statymais, bet pasiruoštų ank
sti rudenį pakartoti gal čia 
pat ir atlankyti bent porą ki
tų pasiekiamų lietuviškų mie
stų. Gi kolonijoms verta apie 
tai pagalvoti ir tuojau su cho
ru

REIKALINGAS APARTMENTAS.

Ridgewoode ar Queens. 4 kaipbarių, 
jaunai biznio porai. Žema rcnda. 
Prašome pranešti Mrs, PhjllipS, įMU. 
9-7700. Extension 331. Skambinkite 
paprastom, dienom nuo 9 iki 5 v. v.

(103-104)

Rosenbergų byla 
faktų šviesoje
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3 GLENN’S RESTAURANT & BAR

PATYRĘ

VYRAI ir MOTERIŠKES
PARDAVINĖJIMUI

MĖSOS

Lokalinėse Krautuvėse 
\

Puikiausios sąlygos-5 dienų Savaitė
45 valandos. 1% laiko už viršlaikius.

»

Taigi, pas siety- 
tik už vis ryštin- 

liaudies meno

kad Sietynas

tartis. Rep.

Dr. Boriso paskaita 
bus skaityta birž. 3

LDS 13 kp. susirinkime, 
želio 3 d., Liberty Auditorijo
je, bus skaityta Dr. Boriso pa
skaita “žmonių ligos ir svei
kata.”

Skaitymas prasidės 8 vai. 
vakare, o vėliau bus aptarti 
abelnieji LDS reikalai.

Svarbu todėl visiems na
riams dalyvauti ir paskaitą iš
klausyti. Taipgi gali dalyvau
ti ir kitų kuopų nariai arba 
pašaliniai, kuriems tik rūpi 
tinkamas sveikatos užlaiky
mas. LDS narys.

b ir-

ne-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

žinoma, nieko panašaus
buvo, bet jiems, reakcinin
kams, reikėjo ką nors surasti.

—o---
Uždarė jie šį pusvalandį su 

didžiausiu triukšmu.
Associated Press, United 

Press padarė iš to didžiulę 
žinią, o vietos laikraščiai spau
sdino ją pirmuose savo pusią- 
piuose.

Jie puola Mrs. Zavis, .ją vi
saip terliodami, kuri nėra jo
kia politinė veikėja, nepri
klauso jokiom “subversyvėm” 
organizacijom. Ji kalta tik 
tuo, kad moka gerai anglų ir 
lietuvių kalbas, kad sugabiai 
vadovavo kultūriniam darbui, 
skleistam tarp tūkstančių lie
tuvių.

Visas šis nešvarus 
kaltos moteriškės 
tik parodo, kokių 
priemonių reakcija 
griebiasi kovoje su

makartizmo dūdon.

ant ne
puolimas 
nešvarių 
šiandien

tais, kurie
nepučia

New 
panijos 
Fondui, 
veik iš visų 11,000 darbininkų.

York o lėktuvų kom- 
pažadėjo New York o 
kad jos išrinks aukas

ra-

0

Virginia 9-6128

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. DONCOV
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
>

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

1

į

DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEVZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 
. Dainos

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

KIRPĖJOS
PATYRUSIOS IR MOKINES 5ĮT

Rankom ir mašina. Darbas 
vyriškų ir moteriškų sweaters. N<M>- 
latinis darbas, gera mokestis..

Kreipkitės:
ENG KNITTING MILLS

467 Troutman St., Brooklyn 
Tel. EV. 6-3040

(102-106)
MERGINOS — MERGINOS 

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas, nuolati

nis, linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

AMERICAN KLEER-VU 
PLASTICS, INC.

53-06 Grand Ave., Maspelh, L. I.
(103-105)

Visašališkasis komitetą.?, ga
vimui teisėtumo Rosenjęrgų 
byloje šiomis dienomis J^Įeido 
knygelę, • kurioje .^ž.^Tpėti 
naujai atrastieji daviniu tp- 
je byloje. X

Įvade knygelėn jos leidėjai 
žymi, jog knyg^T^ -išleido 
“tikslu atrasti tiesą Rosenber- 
gų byloje, užtikrmti Ameriki
nį teisėtumą ir išventi tragiš
ko nužudymo dviejų žmonių^ 
kurie iki šiai dienai užtikrina, 
jog jie yra visai nekalti. Tais 
sumetimais mes 
tuos dokumentus 
žmonėms.”

Komitetas tikisi 
kumentais 
siekti 
narna 
Sixth

Nemokamai medikalč pagelba ir 
apdrauda.

Apmokamos .vakacijos.

