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KRISLAI
Charles Norkus.
Šniukštinėtojo “statistika.” 
Vysk. V. Brizgys bara. 
Kam toji bendruomenė?

Rašo R. Mizara

AniM-rikinio boksinio sporto 
pasaulyje kyla nauja jėga. — 
Chunks Norkus, mūsų kaimy
nas'iš Nev Jersey valstijos.

Atominis Anglijos vadas ragina 
vakarus susitart su Sovietais

Praėjusį trečiadieni šis lie
tuvių kilmės boksininkas ant
rą kartą laimėjo rugtynes 
prieš savo oponentą Dauny 
Nardico, iš Tampa, Florida.

Juodu r Dingėsi Alia m i 
Beach, Fla. Jų rungtynes ma
tė milijonai žmonių, nes hu\o 
tclevizuotos.

Charles Norkus — sunkia
svoris boksininkas, svarias ar
ti du šimtu svarų.

Geriausių jam sekinių!

•šniukštinėtojas J. B. Mat
thews paskelbė, jog-, girdi, 
Amerikoje esą apie S.OiH) 
dvasininkų, kt rie talkinin
kaują komunistams.

Dauguma jų esą protestan
tai. bet esama ir katalikų.

Kaip gi tie dvasininkai tal
kininkauja komunistams ?

Jei komunistai sako, kad 
reikia kovoti už laikos išlai
kymą, .jei t.as ar kitas dvasi
ninkas tarn pritaria, tai jis 
jau ijf skaitomas komunistų 
talkininku.

Jei komunistai sako, kad 
reikia ginti Amerikos konsti
tuciją, ir tam pritaria tas ar 
kitas dvasininkas, tai makar- 
tistai ir šnipai jau ir skaito 
tokį dvasiškį komunistų talki
ninku.

Karo metu, kai komunistai 
visomis jėgomis buvo Įsijungę 
į karo rėmimą, ir jei tas ar 
kitas dvasininkas pritarė ryž
tingam mūsų šalies -gynimui, 
fašistinės ašies palaužimui, 
tai toks dvasininkas ir skaito
mas komunistų talkininku.

Klausimas: ar ilgai tokie 
nenaudėliški dvasininkų kal
tintojai šitaip viešai per spau
dą ambris?!

Vyskupas V.Brizgys per 
marijonų Draugą barą ir mo
ko tuos, kurie organizuoja 
“Amerikos lietuvių bendrv.o-
menę.”

Organizatorių tarpe yra ir Į 
prelatas Jonas Balkonas, i 
Taigi ir jis gauna velnių nuo ‘ 
vyskupo.

Vysk. I’Brizgys pataria or-i 
ganizatoriams: Nesakykite 1
seniems Amerikos lietuviams, Į 
kad mes organizuojame nau
ją organizaciją; tokia bend
ruomenė Amerikoje jau se
niai yra. Todėl tik sakykime ' 
jiems, kad jie prisidėtų prie j 
“bendruomenės,” tai turėsime j 
didesnes pasekmes.

Vyskupo žodžiais: “neiki
me tokiu keliu, kurs pagrįstai ' 
atrodo, jog norima ką tai to
kio naujo sukurti lygiagre
čio su tuo, kas jau yra.”

Rodosi, neblogai pasakyta.
Vyriausiu “bendruomenės” ' 

uždaviniu vysk. Brizgys sta- | 
to :“kaip padėti susiprasti lie- ' 
tuviams komunistams ir juos 
grąžinti atgal į tautos visu- 
mą. .

Prelalasy Balkūnas gi ka
daise iš»ėlęs kumštį K bas
čiaus salėje, Maspethe, iste
riškai rėkė:

—Su komunistais mes ap
sidirbsime !

Šitaip Balkūnas grąžina

! ANGLAI REIKALAUJA 
(SUSTABDYT AMERIKOS 
H BOMBŲ BANDYMUS

London. — Anglijos sei
mo nariai ir spauda griež
tai reikalauja sulaikyt nau- 

! jus hydrogeninių bombų 
|s p r o g d i n i m u s, kuriuos 
I Amerika planuoja. Laikraš- 
Ičiai šaukia anglų valdžią 
•daryti spaudimą Jungti
nėms Valstijoms, kad su
stabdytų hydr o g e n i n i u s 

j bandymus.
Moksliais redaktorius li

beralų laikraščio News 
j Chronicle rašo:

—Amerika pažymėjo bū
simiems savo H - bombos 
bandymams kaipo pavojin
gą tokio dvdžio plota Pa- 
cifiko Vandenyne, kaip vi
sa Anglija, puse Francijos, 

Į visa Holandija ir Belgija ir 
Vakarinės Vokietijos dalis 
iki Frankfurto miesto.

Darbiečių-socialistų dien
raštis London Daily He
rald, reikalaudamas at- 

I šaukt naujus hydrogeninių 
bombų bandymus, sako: 

i —Jeigu H-sprogdinimai 
nebūtų sulaikyti, tai galėtų 

i savo nuodais pavojingai 
užteršti visą Pacifiką (di
džiausią pasaulio vandeny
ną).

Kiti anglu laikraščiai 
perspėja prieš įvairius ki

ltus H-bombų bandymų pa- 
; voius.

Lordas Salisbury, vyriau- 

80,000 ŽMONIŲ NETEKO 
DARBO INDIANOJ

i PER METUS
Indianapolis. — Per pa- 

‘skutinius 12 mėnesių dar 
• 80,000 žmonių nustojo dar- 
| bo Indianoj, kaip praneša 
tos valstijos darbų direkto
rius.

komunistus “į tautos visumą.”
Ekselencija, su valdykite

teroro instigatorius.

Jei vyskupui Brizgiu! rūpi 
lietuvius komunistus “grąžin
ti atgal į tautos visumą,” tai 
jis pirmiausiai turėtų pa
smerki kumštį, smurtą ir tuos 
baublius, kurie puola progre
syvių Amerikos lietuvių kul
tūrines pramogas.

Be to, tenka atsiminti, kad 
šiandien tokio dalyko, kaip 
“tautos visuma,” Amerikoje 
nėra. Yra politinės srovės, 
yra kultūrinės, idėjinės ir ti
kybinės organizacijos. Jos tu
ri teisę gyvuoti pagrečiui ir 
gali tam* tikrais svarbesniais 
klausimais susitarti bendram 
žygiui.

Negalima jas visas varu 
kišti “bendruomenėn,” kaip 
silkes J bačką.

Milžiniška Amerikos lietu
vių dauguma yra darbininkai, 
tos pačios klasės žmonės, vi
si lygiai išnaudojami, visus 
lygiai plaka tas pats turčių 
bizūnas.

Kodėl jie negalėtų bendrai 
ginti savo reikalus?!

sias atominis Anglijos va
dovas, sakė lordų rūmui, 
“aukštajam” anglų seimo 
skyriui:

—Baisioji ir bjaurioji tie- 
isa apie hydrogeninę bombą 
reikalauja, kad Rusija ir 
vakariniai kraštai dėl to 
susitartų, jeigu vieni ir ki
ti dar nori gyventi.

Tai Amerikos lėšomis 
f rancūzai kariauja

I ____  _________

Washington. — Prancūzų 
karas prieš Vietnamo liau
dininkus Indo-Kinijoje atsi
eina daugiau kaip 2 bilijo
nus dolerių per metus. Ir 
Jungtinės Valstijos sumoka 
75 procentus visų to karo 

j išlaidų.
Šį faktą Amerikos valdo

vai primena Francijai, rei
kalaudama! priimt ameriki
nius karininkus kaip rekru- 
tuotojus ir muštruotojus 
kareiviu iš tos Vietnamo 
dalies, kurią francūzai dar 
tebevaldo.

Francija privertė 
atidėti vakarinių 
vokiečių draftą

Bonn, Vokietija. — Aukš
tasis Francijos komisionie- 
rius atsisakė užgirti Vaka
rinės Vokietijos konstituci
jos pataisymą, kuris lei
džia verstinai rekrutuot 
vokiečius ir įjungt juos į 
tarptautinę armiją sykiu su 
francūzais ir kitais prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos sutartis reikalau
ja visų trijų užgyrimo kon
stituciniams pataisymams. 
Bet kad Francija pasiprie
šino, tai ir privertė “ant 
lentynos padžiaut” vokiečių 
draftą.

Smarkiai platinama prekyba 
tarp anglų ir Sovietų

London. — Sovietų Są
junga padarė sutartis su 33 
anglų fabrikantais bei vers
lininkais, kad pristatytų 
elektrinių įrengimų bei kitų 
fabrikinių dirbinių už 140 
milijonų dolerių.

Sovietų užsieninės preky
bos ministras Ivanas Kaba
kovas sakė, Sovietų Sąjun
ga norėtų duoti anglams 
užsakymų už bilijoną ir 120 
milijonų dolerių per trejus 
metus.

Bet Jungtinės Valstijos 
uždraudžia Anglijai parda
vinėti įvairius reikalingus 
Sovietams dalykus.

Sovietą Sąjunga paskelbė Rylų 
Vokietiją savistovia valstybe

Maskva, kovo 26. — So
vietų vyriausybė paskelbė 
Rytinę Demokratinę Vokie
čių Respubliką visiškai sa
vistoviu kraštu. Taigi Ry
tinė Vokietija jau gali lais
vai tvarkyti vidujinius sa
vo reikalus ir sumegsti di
plomatinius ryšius su viso
mis kitomis šalimis, taip 
pat ir su Vakarine Vokie
tija, kuri tebėra Amerikos, 
Anglijos jr Francijos kon
trolėje.

Sovietų valdžia dėl to pa
reiškė :

“Dabar Sovietų Sąjunga 
laikysis tokių pat santykių 
su Rytine Demokratine Vo
kiečių Respublika, kaip ir 
su visomis kitomis savisto- 

| viomis valstybėmis.”
Tuo būdu Rytinė Vokie-

Egipto karininkai 
nutarė grąžinti 
civilinę valdžią

Kairo, Egiptas. — Egip
to prezidentas generolas 

I Naguib ir karininkų tary
ba nusprendė sugrąžinti ša
liai civilinę valdžią. Jų iš
leistas pareiškimas sako:

Bus įvykdyti laisvi stei
giamojo seimo rinkimai.

Seimas susirinks liepos 
24 d. ir perims valdžią į sa
vo rankas ir išrinks Egipto 
prezidentą. Rengiantis rin
kimams, gali tuojau atsi- 
steigti politinės partijos, 
kurias karinė valdžia buvo 
uždarius.

Nė vienas seimo narys 
nebus paskirtas, visi bus 
renkami.

Amerika dar sparčiau 
gamins H-bombas

Washington. — Amerika 
dar pasmarkins naujų hy
drogeninių bei atominių 
ginklų darymą ir tam ati
darys daug naujų fabrikų 
per 12 mėnesių, pradedant 
nuo šiemetinės liepos 1 d., 
kaip sakė Lewis L. Strauss, 
Atominės Jėgos Komisijos 
pirmininkas, f

Apie tai raportuodamas 
kongresinei išlaidų komisi
jai, Strauss reikalavo pa
skirti 1 bilijoną, 342 mili
jonus dolerių tiems hydro- 
geniniams bei atominiams 
darbams per 12 mėnesių.

Strauss pasakojo, kad 
naujoji karinė Amerikos 
politika, pasitikėdama hy- 
drogeniniais ir atominiais 
ginklais, “mažina” kitas iš
laidas—armijai, oro jėgoms 
bei laivynui.

Las Vegas, Nevada. — 
Gengsteridi kruvinai sumu
šė laikraščio reporterį Ed. 
Reidą, kuris rašė apie kri
minalistus gemblerius Ne- 
vadoje.

tija lieka paliuosuota nuo 
sovietinės okupacijos.

Pagal susitarimą su jąja, 
tačiau, Sovietu Sąjunga pa
laikys Rytinėje Vokietijoje 

[savo kariuomenės dalinius 
j per tam tikrą laikotarpį, 
■kiek reikės savisaugos par- 
i eigoms atlikti, — kaip kad 
buvo nutarta ‘pokarinėje 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoje Potsdame — tarp So
vietų Sąjungos, Jungtinių 

i Valstijų, Anglijos ir Fran- 
; cijos.

Sovietų vyriausybė tikisi, 
jog Rytinės Vokietijos 
įsteigimas kaip nepriklau
somos valstybės stiprins 
taiką ir tarnaus vienijimui 
Rytinės ir Vakarinės Vo
kietijos į vieną demokrati
nę, nekarinę vokiečių vals
tybę.

Reikalaujama numušti 
taksus visiems 

[ amerikiečiams
——

Washington. —-Senatas 
76i balsais prieš 6 priėmė bi- 
lių, siūlantį pamažint tak-
sus papuošalams, teatrams, 
kai kuriems namų įrengi
mams ir tūliems kitiems 
dalykams, sakoma, “viso iki 
biliono dolerių per metus.”

Bet tai būtų nedidelis pa
lengvinimas tiktai mažu
mai amerikiečių, sako de
mokratas senatorius Wal
ter Georgia. Jis todėl siū
lo palikt visiems žmonėms 
po $800 metinių pajamų, be 
jokių taksų, vieton dabar
tinių $600, o 1955 metais 
netaksuot įplaukas jau iki 
$1,000. Darbo unijos remia 
šį pasiūlymą.

Tariami Eisenhowerio 
“laimėjimai” Kongrese

Washington. — Republi- 
konu vadai vadina prezi
dento Eisenhowerio laimė
jimais tokius Kongreso ta- 
ta rimus:

Kongresas užgvrė Eisen
howerio reikalavimą leisti 
šalies iždui įsiskolinti dar 
15 bilijonų dolerių, priedan 
prie dabartinės 276 bilijonų 
dolerių skolos.

Kongreso Atstovų Rūmas 
priėmė (tiktai 6 balsų dau
guma) prezidento pasiūly- Į 
mą palaikyti tuos pačius 
aukštus taksus nuo asmeni
nių pajamų ir užgvrė tak- j 
sų numušimus turčiam už i 
pelnus nuo šėrų-bonų.

Kongreso komitetai tebe
laikė po stalu pakišę Ei
senhowerio pasižadėjimus 
pataisyti . streikl a u ž i š k ą 
Taft-Hartley’o įstatymą ir 
pagerinti Social Security 
įstatymą.

Washington. — Amerika 
pernai pagamino 1 bilijoną,
680 milijonų svarų vinių. ka.

AMERIKOS ATSTOVAI, 
SAKOMA, ŠNIPINĖJO

| SOVIETŲ ĮRENGIMUS
Kelionėj per Sibirą surašinėjo 
lėktuvų stotis. fabrikus ir kt.
Maskva.—Laikraštis Trud, 

Sovietų darbo unijų orga
nas, ketvirtadienį rašė, kad: 

—Keturi kariniai Ameri
kos ambasados nariai, va
žiuodami traukiniu iš Mas
kvos ir per Sibirą iki Vla
divostoko, šnipinėjo svar
biuosius miestus, geležinke
lių stotis, ypatingai lėktuvų

Tex. seimelis užgina 
Komunistą Partiją

I -------------------------
I

Austin, Tex.—Texas vals
tijos seimelis nutarė užda
ryti ir baustinai uždrausti 
Komunistų Partiją.

Seimelio atstovų rūmas 
' reikalavo mirčia bausti už 
[priklausymą šiai partijai, 
i Valstijinis senatas gi už tai 
i skiria iki 20 metų kalėji
mo ir $20,000 piniginės bau
dos.

Atstovų rūmo ir senato 
vadai dabar tarsis, kaip 
suvienodinti bausmę už na
rystę Komunistų Partijoje.

