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KRISLAI 
įdomiausias spektaklis. 
Kipras Petrauskas

New York Timese. 
Keletas minčių. 
Dirvonai Lietuvoje.

Rašo R. MIZARA

prasidėjo Jung 
Va'/.sti.jų kariuomenės va< 
ir senatoriaus Mct’arihy 
klausinėjimas.

Kuo sis apklausinėj 
baigsis, tenka palaukti ir 
matyti.

Kadangi apklausinėj
televizuojamas, tai ji matys 
milijonai Amerikos žmonių.

Aną \akarą vienas nulijo 
komentatorius taip trumpai 
apibūdino ši Įvyki:

—Tai bus įdomiausias spek
taklis mūsų šalies istorijoje!..

Tenka nepamiršti ir to:

tiios nariai.

ariau

matau :
Timcsą ir 

t nnotraii-

parlamento s

eputatų priošaky-

nia i išrii 
sijos, ats 
ta dienu.

Pačiam
jo ramiai1 sėdi Lietuvos atsto- 
vasr patsai žymiausias mūsų 
tautos artistas, Kipras Pe
trauskas su savo draugais.

Jo galva jau baltai amžiaus 
nudažyta, bet jis atrodo dar 
tvirtas, gajus 
šiemet jam s 
amžiaus.

Jo krūtinę puošia 
ordinas, kairi Kipras 
gavo; jis atidžiai stebi 
kas vyksta tribūnoje.

70 ir.et u

REPUBLIKONAI RAGINA
SULAIKYT AMERIKOS
PARAMĄ INDIJAI
Nes Indija užgina lėkdint 

^»er ją francūzus karau
• tį Indijai.

Vadovaujantieji Senato 
■ republikonai, Knowland, 

Washington. — Valdžia j Homer Ferguson ir Styles 
ėjus Indijai $104,-1 Bridges, • sielojasi, kad In- 
medžiaginės pa- Į dija tuo uždraudimu ‘pade- 
Bet kad Indijos da komunistams.”

iru uždrau- ’ Jeigu būtų, leista ameri- 
lėktuvams i konams lėkdinti francūzų 

i francūzus 1 kariuomenę per Indiją, ta- 
prieę< 'komunistus | tai 1,250 mylių sutrumpin- 

republi- tų jiems kelionę iš Franci- 
grūmoja jos bei šiaurinės Afrikos 

į Indokiniją.

000.000 
rainos.
premjeras

karau
Indokinijoje, tai 
koriai senatoriai 
sustabdyt dolerinę paspir-

McCarthy meluoja, 
sako armijos vadas

Washington. — Tyrinę 
jančioji Senato komisija ■ 
11 ag r in ė j a k i v i rč i u s tarpi
ragangaulžio senatoriaus ! namo

“Lietudariai” bando 
'sušlapinti liaudininkų 
smūgius francūzams

Armijos sekretorius Ro-j 
’•tas T. Stevens po prie-I
. • 1 -T.

Hanoi, Indokin. — Viet- 
liaudininkai suspau- 

ir armijos f dė francūzus Dien Bien 
i Fu tvirtovėje jau tiktai į 
300 jardų ilgio bei pločio

thy melavo. Nes McCarthy 
pasakojo, būk armijos vy
riausybė siūlė jam 
nėti komunizmo 
bet to vieton ravėti 
nistus iš laivyno ir 
jėgų.”

“netyri- 
armijoje.

k o mū
ri ro

Francūzai iš lėktuvų se- j 
jo “sausojo ledo” kruopas• 

i aukštai ore, mėgindami pa
daryti dirbtinį lietų, kad 
apgesintų liaudininkų da- 

į romas atakas. Sakoma, pa- 
Idarę “biskį lietaus.”

Iš amerikinių lėktuvų
Reber j buvo mėtoma apgultiems 

ir j francūzams maistas ir gin- 
Roy'klai. Nuleista tvirtovė^ 

šimtų francių 
1 zų su parašiutais iš lėktu-

Lenino _ 
noseniai ! liudijo, kad McCarthy

j Cohn nuolat per telefoną • dar keletas 
darė spaudimą, 

am i pakelt į ofi-|vų. 
Kitą McCarthy’o į 
Davida Schine, | mušę

many- j 1 * ikalau 
: cierius

ši nuotrauka 
fe daug minčių.

Pirma: štai paisai žymiau- | agentą . i • i
sias Lietuvos artistas. Lietu- .kuomet šis būvo draftuotas; -^^kas, 
vos operos tėvas. Vilniaus .Mu
zikos Konservatorijos profe
sorius, yra įsijungęs ir Į vals
tybinį darbą, politikos veiklą, 
įstatymų leidimo visai šaliai 
reikalus!. .

Kipras 
jog artistas 
tik savo 
—* tu r 
žmogus; 
valstybės reikalai, ir bendrie
ji tautos reikalai. 
menu£" šūkį jis atmeta, kaip 
nusidėvėjusį, atgyvenusi savo 
dienas.

šiandien supranta, 
negali “inirkti 

prof esi.j o s s.v v uose,” 
i būti plataus masto 

.jam turi rūpėti ir

“Monas

Kita: Kipro veido daug 
bruožų jo vyresniojo brolio 
Miko Petrausko, kuris Kiprui 
padėjo patapti tuo, kuo jis 
šiandien yra.

Jei Mikas Petrauskas šian
dien būtų 
k ras, kad 
taip, kaip

Abudu
kilę iš liaudies, 
siekimus ir
džiai jai tarnavo: 
betarnauja jai ir šiandien.

gyvas, tai esu ti- 
ir .jis būtu veikęs 
veikia Kipras.
broliai Petrauskai, 

supratę jos
reikalus, nuošir- 

Kipras te-

Skaitytojo dėmesį kreipiu j 
šiam? Laisvės numeryje tel
pantį J. Karoso straipsnį, pa
tektą apie Kiprą Petrauską.

Tasi straipsnis buvo para
šytas |R/Jmet, kai Kipras kan
didatavo j aukščiausiąjį Ta
rybą Sąjungos parlamentą.

O neseniai angliškas žur
nalas, išeinąs Maskvoje,

:_ _ JT***

Francūzai skelbia, kad at- 
naująsias V i e t n a m o 

pada rydami jiems 
i “dikčiai nuostolių.”

ne-. ---------------
armijon. Karinė vyriausy
bė surado, kad Schine
turi tam nei mokslo nei ga- ! Vaiku skiepijimas nuo 
bumų: todėl nedavė 
oficieriaus laipsnio.

Schine, sūnus i 
riaus viešbučių savininko, i 
dovanai šnipavo McCar- 
thy’ui, iki buvo 
draftuotas. Tada McCar
thy ir Cohn isakė oficie- 
riams- laikyti Schine ne 
kaip kareivį, bet kaip lai-

1,11 paralyžiaus New Yorke, 
milijonie- j 3r°°klyne ir apylinkėj

arm i j on

Anglija žada Jordanui 
karinę paramų

Jeruzalė. — EI Khalidi, 
arabiškojo Jordano užsie
nio reikalų ministras, sa
kė, Anglija užtikrino jį, 
kad jinai atliks savo parei
gas pagal sutarti, ir
Jordaną kariniai ir politi
niai, jeigu jam tektų ka-

rems

New York, N.Y. — Mies
to sveikatos departmentas 
ateinantį pirmadienį pra
dės skiepyti mokyklinius 
vaikus naujaisiais Salk 
skiepais nuo kūdikių para
lyžiaus. Bus skiepijama 
tiktai su tėvų arba globė
jų sutikimu.

Visųpirm bus imama skie
pyti I, II ir III skyrių (gra
des) viešųjų ir parapijinių 
mokyklų vaikai New Yor- 
ko East Sidėj, Bronxo da
lyje Tremonte ir Brooklyno 
Gravesend dalyje.

Tėvai, norintieji 
vaikus skiepyti, turi
kreiptis į Dr. Leona Baum
gartner, Citv Health Com
missioner. Tada gaus rei
kalingas blankas, kurias 
turės išpildyti, pasirašyti 
ir pristatyti pažymėtomis 
vietinėms mokykloms.

savo 
raštu

Socialistas organizuoja 
naują Belgijai valdžią

cialistas Van Acker ban
do sudaryt naują Belgijos 
ministrų kabinetą iš socia
listu ir liberalu, vieton bu- 
vusiojo katalikų kabineto, 
kuris pralaimėjo seimo rin
kimus balandžio 11d*

$10,00© Fondo ĮVAKARV FROM AS VIS 
DAR SUSKILĘS DĖL 
ŽENEVOS SUEIGOS

Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 
Turime Sukelti $10,0(10 Fondą

Puikiai pasidarbavo V. 
Žabui iš Detroit, Mich.x Jis 
sukolektavo ir prisiuntė i 
$33.00. Per jį aukojo: ■

J. Valiukas ........ $10.00
P, ir M. Smalsčiai . 2.00
G. ii' A. Nausėdai . 2.00
K. ir M. Yuodis .. . . 1.00
R. ir H. Lymen . . . 1.00
M. S.......................... . 1.00
L. Vilner .............. . 1.00
Onutė .................... 1.00
D. Mikalauskas . . . 1.00
E. iš St. Louis . . . 1.00
J. Miller ................ . 1.00
F. Gustaitis .......... . 1.00
J. Morkūnas ........ . 1.00
V. Stepon ........ .  .. . 1.00 i
A. Andriulis .......... . 1.00 į
J. Račiūnas .......... . 1.00 i
V. D. V................... . 1.00 j
B. S............................ . 1.00
St. Rusaitis .......... . 1.00
A. Jakštis, Jr. ... . i.oo!
Ch. Pacevičius .. .. . i.oo!
St. Garelis.............. . 1.00

Victoria Urban,
Detroit, Mich. ... 2.00 

S. Beržinienė,
Montello, Mass. . . 2.00

M. Montelietis ........ 2.00
A. .Maigis, Mimico,

Ont., Canada .... 1.00

Iš anksčiau gauta 
50. Dabar įplaukė

Viso gauta $1588.50.
$53.09

bu- 
buvo

Paskyri asmenys Įteikė 
dovanu sekamai: t

P. Šlajus .a
Eddystone, Pa. . 10.00

J. Kamarauskas,

Kambodijos provincijos 
tautiniai valdininkai Tn- 
doknijoje šaukė Ameriką, 
Angliją, Japoniją ir Thai- 
landą gelbėti juos nuo įsi
veržusių komunistų*

Anglai ir francūzai atmetą 
tūlus Amerikos pasiūlymus

Paryžius. — Jungt. Vals
tijų valstybės sekretorius 
Dulles dėjo visas pastan
gas, mėgindamas “sunituo- 
ti” sau Angliją ir Franci- 
ją į vieną frontą dėl Žene
vos konferencijos. Bet 
frontas tebėra suskilę 
ko n fere n ei j a turėtų 
dėti pirmadienį,

Teigiama, kad Dulles 
bandys atidėti konferenci
ją, kad galėtų geriau “ap
dirbti” anglus ir francūzus.