P. M.
su

Kreipkitės nuo 9 A. M.--3 
pirmadieniu jimtinai penktadieni

“PERSONNEL DEPT.

650 Slewart Avenue, 
GfTrden City, L. J.

(103-105)

HELP WANTED MALE

pateikiame
Amerikos

MAŠINISTAI
PRIE MILLING DARBO

su tais do
bro žiūrai tėjo pa- 

milijoną žmonių. Gau- 
komiteto raštinėje, 1050 
Avė., New York 18, 

Skaitęs.

J. V. studentai norėtų 
pamatyti tarybinių
zmoniŲ gyvenimą

norėtų pasiųsti dele-

Queens Kolegijos studentų 
laikraštuko Crown ir Colum
bia Universiteto laikraštuko 
Spectator vedėjai bendrai at
sikreipė į virš 90 panašių laik 
raštu kų po visą šalį. Jų klau
sė, ar
gaciją į Tarybų Sąjungą.

Kad nebūtų pilstoma iš tuš
čio į dyką, studentai pirmiau
sia atsiklausė Tarybų amba- 
'sadoriaus Washingtone Geor- 
gi Zarubin ir vyriausiojo dele
gato Jungtinėms Tautoms 
Andriaus Višinskio, ar tokia 
delegacija būtų priimta. Atsa
kymą gavo teigiamą.

Tuo pat sykiu gauna teigia
mus atsakymus ir iš laikraš
tukų vedėjų. Laiškai iš įvai
rių aukštojo mokslo įstaigų 
po visą Šalį teigia, kad apsi
keitimas studentų ir laikrašti
ninkų delegacijomis padėtų 
vieniems kitus 
ir pasitarnautų

Studentijoje 
susidomėjimas
Numatoma, kad gali susidary
ti delegacijos jau ateinančio
je mokslo metų pertraukoje.

arčiau
taikai.
girdisi
tuo klausimu.

pažinti

didelis

Long Island Rail Road spi
riasi įvesti pardavimą tikietų 
visam mėnesiui, pagal kalen
dorių. Unija tam priešinasi. 
Dar neaišku, kaip tas paliestų 
nuolatinius keleivius.

■vPETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

JIG BORER .
Atlikimo darbams ant užsakymų. 

Gera mokestis. Nuolat. Puikios dar
bo sąlygos.

Tel. Mount Vernon 8-5552
(100-106)

PARDAVIMAI
MĖSINĖ—GROSERNE

Lenkiškai 
kostumėriai. 
m a kaina.

ir lietuviškai kalbanti 
Išdirbtas biznis. Že- 

Turi greit parduoti.
M. SULKA

60-27 56th Rd., Maspeth, L. I.
(99-105)

reikalavimaT

0

€1

REIKALINGA 
STENOGRAPHER-TYPIST

Puikiausia vieta tinkamai ypatai. 
Nuolatinis darbas. Gera mokes!is, 
kitos pašalpos. Proga pakilimui.

A. J. FRITSCHY CORP.
220 Dupont St., Greenpoint 

Brooklyn
Tol. EVergreen 9-5280

(103-107)

SLAUGE, VIRŠININKE 
REGISTRUOTA — (N. Y.)

4 12 P. M. Shift 
dienų savaitė 

Gyvenimas kitur 
Patraukianti alga 

Kreipkitės asmeniškai j
THE HOME OF THE 
SONS & DAUGHTERS 

OF ISRAEL

P. M

2.82 E. 12th St., N. Y.
(103-107)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios, dirbti prie bliuskučių, 

Section darbas. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

DIANA CARO SPORTSWEAR
672 E. 163rd St, Bronx, N. Y.

Tel. M O. 9-0090
(102-104)

OPERATORES-PATVRUSIOS
Prie label siuvimo, Singer ir cov

ering mašinos ant vyriškų ir mote
riškų sweaters. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

ENG KNITTING MILLS
467 Troutman St., Brooklyn

* Tel. EV. 6-3040
(102-106)

MOTERIŠKE
REIKALINGI DARBININKAI 

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vietoje. Poros, dieniniai dar

bininkai namų ruošai, auklės, virėjai 
ir 1.1. Tuojaus reikalingi. Nuolatinis 
ar dalies laiko darbas sulig jūsų pasi- ’ 
rinkimo. Gerai apmokami darbai. 
Arti namų darbai taipgi.