Amerikonai pasakoja 
apie Sovietą A-bombą 
dulkes Japonijoje

Tokio, Japonija.—Iš ame
rikonų karinio centro Japo- 

[nijoje pasklido pranešimai, 
[kad Sovietų Sąjunga daro 
kartotinus atominius ban
dymus ° šiaurinėje Sibiro 

[srityje.
Vėjai iš Sibiro, sakoma, 

[ atpeša Japonijos mažus 
kiekius sovietinių atom - 
bombų dulkių trejetą sykių 
kas dvi savaitės.

(N. Y. Daily Worker sa- 
! ko, amerikonai mėgina pri- 
i mest Sovietam kaltę už ato- 
Iminius nuodus, kuriuos pa- 
[ skleidė amerikinė hydroge- 
ino bomba, išsprogdinta Pa- 
[cifiko Vandenyno saloje.)

Socialistų atstovas Japo
nijos seime, inžinierius Ši-
gejoši Matsumae ragina 
ųžgirti partijos rezoliuciją, 
kuri šaukia Jungtines Tau
tas uždrausti atominius gin
klus ir įvesti tarptautinę 
atomų jėgos kontrolę.

Viena, Austrija. — Pra- 
i nešama, kad angliakasy- 
klos eksplozija Čožove, Len
kijoje, užmušė 40 mainie- 
rių. Lenkijos valdžia kal
tina sabotažninkus.

Maskva. — Sovietų Są
junga pasirašė naują pre
kybos sutartį su Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli-

aikštes, radijo stotis ir fa
brikus.

Šnipinėjamus dalykus jie 
Į užsirašė kaip busimąjį ra
portą karinei Jungtinių 
Valstijų žvalgybai, bet tuos 
užrašus netyčia paliko sa- 

i vo naudotame skyriuje 
T r a n s - S ibiro traukinyje, 
kuomet traukinys užbaigė 
kelionę.

Trud, apie tai rašydamas, 
| atspausdino ir fotografines 
[tų amerikonų užrašų kopi- 
■jas.

Tokius užrašus važiuoda
mi darė Amerikos pulki
ninkas Howard L. Felchin, 

: kariniai majorai Walter 
j McKinney ir Martin J. 
Manhoff ir štabo saržentas

1 Eugene Williams.
Trud už tai reikalauja 

: išvyt juos iš Sovietų Sąjun
gos kaip šnipus.

Trud redakcija dėl to sa
ko:

i “Jeigu šie asmenys norė
tų atgauti savo dokumen
tus, kuriuos, matyt, užmir
šo, per daug skubėdami, tai 
tegul kreipiasi į to geležin
kelio tarnautojų raštinę.”

Associated P>’ess, ameri
kinė žinių agentūra, rašo:

—Jungtinių Valstijų am
basada tiktai tiek patvirti
no, kad tie keturi vyrai 
traukiniu keliavo į Vladi
vostoką pernai rugsėjyje.

Ambasados advokatas 
Elim O’Shaughnessy nieko 
neatsakė į korespondentų 
klausimus apie tuos Ameri
kos kariškius.

Majoras McKinney dabar 
yra apleidęs Maskvą. Kiti 
trys atsisakė pranešti, kur 
jie gyvendavo, būdami 

, Jungtinėse Valstijose.
Ši žinia anie Amerikos 

karininkų užrašus gana 
“subruzdno” vakarinių 
kraštų diplomatus Maskvo
je, kaip teigia Associated

i Nehru vėl šaukia stabdyt 
■ mūšius Indo-Kinijoje

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru vėl 
į atsišaukė į f r a n c ū z u s ir 
; Vietnamo liaudininkus, In- 
do-Kinijoj, kad sustabdytų 
karo veiksmus pirm Žene- 

; vos konferencijos.
Ta konferencija prasidės 

! balandžio 26 d. ir svarbiau- 
i siai tarsis, kaip užbaigt ka
rą Indo-Kinijoj ir įvykdyt 
taiką Korėjoj. Konferenci
joj dalyvaus Jungt. Valsti
jos, Sovietų Sąjunga, An
glija, Kinijos Liaudies Res- 

i publika, Francija ir tūli ki- 
iti kraštai.

ORAS.—jGiędira ir vis vešu.
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KO LENKIJOS ŽMONĖS 
SIEKSIS?

Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos Il-rajame su
važiavime, įvykusiame Var
šuvoje, tarp kitų, kalbėjo 
H. Mine, žymus Lenkijos 
visuomenininkas. Jis trum
pai nužymėjo tuos pagrin
dinius ekonominius uždavi
nius, kurie stovės šiemet ir 
kitais metais prieš Lenkijos 
darbo žmones.
daviniai? Elta praneša.

ar-
vis

ši ą

TURĖTŲ SIEKTI GILIAU
GINČAI dėl busimųjų McCarthy, jo advokato ir 

mijos pareigūnų tyrinėjimų - apklausinėjimų dar 
tebeina.

Tie tyrinėjimai - klausinėjimai turėjo prasidėti
savaitę, bet buvo nuvilkinti; gal prasidės sekamą savaitę.

Kaip žinia, tą tyrinėjimą-klausinėjimą atliks makūr- 
tinis sub-komitetas, kuriam ligi šiol McCarthy pirminin
kavo. Iš pirmininko pareigų (laikinai) jis pasitraukė, 
bet nenori pasitraukti iš paties komiteto.

Pirmininko pareigas eina senatorius Mundt, kuris 
pats yra makartistas ir McCarthį giria. Girdi, McCar
thy atliko “daugiau gerų darbų negu blogų”...

Sveikai, demokratiškai galvojantis žmogus nemato 
nei vieno gero darbo, kurį McCarthy būtų atlikęs.

Taigi: makartistas Mundt pirmininkaus makartis- 
tiniam komitetui, kuris McCarhtį tyrinės!

Tiesa, republikonų partijos vadovai reikalauja, kad 
McCarthy laikinai pasitrauktų iš komiteto, kol tęsis jo 
tyrinėjimas. Tokią nuomonę, nors labai atsargiai, pa
reiškė ir prezidentas Eisenhoweris spaudos-radijo kores
pondentų mitinge praėjusį šeštadienį.

Bet McCarthy tuojau atšauna: taip, aš sutinku su 
Eisenhoweriu; tyrinėjimuose aš turiu turėti balsą, nes 
ten ne aš būsiu tyrinėtas, o mano advokatas!...

Mums atrodo juokinga, kad Amerikos Civilinių 
Laisvių Sąjunga įsikišo į šį reikalą, siūlydama, kad Mc-^ 
Carthy turėtų teisę klausinėti liudininkus, kuomet jis 
bus tyrinėjamas!

Iš kur čia atsirado tokia plati tolerancija?
Tie, kurie reikalauja, kad McCarthy turėtų teisę 

kvosti liudininkus, pamiršta, ką pats McCarthy iki šiol 
darė.

Argi jie nežino, kad McCarthy kiekvienam iųkvizuo- 
jamam žmogui uždraudė klausinėti jo skundėjus?

Algi jie nemato, kad tokio dalyko, kaip “žodžio 
laisvė,” pas McCarthy niekad nebuvo?

Jam rūpėjo ir teberūpi tik pulti kiekvieną pro.gre- 
syviškesnį žmogų, skelbti jo vardą spaudoje, kaip “sųb- 
versyvį,” 
suomenės

ir tuo išmesti ji iš darbo, tuo pažeminti jį vi- 
akyse?! , , ,

MES JAU ESAME SAKĘ, mums atrodo, kad ši
tie tyrinėjimai bus skysti dėl to, kad juos atliks paties 
McCarthy vadovaujamas komitetas.

Mums rodosi, McCarthį turėtų ištirti nešališkas se
natims komitetas. Komitetas turėtų eiti giliau į Wis- 
consino senatoriaus praeitį; turėtų užkabinti ir tas jo 
finansines transakcijas, kurias kadaise buvo iškėlęs aikš
tėn senatorius Benton.

Kartą ant visados turėtų būti šito rėksnio ir žmonių 
puolėjo charakteris išstatytas visiškon aiškumon!

RAGINA PRIPAŽINTI KINIJA
DETROITO DIENRAŠTIS Detroit News atvirai 

pasisako už tai, kad Eisenhowerio valdžia pripažintų 
Kinijos Liaudies Respubliką ir sumegstų su ja diploma
tinius ryšius.

Laikraštis, aišku, nepritaria liaudiškajai Kinijai. Jis 
jos priešas. Tačiau, sako: mes visvien anksčiau ar vė
liau būsime priversti ją pripažinti, tai kodėl ne dabar?

Laikraštis pripažįsta, jog Mao Tse-tungo valdžia 
yra įtakinga, ir ją tegalėtų nuversti tik “didžiulis ka
ras.” Mums, žinoma, atrodo, kad joks karas Mao Tse- 
tungo valdžios nenuverstų,—karas, pradėtas prieš Ki
niją, tik dar labiau sutvirtintų dabartinę vyriausybę, už
sitarnavusią liaudies pasitikėjimo.

Pripažinti Kiniją reikia, nes tai sutvirtintų pasau
linės taikos reikalą.

padidinti žemės ūkio ga
mybą ir tuo tikslu suteik
ti žymią pagalbą žemės 
ūkiui;

■ padidinti liaudies varto
jimo prekių gamybą, ypa
tingą dėmesį skiriant šių 
prekių kokybei ' ii’* asorti
mento išplėtimui:

toliau didinti gamybos 
priemonių gamybą, ypa
tingą dėmesį kreipiant j 
platų tėvyninės žaliavinės 
bazes išvystymą;

užtikrinti darnų trans
porto ir ypač geležinkelių 
transporto darbą, atitin
kanti ir žemės ūkio bei 
pramonės gamybos 
mą;

geriau išnaudoti 
techniką ir žengti
žingsnį pirmyn techninės 
pažangos srityje;

toliau pakelti darbo na
šumą, remiantis naująja 
technika ir geresniu darbo

Vie

augi-

esamą
žymų

poms paskolas steigimui 
kultūrinių centrų, klubų ir 
poilsio vietą.

Tūlas SLA narys, matyt, 
social - demokratas, agituo
jantis už tai, kadi Mikužiū- 
tė būtų išrinkta SLA se
kretoriumi, per ., Naujienas 
kritikuoja ; “SLA Gerovės 
komitetą.” Jis rašo:

“Tiesiog reikia juoktis iš 
tokių pasiūlymų. Gyveni
mo praeitis turi nenuginči
jamų faktų apie tokias idė
jas, kurios SLA nedavė 
naudos, bet didžiausią blė- 
dį yra padariusios, 
pavyzdys yra būvęs
nybės” namo remontas. Ta
da Pildomoji Taryba kaip 
tik ir kalbėjo apie Brookly- 
ne lietuviams kultūrinį cen
trą. Jos iniciatyva ir buvo 
tas namas kutūriniam tiks
lui atremontiiotas su desėt- 
kais tūkstančiu dol. invest- 
mentu. Koki kultūros cen-

** 1 '

trą Brooklyno lietuviams 
jie įsteigė? Puikiausią kar- 

įčiamą! Kas su ta karčiam a 
įvyko, ir ką ji davė SLA 
nariams — tai visi žinome, 
Namas su karčiam a 1948 
metais parduotas kontrakto 
uagrindui Kainavo $7 2,- 
067.00, parduota už $55,- 
000.00. Graži SLA dovana!”

gražią 
Brooklynįū karčiamą (tary- 

? turn jų ėja :dar būtų buvę 
permaža), tai. 

organizavimu, ir taip pat | .
įvesti tvarką- Įdarbinimo 
klausimuose ' aJ#eipiaiįt VQ kitį pila. tarybos nal.iai? 
ypatingą domesį i žemes -• J •. . .. — .
ūkio reikmių patėnkį^inią i 

.darbo; jėgos atžvilgių;' t 
pasiekti; • persil a,u z į ir ’ą 

produkei jo's s a y i k a i ii o s

tiesa. Bet
i norisi uąklausti SLA Narį: 
largi dėl įo^gali būti kaltas 
vienas V-ihikas?) Kur gi bu-

Argi apie tą i patį laika .S LA 
prezidentu nebuvo Bago- 
ič.ius? Ar tuomėt pild.- ta?

pas eK ijpeisHd.n.Įn.ą} b ■ nebuvo.ir.pati Miku? 
produkcijos savikainos . • -
pažinimo srityje, jvedąrit i
tvarką medžiagų simau-> 
dojimo srityje ..ir pageri-!
nant materialiūf- tecififihį' AV. Jis'* atliko, ne-

’ maža grįekų, TH : ką darė 
( kiti ’pild. tarybdš' nariai jam 

suvaldyti? I 7 !•

.žiūtė?, Ar .nebuvo įjoję, ir

Mes ed&d&me i lįdšenę

Ne tik Massachusetts j dona Wallen ir Ona Minei- 
valstijos lietuviai, bet ir ki
tų valstijų, kaip New 
Hampshire ir Maine, turė
tų labai susirūpinti šiuo di
džiuoju parengimu, kuris 
yra rengiamas balandžio 4 
d., sSo. Bostone, Municipal 
Hall, prie East Broadway. 
Tai bus didžiausias ir gra
žiausias pažangiečių kon
certas, kurį rengia Lietu
vių Meno Sąjungos Antro
ji Apskritis pagerbimui Mi
ko Petrausko gyvenimo So. 
Bostone ir jo kultūrinės 
veiklos tarpe M a s s a c h u - 
setts valstijų lietuvių, be 
skirtumo srovių. Todėl ir į 
šį koncertą turėtų atsilan
kyti visi lietuviai ir tuomi 
prisiminti ir tinkamai pa
gerbti buvusį žymų žmogų, 
kuris tiek daug kultūrinio 

| gero paliko lietuvių atmin- 
I čiai. 
i .

Nors vienam trumpam 
popiečiui pamirškime savo 
seną užsispyrimą ir be jo
kio keršto tą trumpą lai
ką pašvęskite pagerbimui 
didžiojo menininko — Miko. 
Petrausko!

Koncertas prasidės 3 vai. 
: po pietų. Taigi, tuo laiku 
i didžioji Municipal svetaine 
' turėtų būti jau pripildyta 
(žmonėmis, kad mūsų apy- 
; linkės gabieji menininkai 
' galėtų jau pradėti vykdyti 
i gražiąją dainų programą. 
I Tu r būt nieks kitas ne- 
! sugebėtų taip gerai^atžy- 
i mėti ir pagerbti Miko Pe- 
| trausko atliktus meninius 
darbus Amerikoj, kaip kad 

(mūsų šių dienų menininkai: 
i gražusis Worcesterio Aido 
i choras,1 diręktyvoje gabiojo 
Jono ' 'Dirvelio; Liuosybės 
Chorą? ir trio: Rožė Mer- 
keliiįtė (Stripinis), Juodei- 
kis ir’ Pocius; solistės: Al-

Montello, Mass.
Parengimos paramai dien

raščio Laisvės gerai pavyko. Jį 
surengė LLD 6 kp. komitetas 
kovo 20, Lietuvių Tauūlkc NT? 
mo žemutinėje salėje. Mūsų 
gerų draugų ir draugių vieti- 
tinių ir iš apylinkės, Norwood© 
ir So. Bostono, dalyvavo skait
lingai, netoli šimtas.

Mūsų darbščios šeimininkės 
svečius gerai pavaišino namie 
gamintais valgiais. Jos sunkiai

kytė; duetas: Ona Dirvelie- 
nė ir Jonas Sabaliauskas, ir 
gražiam priedui Broadway 
Kvartetas, kurį sudaro Sta
sys Paura, Robertas Niau- 
ra, Petras Švedas ir Liud
vikas Zelson.