Atvira i pripažįstama, 
kad francūzai atsidūrė bai-

todėl jie linkę derybo-

munistais liaudininkais.
o Franci ja, sakoma, taip pat 

prasi- sutiktų padaryti tūlas nuo- 
balandžio laidas Kinijos Liaudies

vo stipri. Tačiau 
pasirodymas tik dvi 
lonijų, Brooklyno ir Mon
tello. Žinių matosi spau
doje, kad yra veikiama ke-; • i a 
letoje vietų, tikimės gero vieni apsaugą 
pasisekimo. Kur dar ne
veikiama, prašome nesivė-' 
luoti.

Dėkojame visiems auko
jusiems, kuriu vardai auk
ščiau paskelbti, ir prašome 
visus apšvieta branginau 
čius nepavėluoti su savo- 
dovana fondui.

Laisves Administracija

Soviety delegatai 
atmeta spygliuotų 

n

BEVAN KALTINA AMERIKA 
UŽ ŽENEVOS DERYBŲ 
ARDYMA IŠ ANKSTO

<L

London. — Kairesniųjų t daug didesnė 
darbiečių vadovas Aneu-matinė jų įta 
rm Bevan, kalbėdamas, —
Anglijos seime, sakė: 1 Maskva.

— Jungtinės
rūpestingai daro

Dulles grasino net ap- 
j leisti Ženevos konferenci
ją, jeigu Franci ia skaity- 
I tusi su Kinija kaip viena iš 
' penkių didžiųjų valstybių, 
i kain kad reikalauja Sovie- 
; tų Sąjunga.

Dulles
’! Amerikoj 

jėgomis
spyg; Vietnamo liaudininkus In- t \ i 7 ‘ .

sveii, Sveic.
kareiviai buvo su 

daugybę f---
vielų, bandydami- 
penkis vasarna-1 

mins, kur gyvens Sovietų, 
Kinijos bei Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų delegatai 
laike Ženevos konferenci
jos. Šveicarijos valdžia, sa- 

, koma, “norėjo tokiomis 
tvoromis apsaugoti ko- 

! munistinius delegatus nuo 
1 užpuolimų.”

Bet Sovietų ir 
i delegatai atmetė vadinama

car įjos 
gabenę 
Ii uotų

Kin ijo

°" i carams karininkams tuo

spygliuotų vie- 
va-

perša karinėmis 
ir jos talkininku 
visai “ištaškyti”

: dokinijoje, o jeigu reikėtų, 
I tai atakuoti ir Kinijos 
Liaudies Respublika.

Anglija bijo, kad toks 
griežtas Amerikos nusitei- 
kimas galėtų įvelti ir ang
lų armija karan ne tiktai 
prieš Indokinijos komunis
tus, bet ir prieš pačią Ki
nija.

Anglai ir francūzai taip 
pat kritiškai žiūri i Dulle- 

“būtinai 
tai yra,

so pasižadėjimą
suvienyti Korė i a, 
atiduoti šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką Syng-

' vežimius
Vyriausias: ]u< suverstu ties tais 

Valstijos i Sovietų komunistų laikraš-1 sarnamiais.
tokius I tis Pravda rašo: 1 __________
i I I

— Kari Amerika nori su- i Atlanto kraštai planuoia
•dvti Ženevos konferen- '

! planus, kad Ženevos konfe- ■ 
rencija susmuktų be jokio j

ciją, matome jau ir iš 
jog Nixonas, < 
stijų vice-prezidentas, 
anksto pareiškė, kad “tuš
čios bus visos kalbos apie 
taika” Ženevos konferen
cijoj.

rencija susmuktų be 
pasisekimo.

Bevanas ypač 
Amerikos valstybės 
torių Dullesą ir vice-prezi- 
dentą Nixona, kad jie nori 
naujo karo tolei, jog “kari
nė Jungt. Valstijų galybė

smerkė Jungtin. Vai- europinę sutarti
is

t i ninku) 
I dentui.

Korėjos prezi-

Prancūzą komandieriai 
riejasi ir žudosi

ATLANTO PAKTAS IŠLEIDO 
206 BILIJONUS DOLERIŲ, 
URMU BESIGINKI UOJ ANT

Paryžius. — Čionaitinis 
laikraštis Le Monde ats
pausdino korespondenciją 
iš Indokinijos, kad patys 
francūzų komandieriai rie
jasi, nesusitardami, kaip 
reikėtų sumušti Vietnamo

Paryžius. — Susirinkę 
keturiolikos Atlanto vals
tybių užsieniniai ministrai 
gamina nedrąsų atsaky
mą į Sovietų Sąjungos pa
siūlymą iš kovo 24 d. . _______ ________

Sovietų vyriausybė siū-' liaudininkus - komunistus, 
lė. kad visi Europos kraš
tai padarytų ^ekariavimo 
bei tarpsavinio apsigynimo 
sutarti. Tuomet Sovietų

Paryžius. — Keturiolika 
Atlanto sąryšio kraštų per 
5 paskutinius metus išleido

dolerių pasmarkintam gin
klavimuisi prieš' komuniz
mą, v

Jungtinės Valstijos tam 
išleido 166 bilijonus, 458 
milijonus dolerių, neskai
tant daugelio kitų bilijonų,

kuriuos dav(ė savo talkinin
kams ginkluotis prieš So
vietų Sąjungą^

Vakarų Europos kraštai 
per tą penkmetį išleido 35 
bilijonus, 470 milijonų do
lerių naujiems kariniams 
pasiruošimams prieš ko
munizmą, o Kanada — 4 
bilijonus, 111 milijonų do
leriu.

i Atlanto

ŠLAUNŲ KANDŽIOTO
MS PLIKOM ŠOKI
KĖM.

Hollywood. — Dvi nuoga- 
lės šokikės patraukė teis
man aktorių Sonny Tuftsą< 
kad jis įkando jom plikas 
šlaunis, pagadindamas jų 
“figerius.” Viena už tai rei
kalauja $26,000 atlyginimo, 
o kita $26,000*

VAKARŲ ŠNIPAS SU
GAUTAS RYTINIAME 
BERLYNE

Ber- 
dr. 

kaip
lyno valdžia sučiupo 
Wolfganga Silgradtą 
anglų - amerikonų atsiųstą 
šnipą ir rengia jam teismą.

ORAS. — šilta ir gal bus 
lietaus.

Daugelis žmonių vaka
rinėje Europoje pritaria 
šiam Sovietų pasiūlymui. 
Todėl Amerikos valsty
bės sekretorius Dulles ii’’ 
kitu Atlanto saliu užsie
niniai ministrai galvoja, 
kaip sutaisyti tokį atsa
kymą, kad atrodytu. būk 
jie neatmeta sovietinio pa
siūlymo, bet reikalauja 
“platesnio paaiškinimo.”

Kovo 14 d. nusižudė fran
cūzų artilerijos pulkinin
kas Dien Bien Fu tvirto
vėje todėl, kad jo patran
kų šūviai negalėjo surasti 
komunistų patrankų, pi
lančių ugnį į apgultus tvir
tovėje francūzus.

Ta pačią dieną genero
las De Castries, vyriausias 
tvirtovės komandierius, 
pašalino savo štabo vadą, 
kaip nenaudingą, sugrą
žindamas ji lėktuvu į Ha
noi, Indokinijos sostinę.

ARKLYS SUžEIDe
IŽDO MINISTRĄ K-

Washington. — Pasispau
dęs arklys numetė jodinė-

rey, Jungtinių Valstijų iž.- 
do sekretorių; sužeidė iarh 
koją.

PRASIDEDA DIENOS 
ŠVIESOS TAUPYMO 
LAIKOTARPIS nuo vi
dunakčio iš šio šeštadienio 
į sekmadienį New Yorke ir 
Doroje desetkų kitų valsti
jų.

Taigi, pirm beinant gult 
pavarykite lai- 

viena valanda
šeštadienį* 
kuodžius 
pirmyn.
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Komercinės spaudos ištekliai
Visiems seniai žinoma, kad komercinė spauda ne

siverčia iš prenumeratų bei iš gautų pinigų už parduo
tus laikraščius kioskose. Ji pasilaiko iš įplaukų už gar
sinimus ir iš subsidijų. įplaukos iš garsinimų pernai 
supliekė visus rekordus.