Kreipkitės:
FORESTMADISON 

71-15 Austin St, Forest Hills, L. I.
Tel. BO. 8-1110

(104-110)

REAL ESTATE
216th ST.

namas, 5 
kambariai

WILLETT AVE., ARTI 
BRONX

Gražus 2 šeimų stucco 
kambariai ir foyer-up, 5 
ir dideli, žemiau apšildomi porčiai.
2 karam garadžius, screens, Vene
tians, Awning, gesu apšildomas. Že
mės plotas 100x100. Arti mokyklų, 
bažnyčių ir transportacijos. Tikras 
pirkinys, tik už $20,000.

šaukite savininką: OL. 2-0707
(101-107)

NEW ROCHELLE
Prieš karą statytas Colonial Na

mas su Slate stogu, 4 miegrūmiai, 
2t& maudynės, 2 karam garadžius, 
gesu šildomas, centrer hall, 2 ugnia
vietės, sun parlor, refrigerator ir 
kiti puikūs įrengimai. Gražus žemės 
plotas, 100x140 pėdų dydžio. Savi
ninkas apleidžia valstiją, pardavimas 
su nuostoliu tik už $28,000, ar už 
pasiūlymą. Šaukite savininką:

New Rochelle 2-3894
(102-108)

2 ŠEIMOM NAMAS
50x100, Įskaitant 4 garadžius. $200 
mėnesinių jeigu, parduodamas su 
nuostolių už $16,000. Kiti geri 1 ir 
2 šeimų pirkiniai ir pelningos jeigos.

GUS SCHWEITZER
31-01 — 36th Ave., Astoria, L. I.

(100-106)

FREEPORT — $31,500
Didelei šeimai ar profesionalui sa

vininkas siūlo gražiai įrengtus na
mus, ant kampinio žemės ploto 200x 
175 pėdų. Puikiausia sekcija, ąrti 
visko. Erdvus salionas, valgymui 
rūmas ir skaitymui rūmas, dvi ug
niavietės, saulinė, moderninė virtu
vė, 4 dideli miegrūmiai, IV2 mau
dynių, tarnaitėm patalpa ant 3-čių 
lubų, aliejum šildomas, 2 karam ga
radžius, ištaisytas skiepas.

FReeport 9-2163
M-22—Rm. 830, 11 W. 42nd St.

(102-104)
LORIMER ST., Brooklyn

Gerai budavojtas, 2 šeimom, lega- 
lėm įeigorh, nathas. Al sąlygose, 10 
kambarių, alieum šildomas, naujas 
air conditioning plant ir kiti įrengi
mai. $1,440 eigų. Puikiausia vieta, 
arti visų patogumų. Pigu, prašo tik 
$9,500. (įnešimas $4,000). Šaukite 
savininką:

HY. 7-2627 X
(102-104)

Vakacijom pavadavimui 
Senelių Namuose.
Įvairiam Darbui. *J 

Alga, atskiras kambarys ir valgis^ 
šaukite REPUBLIC 9-023 

(102-108)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Gale savaitės ar daliai laikoj Ge

ra mokestis. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

GABOR HAIR STYLIST
75-17 Parsons Blvd., Flushing, L. I.

Tel. RE. 9-9398
(104-108)

REIKALINGA 
BEAUTICIAN

Pilnai išsilavinusi operatorė, paty
rusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Gera alga. Kreipkitės:

MARIAN’S BEAUTY SALON
105-08 Liberty Ave., Ozone Park 

Tel. VI. 3-4284
(104-108)

BEAUTICIAN
Pilnai išsilavinusi operatorė, su 

patyrimu. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

MARIE’S BEAUTY SALON 
123-14 Jamaica Ave., Richmond Hill

Tel. VI. 7-3565
. (104-110) 

BEAUTICIAN
Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge

ros valandos, gera alga. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

34-56 Fulton St., Cypress ' Hills
Tel. TA. 7-8419 '

(104-110)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai išsilavinusi opera
torė. Nuolatinis darbas. 
(Uždara pirmadieniais).

FL. 8-8122

Gera alga, 
šaukite:

(104-106)

MERGINOS — MERGINOS

Lengvas fabriko darbas prie loose 
leaf bindery. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis ir pašalpos. Kreipkitės: 
AMERICAN LOOSE LEAF CORP.

257 W. 17th St., N. Y. C.
(104-110)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA KRAUTUVE 

BRONX t
Tinkama luncheonette, T. V. ar 

appliance; skalbyklai; ar kiliems bi
zniams. Turi 3 kambarių apšiHiomą 
apartmentą gyvenimui. $90 į mėnesį 
randos už abu. Puikiausia vieta biz
niui. Matykite superintendentą.

441 E. 161st St., BRONX
LE. 4-2066 ar LU. 8-4113

' (104-108)
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