Kas gi nežino šių pui
kiausių meninių jėgų? Jie 
visi randasi Massachusetts 
mėlynųjų kalvų valstijoj ir dirbo ir daug aukavo: pyragus, 
čiulba kaip Lietuvos girių 
garsieji paukšteliai.

Šitie garsieji dainininkai 
balandžio 4 d. popietiniu 
laiku žavės mūsų suvargu
sias krūtines, žadins ir bu
dins prie p a j a u n ė j i m o 
s e n s t e 1 ėjusius jausmus; 
taip pat ir jaunųjų jausmus

sūrius ir kitką.
Baigiant valgyti, komiteto 

vedėjas atidarė draugišką pa
sikalbėjimą dėl surengimo ope
retės Pepita, kurią susimokino 
Aido Choras, Brooklyn, N. Y., 
ir Sietyno Choras, Newark, N. 
J. Diskusijose ėmė balsą daug 
kas, ypačiai norwoodieciai, 
draugės moterys. Ant jų guli 
visas sunkumas priimti iš toli 
atvykusius svečius. . Prašė tal
kos iš Montellos ir So. Boston. 
Nutarta duoti talką. j

Nutarta rengti operetę Pe- 
pitą Norwoode, gegužės 2* d. 
Užimti finų svetainę, jeigu 
gaus. Tam tikslui susidarė tri
jų kolonijų komitetas, susimai
nė adresais ir tuojau pradės 
rengimo darbą.

Aukų dienraščio Laisvės pa
ramai ’surinkta $69.50. Liks 
nemažai ir nuo parengimo pel
no. Galimas daiktas, kad su
sidarys su viršum šimtinė.

G. Sliimaitis.

VARDAI AUKAVUSIŲ 
KOVO 20 D.

Konstancija Kalvelienė—$10.
Po 5 dolerius: J. Grigas, M. 

Laisvietis, Geo. Shimaitis, M. 
Montellietis, F. M. Markevi- 

įčiai, K Beniulis.
Simpatikas — du dolerius.
Po dolerį: F. Kazeliūnas, W. 

Yodeikis, Matas, Draugas. P. 
Mineikienė, 
Montellietis, 
Kaulakis, M.

! čereškienė, I E. Rindzevii

’ v
ir paga 11 a u . puge.np 11, i 

šiuo pagrindu darbo žirą . 
nių padėti, atitinkamai iš-., 

j vystant kiekybiniu ir ko- 
i kybiniu atžvilgiu prekių 

apyvartą, išplečiant gyve-,'.: 
namų jų namų ir k.omuna- 
linę statybą, gyventojų

I socialinio-buitinio ir kul- 1 
turinio aptainavpro ištai
gu statyba.

v Į
Milžinišką pažangą eko- . 

nominėje srityje Lenkija 
padarė per pastaruosius ke
lerius metus. Tarp kitko. : 
Lenkija gaminasi savo au
tomobilius, Varšuvoje vei- 

į kia lengvų jų automobilių 
gamykla, o Liubline stato
mas kitas automobilių fa- 1 
brikas, kuris dirbs didės- i 
nįus ir sunkesnius automo- 1 
bįlius.

kija šiandien užima penk
tą vietą pasaulyje, šiemet 
Lenkija iškas daugiau an- i 
glies, negu iškasa Franciui- '

paimtos !

Eikime Juliau jo reko
menduojamu keliu. Atlan
tic1 Ci'ty narnas. Jame su
sirenka keįį asmens, pasi
stato; ant stalo ' buteliuką, 
prie to gera vištą ir būda
vo ja lietuvišką-kultūrą. Ar 
Vijikas, rekomend u o d a - 
mas - kuopoms steigti klu
bus, -tik tiek supranta apie 
lietujvišką kultūrą?

Dar toliau:
Imkime dabai* konversi- 

ją. : Ar tokia* sunki kon- 
■ reikalinga,

GUBERNATORIAUS GRŪMOJIMAS
NEW YORKO VALSTIJOS gubernatorius Mr. 

Dewey tiesiog pasakė: jei didmiesčio majoras Wagne- 
ris nesielgs griežčiau prieš streikuojančius laivakro- 
vius, tai jis, gubernatorius, galį^^majorą pašalinti iš 
vietos. \

Majoras kreipiasi pas Eisenhowep, kad šis padėtų 
streiką laužyti.

Tuo pačiu kartu laivakroviai streikuoja, kovos lau
ke laikosi ryžtingai. Streikas, šiuos žodžius rašant, 
plečiasi, o ne siaurėja. Laivakroviai reikalauja, kad 
laivų kompanijos pasirašytų su jų unija kontraktą, — 
“nėra kontrakto, atsisakome dirbti,” sąko jįe.

Tai kodėl gi gubernatorius, majoras ir kiti valdi
ninkai neverčia kompanijas, kad jos pasirašytų su darbi
ninkais kontraktą?!

Tegu tuojau kompanijos susitaria, tegu jos išpildo 
dąrbininkų yeikalavimus (kurie nėra1 “peraukšti”), na, 
ir streikas bus baigtas.

specialu

2 psl.—Laisve (Liberty)- šeštadienis, Kovo-March 27, 1954

APIE RIETYNES 
SUSIVIENIJIME 
LIETUVIŲ AMERIKOJE |

Visokių nuomonių išgirsti | 
“diskusijose,” kurios pasi- i 
rodo spaudoje dėl SLA pild. ' 
tarybos rinkimų.

Suorganizuoti 
komitetai, kurių
agituoti už tuos bei kitus 
kandidatus. Leidžiama ne
mažai pinigų propagandai. 
Kas tuos pinigus sudeda, 
mes nežinome.

Antai “SLA Gerovės ko
mitetas” agituoja už visą 
seną pild. tarybą. Savo la
pelyje šis komitetas rašo, 
jog dabartinė pild. taryba 
turi projektą duoti ' kuo-

versija buvo 
kokia ji tapo mūsų SLA 
pravesta? Imkime pavyz
džių RKSLA. Jiems irgi 
reikėjo konversiją praves
ti. į Juos irgi globoja tie 
patys Insūrauce Dept. įsta
tymai. Praktiškai kalbant, 
pa$ juos konversija buvo 
geriau suprasta ir jo na
riui net ir dividendus gau
na! -i

Aptra, jeigu būtų buvęs 
SLA centre menedžeris, 
kuris būtų sunratęs tą 
silpnėjančią padėti, tai ke
liais metais anksčiau su
pažindinti SLA nariari, bū
tų reikalus sutvarkę ir tų 
žiaurumų būtų išvengę, 
kokie atsirado vėliau, ka
da jau buvo pritinta liep
to galas ir Ins. Dept. pa
reikalavo užsidaryti, arba 
konversiją pravesti. Ir čia 
mūsų menedžeris neparo
dė jokios nuovokos, kas 
gresia SLA. Pravesta kon
versija išstūmė iš SLA 1,- 
200 narių, kurie praeityje 
tai)) nuoširdžiai daug jam 
dirbo.
Visa tai šventa tiesa. Bet 

ar dėl tų gviekų nėra kal- 
r-ifrt '■

Amerikonas McDuffie|SiženiaT 

pas Kruščiovą
Dar vis' yra nemažai lie

tuvių, baisiai užkietėjusių 
neapykanta prieš Tarybų 
Sąjungą. Jie turėtų pasi
skaityti žurnale “Collier’s” 
Marshall MacDuffie apra
šymą apie jo pasimatymą 
su Nikitu Sergejevu Kruš- 
čiovu, Komunistų partijos 
p i r m u o j u sekretoriumi 
Maskvoje. Autorius jį va
dina “Russia’s No. 2 Man.”

Straipsnis telpa š. m. ko
vo 19 d. laidoje, užima 7 
puslapius s u paveikslais. 
Kruščiovo pagražintas pa
veikslas įdėtas su rusišku 
parašu. Rašytas pusėtinai 
bešališkai, apipasakoja pa
sikalbėjimą su Kruščiovu 
ir a bei nūs įspūdžius Tary
bų Sąjungoje.

Pirmutinis jo straipsnis 
buvo kovo 5 d. to žurnalo 
laidoje.

MacDuffie buvo Tarybų 
Sąjungoje 1953 m. spalių ir 
'apkričio mėn. Sako, išbu
vęs ten 65 dienas ir išvaži
nėjęs 10,000 mylių.

Pi rmesn iam e straipsnyj e 
autorius nuostabauja, kad 
Sovietuose moterys noriai 
dirba vyrukus darbus; esą 
mūrininkais, gatvių valyto
jai?, polleistais, kondukto
riais, inžinieriais, teisėjais, 
daktarais ir tt. Dar pa
stebi, kad Maskvoje yra 55 
bažnyčios, o New Yorke 
esą virš du tūkstančiai baž
nyčių. Tas parodo, kaip au
torius protauja. D. J.

Mikas Petrauskas 
paragins prie, darbavimosi 
p a ž a n g iame lietuviškame 
mene.

Būnant Worcesteryj ir 
besiklausant to neapsako
mai gražaus dainavimo Ai
do Choro ir dueto Onos ir 
Jono, pagalvojau sau vie
nas: Kodėl nesusirenka 
tūkstančiai lietuvių pasi
klausyti tokio nepaprastai
'gražaus dainavimo? Kodėl Sinkevičienė 

| nesusidomi tokiu aukštu j Norvaišienė, 
L mene? Ir už vi

sai žemą bilieto kainą, kaip 
kad ir balandžio 4 d. bus?

Aš turiu išvadą tam. Kas 
gražu vienam, yra gražu ir 
visiems meno mylėtojams 
tad visose kolonijose reikia 
organizuoti žmones iš anks
to. Reikia visur sužymėti 
vežikus ir važiuotojus, kad 
tai dienai atėjus būtų vis-

tas ir tas asmuo, kuri SLA 
Narys dabar perša SLA se
kretorium — E. Mikužiu tė ? 
Ar ji tuomet nebuvo pildo
mojoje. taryboje?

Draugas,
F. Benevičius, 

M. Potsienė, F. 
P., Bostonietė, K.
J. Petruškevičius, 
ienė, 'fA. W., P.

N. Grybienė,
K. StoughtoAėtis, 

lj. S., J. Valaitis, K. Ustupas,
P. Bostonietis, R. Bostonietis, 
P. Klimas, O. Mentei lietė, M. 
Briclgewateriete, F. Simpati
kas, Rėmėjas.

Viso aukų $69.50. Visiems 
aukavusiems širdingas ačiū.

/v c n (j im o K o-Di i te ta x.

Jeigu visur gerai pasidar
buosime ( tai tikrai paren
gimas išeis didelis ir gra- ' 
žus, o tai reikš, kad Miko 
Petrausko prisiminimo at
žymėsimas bus didelis. Lai 
jis tokiu ir būna!

J. M. Karsonas
P. S.—Atsiprašau! Liuo- 

sybės Choras daiguos vado
vybėj Al. Pociaus. Tai yra 
Montello, Mass., choras. 
Jau senai choras gyvuoja ir 
dažnai piknikuose ir kon
certiniuose parengimuose 
yra gražiai pasirodęs.] 
Todėl sakau, jog šis kon- i 
certas bus nea p s a k o m a i( 
gražus. J .M. K.

Balandžio 4-ta
So. Bostone įvyksta ne

paprasta šventė. Atvažiuo
ja Worcesterio choras dai
nuoti, bus ir kitų dalyvių. 
Paren girnas įvyks Munici
pal svetainėje, E. Broad
way, prie G gatvės.

Apsivils tie, kurie neateis 
i šį koncertą, nes Worces
terio Aido Chorui jam ly
gaus lietuviu choro Naujo
joj Anglijoj nėra. O po 
koncerto darbščiosios drau
gės virėjos pavaišins cho
ristus, svečius ir kitus ska
niausia vakariene, kokia 
gali priruošt tik southbos- 
toniškės.

Holandija ir Graikija 
neigia Sovietu protestą 
prieš amerikonu bazes

metė Sovietų protestus 
to, kad jos leidžia savo 
mė.je amerikonam įsitaisy
ti karo bazes prieš Sovietų

dėl 
že-

H o landi jos karo minis
tras Staf sakė savo seimui: 
—Mes palaikysime ameriki
nes bazes ir jų lakūnus, ne
paisant Rusijos. įk

Graikijos užsienio reikalų 
ministras sakė sovietiniam 

, a mbasadoriui: M es patys 
j pakvietėme a m e r i |k o n us, 
i kad įkurtu savo bazes Grai- 
i Rijoje. Nes viena Graikija 
■ būtų per silpna “apsiginti.”

! Bažnytinis graikų medalis 
Eisenhowerio i

I Washington.—Graiku sta- 
ičiatikių bažnyčia įteikė pre- 
Izidentui Eis e n h o w e r i u i 
“Šventojo grabo kryžiaus” 
medalį. Sako, tai už Eisen
howerio “nuopelnus pasau
linei laisvei, teisingumui ir 

' taikai.”

Maskva. — Sovietų Są
junga pasiuntė atgal Ispa
nijon 290 fašistų kareivių, 
kurie talkavo Hitleriui . ir 
buvo paimti nelaisve”?

San Antonįo, 7$x. — Iš 
bombonešio nukrito 19,000 
pėdų žemyn į jūra ir žuvo 
vienas Amerikos lakūnas.
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Lietuvių literatūros ir meno dekadai 
pasibaigus: Malen kovas, Molotovas, 

ambasadoriai lietuvių koncerte
Atgal Į Lietuvą

Kovo 16 dienos popietis.
Maskvos Baltarusijos stotyje suvyko 

Lietuvos operos ir baleto artistai, Lietu
vos filharmonijos, Lietuvos dramos te
atro Artistai ir keleto choru nariai.

./uos išlydėti susirenka daug maskvie
čiu.

Orkestras pradeda griežti; ten pat 
stotyje lietuviu chorai sudainuoja kele
tą lietuvišku dainų. Sakomos atsisvei
kinimo kalbos. Kalba lietuvių atstovai, 
kalba Maskvos meno atstovai, dėkoda
mi lietuviams už atsilankymą ir davimą 
tiek daug vertingų meniškų vakarų,— 
spektaklių, koncertų.

Pagaliau Lietuvos menininkai eina į 
traukini. Lokomotyvas suprunkščia ir 
pasileidžia iš Maskvos Vilniaus linkui.

Lietuvių literatūros ir meno dekada, 
—dešimties dienų meno festivalis,— va
dinasi, baigėsi.

Svečiai menininkai grįžta į savo gim
tąją šalį, iš kur buvo atvykę.

Mes čia paduosime kai kuriuos mas
kviečių pasisakymus apie lietuvių spek
taklius. apie lietuvišką kūrybą.

Artistes O. Lepešinskajos 
nuomonė:

“Kartu su pavasariu atėjo mūsų drau
gai — lit Vuvių tautos atstovai, ir tar
tum kiltas vėjas nuo žilosios Baltijos 
krariiU. Tai draugystės džiaugsmo vė
jas...

“Iš galingų liaudies kūrybos šaltinių 
semia sau jėgų lietuvių menas, sparčiai 
vystosi, remdamasis aukštais socialisti
nio realizmo principais. Mums džiugu, 
kad turime galimybę, priimdami, bran
gius draugus ir svečius iš Lietuvos, pa
linkėti jiems dar didesnių laimėjimų lie
tuviškajame mene.