Tai buvo pranešta Amerikos Laikraščių Leidėjų 
Susivienijimo susirinkime. Susivienijimo garsinimo 
biuro direktorius Barnes pasigyrė, kad niekados .pir
miau komerciniai didlapiai neturėjo tokių gerų laikų, 
kokie jiems buvo 1953 metais. Vien tik už garsinimus 
jiems įplaukė $2,655,000,000. Tai $182,000,000 daugiau, 
negu 1952 metais.

Kokia ateitis? . Barnes užtikrintas, kad šiais me
tais komercinės firmos dar daugiau dolerių supils į ko
mercinės spaudos kišenę formoje garsinimų. Laikraš
čiams tačiau prisieisią vis sunkiau ir sunkiau atsilaiky
ti pririš radiją ir televiziją.

Darbininkiškoji gi spauda neturi tų įplaukų šalti
nių. Joje pasigarsina tik vienas kitas susipratęs smul
kesnis biznierius bei profesionalas.

Paimkime dienraštį Laisvę. Jūs matote, kokius 
garsinimus ji teturi. Už juos įplaukos labai menkutės, 

Laisvės prenumerata taip pat labai žema.
Visa tai reikia turėti mintyje išiandien, kai eina 

Laisvės vajus dėl dešimties tūkstančių dolerių. Atro
do, jog tai stambi suma. Bet be jos laikraštis nepajėg
tų išsiversti. Tai jau ne kartą esame pabrėžę. Tai 
reikia visuomet atsiminti kiekvienam laisviečiui.

Kai komercinė spauda džiaugiasi gerais laikais, dar
bininkiškoji spauda pergyvena rimtą finansinę krizę. 
Tai tiesa ne tik Laisvės atsitikime. Finansinėje krizė
je randasi visi laikraščiai, kurie ištikimai ir nuoširdžiai 
gina darbo žmonių reikalus, kurie kovoja už taiką ir 
prieš reakcinę isteriją.

Nepateisinamas žiaurumas
Jau bus aštuntas mėnuo1, kai Ellis Islande laikomas 

uždarytas laikraštininkas ir veikėjas Boris Sklar. Jis 
sulaikytas Walter-McCarran įstatymo potvarkiais ir 
laikomas išdeportavimui. Jis neišleidžiamas po kauci
ja. Mūsų valdovams nesvarbu, kad toks žmogaus lai
kymas kalėjime be kaucijos laužo Amerikos konstitu
ciją ir tradicijas. i

Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas paste
bi, jog nesiranda jokio pateisinimo šiam imigracijos de- 
partmento viršininkų nusistatymui linkui Sklar.

Boris Sklar dirbo prie rusų kalba New Yorke išei
nančio dienraščio “Russky Golos.” Jau bus 41 metai 
kai jis gyvena Jungtinėse Valstijose. Daug kartų jis 
bandė tapti piliečiu, bet jo aplikacijos buvo atmestos. 
Jo nusidėjimas- tik tame,, kad jis laikosi darbininkiškų 
pažiūrų.

Ar jau viena koja Indokinijos kare?
Mūsų kariniai lėktuvai tiesiai iš Francūzijos ima 

kareivius ir gabena juos Indokinijon. Mūsų lakūnai 
tuos lėktuvus vairuoja. Mūsų vyriausybė padengia 
visus tos operacijos kaštus.

Tai daroma be atsiklausimo Kongreso ir žmonių. 
Bet tai juk reiškia vienos kojos įkėlimą į tą karą.

Prezidentas Eisenhoweris elgiasi taip, kaip elgėsi 
prezidentas Trumanas, palaipsniui įtraukdamas mus 
į Korėjos karą.

Kas atsitiktų, jeigu vietnamiečiai pradėtų tuos mū
sų karinius lėktuvus su francūziškais kareiviais ap
šaudyti ir numušinėti? Gali atsitiktUtaip, kad mes nė 
nepamatysime, kaip jau abi mūsų išalies kojos bus įkel
tos į Indokinijos skerdynę.

Pavojus labai didelis.

Biurokratizmo aparatas
iš kiekvienų 10,000 žmonių Amerikoje 435 yra val

džios tarnautojai. Vieni tarnauja federalinėje valdžio
je, kiti valstijų bei miestų valdžiose. Viso tokių tarnau
tojų yra 7.047,000. Kasmet algomis jiems išmčkama po 
$23,3000,000,000.

“Garbinga taika”
Sutinkame su vice-prezidentu Nixonu, kad kiekvie

nai amerikietis trokšta tiktai “garbingos taikos.” Skir
tumas iškyla tiktai tada, kada pradedama kalbėti apie 
tokios taikos supratimą. Pav., labai daug amerikiečių 
'mano, kad negarbinga būtų taika, jeigu ji būtų Azijo
je pasiekta, paliekant senąjį kolonizmą. Jie nesutin
ka su tais, kurie francūzų laimėjimą prieš Vietnamo 
žmones skaitytų “garbinga taika” Indokinijoje.

2 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštadien., Baland.-April 24, 1954

Brooklyno pranciškonų 
Darbininkas nesutinka su 
Brownell, kam jis pasisa
kė prieš įstatymais už
draudimą Komunistu Par
tijos. Darbininkui patin
ka Texas valstijos reakci
nio seimelio nutarimas tą 
partiją uždrausti ir už jai 
priklausomybę žvėriškai 
bausti.

Darbininkui komunistai 
tas pats, kaip narkotikų 
šmugelninkai, žmogvagiai, 
vagys ir tt. Jiems, girdi, 
irgi neleidžiama organi
zuotis ir viešai veikti. Kaip 
jiems laisvė atimta, taip ir 
komunistams ji turėtų bū
ti atimta.

Aišku, kad su tuo žmo
gum, kuris Darbininką re
daguoja ir taip nušneka, 
rimtai diskusuoti tokį rim
ta klausima neįmanoma. 
Daleiskime, kad kas nors 
tvirtintu, kad visi katali- 
kai ir jų kunigai yra to
lygūs šmugelninkams, plė
šikams, žmogvagiams, to
dėl jiems turi būti uždrau
sta organizuotis, o jų baž
nyčios turi būti tučtuojau 
uždarytos.

Ar toks “argumentas” 
patiktų Darbininkui? Ne
patiktų. Jis tokį savo opo
nentą pavadintų idiotu.

Panašios “garbės” užsi
tarnauja ir Darbininko 
redaktorius.

Galima nesutikti su ko
munistais ir jų idėjomis, 
tačiau tik paskutinis išsigi
mėlis gali juos lyginti prie 
plėšikų ir žmogžudžių.

Komunistinis sąjūdis yra 
didelis masinis darbo žmo
nių sąjūdis. Jis tūri savo 
istoriją. Jis . savo pusėn 
jau laimėjo gerą trečdalį 
visos žmonijos.

Nejaugi jėzuitas iš Dar
bininko pastogės nė tiek 
nenusimano, jog plūdimais, 
niekinimais, šmeižimais, 
išmistais ir prasimanymais

Bibliotekos Amerikos
darbininkijai

Sheffield Steel Corporation, 
Kansas City, Missouri, darbi
ninkai naudojasi nuostabiu iš
radimu, kurį jų labui pateikė 
jų unija, susitarusi su miesto 
viešąja biblioteka. Jie turi 
progą išsirinkti savo norimas 
knygas iš taip vadinam ų 
“Bookmobile”—bibliotekų au
tobusuose, kurie kiekvieną 
savaitę tuo pačiu laiku susto
ja pietų pertraukos metu prie 
Įmonės didžiųjų vartų.

Taip pat ir išeidami namo 
po darbo darbininkai lengvai 
gali stabtelti važinėjančion 
bibliotekon ir, be jokio už- 
mokcsniO, išsirinkti norimas 
knygas, lygiai kaip kiekvie
noje miesto viešoje bibliote
koje. Jei kartais jis jame ne
randa jo norimos knygos, jis 
ją užsisako, ir sekamą savai
tę ji būna jam įteikiama.

Kai prieš metus šis “book- 
mobilis” sustojo prie įmonės 
vartų, 43 darbininkai tuoj pat 
užpildė registracijos korteles. 
„Dabar šiai bibliotekai priklau
so kur kas daugiau, laikyda
mi bibliotekininką visa laika 
sušilusį.

Unijos vadovai šiuo suma
nymu siekė saviesiems na
riams suteikti dar vieną būdą 
apšvietai ii- kultūriniam laiko 
praleidimui. Jiems karštai 
pritarė Kansas City Viešoji 
Biblioteka, kuri iki šiol “book- 
mobilius” siųsdavo į reziden
cinius miestiečių rajonus.

Bus-biblioteka šalia 3,000 
bendro pobūdžio knygų, tu
ri specialų skyrelį knygų, 

tam sąjūdžiui kelio nepa
stosi, neigi nuo jo atstum
si milijonus žmonių?

PRELATO BALKONO 
PRISIPAŽINIMAS

Balandžio 10 d. New 
Yorke įvykusioje “Lietu
vių Bendruomenės” konfe
rencijoje kalbėjo prelatas 
Jonas Balkonas.

Prelatas kalbėjo susirū
pinusiai ir susijaudinan
čiai, savo ištikimuosius 
šaukdamas “išeiti iš pasi
ruošimo ir organizavimosi 
stadijos į plačius veiklos 
laukus.”

I

Kame dalykas? Kas 
pasidarė? Kam tokia tri- 
voga mušama?

Prašome pasiklausyti pa
ties prelato:

“Laikas dirba mūsų ne
naudai. Nutautintas kas
met daugiau ir daugiau 
praryja aukų. O lietuvy
bės išlaikymas juo tolyn, 
juo sunkyn darosi. Mes ba
ramės, diskutuojame dėl 
bendruomenės reikalo ir 
naudingumo, o mūsų ne
prietelis tyčiojas iš ‘ mūsų 
tautos skausmų, iš mūsų 
tautos krašto likimo ir iš 
laisvų lietuvių neorgani
zuotume.”