“Didelį pasisekimą maskviečių tarpe 
turi Valstybinis operos ir baleto teatras 
su savo pastatytomis rusų ir Europos 
klasikų operomis, nacionaline A. Račiū
no opera “Marytė” ir ypač jauno talen
tingo kompozitoriaus J. Juzeliūno ba
letu “Ant marių kranto”, kurį maskvie
čiai sutiko su ypatingu susižavėjimu ir 
susidomėjimu. J. Juzeliūno baletas 
“Ant marių kranto” ypač pasižymi tuo, 
kad jo libretas ir muzika vieningai susi
lieja, kas suteikia atlikėjams kūrybinės 
?rdvės ir iniciatyvos. To stinga kai ku
riuose kituose tarybiniuose baletuose.”

Maskvos konservatorijos pro
fesoriaus N.Anosovo nuomonė:

“Aš gerai pažįstu lietuvių kompozito
rių kūtfybą. Žinomi man vieno iš talen
tingiausių lietuvių kompozitorių ir Lietu
vos nusipelniusio meno veikėjo, laureato 
Balio Dvariono kūriniai. Dar seniau 
esu girdėjęs jo simfoniją mi-minor, o 
taip pat koncertą smuikui su orkestru.

“Abu šie veikalai — tikrai nacionali
niai turiniu ir forma — yra didelio ta
lento ir aukšto meistriškumo kūriniai. 
Jų muzikinė medžiaga pagrįsta lietuvių 
liaudies dainomis ir šokiais. Šie kūri
niai įkūnija ryškius lietuviškus paveiks
lus, lietuvių tautos mintis ir lūkesčius, 
tiek jos praeityje, tiek šiomis dienomis, 
atspindi Lietuvos gamtos grožį. Dvario
nių melodinė medžiaga visada aiški ir 
raiški, jo harmonijos kalba savita ir ar
tima melodikos prigimčiai.

“B. Dvarionas nepaprastai puikiai 
valdo orkestrą. Jo orkestravimas drąsus 
ir kvitas. Jis, lygiai kaip ir visi kiti 
jo muzikinės kalbos elementai, taip pat 
padeda paprasti autoriaus mintis bei 
vaidus...’

“B. Dvariono koncertas smuiku su 
orkestru jau seniai turi pelnytą pasise
kimą Maskvos klausytojų tarpe. Šis 
koncertas plačiai atliekamas pas mus ne 

tik koncertuose, bet įjungtas į Tarybų 
Sąjungos konservatorijų mokymo pla
nus. Mūsų smuikininkai noriai jį at
lieka.

“Koncertą puikiai atliko jaunas ta
lentingas smuikininkas — Lietuvos Val
stybinės filharmonijos solistas A. Livon- 
tas. Jis dar 1948 metais atkreipė Mas
kvos muzikinės visuomenės dėmesį kaip 
pirmas puikus šio koncerto atlikėjas. 
Per praėjusius 6 metus talentingas smui
kininkas kūrybiškai išaugo ir tapo įžy
miu meistru. Norėtųsi išgirsti jį atlie
kant ir kitus kūrinius.

“Labai šiltai ir nuoširdžiai skambėjo, 
simfoniniam orkestrui palydint eilė J. 
Tallat-Kelpšos ir J. Gruodžio dainų, ku
rias talentingai atliko Lietuvos nusipel
niusi artistė A. Sfaškevičiūtė...

“Norėčiau ypačiai pažymėti Balio 
Dvariono — dirigento talentą. Aš lai
kau jį vienu iš gabiausių dirigentų-kom- 
pozitorių, kurių man teko klausytis kon- 
centruose.”

Aktoriaus-artisto J. Žarovo 
nuomonė:

“Man teko matyti keletą spektaklių 
lietuvių literatūros ir meno dekadoje. 
Jie paliko didelį įspūdį. Eilėje sukurtų 
spektaklių aiškus, naujas, drąsus meni
nis sprendimas, matosi, kad lietuvių 
dramos teatrų aktoriai, kurdami charak
terius, nuolat ieško naujų '< kūrybinių 
spalvų. Tai yra vienintelis teisingas ke
lias toliau keliant meistriškumą.

“Didieji meno meistrai vieną paveiks
ią, vieną charakterį kurdavo dešimtimis 
atspalvių, išrinkdavo pačius būdingiau
sius jų bruožus. Tuo keliu eina ir Lie
tuvos Valstybinfo Dramos teatro akto
riai. Tai aš noriu pasakyti apie tokius 
šio teatro aktorius, kaip J. Rudzinskas; 
J. Siparis, G. Jackevičiūtė ir kt. Jų su
kurtuose vaidmenyse akivaizdžiai mato
si originalus, naujas temos sprendimas.

“Lietuvių teatrinio meno ataskaita 
dekadoje turėjo neabejotinai didelį pasi
sekimą sostinės žiūrovų tarpe. Kartu 
ši dekada yra didžiulis paskatinimas to
lesniam lietuviškojo teatro vystymuisi. 
Aš manau, kad kūrybinės konsultacijos, 
draugiški maskviečių patarimai, pasta
bos, padės ateityje Lietuvos teatrams to
bulinti savo meistriškumą.

“Aš įsitikinęs, kad geriausieji lietu
vių teatrinio meno atstovai savo patyri
mą, savo žinias visumoje, o taip pat 
įgautas šios dekados metu, perduos savo 
jaunesniems darbo draugams.”

Dainininko N. S. Lemešovo 
nuomonė: /

“Dešimt dienų skambėjo Maskvoje 
lietuvių liaudies daina. Ji žavėjo įvai
rių profesijų, įvairaus amžiaus žmones. 
Ji lietė jautrias daugelio širdies stygas. 
Maskvos darbo žmonės ilgai prisimins 
nuostabias lietuvių liaudies dainų me
lodijas, kurios skambėjo sostinės teat
ruose, koncertų salėse, gamyklų klubuo
se ir kitur.

“Giliai iš prigimties yra daininga lie
tuvių liaudis, nuostabios jos talentingos 
liaudies dainos. Jos man, dainininkui, 
skamba, kaip švelniausia pačios gamtos 
kurta simfonija, jos primena man upelio 
čiurlenimą, lakštingalos lyrišką giesmę. 
Iš jų trykšta švelnus jumoras, gaivus 
optimizmas, net ir graudžiausių motyvų 
dainose apie sunkią liaudies buitį pra
eityje.

“Tik įsiklausykime į dainą “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” arba į skambią
ją įvairiabalsę dainą “Saulutė tekėjo”, 
arba į “Pempei, pempei”, išgirsime, ko
kiomis spalvomis suspindi kiekviena ši 
liaudies daina, kiek joje žavesio, giedru
mo...

“Didelį įspūdį man padarė' jungtinis

Valstybinės filharmonijos ir Respubliki
nio radijo choras, atlikdamas liaudies ir 
kitas dainas. Atskiriems solistams, at
liekantiems liaudies dainas, šios dainos 
suteikdavo kūrybinės iniciatyvos, kūry
binio jautrumo.”

Apie lietuvių dailės parodą
Vilniškės Tiesos korespondentas rašo:
“Lietuvių vaizduojamojo meno deka

dos parodoje TSRS Dailės akademijos 
salėse visuomet gausu žmonių. Čia lan
kosi Maskvos dailininkai, mokslininkai, 
besimokinantis jaunimas. Čia pamatysi 
ir rusą, ir ukrainietį, ir kazachą, ir dau
gelio kitų tautybių žmones, kurie siT'di- 
deliu dėmesiu stebi lietuvių dailės kūri
nius, labai šiltai apie juos atsiliepia.

“Akademijos salėse eksponuojami ke
li tūkstančiai įvairių dailės darbų. Čia 
ir praeities pažangių dailininkų darbai 
ir tarybinių lietuvių skulptorių, tapyto
jų, grafikų, keramikų ir kitų kūriniai. 
Ypatingai visų dėmesį traukia liaudies 
menas, įvairūs medžio, gintaro, odos 
meistrų dirbiniai, lietuvių nacionaliniai 
audiniai. Lankytojų knygoje-albume 
daug įvairių jaudinančių atsiliepimų 
apie lietuvių vaizduojamąjį meną.

“Darbininkas laureatas E. Pusielovi- 
čius rašo: “Paroda padarė man ypatin
gai gilų įspūdį. Ji liudija apie platų 
meno ir taikomosios dailės vystymąsi 
broliškoje Lietuvoje”.

“Atsiliepimų knygoje rašo maskviečiai, 
buvę Lietuvoje. “Savo laiku, — rašo 
maskvietis pedagogas A. Šechvotovas, — 
aš lankiausi Lietuvoje. Ir man pasiliko 
puikūs atsiminimai apie lietuvių liaudį, 
talentingą, darbščią. Nuo to laiko aš 
visada su meile ir dėmesiu žiūriu į lie
tuvių liaudies kultūrą. Lietuvių dailės 
paroda kaip tik ir atskleidžia daug gra
žių lietuvių liaudies, Lietuvos gyvenimo 
bruožų”.

“Daug šiltų žodžių parodai skiria lie
tuvių dailininkų darbo draugai, Mask
vos dailės meistrai. Skulptorius šešta- 
koVas rašo apie tai, kad lietuvių dailės 
darbai pasižymi šviesumu, džiaugsmin
gumu, peizažai ypatingai išjausti, juo
se perduotas nacionalinis koloritas. “Tik 
kažkodėl, — rašo Šestakovas,— peizažų 
parodoje maža. Linkiu sėkmės tolesnia
me kūrybiniame darbe”.

“Maskvietis grafikas Laptevas savo 
įraše pažymi, jog “liaudies meno ekspo
natai perduoda lietuvių liaudies grožio 
pajautimą. Norėtųsi, kad pasikeitimas 
dailės parodomis tarp broliškų respub
likų vyktų dažniau. Tai stiprina broliš
kų tautų kūrybinius ryšius”.

Malenkovas, Molotovas ir am
basadoriai baigiamajame 

lietuvių koncerte
Elta praneša :
Kovo 15 d. TSR Sąjungos Didžiaja

me teatre įvyko lietuvių literatūros ir 
meno dekados Maskvoje dalyvių baigia
masis koncertas.

Didelė ir įvairi programa susidėjo iš 
muzikinių, šokių kolektyvų, Vilniaus ir 
Kauno teatrų, respublikos filharmoni
jos, radijo solistų, o taip pat meninės 
saviveiklos dalyvių pasirodymų.

Koncertas prasidėjo iškilminga kom
pozitoriaus B. Dvariono daina “Pasvei
kinimas Maskvai”, žodžiai poeto T. Til
vyčio. Dainą atliko Lietuvos Valstybi
nio operos ir baleto teatro solistai, Lie
tuvos liaudies artistas A. Sodeika, Lie
tuvos nusipelnęs artistas J. Mažeika, J. 
Stasiūnas, R. Siparis, V. Indrikonis, R. 
Marijošius, L. Muraška, Z. Pauliukas, 
V. Rubackis,' J. Urvelis, K. Šilgalis, 
jungtinis Valstybinės filharmonijos ir 
respublikinio radijo, Valstybinio operos 
ir baleto teatro choras, jungtinis Valsty
binio operos ir baleto teatro ir respubli
kinio radijo orkestras. Dirigavo — au
torius.

Žiūrovai šiltai priėmė pasirodymą ope
ros teatro solistės J. Petraškevičiūtės, 
kuri atliko kūmos ariozo iš Čaikovskio 
operos “Burtininkė” ir Tallat-Kelpšos 
dainą “Mano sieloj šiandien šventė”, to 
paties teatro solisto Lietuvos nusipelniu
sio artisto K. Gutausko, kuris atliko Ru
dolfo ariją iš Pučini operos “Bohema”. 
Končako ariją iš Borodino operos “Ku
nigaikštis Igoris” su pasisekimu atliko 
Lietuvos operos ir baleto teatro solistas 
H. Zabulėnas.

Solistas J. Stasiūnas su pakilimu su
dainavo Chmelnickio ariją iš Dankevi- 
čiaus operos “Bagdonas Chmelnickis”, 
ir jaunojo bajoro dainą iŠ J. Karnavi- 
čiaus operos “Gražina”.

Lietuvos TSR Valstybinės konserva

torijos profesorius S. Vainiūnas meis
triškai paskambino fortepionu Tallat- 
Kelpšos “Pasaka”. Jauna operos solis
tė M. Aleškevičiūtė išraiškingai sudai
navo Dalilos ariją iš Sen-Sanso operos 
“Samsonas ir Dalila” ir Tallat-Kelpšos 
dainą “Ne margi sakalėliai”. B. Dva
riono koncerto smuikui su orkestru fi
nalą su pasisekimu atliko filharmonijos 
solistas A. Livontas. Operos teatro ar
tistė E. Čudakova įkvėptai sudainavo 
Violetos ariją iš Verdi operos “Travia
ta”. Baleto solistai T. Sventickaitė ir 
H. Kunavičius atliko adažo iš Gruodžio 
baleto “Jūratė ir Kastytis”.

Aukštą atlikimo meistriškumą parodė 
jungtinis respublikos filharmonijos ir 
radijo choras, diriguojamas K. Kavecko.

Karštus žiūrovų plojimus sukėlė cho- 
ro atlikta B. Dvariono daina “Sesuo žy
drioji Vilija”, Ukrainos kompozitoriaus 
N. Koleso daina “Ei, matyti kaimas”, 
“Statybininkų daina” iš kompozitoriaus 
V. Makarovo siuitos, lietuvių liaudies 
daina “Oželis” ir rusų liaudies daina 
“Variago' žuvimas”.

Su dideliu pasisekimu pasirodė Lietu
vos Valstybinis dainų ir šokių liaudies 
ansamblis (ansamblio meno vadovas 
Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas J. 
Švedas, šokių grupės vadovas J. Lingys, 
orkestrinės grupės vadovas P. Stepulis).

Ansamblis atliko eilę dainų ir šokių: 
“Kolūkinį valsą” — muzika. J. Švedo, 
lietuvių liaudies daina “Oi tu, Joneli”, 
šokius — “Pasiutpolkę”, “Žigūną”, 
“Kepurinę”, polką, kuri buvo atlikta su 
skudučiais ir kt.

Žiūrovai su susidomėjimu sutiko siui
tą iš lietuvių kompozitoriaus J. Juzeliū
no baleto “Ant marių kranto”. Pasta
tymas baletmeisterio V. Grivicko. Siui
tą atliko operos ir baleto teatro solistai
L. Ruzgaitė, A. Tamulevičiūtė, R. Jana
vičiūtė, H. Banys ir baleto artistai.

Jungtinis Lietuvos Valstybinio dainų 
ir šokių liaudies ansamblio bei Vilniaus 
Valstybinio universiteto liaudies dainų 
ir šokių ansamblio kolektyvas gerai at
liko lietuvių liaudies šokių siuitą, susi
dedančią iš “Malūnėlio”, “Suktinio” ir 
“Ragučių”. Siuitą pastatė J. Lingys.

Lietuvos Sedos rajono kolūkio “Leni
no keliu” choras, šokių grupė ir orkest
ras (vadovai: choro — V. Vindašius, šo
kių grupės — B. Rozgaitė, orkestro — 
E. Pilypaitis) atliko lietuvių liaudies 
dainas “Saulelė tekėjo” ir “Pempei, pem
pei”, žaidimą“ Dobilėlis” ir šokį “Klum
pakojis”. šias dainas ir šokius žiūrovai 
šiltai sutiko.

Šiltai perskaitė Salomėjos Nėries ei
lėraštį “Mano kraštas” Kauno valstybi
nio muzikinio dramos teatro artistė M. 
Rasteikaitė. Ilgai trunkančiais ploji
mais žiūrovai sutiko Lietuvos nusipel
niusio artisto J. Rudzinsko perskaitytą 
V. Reimerio eilėraštį “Brangiems drau
gams”.