Mes taipgi sakome, kad 
laikas veikia prieš visus 
makartistus, jų tarpe ir 
lietuviškuosius, kuriems J. 
Balkūnas vadovauja. Juo 
ilgiau ir garsiau jie šūkalos 
ir skerečiosis, tuo mažiau 
jiems pasekėjų bepaliks.

Argi ne tą patį parodo 
ir vis didėjantis Amerikos 
žmonių sukilimas prieš J. 
McCarthy ir prieš viską, 
ką jis atstovauja?

■ Amerikos lietuviai irgi 
šviečiasi.' Vis daugiau ir 
daugiau nebępasitiki “Lie
tuvos laisvinimo” raketų. 
Žino tai prelatas Balkū
nas. Todėl jis šaukia: “Lai
kas dirba mūsų nenaudai.”

Įdomių unijos darbininkams. 
Tai darbo unijų biografijos ir 
istorijos knygos, ekonomika 
bei politiniai mokslai. BibliA 
oteka šias knygas parenka 
pasitarusi su vietinės unijos 
vadovybe, kuri savo ruožtu 
atsiklausia pačių darbininkų.

Apie bus-bibliotekos pato 
gumą Kansas City Public Li
brary reklamuoja pačiame 
fabrike ir unijos būstinėje.

Common Council

Taip, H-bomba pavojingai 
apnuodijo 23 japonus

Tpkio. Japonija. — Ja
ponų daktarų ir atominių 
mokslininkų komisija ra
portuoja, kad pavojingai 
serga 23 japonai žvejai, 
kuriuos apnuodijo dulkės 
nuo amerikonų 'hydrogeni- 
nės bombos, išsprogdintos’ 
kovo 1 d. Tie žvejai buvo 
laive už 85 mylių nuo spro
gimo vietos.

Amerikonai gi pasakoja, 
kad' H-dulkės “tik lengvai 
paliete” tuos japonus.

CHOLERA INDIJOJ
Kalkutta, Indija. — Plin

ta cholera šioje Indijos 
apylinkėje ir jau numari
no bent 59 žmones. Ligon- 
yežimiai nepaspeja gaben
ti sergančius cholera Į 
ligonines. Valdžia įsakė 
masiniai skiepyti gyvento
jus nuo choleros.

Ka duoda Lietuvai buvimas 
Tarybų Sąjungos respublika? 
šis klausimas kyla ne vieno 
lietuvio galvoje. Gal Lietu
va, tasai mažas kraštas, ga
lėtų vystyti ir kelti savo pra
monę ir žemės ūkį, kaip vys
to ir kelia, savo locnomis spė
komis? Taip pat svarbus 
klausimas.

Labai panašia tema sutei
kia davinių M. Tamarinas. 
Jie įdomūs. Tarp kitko, jis 
rašo:

Vytautą Sveti ką mes suti
kome dideliame šviesiame fa
briko “Osvoboždionnyj trud” 
ceche. Ne paprastas smalsu
mas atvedė “Litekso’' fabriko 
vyriausiąjį mechaniką į šią 
Maskvos įmonę, išgarsėjusią 
savo audiniais. V. Sveti kas 
kartu; su grupe lietuvių dar
bininkų atvažiavo į Tarybų 
Sąjungos sostinę p e r du o t i 
maskviečiams Kauno vilnonių 
audinių gamintojų nuoširdžią 
padėką už universalinį agre
gatą, pasimokyti iš prityru
sių sostinės novatorių valdyti 
šią protingą mašiną.

Buvo sausio mėnuo, kuomet 
Maskvos J. V. Stalino vardo 
automobilių gamyklos kolek
tyvas gavo Lietuvos užsaky
mą sunkvežimiams.

—Pusė metų —■ toks termi
nas mūsų užsakymui įvykdyti 
jums tinka? — klausė Lietu
vos atstovai įmonės vadovus.

—O jei ankščiau?
Reikšdami savo dėkingumą, 

lietuviai stipriai paspaudė 
maskviečiams rankas. Praė
jo mėnuo. Pro automobilių 
gamyklos vartus vienas pas
kui kitą išvažiavo naujutė
liai sunkvežimiai; ant kiekvie
no iš jų borto kreida buvo 
parašyta: “Vilniui,” “Kau
nui,” “Lietuvos TSR.” Per 
vieną mėnesį Maskovs auto
mobilių gamintojai įvykdė 
pusmetinį mašinų pristatymo 
Lietuvai planą.

Beje, šis’ Reiškinys papras
tas, savaime suprantamas, 
kaip ir tai, pavyzdžiui, kad 
Maskvos institutai ruošia nau
jų staklių brėžinius Lietuvos 
Įmonėms, kad geriausi sosti
nės vaidybos meistrai vyksta 
i Vilnių ir ten vietoje pertei
kia savo kolegmos lietuviams 
gausųjį rusų meno patyrimą, 
kad Maskvos ’leidyklos tūks
tantiniais tiražais leidžia lie
tuvių literatūros klasikų ir 
šių dienų Lietuvos rašytojų 
kūrinius.

Tarybiniai žmonės . džiau
giasi tais dideliais persitvar
kymais, kurie vyksta Lietuvos 
žemėje. Ir, kartu su lietu
viais teisėtai džiaugdamiesi, 
jie kasdien vis didina savo 
pagalbą.

Neseniai Maskvoje, Lietuvos 
Ministrų Tarybos Techninio 
aprūpinimo valdybos konto
ros viršininko kabinete, mums 
‘eko matyti didelį Maskvos ir 
Maskvos srities žemėlapi, nu
sėtą raudonomis vėliavėlėmis. 
Jomis pažymėtos įmonės, vyk
dančios Lietuvos užsakymus. 
Automobiliai ir staklės, me
talas ir elektros motorai, šie- 
napiūvės ir kertamosios maši
nos. optiniai prietaisai ir plas
tinę oda', verpalai ir mašinos 
sniegui valyti, statybos me
chanizmai ir mašinos, gatvėms 
laistyti — vien sąrašas viso 
to, ką Maskva gamina Lietu
vai, užimtų ištisus puslapius. 
Ir reikia pasakyti: daroma vi
sa tai su meile, iš visos .širdies.

Kuomet, besivystančiai Lie
tuvos pramonei prireikė elek
tros mašinų — į pagalbą atė
jo Tarybų Sąjunga. Garsie
ji sostinės fabrikai: Vladimi
ro iljičiaus vardo, “Dinamo,” 
S. M. Kirovo vardo — štai 
jau keletą metų tiekia Lietu
vai tobuliausių elektros vari
klių. Kuomet Lietuvos, žemė
je išaugo naujų įmonių kor
pusai ir reikalinga buvo ap
rūpinti jas moderniausia tech
nika — į pagalbą atėjo Tary
bų Sąjunga. Gamyklų ga

mykla, kaip teisingai vadina
ma “Krasnyj proletarėj,” ap
rūpina Lietuvą p u i k i o m i s 
staklėmis. Kai pereitais me
tais respublika pradėjo smar
kiai kelti liaudies vartojimo 
reikmenų gamybą — į pagal
bą vėl atėjo Tarybų Sąjunga. 
M. .1 Kalinino vardo gamykla 
pagamino Lietuvos siuvinių 
fabrikams labai našias siuva
mąsias mašinas, kurios įgalin- 
no padidinti gatavų dirbinių 
išleidimą. Fabrikai “Krasno- 
je vereteno” ir “Krasnojc 
žnamia,” Monino kombinatas 
siunčia verpalų — vilnonių, 
pusvilnonių, viskozinių. Geru 
žodžiu Lietuvos tekstilininkai 
mini savo draugus maskvie
čius už šią puikią žaliavą, iš 
kurios jie gamina gražius 
daiktus.

Prieš keletą dienų iš Mas
kvos į Kauną atgal išvažiavo 
“Kauno audinių” fabriko vy
resnysis meistras V; Gailiu- 
nas. Visą mėnesį išbuvo jis 
Maskvoje, atkakliai ir smal
siai studijavo priešakinę šilko 
gamybos technologiją. Atro
do, Ščerbakovo vardo kombi
nate nebuvo tokio. kampelio, 
kur nebūtų užsukęs Vincas 
Gailiūnas. Jis ne tik apžiū
rinėjo, jis ne tik klausėsi sa
vo prityrusių draugų pasako
jimų, bet kartu su jais stoda
vo prie naujausių staklių ir 
dirbdavo prie tobu liausi ų 
agregatų — netrukus lygiai 
tokius "gaus jo, Kauno įmonė.

Yra Maskvoje ir visai ty
ki gatvė, pavadinta garsiojo 
rusų artisto Leonido Sobino
vo vardu. . Čia gražiuose se- 
nybiniuose rūmuose penkerius 
metus skambėjo lietuvių kal
ba: Valstybiniame teatrinio 
meno institute, specialiai 
įsteigtoje lietuvių studijoje 
buvo ruošiami kadrai Lietuvos 
teatrams. Ir nors'studijiečiai 
jau tapo aktoriais ir režisie
riais, o studija — teatru, ku
ris sėkmingai veikia Kauno.— 
institutas, pedagogai, kurie 
mokė lietuvių jaunuolius ir 
merginas, vis nenutraukia ry
šių su savo augintiniais, o 
studijos vadovas, , R T F S R 
’liaudies artistas V. A. Orlovas 
visą laiką padeda jaunajam 
Kauno teatrui.