■ Koncerto pabaigoje pasirodė jungtinis 
Lietuvos Valstybinio operos ir baleto te
atro, respublikos filharmonijos, radijo, 
Lietuvos Valstybinio dainų ir šokių liau
dies ansamblio, “Kauno audinių”, Vil
niaus universiteto ir kolūkio “Lenino 
keliu” meninių kolektyvų choras. Orkes- 
rui akompanuojant, choras sudainavo 
B. Dvariono daina “Ant Nemuno kran
to”.

Orkestrui koncerte dirigavo Lietuvos 
nusipelnę meno veikėjai B. Dvarionas ir 
A. Klenickis, dirigentai I. Akermanas, 
R. Geniušas ir A. Žiūraitis.

Programą vedė artistai M. Mironaitė 
ir G. Vrublevičiūtė.

Didžiojo teatro scena buvo spalvingai 
apipavidalinta dailininko, Lietuvos nu
sipelniusio meno veikėjo V. Palaimos,

Su dideliu pasisekimu praėjęs ir žiū
rovų šiltai sutiktas lietuvių literatūros 
ir meno dekados Maskvoje baigiamasis 
koncertas ryškiai parodė lietuvių tautos 
kultūros suklestėjimą.

Į koncertą atsilankė G. M. Malenko
vas, V. M. Molotovas, K. J. Vorošilovas, 
N. A. Bulganinas, M. Z. Saburovas, N.
M. švernikas, M. A. Suslovas, P. N. Po- 
spielovas, N. N. Šatalinas, A. N. Kosy
ginas, V. A. Malyševas, Lietuvių Komu
nistų partijos CK sekretorius A. Snieč
kus, Lietuvos Ministrų Tarybos pirmi
ninkas M. Gedvilas, ministrai, Maskvos 
miesto partinis ir tarybinis aktyvas,’ į- 
monių atstovai, mokslo, literatūros ir 
meno veikėjai. Į koncertą taip pat at
silankė ambasadų ir misijų vadovai, ak
redituoti Maskvoje.
Literatūros ir Meno Skyriaus pabaigą 

4-me puslapyje.

Worcester, Mass
Usteriečiai rengėsi ir mes 

kolonijose žinojome, jog ko
vo 14 Aido Choras rengia 
bankietą ir duos gražią dai
nų programą ten suėju
siems svečiams.

i žinant, kaip šiuo laiku 
Aido Choras, vadovystėj 
gerbiamo Dirvelio, iškilęs 
mene, kas gi iškęs nedaly
vavęs ir nesigrožėjęs tokiu 
žavėjančiu dainavimu. 
Mums, lowellieciams, esant 
43 mylias nuo Worcesterio, 
tas tolis visai nekliudė, kad 
atlankyti savo tolimesnius 
kaimynus ir kartu su jais 
praleisti keletą malonių va
landų ir susižavėti malo
nui širdi kutenančiomis 
dainomis.

Savaitė prieš koncertą 
draugai Gicevičiai mums 
pareiškė, jog mes turime 
būti pasirengę kovo 14-tai, 
nes tą dieną jie veš mus į 
Worcester}. Bet pasirengti 
keliems, nes su tuščia ma
šina negi verta važiuoti į 
tokį gražų parengimą. Tai
gi susitarėm penkiese: Jo
nas ir Julia Gicevičiai, Juo
zas Blažonis, Vaclovas Chu- 
lada ir aš, — išvažiuoti iš 
Lowellio 3 vai. po pietų, 
tad lengvai 5-tą vai. būsi
me jau Endicott St. svetai
nėje.

Sulaukėm kovo 14-tos. Iš 
pat ryto pasirodė labai 
biauri diena: Šlapias snie
gas dribo lyg kokia drebu
lė. Korėsi ant medžių ša
kų; tvorų, ir kur tik nu
dribo, ten įsikabino. Vie
nok keliai buvo labai šlapi. 
Todėl galima buvo manyti, 
jog vėlesniu laiku pašals ir 
bus labai bloga mašinomis 
važiuoti. Gal kai kas ir su
silaikė nuo važiavimo dęl 
tokio blogo oro. s' ..

Mes gi pasileidome į ke
lionę, nes griežtai nusita
rėme dalyvauti Aido Choro 
parengime.

Važiuojant pro miškus - 
pušynėlius matosi nepa
prastai dailūs vaizdai. Man 
dar pirmą kartą teko ma
tyti tokį puikų reginį, pa
čios gamtos nupieštą! Ne
žinau, ar galėtų rastis žmo
gus,artistas, kuris galėtų 
gražesnį vaizdą nupiešti, 
kad ir geriausiai įgudusia 
ranka.

Pušių šakos gyvai žalios, 
gi kovo mėnesio baltutėlis 
sniegas glusniai limpantis 
įsikreigęs į kiekvieną žalių
jų šakelių tarpelį, taip pui
kiai nudabino girios vaizdą, 
kad ir atsigrožėti negali
ma!

Toliau link Usterio snie
gas darėsi tirštesnis ir oras 
vėsesnis. Spėjome, jog toks 
oras gali pakenkt pačiam 
parengimui. Tiesiog nema
lonus oras. Tik geriausi 
entuziastai susirinks, kurių 
nei blogas oras, nei kitokia 
kliūtis nesulaikys nuo da
lyvavimo aidiečiu parengi
me. Žmonių, tačiau, daly
vavo nemažai — vidutiniai.

Bankietas buvo geras. 
Skanių valgių niekam ne
trūko . Tai jau čia priklau
so didelis ačiū darbščio
sioms šeimininkėms. Kaip 
gaila, kad aš jų vardų ne
žinau ir negaliu jų suminė
ti! Bet draugė M. Sukac
kienė, kaipo vakaro pirmi
ninkė, pat pradžioje labai 
gražiai joms, šeimininkėms, 
padėkojo už jų darbštumą. 
Visi karštai suplojo.

Prasidėjo dainų progra
ma. Oi, choras puikiai iš
lavintas gerbiamo Jono Dir
velio! Didelė garbė ir cho
ristams ir mokytojui!

(Tąsa 4—tame puslap.)
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GYVENIMO BANGOS
Perskaičiau mimeografuotą kopiją 

penkių veiksmij dramos “Gyvenimo 
Bangos.” Tai Miko Detroitiečio sutaisy
tas* sceninis veikalas pagal S. R. Map- 
tuno apysaką. Trejetas ar ketvertas me
tų atgal ši drama buvo suvaidinta De
troite. Tuomet Laisvėje buvo rašyta, 
kad vaidmuo padarė j publiką gilaus 
įspūdžio.

INTRIGOS
Jaunas lietuvis ateivis Antanas Mali

nauskas, angliakasys, susipažįsta su 
jauna Amerikoj gimusia - augusią pieno 
išvežiotoja lietuvaite ūkininkaite, Liud- 
vise Žinkaite. Ne po ilgo jis gauna Žin- 
kų ūkyje darbą. Antanas su Liudvisę 
įsimyli, nuo tėvų tatai slepiant. Žinkie- 
nė juos nužiūri, ir jai labai nepatiktų, 
jei iš tikro jos duktė, šeimininkaitė, su
sidėtų su jų samdiniu. O tačiau tokia 
padėtis, jai atrodo, yra. Ji net spren
džia, kad Liudvisė ir į Antano kambarį 
naktimis nueinanti, nes dažnai lytais 
atrodanti mieguista. Vieną vakarą pa
sislėpusi Žinkienė dukterį pasaugo. Ir 
štai Liudvisė įsmunka į Antano miega
mąjį. .. “Ot, duosiu jai diržų!” pasiruo
šia motina. Liudvjsei grįžtant iš Anta
no miegamojo, motina ją sulaiko ir kai
lį išvanoja.

Liudvisė su Antanu susitaria ir nuo 
jos tėvų pabėga.

Tūlam laikui praslinkus, Liudvisė at
eina į bravorų savininkų turtuolių Švar
cų rezidenciją ir prašosi pas šeimininkę 
darbo. Skundžiasi esanti varginga an
gliakasio žmona, turėjusi kūdikį, bet jį 
kas tai pavogę. Taigi dabar, kūdikio ne
tekusi, norėtų gauti darbelį tarnaite. 
Švarcienė jau turi dvi tarnaites, bet su
tinka ir Liudvisę priimti. Švarcienė tu
ri mažą kūdikį ir įsako Liudvisei, kad 
kasdien pirm jos vyro į namus parėjimo, 
4-tą valandą, kūdikį su karietuke nu- . 
vežtų į virtuvę, kad vyras jo nematytų. 
Kitus darbus Liudvisei nu rodysiančios 
kitos tarnaitės. Ir... apie viską, kas 
namuose dedasi, ji turinti laikyti liežu
vį už dantų...

Vieną dieną ateina pas Švarcienę jos 
mylėtinis. Ir ponas Švarcas, jai nelauk
tai, pareina namo anksčiau ir užtinka 
žmoną miegamajame su meilužiu. Iš
kyla muštynės. “Svečias” šiaip-taip iš ' 
Švarco ištrūksta ir pabėga. Švarcai 
smarkiai barasi. Ji šiokia ir tokia, bet 
ir jis nekitoks. Jeigu jam valia, tai 
kodėl jai ne?.. “Aš į namus nė vieno 
benkarto neparnešiau, o tu jau turi!” 
priekaištauja žmonai Švarcas, ir jis čia 
pat įsako jai tuo benkartu nusikratyti, 
jei norinti su juo gyventi.

Švarcienė bando kūdikį nunuodyti. 
Liudvisė randa pieną kūdikiui apnuo
dytą ir pakeičia jį kitu pienu. Galop 
Švarcienė kėsinasi kūdikį užmušt. Liud
visė ją nuo to sulaiko ir prašo atiduoti 
kūdikį jai; ji auginsianti jį kaip savą. 
Švarcienė sutinka ir dar prideda Liud; 
visei tūkstantį dolerių.

Dabar Švarcienė galvoja, kaip ji svie
tui aiškinsis dėl kūdikio dingimo. Ir su
galvoja: Nuvesianti karietukę prie 
upės ir paleisianti ją nuo kranto į van
denį. ‘Apie “aksidentą” raportuosianti, 
karietuke būsianti rasta, o kūdikį... 
vanduo nusinešęs, nesurastas, — ir tuo 
viskas užsibaigsiąs.

Malinauskai nusisprendžia kūdikį au
gint kaip savą. Jo vardas—Jonelis.

Antanas Malinauskas — angliakasių 
unijos lokalo pirmininkas. Unijistai pa
skelbia streiką, reikalaudami algų pa
kėlimo. Kasyklų savininkas Jensenas 
ateina pas Antaną ir bando jį papirkt, 
kad sugrąžintų angliakasius darban. 
Antanas nenarsiduoda. Įvyksta provo
kacija: kasykloj eksploduoja bomba. Ta
me įtariamas Antanas Malinauskas; jis 
tampa areštuotas ir nuteistas ilgiems 
metams kalėjimam

Liudvisei vienai tenka Jonelį auginti.ir 
mokslinti. Po dvidešimties metų Jonelis 
jau baigęs advokatūrą.

Ateina pas Liudvisę nepažįstamas jau
nas vyras ir persistato jai esąs jos pa
vogtasis sūnus, apie ką jis tik neseniai, 
jo “tėvams” mirus, sužinojęs; ir parody
mus Liudvisei įteikia. Jis buvęs pavog
tas, išaugintas ir advokatu išmokslintas 
kasyklų savininkų milijonierių Jensonų. 
Svaiginantis sąmišis. Liudvisė pasako 
atsiradusiam sūnui, kad jo tėvas Anta
nas Malinauskas yra nekaltai ilgiems 
metams įkalintas ir kad tai yra pasėka
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Jenson o provokacijos. “Jensonukas” 
čia pat paskambina gubernatoriui Gugi- 
nui, kad jo atsakomybe Malinauską tuo
jau išlaisvintų kaip nekaltą.

Liudvisė primena savo tikrajam sū
nui Švarcus, pas kuriuos ji tarnavusi. 
Sūnus jai pasako, kad Švarcai jau seniai 
nusibankrutavę. Švarcas buvęs gavęs 
darbą banke ir už suvogimą dešimties 
tūkstančių dolerių esąs suimtas, ir tuoj 
įvyksiąs jo teismas. Švarcienė irgi areš
tuota už kadaise “nužudymą” savo kūdi
kio. Jis, “Jensonukas,” esąs Švarcų gy
nėjas.

Švarcų teismas. Liudvisės augintinis 
Jonelis šiame teisme jau teisėjas. Švar
cus kvočiant, Liudvisė pasisiūlo liudyti. 
Teisėjas sutinka. Ji pareiškia, kad 
Švarcienė savo kūdikio nenužudė, kad 
jis esąs gyvas. Teisėjo (jos augintinio) 
užklausta, kur jis dabar randasi, Liud
visė prieina prie teisėjo ir į jį parodo: 
—Štai, jis. O štai ir tas randas ant jo 
kaktos, kurį Švarcienė prakirto, bandy
dama jį nužudyti. — Teisme sąmišis. 
Teisėjas išsitraukia iš stalčiaus revolverį 
ir meta jį Švarcienei: “Štai, pribaik ma
ne dabar!” Švarcienė bando pati nusi
šaut, bet tampa sargų sulaikyta.

Teisėjas paskiria jai trumpą bausmę 
už pasikėsinimą ant savo kūdikio gy
vybes, bet kadangi ji jau yra tiek laiko 
atkalėjusi iki teismo, tai bausmę jai su-! 
spenduoja.

Liudvisės tikrasis sūnus, “Jensenas,” 
paveldėjęs Jensonų turtus, įteikia Švar
cui dešimties tūkstančių dolerių čekį, 
kad sugrąžintų bankui Įą suvogtą sumą 
ir pasiliktų nuo bausmės laisvas.

O abu jaunieji teisininkai pareiškia, 
kad nuo dabar jie pasiliksią kaip tikri 
broliai.

Į teismo salę dar suspėja ateit ir iš 
kalėjimo išlaisvintas Antanas Malinaus
kas, kas vėl įneša giląhs susijaudinimo.

Vaidmuo turi virš dvidešimties cha
rakterių ir šiek-tiek publikos teismo sa
lėje (tūlos rolės yra labai trumpos tai 
keletas asmenų gali vaidint po du cha
rakterius).

PASTABOS
Atrodo, jog dramaturgas manė, kad 

juo daugiu veikale intrigų, tuo jis bus 
vertesnis. Tatai, natūralu, dramaturgą 
labai apsunkino, negalėjo visų intrigų 
tinkamai apdirbt. Gal išskiriant tik 
tūlas dalis teismo procedūros, veik vi
sur kitur veikale yra per daug negy- 
venimiškumo, skubotumo.

Ateina pas Antaną Malinauską kele
tas jo draugų angliakasių paūžt. Atsi
randa kazyrės, degtinės, alaus. Svečiai 
Čia veik momentaliai, tik po ketverto 
puslapių vyksmo, jau pusgirčiai, net iki 
barnių, ir išeina iš Antano buto, kad 
jau “perilgai” ten išbuvę.

Liudvisė, motinai pasislėpus ją tėmy- 
jant, nueina pas Antaną į jo miega
mąjį ir tuoj, lyg “ugnies pasiėmus,” 
grįžta. Romansas taip žaibiškai neina.

Milijonieriam nėra reikalo įsūnijimo 
tikslu kūdikį “kidnapint,” jie gali įsigyt 
jį legaliu būdu ir pagal pasirinkimą.

Milijonierius kasyklų savininkas 
pats neitų pas umjistų lokalo pirminin
ką į namus papirkimo tikslu, — jis ras
tų kitokį priėjimą. __

Švarcienės kūdikio nuo vyro slėpimas, 
kasdien išvežant jį į virtuvę prieš vyro 
namo parėjimą, atrodo labai negyveni
miškas.