Būsimi geologai ir istori
kai, energetikai ir biologai, 
chemikai ir fizikai, statybos 
inžinieriai ir geleži n k c 1 i ų 
transporto inžinieviai — šim
tai jaunų Lietuvos pasiuntinių 
išeina mokslą sostinės aules
tosiose mokyklose. Tarybų 
Sąjunga plačiai atvėrė jiems 
itin gausius savo lobynus — 
naudokitės, draugai, apvaly
kite mokslo, kultūros aukš
tumas. Tikrai įstabi yra ši 
brolybė, ji visur — tūkstan
čiuose darbų, didelių ir ma
žų.

Džiugus pasitenkinimo jaus
mas pripildo kiekvieno lietu
vio širdį, kai jis apžvelgia 
nueitą kelią, kai jis mato, 
ka>p vešliai klesti jo žemė.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

“News,” ' buvo išspausdinęs 
Kipro Petrausko nuotrauką 
salėje, mitinge tarp rinkėjų, 
kuriems jis sakė kalbą.

Mitingas buvo įvykęs Igna
linoje.

Neseniai Vilniuje įvyko Lie
tuvos Komunistų partijos Cen
tro Komiteto plenumas (pil
natis) .

Vyriausią pranešimą davė 
sekretorius A. Sniečkus. Tiek 
jo, tiek kitų, kalbėjusių plenu- 

I mc, vyriausias dėmesys buvo 
i kreiptas į žemės ūkio reika
lus.

A. Sniečkus tarp kitko pa
brėžė, kad Lietuvoje yra dar 
307 tūkstančiai hektarų dir
vonuojančios žemės, kuri bū
tinai reikia apdirbti ir apsė
ti.

šiemet, pranešėjas sakė, 
bus išdirbta 30 tūkstančių 
hektarų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
■f

Nauji kadrai žemės ūkiui

KAUNAS. — šiomis ^ien^- 
mis Veterinarijos akadAnijjf 
išleido naują specialistų būrį. 
Zootechniko diplomą Įsigijo 
apie 40 veterinarijos darbuo
tojų. Daugelis iš jų vyksta į 
respublikos kolūkius bei 
MTS.
yVAią aukštąją mokyklą kas- 
nięt baigia vis didesnis būrys 
veterinarijos darbuotojų. Pa
lyginti su 1950 metais specia
listų, baigusių veterinarijos 
akademiją, skaičius išaugo 
beveik dvigubai. Z. Senkus

Statoma tarpkolūkinč 
hidroelektrinė

MARIJAMPOLE. — Ant 
Šešupės kranto pradėtas pa- 
siruošimas statybos darbams, 
čia bus statoma tarpkolūki- 
nė hidroelektrinė, kuri tieks 
elektros energiją Kazlų Rū
dos rajono Juliaus JaOiio 
vardo, .* Marijampolės rajono 
Izabelės Laukaitytės vardo 
Vilkaviškio rajono “Gegužes 
Pirmosios” kolūkiams. Jau 
sudarytas hidroelektrines sta
tybos darbų planas, ištir
tas podirvis, n u s t a t y ta jo 
,s t r u k tūra. Kiekvieną die
ną į statybos aikštelę sunk
vežimiais vežama miško me
džiaga, akmenys, plytos, šio
mis dienomis pradėta užtvan
kos statyba. J. Butkus

Racionalizatorių Įnašas

ŠIAULIAI. — “Elnio” odos- 
avalynės kombinate metai iš 
metų plečiasi racionalizatori
ais judėjimas. Aktyviausi 
kombinato racionalizato r i a.i 
yra Tarbūnas, ščigla, šamba- 
ris, Antanina Averlingienė ir 
daugelis kitų. Pereitais me
tais jie pateikė keliasdešimt 
vertingų pasiūlymų. kurių 
'diegimas į gamybą leido su
taupyti 170 tūkstančių r u- 

'bliu valstybinių lėšų, i *■ vI  ]
I . JNauja plataus vartojimo 
Į elektros reikmenų Įmonė 

į Vilniaus plataus vartojimo 
i elektros reikmenų gamykla 
pradėjo pirmosios produkcijos 
susirinkimą. Šį mėnesį bus iš*‘ 
leista pirmieji šimtai įmonėje 
pagamintų elektropatefonų. 
Gamykla ketvirčio pabaigoje 
pirmą, kartą respublikoje pra
dės gaminti elektrines skal
bimo masinas. Jomis per de
šimti minučių galima bus iš
skalbti 1.5 kilogramo balti
nių.

Nauja plataus vaito j mo 
elektros reikmenų Įmone ap
rūpinta naujomis mašinomis 
bei įrengimais, gautais iš Gor
kio, Kijevo, Zaporožės, čka- 
lovo ir kitų miestų.

Zoologijos muziejuje
KAUNAS. — Daug ir įvai

rių eksponatų yra Kauno zo
ologijos muziejuje. Jame eks
ponuojami briedžiai, elnk|į., 
vilkai, šernai ir kiti žvėrys. 
Didelį muziejaus lankytojų 
susidomėjimą sukelia stam
biųjų gyvulių, gyvenusių^ Lie- 

I tuvos teritorijoje, iškasenos, 
! kaip, pavyzdžiui, mamuto, 
I stumbiao ir tauro liekanos. 
Muziejuje nemaža mūsų kraš
to paukščių, roplių, vabzdžių 
iškamšų. Baltijos jūroje ties 
Klaipėda sugauta kardžuvis. 
Ji yra 2 metrų ilgio, o jos 
kardo pavidalo viršutinis žan
dikaulis siekia 80 centimetrų 
ilgio.

Muziejuje yra ir pietų kraš
tų gyvūnijos pavyzd žiu Tai 
—prerijų vilkas, krokodilas, 
nuodingosios gyvatės, Brazili
jos smauglys.

Muziejus kasmet papildo
mas naujais eksponatais iš 
Tarybų šalies faunos. Rasku- 
tiniuoju metu muziejus įsigi
jo daugiau kaip 400 naujų 
eksponatų. čia atidaryti 
nauji skyriai — gyvybės rai
dos — darvinizmo ir įlūčiu- 
rininis. '

Zoologijos muziejus gausiai 
lankomas. Pereitais metais jį 
aplankė 355 ekskursijos iš 
įvairių Lietuvos vietų.
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Apie Kiprą Petrauską
Žemiau telpąs straips-

nis, kaip skaitytojas ma
to, parašytas . J. Karo
so. Karosas kadaise, pir
mojo pasaulinio kare 
metu, yra buvęs South
Bostono Darbininko re
daktorius. šiuo metu )L 
yra žymus laiki aštmin- 
kas Lietuvoje. —Laisves 
Redakcija.
1905 metai. įsisiūbavusi 

revoliucijos banga nurie
dėjo per visą plačiąją ša
lį, sužadindama ir caro 
patvaldystės engi a m a s 
tautas pakilti Maskvos ir 
Petrogrado darbininku pa
vyzdžiu į kovą už laisvę. 
Revoliuciniai įvykiai įsi
liepsnojo Lietuvos mies
tuose bei kaimuose.

Tuo metu Trakuose gy
veno dvidešimties metu
jaunuolis, gyvo ir linksmo 
būdo, neišsenkamos ener
gijos, jaunimo ir senimo j 
tarpe ypačiai mėgiamas' 
kaip geras dainininkas. Tai! 
buvo Kipras Petrauskas. ! 
kuriam meilę muzikai ir I 
dainai iš jaunystės dienų 1 
įdiegė jo tėvas, stalius, vie- i 
nas iš daugelio liaudies ta- | 
lentų. Senasis Jonas Pe-1 
trauskas, nepaisant tuo- i 
metinių sunkių salygų; i 
kaip manydamas mokė sa- ’ 
vo vaikus — Miką ir Kip-; 
ra- — muzikos. Pamėgęs * 
muziką, jaunasis Kipras! 
atsidavė jai visa savo jau-; 
šuoliška siela. Kai vyses- I 
nysis jo brolis Mikas per- į 
atkėlė iš Petrauskų gimti- | 
n-ės — Švenčionių apskri-1 
ties Keizių - Čeikinės kai- j 
mo — į Vilnių, kartu su 
juo išvyksta ir Kipras 
kad pradėtų lankyti moky
klą, o ypačiai mokytis dai
navimo pas vyresnįjį bro
lį; Būdamas Vilniuje Kip
ras Petrauskas su nepap
rastu užsidegimu klauso
si atvykusios gastrolių 
operos, žavisi muzika, o 
ypačiai dainavimu. Opera, 
jam padaro gilų įspūdį, su
keldama jaunuoliškas sva
jones, kurios tuomet jam 
atrodė nepasiekiamos. Gy
venimo verčiamas, Kipras 
Bfttrauskas persikelia į 
Trakus. Čia jis su būdinga 
jam energija imasi darbo 
organizuoti chorus, moky
ti jcWnma gražiai ir sutar
tinai dainuoti. O kai Tra
kų apskritį pasiekia revo
liuciniai įvykiai, Kipras
Petrauskas sako aistrin
gas kalbas mitinguose, 
platina lapelius. Žandarai 
jį, kaip ir daugelį kitų, pa
sodina į kalėjimą.

li905 metų revoliucija 
pralaužė pirmuosius ledus. 
Rusų ’darbininkų klasės 
revoliucinio pakilimo spau
džiamas, caras buvo pri
verstas daryti nuolaidas. 
Maskvos, Petrogrado, Ode
sos, Baku darbininkų ko
va nulėmė, kad buvo pa
naikintas spaudos draudi
mas Lietuvoje, suteiktos 
Jhisvės rengti susirinki
mus, organizuoti vakarus
ir tt£ j

Ir štai li906 metų rudenį 
Vilniaus miesto salėje (da
bar 'Valstybinė filharmo-

Raso J. Karosas 'nuoja “Fausto” operoje, o

n i ja) buvo pastatyta pir
moji lietuviška opera, ku
riai muziką sukūre Mikas 
Petrauskas.

— Tai buvo mano pirma
sis debiutas, — pasakoja 
K. Petrauskas, — aš. tuo
met atlikau Birutes vyres
niojo brolio vaidmenį. Bet 
kartu noriu pažymėti, jog 
šios operos pastatyme dau
giausia dalyvavo . liaudis. 
Kiek meilės ir triūso pa
rodė tuometinio Trakų ap
skrities Onuškio valsčiaus 
Dusmenų parapijos jau
nimas pindamas šiaudines 
skrybėles, vyžas 60 daly
viu, skolindamas liemenes, 
juostas ir kt. Liaudies pa
stangų dėka buvo pastaty
ta ši opera.

! nertukus debiutuoja ir gar-
i siajame Marijos teatre
1 (dabar Leningrado Kiro- 
vo vardo, operos ir baleto 

'teatras) operoje “RonYeo
ir Julija.” 1911 it. gegu
žės mėn. jis priimtas “ban
domajam sezonui” i Mari
jos tearą, o jau rugsėjo 
mėn. po spektaklio “Rigo
leto” tampa nuolatiniu te
atro dainininku.

K. Petrauskas prisime
na savo susitikimus, su ša- 
liapinu. — Jis man suteikė 
labai didele menišką pa
ramą, pradėjau kitaip žiū
rėti į meną, į savo darbą 
scenoje, šaliapinas buvo 
man mokytojas ir drau
gas. Aš jį visuomet atsi
menu šiltai, nuoširdžiai.

1920 metais K. Petrau-

Po šios operos muzikinė 
visuomenė surenka lėšas 
pasiųsti jauną dainininką 
mokytis į Petrogradą, kur 
1907 m. sausio mėn. buvo 
priimtas į konservatoriją.
— Tai neužmirštamos die

nos mano gyvenime, — pri
simena K. Petrauskas. — 
Netrukus mane atleido nuo 
mokesčio už mokslą, davė 
stipendiją. Manimi rūpi
nosi vienas iš “galingojo 
sambūrio” dalyvių, garsu
sis kompozitorius Glazu
novas, tuomet vadovavęs 
visam konservatorijos dar
bui. Dainavimo .meno pa
grindu mane mokė prof. 
Gabelis, scenos ir vaidybos 
meno mokė O. Paleček ir 
kt. Aš patekau į didžių 
menininkų tarpą. Petrogra
do konservatorijai esu labai 
dėkingas.

I

1909 metais vilnietis 
kompozitorius K. Galkau- 
skas, baigęs Petrogrado 
konservatoriją, Vilniuje 
pastato savo opefą pagal 
Puškino “Čigonus,” kurio
je Kipras Petrauskas at
lieka pagrindinį vaidme
nį- ;

skas grįžta į Lietuvą, kur 
visą savo energiją, įgytą 
nepaprastai didelį patyri
mą ir sugebėjimus paskyrė 
lietuviškos operos organi
zavimui. Jis rūpinasi jau
naisiais operos kadrais, mo
ko juos sceninio meistriš
kumo. Jis daug prisideda 
prie lietuviškų laudies dai
nų išpopuliarinimo. Su di
deliu pasisekimu daininin
kas atlieka koncertinį tur
nė Berlyne, Paryžiuj, Mila
no “Skaloje,” eilės Pietų 
Amerikos valstybių sosti
nėse.

Kai į Kauną gastrolėms 
atvyko Šaliapinas, K. Pe
trauskas “Fauso” operoje 
atsakomojoje arijoje su
dainavo rusiškai. Tai su
kėlė buržuazinių naciona
listų tarpe pasipiktinimą 
ir net grasinimus.

Tarybų valdžios atkūri
mą Lietuvoje K. Petraus
kas kartu su visais menin- 
kais pasitiko džiaugsmin
gai. Jis sukuria vyriau
siąjį vaidmenį Dzeržins
kio operoje. “Tykusis Do
nas,” atlieka pagrindinius 
vaidmenis ir eilėje kitų

bikai, K. Petrauskas grįž
ta iš kaimo į Kauno teatrą 
ir pirmajame, po išvadavi
mo lietuviškos operos 
“Gražina” spektaklyje dai
nuoja vyriausiąją partiją. 
Žiūrovai karštai su džiau
gsmu sutinka mylimojo 
dainininko grįžimą į sceną.

1945 metais Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas už įžy
mius nuopelnus vystant 
lietuvišką kultūrą sutei
kia Kiprui Petrauskui Lie
tuvos' nusipelnusio artisto 
vardą. Tarybinė vyriau
sybė apdovanoja jį Darbo 
Raudonosios vėliavos ordi
nu. ' 1946 metais Kipras 
Petrauskas išrenkamas 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatu. Kiprui 
Petrauskui suteikiamas 
stalininės premijos laure
ato vardas.

Su meile perteikia Kipras 
Petrauskas savo gausias 
žinias ir didį patyrimą jau
najai kartai. Beveik prieš 
pusę amžiaus Kipras Pe
trauskas debiutavo pirmo
joje lietuviškoje operoje, o 
šiandien jo mokinė — Sau- 
levičiūtė literatūros ir me
no dekados metu Maskvo
je atliko pagrindinį vaid
menį pirmojoje tarybinėje 
lietuviškoje operoje “Ma
rytė,” kuriai muziką para
šė A. Račiūnas. Jis su ne
slepiamu jautrumu pasa
koja, kad jo mokinys 
Adamkevičius, dabar jau 
kaip jaunas artistas, dai
nuoja tame, pačiame Lenin
grado teatre, kur išaugo ir 
suklestėjo Kipro Petraus
ko talentas. Jis džiaugia
si savo mokiniais Muraš- 
ka, Rubackiu, Misiūraite 
ir eile kitų.

— Kol aš dar jėgų turiu, 
mano pareiga paruošti ka
drus, — sako K. Petraus
kas. , •

O jėgų jam dar netrūk
sta. Nors sidabro garba
nos dengia menininko gal
vą ir jis nebeužilgo minės 
savo septyniasdešimtmetį, 
bet kai tik vėl užsimezga 
kalba apie teatrą, Kipro 
Petrausko akyse sulieps
noja kūrybinė aistra ir po
lėkiai. Jis džiaugiasi ta
rybinio gyvenimo pasieki
mais, jaunatviškai kalba 
apie naujų operos ir bale
to rūmų statybą, kuriuose 
jo išugdyta karta parodys 
liaudžiai savo sugebėjimus 
ir talentus.

Kipras Petrauskas — 
įžymus mūsų menininkas 
yra kilęs iš liaudies.

ŽlNIOSlšŪEfuVOS
Liaudies talentų apžiūra

RADVILIŠKIS, kovo 31 d.- 
Čia pasibaigė keturias dienas 
trukusi rajoninė meninės sa
viveiklos apžiūra. Joje daly
vavo 29 kolektyvai — dau
giau kaip 700 saviveiklininkų. 
Apžiūroje pirmą kartą pasi
rodė 13 naujų kolūkinių me
ninės saviveiklos ratelių.

Pirmąją vietą iškovojo Čer- 
niakovskio vardo žemės ūkio 
artelės saviveiklininkai. Jie 
parodė J. Paukštelio pjesę 
“Vaiduokliai.” žiūrovai karš
tai sveikino liaudies šokių 
ratelio pasirodymą. Šokėjų 
grupė, kurios jauniausiajam 
dalyviui yra 53 metai, pui
kiai pašoko “Kadrilių,” “Ku
bilą” ir kitus liaudies šokius.

Su dideliu pasisekimu taip 
pat pasirodė “Šušvės,” ‘fKe
lias į šviesą,” Radviliškio si
likatinio stiklo fabriko ir ki
ti meninės saviveiklos kolek
tyvai.

Lietuvos menini nkai apilovanoti 
ordinais ir medaliais

(Tąsa iš praeito Meno-Lit. skyriaus)
94. M1NEVIČIENĘ Teodorą, Jono d.—dai

lininkę.
95. MILIŪNĄ Viktorą, Viktoro s.—rašytoją.

96. MURAšKA LeOnidą, Adomo s.—Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos solistą.

97. NOSEVIČIŪTĘ Stefaniją, Kazio d. — 
Lietuvos TSR Valstybinio dramos teatro ar
tistę.
98. OLEKIENĘ-JOVAIŠAITĘ Jadvygą, Pra
no d-—Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto 
teatro baleto solistę.

99. OLENEVA-FERšTENFELDA Grigori- 
jų Moisiejevičių — Vilniaus rusų dramos te
atro direktorių.

100. OLŠAUSKĄ Miką, Miko s.— Lietuvos 
TSR Vaystybinio operos ir baleto teatro or
kestro artistą.

101. PADLECKĮ-1NDRA Juozą, Stanislovo 
s.—Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistą.

102. PAPLAISKA Juozą, Juozo s.—Klaipė
dos dramos teatro artistą.

103.. PORAKAITĘ Laimą, Juliaus .—Kau
no muzikinio dramos teatro artistę.

104. PAULIUKĄ Joną, Petro s.—Liet. TSR 
Valstybinio operos ir baleto teatro dekoraty
vinio cecho vedėją.

105. PIKELI Antana, Felikso s. — LietuvosV *7

TSR Valstybinio dramos teatro artistą.
106. PLATUŠAITĘ Emiliją, Jono d.—Klai

pėdos dramos teatro artistę.
107. POTAŠINSKIENĘ Janiną, Mykolo d. 

— Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Vy
riausios radijo informacijos valdybos vokali
nio ansamblio artistę.