Liudvisės augintinis Jonelis po 20-tįes 
savo amžiaus metų baigia advokatūrą ii, 
štai, jau teisėjas, sprendžia labai svar
bias bylas. Kažin, ar kas nors matė-gir- 
dėjo tokio amžiaus teisėją?

Švarcienė suareštuota už tariamąjį 
kūdikio nužudymą net po 20-ties metų! 
Tokių įvykių tyrimai būna pravesti 
tuojau, taigi ir Švarcienė galėjo būti 
įtarta ir areštuota, jei ne po keleto die
nų, tai po keleto savaičių ar mėnesių.

Ar tiesa, kad teisėjai teismabučiuose 
būna ginkluoti revolveriais? Juk jie tu
ri policinę apsaugą.

Kaip ir daugelyj kitų veikalų, reži
sieriai gali tūlus dalykus pataisyt, pa
keist. Ir Mikas Detroitietis sako, kad; 
jis būtų net dėkingąs už tai.

Paprastai mūsų publikai, gerai su
vaidintas, šis veikalas, veikiausiai, pa
darytų gero įspūdžio, kaip jis, sulyg 
tuometine korespondencija, padarė, gerą 

vįspūdį Detroito publikoj.
Merkines Dzūkas
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Worcester, Mass.
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Tos puikios dainos ir tas 
gražus sudainavimas tie
siog sužavi žmogų iki aša
rų! v

Chorui sudainavus vieną 
ir kitą dainą, tik nespėjai 
susiraminti po subangavi
mo švelniausių jausmų ta
vo krūtinėj, kaip ve, dai
nuoja nepaprastai puikus 
duetas. Tai dramatiškas 
sopranas, gerbiama Ona 
Dirvelienė- ir dramatiškas 
tenoras, gerbiamas Jonas 
Sabaliauskas. Jiedu šiuo 
vėliausiu laiku sudaro pui
kiausią duetą!

Leiskite, man pasakyti, 
jog šis duetas yra išvysty
tas iki gražiausiam dviejų 
balsų suderinimui, kiek aš | 
iš viso esu girdėjęs.

Iš dviejų moteriškų bal
sų, tai buvo gražiausias 
Konstancijos Abekienės ir 
Agotėlės Kensta v i č i ė n ė s 
duetas. Gi iš vyriško ir 
moteriško ablsų, tai gra
žiausias duetas Onos Dirve- 
lienės ir Jono Sabaliausko. 
Ir aš manau, visi galėsite 
tuo įsitikinti balandžio 4 d., 
2 vai. po pietų, So. Bostone, 
Municipal Hall. Ten girdė
site tą patį Aido Chorą 
dainuojant ir ten girdėsite 
tą žymųjį duetą. Jūs įsiti
kinsite, jog nesate girdėję 
kito dueto taip šauniai dai
nuojant.

Žinoma, tame koncerte 
balandžio 4 d. dainuos ir 
kiti talentai, kurie savo 
ruožtu irgi žymūs: Liuosy- 
bės Choro trio, Onutė Mi- 
neikytė, Aldona Wallen — 
solistės; Broadway kvarte
tas ir gal dar kas. Tai vis 
puikiai išlavinti balsai, ne 
kartą žavėję lietuvių pu
bliką, ir tą viską matysime, 
girdėsime ir tinkamai įver
tinsime..

•

Man dabar norisi užbaig
ti su Worcesterio i parengi
mu. Tėmijant gerb. Joną 
Dirvelį galima pastebėti jo 
rūpestingumą atiduodant 
visas gabumo pastangas ge
riausiam pasiekimui ir 
aukščiausiam išvystymui 
lietuviško meno. i

Dirvelyje galima įmatyti 
nemažai Miko Petrausko 
paveldėjimų. Jo kruopštu
mas muzikoje, jo mylėjimas 
dainų jį padaro geru muzi
ku, kompozitorium ir šau
niu choro mokytoju. Ne
daug lietuvių ateivijoje to
kių brangių intelektualų tu
rime. Tad linkiu Jonui svei
katos ir energijos dar daug, 
daug darbuotis lietuviška
me mene!

Amen uždraudžia kinam
t

mokslininkam iškeliauti
Washington. — Valdžia 

atmetė kelių kinų moksli
ninkų prašymą leisti jiems 
laikinai išvykti užsienin, 
Valdininkai sulaikė juos, 
bijodami, kad liaudiškoji 
Kinija kaip nors negautų 
naudingų sau žinių iš tų ki
nų, fizinių mokslininkų bei 
medivinos daktarų.

Vienas jų, dr. Liang Mun 
Wang, norėjo atsiimti savo 
žmoną ir dukterį iš Kini
jos Liaudies Respublikoš.

Tokio, Japonija.—400 ja
ponų blaisvių, sugrįžę iš 
Sovietų Sąjungos, sako, prie 
premjero M ai e n k o v o ten 
“pasidarė laisvesnis gyve
nimas.”

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai, vis ata
kuoja savo apgultus fran- 
cūzus tvirtoviškame Dien 
Bien Fu mieste.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, sutaisė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

APYSAKOS
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi-kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, 'kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi, 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.*

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastomis ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- * 
lininiui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. $52. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą ajnžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apglobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų, Parašė ,Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVE
110-12—ATLANTIC AVE„ RICHMOND HILL, N. Y.



New Jersey lietuviai 
susitiks su žymiuoju 
rašytoju Baranausku

Balandžio ketvirtą dieną, 
sekmadienį, Amerikos lie
tuviams plačiai žinomas ra
šytojas - novelistas Bonos- 
kis-Baranauskas susitiks su 
New Jersey lietuviais kul
tūriniame pobūvyje, kuris

įvyks Newarke, Ukrainian 
Hall patalpose.

’ Svečias Bonoskis - Bara- 
inauskas, Amerikos lietuvių 
| gyvenimo romano “Ugnies 
i Slėnis” autorius, kalbės 
apie savo kūrybą ir apie 

| savo vaikystę lietuvio dar- 
i bininko šeimoje Pennsylva- 
, nijos plieno liejyklų srityje. 
' Bus ir kiti kalbėtojai, ku- 
! rie bus paskelbti tolimes- 
1 niuose pranešimuose.

Šį pobūvį rengia vietinės 
lietuvių kultūrinės organi
zacijos. Meniška progra
ma susidės iš dainų, muzi- 
kos ir k t.

Po programos įvyks drau
giškos vaišės. Įėjimas ne
mokamas.

Tai bus pirma proga 
Ne war ko ir New Jersey 
lietuviams susitikti su žy
miuoju lietuvių rašytoju, 
kurio romanas jau yra iš-

verstas į kelias kalbas. Jis 
jau yra dalyvavęs kultūri
niuose vakaruose su New 
Yorko lietuviais, ir neseniai 
buvo pakviestas dalyvauti 
keliuose panašiuose pobū
viuose Chicagos srityje.

Nepraleiskime šios progos 
ir visi dalyvaukime balan
džio (April) 4-tą dieną, 
Ukrainian Hall, 57 Beacon 
St., Newarke. Pradžia 3

Rengėjai

KONCERTAS
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 2-ji Apskritis, Massachusetts Valstijos

įvyks Sekmadienį, Balandžio 4 Bpril
MUNICIPAL HALL, SOUTH BOSTON, MASS.

(East Broadway)

WATERBURY, CONN Baltimore, Md
PiliečiųAmerikos Lietuvių 

Klubas ir fašistinė 
per pasidarbavimą Tarno Ma 
to klubas 
tarybą

tapo Įtraukta

5-tą slaptai susi- 
t jie atėjo i klubą, 
visus tuos pabėgė-

Matas Įrašė Į 
atlikti šį 

ar vėliau 
klubą Į-

Vasario 
organizavę 
Atsivedė 1 
liūs, kuriuos 
klubą rengdamasis 
darbą. Anksčiau 
jie buvo pasibrėžę 
traukti Į tarybą.

Į šį susirinkimą Matas pa
sikvietė ar pasisamdė du re
porterius. Pirm susirinkimo, 
jie šankiojo per telefoną veik
lesnius narius, ypač tuos, ku
rie priklauso literatūros drau
gijoje. Pcrsistatinėjo Brow- 
nellio ar McCarthy pasiunti
niais, būk jie tyrinėja lite
ratūros draugijos narius. O 
jie, išskyrus moteris, yra klu
bo nariais.

I Tamošius, pasinaudoda
mas tuo, kad literatūros drau
gija yra bandoma Įtraukti i

bėgėliai sumanė naują išmis- 
ią. Eina pas Amerikos lietu
vius ir prašo, k;
jiems greičiausia 
vaduoti” (mūsų 
visur tą obalsi 
pri pildytų savo
laiku Tarnas Matas buvo pir
mininku- Lietuvių Neprigul- 
mingo Klubo, kuris Waterbu- 
ry.je yra žinomas pagal nu
meri 18. čia ir pasidarė tas

pi Ivus, Tuo

merikos lietuviškų reakcinin
kų ir smetoninių pabėgėlių. 
Visus išmislus prieš progresą 
čia apdirbdavo. čia organi- 

pikietą prieš lietuvių 
ir Tamošius visur da- 
kaipo “legal adviser.” 
seniai, dar pirm tary-

iyva\ o
Jau

bos suorganizavimo. 18 Klube 
buvo šauktas pusiau slaptas 
pabėgėlių susirinkimas, neva 
tai “išlaisvinimui” Lietuvos

FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed.
Poultry Equipment—Feeds.

MILFORD HATCHERY 
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 3 5075
(41-60

Taupykite Pinigus
Gaukite geriausiai atliktą darbą da
bar 
mes 
tus

už žemiausią kainą todėl, kad 
turime palaikyti savo išlavin- 

mechanikus darbe per žiemos 
mėnesius.

PATAISYKITE IR PERDIRBKITE 
DA1LISKAI SAVO DIRBTUVĘ 
Pcrmalitė Aluminum Awnings 

KLUBU SKLEPUS—-ŠILDYMĄ 
AIR CONDITIONING 

ATTIC PLUMBING 
Rezidencijinius ir Komercijinius 

TU. 9-5575
Dykai Aprokavimai. Dieną ar Naktį

MOLLŪY, Ine. 
2115 N. CHARLES ST. 

BALTIMORE

Montreal, Canada

JONAS DIRVELIS

Aid'k Choras dalyvaus 
programoje.

Renginio komitetas dėjo visas pastangas ne tam, kad 
pasipelnyti, bet tam, kad šis koncertas pripildytų jūsų sielą 
lietuviškomis dainomis, kurios ilgiau pasilaikys jūsų vaiden
tuvėje, negu pavasario žydinčios gėlės.

Koncerto programa sąstatas tokis:
1) Aido Choras po vadovyste Jono Dirvelių
2) Aldona Wallen, soprano solo
3) Aido Chm o merginų grupe
4) Montello Liuosybes Choro trio
5) Ona Dirveliene, soprano solo
6) Aido Choro vyrų grupe
7) Ona Mineikytė, soprano solo
8) Duetas: Ona Dirveliene ir Jonas Sabaliauskas
9) Robertas Stanley, piano solo

10) Aido Choras po vadovyste Jono Dirvelių 
užbaigs koncertą

SVARBI PASTABA: Publika prašoma nepamiršt, kad 
koncertas prasidės lygiai). 3-čią valandą po pietų, nes 
svetaines laikas yra apribotas; durys bus atdaros 2 vai.

Gerbiamieji, kaip matote, šį koncertą pildys pirmaei
liai Naujosios Anglijos menininkai, tad komentarai nerei
kalingi ! ’ IKI PASIMATYMO KONCERTE! Komitetas.

išgązdinti klubo narius, kad 
neitų i susirinkimą, nesudary
tų pasipriešinimo, kuomet jis 
darys Įnešimą, kad klubas

Po apklausinėjimo, vakare, 
abu tie vadinami agentai atė
jo Į klubo susirinkimą. .Atėjo 
pasirodyti tokiais pat. tik jau 
nieko neklausinėti, o šiaip

kelti pinigų. Susirinkimą 
darė Matas, 18 Klubo 
liukas. Išgarbino vieną 

guli kaipo gabiausia k 
ką ir pristatė kalbėti.

Karininkas keliais /.< 
pasveikino susirinkusius, i

ati- 
pu mi-

iiiniii-

Sako gyvenimo ilgis pasiekęs
69.5 metus

dus
. mes
i juos
! sau

kaip “bolševikus.” Sakė: 
Lietuvą išvaduosime ir 
visus išvaikysime, lai jie 
važiuoja Į Sibirą!
ilbėtojas iš to karininko

Miesto sveikatos t 
mento direktorius, Dr. 
lard Groulx, pareiškė 
per pastaruosius 100 metų 
bendras žmonių gyvenimas 
pailgėjo nuo 10 ligi 69.5 me
tu Jis sako, kad toks žmo-

A Ne

J. Sabaliauskas, tenor Ona Mineikytė, sopranasAldona "alien, sopi a n sopranas

Tamošius pirm atidarymo 
susirinkimo nudavė nieko ne
žinančiu. Vaikščiojo prie vie
no, tai prie kitp, ypatingai 

! prie tų narių, kuriuos žinojo 
priklausant literatūros drau
gijoje arba darbininkų susi
vienijime ir klausinėjo: ko
čia dabar tie šnipai? Bet kai
tik atidarė susirinkimą, 

i greit ir buvo matyti, kad
■ jau eina kas kita.

Klubo Konstitucijoje 
paragrafas, kur nusako, 
klubo pirmininkas turi parei
kalauti, kad nepriklausanti 
klube turi apleisti susirinkimą 
pirmiau,

I pinigų Lietuvos “vadavimui” 
sumanus. Jis sakė:

— Ponai, jūs čia Aincriko- 
I je seniai gyvenate. Turite vi
sokių draugijų, klubu. Tos

o gal ir šimtus tūkstančių do
lerių turto.

Kreipdamasis i savi 
s reakcininkus, jis toliau

'.aip pat nėra

lytas.
nariai.

taip 
čia

susirin kimas

Įleidžiami tol, 
nebus perskai- 

sėra skirtumo, kad ir 
klubo pastatytas durti

klubo pirmininkas Ma
las paneigė Klubo Konstitu
ciją, nepareikalavo, kad tie 
du jo vadinami šnipai apleis
tų susirinkimo kambarį.

čia

dina 
ginimui

ačiū pakilusiam medici- 
mokslui. Aukščiau paki- 
zmonių higieniškas užsi
imąs, jis sako, irgi vai- 

svarbų gyvenimo prail- 
vaidmenį.

Deja, jis tuo pačiu sykiu 
pastebi, kad ne visi žmonės 
dar pilnai supranta ir seka 
higieniškus būdus 
tojų patarimus, 
pataria prisilaikyti 
:os principų.

Tačiau

1U
stipriai

su 
vieno da-

jo pa-

—Jūs priklausote 
klubuose.j draugijose, tuose

1 J ūsų užduotis yra
■ ii tas organizacijas 
mis duoklėmis. Juk 
lauja mūsų tėvynė.
pravesti tokius tarimus. Ma
žos draugijėlės lai duoda nors 
po šimtą dolerių metinės 
duoklės, didesnės po du. o 
klubai mažiausia nors po pen- 

i kis šimtus.

musų sveikatos galva, 
ir visa mūsų yaldančio-

meti u ė

šiame mitinge dalyvavę 
gal apie 15 žmonių sutiko.