108. PUZANAUSKA Aleksą, Vinco s. — 
Šiaulių dramos teatro artistą.

109. RAGAUSKAITĘ-KULINK1ENĘ Al
dona, Eduardo d. — Kauno muzikinio dramos 
teatro solistę.

110. RAPALIENĘ Stasę, Balio d.—Kauno 
muzikinio dramos teatro .solistę.

111. RASTEIKAITĘ Mariją, Petro d. — 
Kauno muzikinio dramos teatro artistę.

112. RAČKAUSKA Leonardą, Vytauto s.— 
Liet. TSR Valst- dainų ir šokių liaudies an
samblio šokių grupės artistą.

113. RAUBAITĘ Birutę, Vinco d..—kAuuo 
muzikinio dramos teatro artistę.

114. RAMANAUSKIENĘ Jadvygą, Antano 
d.—-cirko artistę.

115. RIMKEVIČIŲ Vytautą, Jurgio s. — 
Kauno muzikinio dramos teatro solistą.

116. ROZENTALĮ Maušą, Jankelio s.—dai
lininką.

117/rOZGAITĘ BARBORA, Domo d.—Se
dos rajono “Lenino keliu” kolūkio liaudies šo
kių kolektyvo vadovę.

118. RUMINAVIČIŪTĘ-PAULIKAITIE- 
NĘ Veroniką — Kauno jaunojo žiūrovo teat
ro artistę.

119. RUTKAUSKIENĘ Emiliją, Prano d. 
—Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro kostiumų cecho vedėja.

120. RUTKEV1ČIŪTĘ Jadvygą, Jono d.— 
Liet. TSR Valstybinio dramos teatro grimuo
toją.

121. RUZGAITĘ Aliodiją, Vinco d.—Liet. 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro bale
to solistę-

122. SAMUITĮ Povilą, Povilo s.— Lietuvos 
TSR Valst.- dainų ir šokių liaudies ansamblio 
liaudies instrumeitų orkestro koncertmeisterį.

123. SATKŪNA Antaną, Juozo s.—Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro ope
ros solistą.

124. SERBENTĄ Viktorą, Andriaus s.— 
Liet. TSR Kultūros ministerijos Vyriausios 
radijo informacijos valdybos simfoninio or
kestro artistą.

125. SERVĄ Praną, Jono s.—Lietuvos T. 
S.R. Valstybinio dainų ir šokių liaudies an
samblio liaudies instrumentų orkestro artistą.

126. SIMONAITIENĘ Genovaitę, Juozapa
to d.-—Liet. TSR Valstybinės filharmonijos 
choro artistę.

127. SKIRBUTIENĘ-GEDŽIŪNAITĘ Ju
liją, Petro d. — Lietuvos TSR Valstybinės 
filharmonijos choro artistę.

128. STAKULĮ Stasį, Juliaus s. — Lietuvos 
TSR Valstybinės filharmonijos choro artistą.

129, STANKŪNAVIČIŪTĘ Reginą, Kazio 
d.— Lietuvos TSR Valstybinio operos ir bale
to teatro baleto artistę.

130- STANKUTĘ Vladislavą, Antano d. 
—cirko artistę.

131. STULPINĄ Mečislovą, Benedikto s.— 
Kauno mizikinio dramos teatro scenos in
spektorių.

132. ŠALKEVIČ1Ų Kostą, Adomo s.— Liet. 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro cho
ro artistą.

133. ŠALTĮ Vladimirą l’stinovičių — Vil
niaus rusų dramos teatro artistą.

134. ŠMITA Juozą, Stasio s— Kauno muzi--
kinio dramos teatro solistą. >...

135. ŠRUBĖNAITĘ Salomėją. Jono d. — 
Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos rho-^ 
ro artistę-

136. ŠVE1KAUSKAITĘ Leokadiją, Domo 
d.— Lietuvos TSR Valstybinio operos ir ba
leto teatro artistę.

137. TAM UTĮ Ričardą, Kazio s.— Kauna 
politechnikos instituto studentų šokių ratelio 
vadovą.

138. TARVAlNl Joną, Juozo s.—Liet. TSR 
Valstybinio operos ir baleto teatro choro ar
tistą.

139. TAUTKEVIČ1Ų Vladą, Petro s. — 
Šiaulių dramos teatro artistą.

140. ' TAUTRIMIENĘ-KAPTIUK Nadieždą 
Nikolajevną — Lietuvos TSR Valstybinės fil
harmonijos choro artistę.

141. TIŠKEVIČIŲ Vincą, Juozo s.— Liet. 
TSR Kultūros ministerijos Vyriausiosios ra
dijo informacijos valdybos simfonijos orkest-

. ro artistą-
142. TOLKUTĘ-GABRėNIENĘ Genovaitę, 

Stasio d.—Kauno muzikos dramos teatro ar
tistę.

143. TAMULEVIČIŪTĘ Reginą, Kipro d. 
—Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto teat
ro operos solistę.

144. TAMULEVIČIŪTĘ Ada, Kipro d. —- 
Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
baleto artistę.

145. URBA Joną, Jobo s.- Liet. TSR Vals
tybinio operos ir baloto teatro orkestro ar
tistą.

146. URVELĮ Joną, Petro s.—Liet. TSR 
Valstybinio operos ir baleto teatro choro ar
tistą.

147. VAITKUTĘ Aldoną, Leopoldo d- 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistę.

148. VAITKEVIČIŲ Balį, Mykolo s.—Liet. 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro buta
forijos cecho vedėją.

149. .VANCBVimŲ Henriką, Prano s. —> 
Kauno muzikinio dramos teatro dramos tru
pes vyr. režisierių.

’ 150. VASAITĮ Stasį, Juozo s.— Kauno jau
nojo žiūrovo teatro artistą.

151. VAS1LIAUSKA Aleksandrą, Aleksan
dro s—Liet- TSR Valstybinio operos ir bale
to teatro operos solistą.

152. VENCKUTĘ Vandą, Juozo d.—-Šiau
lių dramos teatro artistę.

153. VILKAUSKA Leoną, Petro s.— Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
orkestro artistą.

154. VIŲKEVlčIŪTĘ Mariją, Ayeksandro 
d.—Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro baleto artistę.

155. VILUTJ .lomi, Jono s’.—Lietuvos TSR 
Valstybinio dramos teatro dailininką.

156 VYšNIAUSKA Vladą, Antano s.—KaUr 
no muzikinio dramos teatro pastatymų dalies 
vedėja. . ,

157. ' VITKAUSKĄ Romualdą, Vaclovo s’.— 
Kauno muzikinio dramos teatro artistą..

158. ZAKAŽAUSKA Alfonsą, Alfonso s — 
Liet. TSR Valst. operos ir baleto teatro elek
tromonterį.

159. ZELČIŲ Leonardą, Jono s. — Kauno 
muzikinio dramos teatro artistą.

160. ZUBĖNA Juozą, Antano s.— Šiaulių 
dramos teatro artistą.

161. ŽADEIKJ Aleksą, Mateušo s.—Klai
pėdos dramos teatro artistą.

162. ŽENSTAVIČIŲ Mykolą, Aleksandro 
s.—Liet. TSR Kultūros ministerijos Vyriau
siosios radijo informacijos valdybos orkestro 
artistą.

163. ŽITKEVIČIŲ Augustą, Kazio s.—Liet; 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro cho
ro artistą.

164. ŽUKLĮ Leoną, Prano s.— skulptorių.
165. ŽVIKA Liudviką, Antano s.—Lietuvos 

TSR Valstybinio operos ii’ baleto teatro choro 
artistą.

(Pabaiga)

Konservatorijos išlei
džiamuosiuose egzaminuo
se Kipras Petrauskas su 
dideliu pasisekimu dai-

3 pusI.—Laisve (Liberty) -šeštadien., Baland.-April 24, 1954 mindžioję

operų.
Vokiškosios okupacijos 

metais K. Petrauskas pri
verstas gyventi kaime. Kai 
nustojo lietuvišką žemę

hitleriniai gro

Susitikimas su rašytojais
TAURAGE, kovo 31 d. •—* 

Rajono kultūros namuose įvy
ko literatūros vakaras. Ra
šytojas A. Gricius pasidalino 
savo įspūdžiais iš lietuvių Ii-

teratūros ir meno dekados 
Maskvoje.

Apie lietuvių literatūros ir 
meno dekados Maskvoje 
reikšmę tolesniam lietuvių ta
rybinės literatūros ir kultūros 
vystymuisi kalbėjo rašytojas 
Eugenijus Matuzevičius.

Poetas J. Marcinkevičius 
paskaitė savo eilėraščius.

Literatūros vakare savo kū
rybą taip pat skaitė vietos 
pradedantieji rašytojai B. 
Baltrušaitytė, Ad. Rimkus, J. 
Gečaitė, B. Jagminas ir kiti.

Pirmieji diplominiai darbai

Vilniaus Valstybiniame uni
versitete vyksta diplominių 
darbų gynimas. .Tau įvyko 
pirmieji diplominių darbų gy
nimai Istorijos-filosofijos, Tei
ses ir kituose fakultetuose. 
Prasidėjo žurnalistikos speci
alybės pirmosios studentų 
laidos diplominių darbų gy
nimas. Diplominius darbus 
apgynė studentai R. Budrys, 
M. Liubeckis ir H. Zienavi- 
čius.