’už savaitės ar kiek toliau 
buvo Amerikos Lietuviu Pilie
čių Klubo 
aiau, kad 
bus pakol

ir ■■

B Kodėl tas viskas taip

šis nešvarus darbas 
jau pusėtinai seniai, dar 
laiko, kai tik pabėgėliai 
dėjo atvažiuoti i Ameriką.

ciną | 
nuo '

susirinkimas. Ma
as klausimas .jau 
> ir šiame klubo, 

girdėjau grupę kalbantis 
rimą. Tačiau gal 
■ to klausimo ne
klūpo iždas seniai 

nevalia niekam
kelti, nes

kiekvienus darbininkas gali 
pilnai pasinaudoti (dėl neiš
pasakyto brangumo) visais 
medicinos mokslo atsiekimais,

prailginti gyvenimą.
Linksmai šokdamas vogė 

moterų pinigines
Lenkų veteranų salėje. 57 

Prince St., Edmond Olszews
ki. 29 m. amžiaus, pastaruoju 
laiku “linksmai” šokdamas 
su moterimis pavogdavo nuo 
jų jųjų pinigines ir kartu pi
nigus, kiek jos turėdavo. Tu
rėdamos šokiuose “good 
limo’’ 1 moterys buvo apvog
tos. kol. pagaliau. vagišius 
buvo pagautas ir

Areštuotasis iki 
leistas už $2,000

ir

areštuotas, 
teismo pa- 
užstato.

' .v-,

je būdami tie pabėgėliai pri
gulėjo? Tai daugiausia buvę 
Smetonos karininkai ir visoki 
činovninkai, kurie nenorėjo 
jokio darbo dirbt'. Jie tik

muoti, jog

Atvažiavę, su vietiniu

lietuviai
duosnūs.

reakci-

stangas vilioti iš žmonių pim

nesiskubino (ja

bet pirmiausia puo- 
Amerikos lietuviu

panašių Amcri- 
Piliečių Klubo 

Tamošiui Matui

jo, kad prisieis duoti pinigus.
Bet pabėgėliai ir patys ne 

taip jau greitai prie kunigų, 
kreipėsi, 
lesi prie
rea kcininkų, 
kos Lietuvių 
pirminiu kui 
ir Naujienų korespondentui.

Kai pirmutinės kelios gru- 
atvažiavo, nusiminė pa

lietu v i ai didelėje 
yra paprasti dar- 
skurdžiai gyvena, 

nei tarnaičių.

i AIDO C TORAS, iš-Worcester, Mass., diriguojamas Jono Dirvelių
Apart worcestei iečių, čia dar dalyvaus Montello žymūs talentai, grupes įivsolistai. Tad nepraleiskite 

šios puikios progos. ’ )

pes 
matę, kad 
daugumoj’c 
bininkai is 
neturėti aini 
Bizniui iai,
tieji, tie pinigų pabėgėliams 
neduoda. Palaikė keletą die
nų ir jau eik kur įįors save 
maitinti.

Kad išvengti darbo, tūli pu

ąu keti.
K a i t i k

.neri kos Lietuvių Taryba, tai 
sekančiame klubo susirinki
me 4 8 Klubas Įtrauktas Į jos 

us. išrenkant tris de- 
s. Du iš tų 
Adomėlis ir 

prisidėjimo 
arybos .jau

susiorgamzav o

atsimenu,
buvo

urnose

18 Klubo 
eli metai 

reakcininkų laikrąš- 
korcspondencijos, kad

48 Klubas davė gana stam
bių aukų tai ta r 
Lietu vos vadavimui.

neva

Worcester, Mass
L.L.D. abiejų kuopų bendras ban- 

kietukas įvyks Choro kambaryje, 
28 d. Kovo, 5 vai. vakare, 29 Endi
cott. St.

Malonėkit visi dalyvauti. Čia gra
žiai visi ’ pasisvečiuosime 
mažą mokestį. Niekas 
skriaudos. O draugiška 
šiem yra ant sveikatos.

Rengėjai.

visai už 
neturėsite

So. Boston, Mass
L.L.D. Moterų kuopa rengia sma

gų vakarą šeštadienį, kovo-March 
27-tą, Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo .salėje, 318 Broadway. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Gardūs už
kandžiai, kurie primins gavėnios 
laikus Lietuvoje. Taipgi bus graži 
programa. Kviečiame visus.

Komitetas.

Newark, N. J.
Rašytojo Bonoskio - Baranausko 

paskaita ir kultūrinis vakaras įvyks 
balandžio (April) 4-tą d.. Ukrainian 
Hall, 57 Beacon St., Newark, N. J. 
Pradžia lygiai 3 vai. popiet. Tur
tinga meniška programa ir vaišės. 
Jojimas nemokamas. Rengia New 
Jersey lietuvių kultūrinių organiza- 

rongimo komisija. Kviečiami vi- 
apylinkės lietuviai.

ci.ių

New Haven, Conn.
A.L.D.L.D. 32 kuopos PIETOS 

įvyks sekmadienį. kovo-March 28 d., 
Lietuvių bendrovės svetainėje, 243 
No. Front St. (laiko nepažymėta). 
Neturinti bilietų ir norinti būti ant 
pietų, prašome ateiti ii- gausite bi
lietus. Bilietas $2.00 asmeniui. Ko- 
misija rūpinasi priimti visus 
kad visi būsite patenkinti.

taip

iMATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172

5 pusl.-Laisve (Liberty)-šeštadienis, Kovo-March 27, 1954



I

. III I I ,;; r"XHfflini i ■. - —^■-■■^■■1' ^,.. r-r^wr-nn—

NewWto^&^Zinfof
Aidiečiai širdingai 
irisu lauks kovo 28

ši sekmadienį, kovo 28 <!.. 
lygiai trečią valandą, įvvks 
Aido Choro “šuruin-bururn." 
Tai reiškia, kad mes ten tu
rėsime visko po biskį — šei
myniškai pagamintu valgiu, 
kaip košelienos ir panašiu; 
meniskai pagražintą kitu val
gomu ir geriami u priedu.

Aidiečiai pademons’» uos iš
traukėles iš ruošiamu arba ii 
seniau išmoktu dainą. Jau 
užtikrinta ir linksmu anekdo
tu, nes aidinčiuose randasi 
tam ekspertu. O svarbiausia, 
įai visi iki sočiai prisidainuos 
masiniu dainavimu. Į dainas 
pa kurstymu i geresnio eksper
to už mūsų Mildred Stensler 
vargiai kur rasi visame svie
te.

Kviečiame visus. įėjimas 
nemokamas. Iki pasimatymo!

Aidiečiai

Filmos--Teatrai
Rivoli Teatre prie Broad

way ii 19th St kovo 23-čią 
pradėjo rodyti kelis prizus 
gavusią filmą “The Lost 
Weekend.” Ji pirmu kartu 
buvo rodoma tame teatre 
prieš arti 9 metus ir išbuvo 
rekordiniai ilgą laiką ten ir 
visur, kur pasirodė. Teatras 
paantrina jos rodvm.ą dabar, 
tikėdamasis, jog dar daug 
žmonių likosi filmos nematę 
laike pirmojo rodymo. Kilnia 
vaizduoja alkoholizmo suža
lotos šeimos išgyvenimus.

Stanley Teatre kove 27-tą 
pradės rodyti “Secret Docu
ment — Vienna!" ir ‘Alek
sa nd ra Nevsky."

Norintiems pamatyti ‘vei
kalą “Golden Apple" su ma
žais iškaščiais, verta pasku
bėti, nes neužilgo persikels 
ant Broadway ir įžanga pa
kils. Dabar vra Phoenix Te
atre, prie 2nd Avė ir I2th St., 
New Yorke.

Iš Fall River, Mass., bėgu
sios į Hollywooda dvi H) ir 
11 metu mergšės tapo suim
tos New Yorke gel ž k el io sto
tyje ir sulaikytos iki tėvai at
vyko jas atsiimti.

Aliejumi šildytuvo eksplo
zija apardė skiepą ir šaligat
vi prie 95th St., New Yorke.

KLAIDOS PATAISYMAS
Kai Parodos dovanos buvo 

paskelbtos, buvo pažymėta, 
kad Helen Thomas iš Hin
gham, Mass., prisiuntė dova
nų, bet praleista, kad ji kar
tu su savo dovanomis pri 
siuntė ir dėžę nuo V. Vaškie' 
nes Quincy, Mass., kurioje 
buvo du puodkeliai, " nosi
naitės gražiai apmegstos ir du 
gražiai pasiūti kvartukai.

širdingai dėkojame už do
vanas ir atsiprašome už anks
čiau nepranešimą.

L. Achn.

“PARDAVIMA F
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, ar
ba priimtinas partnerys, vyras ar 
moteriške. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai Įrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery Storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tine ir likerių krautuvė, batų taisy
mo Storas ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kondo
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

NEW .YORK,
HELP WANTED FEMALE

MOTERIŠKĖ
Pagelbėjimui daktaro žmonai namu 
priežiūros Croat Necki. Vėliau at- 
vj kilnioji priimtina. Nereikia val
gių gaminti. Gražus atskiras kam
barys ir maudynė. 2 maži min
kai šeimoje. $30. j savaitę.

Telefonuokite:
Great Neck 2-2716

(60-64 )

HAIRDRESSERS
Patyrę. Visame darbe. Gera algo. 
Puikios darbo sąlygos. Oru vėdina
ma šapa. Kreipkitės:
(ill VITETTA HAIRDRESSER

128 Mamaroneck Ave., 
Mamaroneck, N. Y. 
Mamaroneck 9-0359

(60-66)

NAMŲ DARBININKE (20-10 m.) 
Paprastas virimas. Maži namai. Vi
si elektriniai įrankiai. Guolis nuo
savame kambaryje su TV. 3 mokyk
los amžiaus vaikai. Gera alga. Ma
loni namu atmosfera. Neseniai at
vykusią priimsime.

Great Neck 2-1677
(60-61)

Darbiečiai užtarė 
laivakrovius

American Labor Party vie
nas vadą Paul L. Ross krei
pėsi į majorą Wagneri su 
prašymir, kad .jis stengtųsi 
paraginti laivą ir prieplauką 
firmas derėtis su laivakro- 
viais. Jis sakė, kad laivakro 
viams turi būti duotas kon
traktas ir galmvbū dirbti 
žmoniškose sąlygose, o no 
siunčiama policija ją streikui 
daužyti.

Kovo 23-čią milžiniška 
dauguma New Yorko uosto 
25,000 darbininką tebebuvo 
streike, nežiūrint majoro ra
ginimo grįžti į darbą be kon
trakto.

PROTESTUOJA prieš 
TILTA *■ I

Brooklyn Bay Ridge gyven
tojai protestuoja prieš planą 
statyt tiltą nuo tos srities iki 
Staten Island. Jie sako, kad 
tiltas reikalingas ne tai sri
čiai, bet kad tuomi norima

SCHOOLS

kodėl įrašyti jūsų vaikus čia?
Todėl, kad jūs norite geriausia mokslo ir išlavinimo savo vaikams. 
Todėl, kad WALT WHITMAN graduate’ yra mielai laukiami į pa
saulio puikiausias antraeiles mokyklas, Kolegijos ir Universitetus. 
Vedėjai ir vyriausi mokytojai šių mokyklų pasakys jums pasiekimus 
mūsų mokyklas baigusiųjų.

Skaičius pas mus jstojančiųjų (nuo 3 iki 13 m. amžiaus) yrą ri- 
buotas iki 110. Mos dabar įrašome del 1951-55 metų. Telefonuokite 
ar rašykite prašymą mūsų brošiūros kaipo pirmo žygio jūsų vaikui 
pradžiai linkui pasisekimo ir linksmaus gyvenimo.

WALT WHITMAN SCHOOL
LOUISE KRUGER, Dir.

15 East 78th St., New York, N. V. Tel. RE. 4-0004

Virginia 9-6125

2—3; 6—8 P.M. - 
By Appointment 

Except Thurs & Holidays
87-20 86th Street

WOODHAVEN, L. 1.. N. V.

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

PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengta

BAR & GRIIJ
32 Ten Eyck St

VINCAS SODAITIS

Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

BUSINESS
opportunities

BUTCHER SHOP
I Geroje veiklioje’ sekcijoje Super 
i Murkėte. Pilnai įrengta, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi- 

' namas, Šią tikrą biznio progą savi- 
• ninkas parduoda labai prieinamai.
Šaukite ar matykite savininką:
ASSOCIATED EOOD MARKEI'

17 K) Nostra n d Ave., Brooklyn 
Tel. IN. 9-0303

i 60-64) Į
I

BAKERY
( Pilnai įrengta Wholesale ir retail 
I biznis. Gera veikli sekcija Jamaica 
( sekcija. Žema randa, lysas. Tušti 

2 apartmenlai. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Savininkas parduoda gerą biznio

i progą labai prieinamai, šaukite sa- 
; vininką:

Tel. CNderhilI 3-8319
(60-64)

( A N D Y—STATION ERA
, ŽAISLŲ KRAUTUVĖ
' Pilnai įrengta, gera veikli sekcija, 
j I garu apšildomi rūmai iš užpaka- 
| !io, S10 raudos. Daro gerą pragy
venimą. Savininkas atsitraukia po
ilsiui. Parduoda šią puikią biznio 

i progą tik už $900.
i Matykite ar šaukite savininką: 

17-1 Johnson Avė , Brooklyn
i (arti Grand St.)

Te). IIY. 7-9515
(59-60)____________  __________________

PIZZERIA — RESTAURANT
Su vyno ir alaus laisniais. Pilnai 

įrengtas, gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Prieinama randa ly
sas. šią puikiausią biznio progą sa
vininkas 'parduoda labai prieinamai. 
Matykite ar šaukite savininką.

CARUSO PIZZERIA & 
restaurant

6721 Fort Hamilton P’kway 
Brooklyn. Tel. SIT. 5-1502

(55-61 j

KEPYKLA
Pilnai įrengta. Gera veikli viela, 
įsteigta virš 40 metų. Daro $550 iki 
$600 į savaitę. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2,000. ($500 įmokė j imas.)

šaukite ar matykite savininką: 
531 East. 156thSt., Bronx, N. Y.

Tel. M O. 5-9172
(54-60)

duoti daugiau biznio Staten 
Islande jau esantiems tiltams 
tarp tos salos ir New Jersey.

Bay Ridge gyventojai bijo, 
kad tilto statyba sugadintų 
arba ir visai panaikintų dide
les dalis Bay Ridge reziden
cinės sekcijos.

NEW YORK
★ DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f

Savo valuable- dollars and l>R« your 
S-p-a-r-e Tim-.- by—"l)oin« it Yourself”!

KEPAIR and MODERNIZE at mini
mu.n rusts and »>ijoy the thi.il) of sav
in-.' those valuable dollars! The business 
firms listed below are anxious to serve 
you. Patronize them to-day!

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Kno’tty Pine pan
eling, rod wood paneling, Celotex, 
Sheet rock, Ceiling fine, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malcvų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

V, ESTCHESTĘR LUMBER CO.
52 metai po No. 1 Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yonkers 5-6525
t Atdara šeštadieniais iki pietų)

(45-58)
HELP WANTED MALE^

S UPER1NTENDEN T
75 šeimų namas, su eleveitoriais, 
incinerator, $200 j mėnesį pride
dant 3 gražių rūmų apartmentą ant 
pirmų lubų. Gosas ir elektra nemo
kamai. Gera vieta tinkamam žmo
gui.

šaukite.: NE. 9-2407
(60-62)

REIKALINGA

OIL BURNER MECHANIC

Nuolatinis darbas. Maža auganti 
kompanija. Pageidaujame Long Is
land gyventojo.

Telefonuokite:
ROSLYN 3-1356

(60-63)

SUPERINTENDENTS

Daug gražių budinki), didelio ir 
mažų. Aliejum šildomu, tuojau už
imti. Aukštos algos. 1-mos klasės 
apartmenlai. Kreipkitės:

MID - IIA TT A N A G ENC Y
I II West 42nd St., N. Y. C.

Skelbiama, kad neužilgo 
ant New York State Thruway 
— naujojo vieškelio — uždės 
fėrui rinkti stotis. Tikimasi, 
kad Teras /jus nuol1 i iki 1 >4 
už mylią.

Policijai gaudant vogtu ka
ru mieste zujančius du 16 me

ilų vyrukus ir 24 metų mergi- 
’ na. tapo pašautas praeivis 
John Justice.

GRAŽIOM MOTERIŠKĖM
Tęskite apsidairymą sau ge

riausio. Atsilankykite pas mus ir 
gėrėkitės dailiu ir originaliu pa- 
dabinimu už prieinamą kainą per 
mūsų aukštai išsilavintus beauti
cians. Hair Styling; Hair Tinting; 
Manicuring; Permanents. Specia
li sekmadienį sutartis nuotakom.

DANTES CAPRI
2562 'Hempstead Turnpike, K 

East Meadows.
Levittown 3-6440.

Dr. A. Petriką
Į

DA NT V G Y D YTO J A S

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

i Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9 12 ryte; 1—8 vakare
Pen kt adieniais uždą ry ta

JII — 411—’ RII • Ml •— M •— I* *• — Ml —»W —• M —• I •?<

i TONY’S 1
I UP-TO-DATE , J

! BARBER SHOP j
{ ANTANAS LEIMONAS j
I Savininkas *

I 30.6 UNION. AVENUE i
1 BROOKLYN, N. Y. |
I J

{ Gerai Patyręs Barberis ;

TEIST LANE] 
DRUGS, Inc.

405 S6. 4th Street
Cor. Hcwes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoji vaisiai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys; įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

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

Receptu Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
i Tel. EV. 7-6288

......... >■. ----- H

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKĖ
Pagelbėjimui prie virimo. Visi Įren
gimai elektriniai. 2 suaugę ir 2 mo
kyklos vaikai. Guolis vietoje, atski
ras kambarys. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Priimtiną vėliau 
atvykusį.

šaukite: BE. 5-0632
(60-62)

PAT Y RU SI VIRĖ.I A—A BELN AI
Reikalinga Rye Apylinkėje. Moka- ė

ma $45. Malonėkite kreiptis:
ROWE, EMPLOYMENT AGENCY

85 Purchase St., Rye
Tel. Rye 7-16'08

(60-64)

HAIRDRESSER—TINTER

Greita, pilnai patyrusį visam 
darbui.

NU GLAMORE BEAUTY SALON

Lobby of Empire State Bldg.
(60-62)

ITNGERWA VER—MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti, 5 dieną 

savaitė —vakarais nedirbama. Aukš
ta alga, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LOU — ANN

1225 Madison Ave., N. Y. C.
(88th St.)

(56-57)

FIN G ERW A VER—MANICURIST

Priimtina gera pradinė. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

AL’S HAIRDRESSERS 
584 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. »E. 9-9406
(60-66)

MALE and FEMALE
FINGERWAVER

Vyras ar moteriškė, patyrę-—pilnai 
mokanti. 5 dienų savaitė. Pilnam 
ar daliai laiko. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

LU MAR BEAUTY SALON 
47-03 Frances Lewis Blvd.

Bayside. Tel. Bayside 4-7600
(58-64)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

G Palmer Ave. Scarsdale 8-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-8083

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

PORA
Virėja-Namų darbininkė; Daržinin- 
kas-aptaisytojas. Nuvežimas į stotį. 
Apskritų meti, darbas. Brewster,
N. Y.

Telefonuokite Rytais:
MRS. WOLFSON 
Tel. MU. 5-7674

(56-62)

TRAY BOY
Pilnam laikui, nuolatinis darbas..

Kreipkitės:
Miss Lund 

CALEDONIAN HOSPITAL 
132 Parkside Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 9-1000
(59-65)

REAL ESTATE

SCARSDALE APYLINKĖ 
NEW ROCHELLE

Naujas ranch typo namas, Mūro ir 
akmens. Ant Y2 akrox žemės, 2 ka
ram garadžius. Apkainuotas nuo 
$25,500 iki $27,500. Pamatykite tuo-I 
jau: \

Wilmont Road ir Grand Blvd. 
Tel. FA. 5-8164

(59-60)

MANHATTAN
Įplaukų Nuosavybė

2 šeimų namas, prisideda krautuvė, 
6 rūmai ir krautuvė tuojau užima
mi. Turi būti pamatyti šiandien. 
Kaina $10,500. Įnešimo reikalauja 
$2,500,

Telefonas: NI. 6-8287
* (54-56)

MODERNINIAI IŠTOBULINTA
* VAISIŲ FARMA

Abelnai 150 akrų-6 vietingi pasta
tai—puikiausiose sąlygose ant kelio 

* 9G, Dutchess County, N. Y. Geras 
įdėlis ir apskritų metų gyvenimas.
Rašykite M-18-A-Rm. 830, 11 W. 

42nd St N. Y. C.
Tel. WOrth 2-0194

Į CHILDEN BOARDED
i BAY BID.GE— Kūdikiu Ir Valku 
auklėjimas; Gražūs Namai, Eksper- 
tlška At yda. Asmenine Atyda. šau
kite TE. 6-1289.

1 9102 Ridge Blvd., Brooklyn

PRIVATINIAI GYDYTIS NAMAI 
FLATBUSH—R.N.’s patogūs namai, 
aptarnauja senyvus, Puikiausi val
giai, Tray Service, porčiai, Puikūs 
kiemai, prieinamas užlaikymas.

NĄvarre 8-2624

NAMAI DEL SENYVŲ

Slaugių patogumas, Privatiniai, Pu
siau privatiniai rūmai; Tray Ser
vice; Geriausi valgiai; Asmeniška 

Į atyda. Porčiai, Puikūs kiemai.
I Tel. IJL. 1-7058

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK
REAL ESTATE

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖS 
$45 - $50 
POROS 

$350
Geri darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau duodami darbai. Kreipkitės: 
SANDS POINT EMPLOYMENT 

AGENCY
10 Haven Ave., Port Washington 

Tel. Port Washington 7-0998
(55-61)

REGISTRUOTOS SLAUGĖS
Dieniniams ir naktiniams šiftams.

LICENSED PRACTICAL NURSES 
TAIPGI PAGELBININKĖS 

Hyland Nursing Home
Tel, BAyside 9-4989

(56-62)

NAMŲ DARBININKĖ
Virš 35 metų...subrendusi moteriškė,
maloniems daktaro namams. Guolis 
vietoje atskirame kambaryje. 2 su
augę ir 2 vaikai amžiaus 10 ir 15 
metų. Alga $150. Linksma namų at
mosfera.

Telefonuokite: Laurelton 8-0826
(56-60)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Kiek nors 
valgių gaminimas-. Visi įrengimai 
elektriniai. Mylinti vaikus. Puikiau
sia alga. Linksma namų atmosfera. 
Su vėliausiu paliudijimu.

Telefonuokite:
Great Neck^ 2-2075

(56-60)

SLAUGĖS 
Registruotos, operavimui slaugūs, 

popietinė prižiūrėtoja, staff nurses.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL 
1350 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. MA. 2-1800
((56-62)

REIKALINGOS TARNAITĖS
Gyvenimas vietoje ar kitur. Puikūs 
klientai, aukštos, algos, tuojau duo
dami darbai.

EVER READY EMPLOYMENT 
BUREAU

24 South Grove St. (Room 3) 
Freejiort, L. I.

Tel. Freeport 9-2058
(58-60)

BINDERY

Patyrusi prie Baum folding mašinos, 
prie stalo darbo. Nėra naktinio 

darbo. Gera mokestis. Kreipkitės:
VICTOR BINDERY, INC.
818 E. 82nd St., N. Y. C.

(59-61)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaitė, nėra vakarų darbo. 
Alga $65. Reikalinga gera Įsiūlyto- 

ja—salesperson. Linksmos darbo 
sąlygos.

LETA HARRISON 
TeL Roslyn 8-2280

(59-65)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Darbas savaitgaliais. Gera mokestis, 
puikios, darbo sąlygos. Kreipkitės:

CEASAR’S HAIR STYLISTS 
854 East Jericho Turnpike 

Mineola, L. I. 
Tel. Garden City 7-9504

(59-65)

SPRINGFIELD GARDENS 
Detached, mūrinis, 2 šeimų namas. 
Žemės 40x100, storms, screens, Ve
netian blinds, daug kitų Įrengimų, 
garadžius. Semi-finished skiepas. Į- 
cigos $110 į mėnesį ar abieji apart- 
mentai užimami.

Pasimatymas: 148-14 188r<l St. 
Telefonas: LA. 7-9581

(58-62)

OPERATORĖ
Pilnai patyrusi visam darbui. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CAMEO HAIRDRESSER 
424 Pelham Road, New Rochelle 

Telefonai: NE. 6-5591 
po 6-tos NE. 2-8912

(58-62)

HAIRDRESSER
Turi būti pirmos klasės. Geros va
landos, puikios- darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PETER’S BEAUTY HOME 

149 W. 57th St., N. Y. C.
Tel. CL 7-2984

(58-60)

HAIRDRESSER—MANICURIST
Patyrusi, jauna. Alga adara. Pui

kiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

LAVALLE
Hotel McAlpin 

84th St. & Broadway, N. Y.C.
(58-63)

HAIRDRESSER
Gera mokestis, nuolatinis darbas. 

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
JACK — HAIRDRESSER

Lyceum Bldg., Tarrytown, N. Y.
Tel. Tarrytown 4-1120 

(58-64)

BINDERY
Patyrusios carbon collators. Nuolat. 
Apmokamos šventės, vakaeijos, me- 
dikalis aprūpinimas ir apdrauda.

Kreipkitės: '
HYGRADE

121 Varlck St., (4th floor), N.Y.Q

4 psl.—LaisvS (Liberty)- šeštadienis, Kovo-March 27, 1954

FLORAL PARK
Moderninis Stucco namas. kanWbi- 
riai. 1’2 maudynių. Garadžius. Patio. 
Venetians. Aliejum šildoma. Pėsčiam 
iki geležinkelio stoties. Arti Our 
Lady of Victory parapijos. $14,500.

Primrose 5-1998

COLLEGE POINT
4 miegrūmiai, 2 rūmų* air condition
ed, 2 rūmai ištaisytame attic, Par
quet Floors. medžiais kūrianama, 
ugniavietė. Žaislų rūmas. Hollywood 
maudyne, pajėgos rūmas, oringa vir
tuvė, Breakfast nook. 3 karam ga- 
i-adžius. žaislam arena. Flagstone 
patio. Su veidrodžiais durys. Alumi
num screens ir storms, išklota divo- 
nais. Gražus kiemas. Viskas gerose 
sąlygose. Savininkas apleidžia mie
stą.

Išnuomojama iki liepos 1-mos. 
Kaina $28.500.

Tel. FL. 8-0011
(60-62)

VALLEI* STREAM NORTH. De
luxe 2 šeimų kostumeriškai budavo- 
tas namas. 3 metų senumo, puikiau
siose sąlygose, 5 rūmai aukštai, 5 
žemai, medžiais kūrianama ugnia
vietė. Kiekvienam atskiras /žjimas, 
3 išlaukiniai porčiai. Kampirj^s plo
tas 85x100, 2 karam garadžius, daug 
kitų Įrengimų. Pirmos lubos įmina
mos už vieno mėnesio. $32,000.Y Pa
matymas pagal sutartj. šaukite:— 
Tilden 4-7301 arba Tilden 4-8058.

(59-60)

FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas. 1 šei
mai, pilnai detached namas. 10 kam
barių prisideda pilnas skiepas. 3 
maudynės. Screen ir kiti priedai. 
Arti visų komunikacijų. Aliejum 
šildomas. Graži rezidencijinė sekci
ja. Tikras pirkinys už prieinamą 
kainą. Matykite ar šaukite savinin
ką:
38-22 — 145th St., Flushing, L. I.

Tel. FL. 3-9849
(55-61)

MASSAPEQUA PARK. 100x100. Er
dvi centralinė hall Colonial. 4 dideli 
miegrūmiai, 2I2 maudynes, 29 pėdų 
gyvenamasis rūmas. Atskiras didelis 
valgymui kambarys ir prisideda val
gymui nook. Screened porčiai, 2 ug
niavietės, pilnai ištaisytas skiepas, 
pilnhs Attic, aliejum šildomas, kar
štas vanduo, cirkuliuojanti šiluma, 
dvigubas garadžius. Daug priedų. 
Manoma, nauji namai bus pabaigti 
bal. 15, tad turiu parduoti greit. 
Prašo $22,000. Mažas Įnešimas pa
gelbės finansavimą, šaukite del pa
simatymo: MA. 6-1405.

(56-61)

PELHAM^
103 3rd Avenue Kampas^ 

50x100, 2 karam garadžius, 7 t^/nai, 
1 maudyne, naujai išdekoruotas iš 
vidaus ir lauko. Moderninė elektri
niai Įrengta virtuvė. Prieinamai. 
Pamatykite Įvertinimui.

Tel. Pelham 8-2888
 . (55-60)

FLUSHING
1 šeimos. Atskiras, 7 rūmų namas. 
4 miegrūmiai. Aliejum šildomas. 
1’2 maudynių, modernizuotas na
mas.

80-81 Murray Lane 
FL. 8-0279

(58-60)

CARPENTER SHOP
Visos mašinos su naujai pabūdavo- 
tu namu. Įėjimas iš priekio ir iŠ 
užpakalio. Air conditioning. Agen
tai nesikreipkite.

Tel. TVV* 4-9656
(58-60)

BUDAVOTOJAS SU NUOLAIDA
Parduoda 4 visai naujus namus po 
2 šeimas, pabudavoti priešais Long 
Island Sound: Tremont & Harding 
Avės. Originaliai budavoti už 
$31,000 kiekvienas, dabar parduoda
mi po $27,000.

ABLAMSKY
Tel. TR. 2-2486

SEASHORE HOTEL
50 kambarių, likerių laisniai, dide
lis valgymui rūmas. Sėkmingas biz
nis.

TAVERN
Toms River, New Jersey, ini ėst o 

centre.
TOMS RIVER AGENCY’ 

Tel. TOMS RIVER 8-1601 
New York City: WA. 5-8617

' (59-60)
CANARSIE

Pilnai Įrengtas 2 šeimų namas. 3 di
deli rūmai tuojau užimami, priskai- 
tant jeigos. Semi-detached didelis 
garadžius. Karštas vanduo, aliejum 
šildomas. Refrigerators, Bendix skal
biamoji mašina, Venetians ir kiti 
priedai. Arti puikiausų krautuvių, 
bažnyčių, mokyklų ir transport ari
jos. Savininkas išvyksta į Califor
nia. Parduoda tik už $9,500.

Šaukite ar matykite savininką: 
1870 E. 96th St., Brooklyn 

Tel. NI. 9-1002
i*” (58-62)

WHITE PLAINS
Patogu Mokyklos—Transportacija— 

Bažnyčios
Gražus Cape Cod. Gyvenamasis 

kambarys, balkiai po lubomis, ug
niavietė, knygynas, valgymui rū
mas, puikus miegrūmis ir tnaucAjė, 
Apačioje 4 miegrūmiai, 2 maudynės 
viršuj. 1/3 akro žemės. P4ašo $32,- 
500 Įskaitant svarbiausius Į priedus.

Kreipkitės tik PirkVkai
Tel. WH. 9-4619

(58-60)