Seminaras saviveiklos ratelių 
vadovams ’ ■"

VILKIJA. — Rajono kultū
ros namuose įvvyko liaudies 
šokių ratelių bei d ra moss ra
telių vadovų seminaras, kuria
me dalyvavo rajono kolūkių 
bei mokyklų saviveiklos ra-' 
telių vadovai. Kauno tarpra
joninių liaudies kūrybos na
mų konsultantas K. Kala- 
sauskas davė eilę metodinių 
nurodymų. Seminaro daly
viai pasidalino darbo aptyri- 
mu. J. Klima i t is<

< OHM



* i-'*’" Cleveland, Ohio
LLD 15-tos APSKRITIES 

KONFERENCIJOS 
PROTOKOLAS

LLD 15-tos Apskrities me
tine konferencija įvyko ba
landžio 4 d., 1954 metais, 
Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė Ap
skrities Komiteto pirmininkė 
Ona Gendrich 10 valandą ry
te. Į mandatų komisiją pa
kvietė J. Krasnicką, J. Rūbą 
Ir S. Kaziulioni. Iki manda
tų komisija sutvarkė manda
tus, pirmininkė pakvietė po 
vieną narį nuo kuopos tarti 
po keletą žodžių. Kalbėjo J. 
Žebrys, P. Nemura, J. Rūbas 
ir J. Stripeika. Mandatų ko
misija raportavo, kad delega
tų randas: 9 nuo 22-ros kuo
pos, 2 nuo 51-mos kuopos ir 9 
nuo 190-tos kuopos. Viso 20 
delegatų. Prie to dar buvo 
suteiktas sprendžiamas balsas 
nariams Apskrities Komiteto, 
kuris susideda iš 7 narių. To
kiu būdu konferencijoje su 
sprendžiamais balsais dalyva
vo 27.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas P. Nemura, J. N. Si
mans sekretorium ir P. Nemu- 
rienė laiškų ir raportų skai
tymui. Į rezoliucijų komisiją 
Išrinkti J. Krasnickas. S. Iva
nauskas ir Juozas Petraus.

Skaitytas protokolas iŠ pra
eitų metų konferencijos ir 

TINKAMAI ATŽYMĖKIME DIENRAŠČIO LAISVES 

35-RIŲ METŲ SUKAKTĮ 
SUKEIKIME $10,000 FONDA 

35-rių metų sukakties proga užtikriname dienraščiui Laisvei , 
gyvavimą 1954 metais. Visi aukokime sukėlimui $10,000 fon
do! Įrūdykime-faktu, jog branginame apšvietą ne tik savo sielos 
geismu, bet ir finansais. Aukokime kiek išgalėdami stambesnė
mis sumomis, kad lengviau ir į paskirtą laiką sukelti fondą.

Prašome Organizacijų Talkos
$10,000 yra stambi suma pinigų. Ją sukelti reikia didelės tal
kos. Todėl prašome organizacijų ruošti pramogas fondo sukė
limui ir prašome paskirų asmenų rinkti aukas tam tikslui. Rū
pinkimės ir darbuokimės, kad tikslas būtų atsiektas. Darbuoki
mės plačiai ir energingai. Nepraleiskime nė vieno padoraus 
žmogaus nepaprašę aukų.

> Duokime po Dolerį už Išgyventus Metus
* •

Jau matėme prietelių, kurie aukojo po dolerį už išgyventus me
tus, tai yra aukojo $35.00. Puiki iniciatyva! Geriau uždirban
tieji turėtų remti tą iniciatyvą — paaukoti po $35.00. Jaučia
me pasireiškimą nedarbo. Aišku, kad daugelis skaitytojų ne
galės po daug aukoti į fondą. Todėl būtų gražu, kad išgalin- 
fieji pasirodytų stambesnėmis aukomis.

Per 3 Mėnesius Turime Sukelti $10,000
Fondo sukėlimui vajus prasidės su 15 diena balandžio ir baigsis 
su 15 diena liepos. Per tuos 3 mėnesius turime sukelti $10,000. 
Tikrai stambi suma pinigų. Didelis ir sunkus sukėlimo darbas. 
Tačiau tiek reikia ir be to vargiai išsilaikytų dienraštis. Todėl 
visi turėsime po daugiau aukoti ir pasiryžusiai darbuotis atsie- 
kimui tikslo.

Turime Gauti ir Naujų Skaitytojų
Labai svarbiu reikalu turime pasistatyti sau gavimą -Laisvei 
naujų skaitytojų bėgiu šių 3 mėnesių. Svarbu yra gavimas 
aukų, bet gavimas naujų skaitytojų yra svarbiausias dalykas. 
Naujai užsisakiusieji Laisvę džiaugiasi žiniomis iš Lietuvos. 
Kalbinant užsisakyti Laisvę reikia priminti, kad joje yra daug 
gerų žinių, iš Lietuvos.

Nelaukite iki Kas Paprašys Aukoti
Ne visur rasis aukų rinkėjų, o kur ir bus jų, visti-ek visų jie 
negalės apeiti ir paprašyti aukų. Todėl nelaukite kol kas jūsų 
paprašys aukoti, bet aukokite savo iniciatyva. Prisiųskite savo 
auką tiesiai į Laisvę. Nelaukite vajaus pabaigos, aukokite da
bar.

LAISVE
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
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priimtas kaip skaitytas.
Skaitytas pasveik i-n i m a s 

konferencijai nuo LLD Centro 
Komiteto, kartu su patari
mais ir p a a i š k i nimu apie 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos reikalus. O, žino
ma, svarbiausiu reikalu yra 
sukėlimas pinigų apgynimui 
m ū s ų apšvietos Draugijos. 
Viskas konferencijos priimta 
vienbalsiai.
Apskrities Komiteto raportas 

už 1953 įmetus

Komitetas atlaikė 3 susirin
kimus, surengė pikniką ir pa
žino n į su vakariene. Visas 
pažmonio pelnas ir dar $10 
iždo buvo pasiųsta į Centrą 
apgynimui Draugijos. Suren
gė konferenciją ir patiekė 
pietus delegatams ir svečiams.

Pasiuntė delegatą į LLD 
speciali suvažiavimą aptari
mui priemonių apginti užpul
tą mūsų apšvietos Draugiją. 
Grįžus delegatui iš suvažia
vimo, Komitetas pasirūpino 
sušaukti apskrities kuopų 
.bendrą susirinkimą išklausy
mui delegato raporto ir pa
tiekė vaišes bendro susirinki
mo dalyviams.

LLD 57 kuopa likvidavosi 
su minčia, kad jos nariai pri
sidės prie bent kurios iš gy
vuojančių kuopų, kuri iš jų 
bus kuriems patogesnė. Bet, 
kaip iš tikrųjų dabar pasiro

do, tai nė' tik eiliniai nariai, 
bet ir buvusi LLD 57 kuopos 
valdyba nesiskubina ateiti j 
gyvuojančias kuopas. Todėl 
Apskrities Komitetas nusita
rė dėti pastangas, kad nei 
vienas LLD 57 kuopos narys 
nepasiliktų lauke mūsų ap
švietos Draugijos, kuri davė 
tiek daug progų pažengti pir
myn.

Mirė Apskrities Komiteto 
firi. sekretorius Povilas Ku
ru lis. Jo vieton išrinktas J. 
žebrys.

Komitetas 1953 metais iš- 
aukojo apšvietos reikalams 
$110. Ižde, su pabaiga 1953 
metų, turėjo $69.42.
Apskrities kuopų raportai už 

1953 metus
LLD 22 kuopa atlaikė tris 

susirinkimus, naujų narių ga
vo 3. Mirė 2 nariai: Vincas 
Jankauskas ir Jonas Marti
šius. Gėlių vainikai nupirkti 
abiems. Pabaigoje 1953 me
tų turėjo 75 užsimokėjusius 
narius. Turėjo du parengi
mus, kurie davė pelno $166.- 
74. Išaukojo apšvietos labui 
$120. Pardavė 30 Vilnies Ka
lendorių. Ižde turi $220.

šiemet 22 kuopa jau turėjo 
vieną parengimą, paaukojo 
geriems tikslams $25. Mirė 
narys Juozas Gurklis. Sekre
torius Julius Krosini

LLD 51 kuopa: Turėjo 3 
susirinkimus, gavo 2 naujus 
narius, pabaigoje 1953 metų 
turėjo 14 narių ir pardavė 7

Vilnies Kalendorius. Apšvie
tos tikslams išaukojo $80. Iž
de turi $187.03.

šiemet 51 kuopa jau gra
žiai paaukojo apšvietos reika
lams ir jau visi nariai užsi
mokėjo duokles už 1954 me
tus. Sekretorius Jonas Rūbas.

LLD 190 kuopa: Turėjo 5 
susirinkimus, vieną paskaitą, 
naujų narių gavo 3, senų na
rių iš priežasties mirties nu
stojo 3. Mirė: Simonas Yo- 
cius, Kaziūnė Salen ir Eva Si- 
mans. Su pabaiga 1953 me
tų turėjo apsimokėjusių narių 
83. Pardavė 35 Vilnies Ka
lendorius, išaukojo apšvietos 
reikalams $135. Pabaigoje 
195.3 metų ižde turėjo $105.- 
61.

šiemet 190 kuopa jau turi 
51 užsimokėjusį narį, gavo 2 
naujus narius ir išpardavė 35 
Vilnies Kalendorius. Sekreto
rius J. žebrys.

Apskrities Komiteto ir kuo
pų raportai tapo priimti vien
balsiai.

Nutarimai
Nutarta įvesti' kuopose pla

tesnį draugiškumą: Nariui 
susirgus ar atsitikus kokiai 
nelaimei, kuopos valdyba pri
valo paskirti porą lankytojų 
tokį narį atlankyti, suteikti 
užuojautą ir draugiškai pa
tarnauti sulyg geriausia išga
le.

Nutarta surengti pikniką 
gegužės 23, draugų Rūbų 
ūkyje.

Nutarta paaukoti $50.50 
apgynimui u ž p u 11 o s mūsų 
Draugijos ir po $5 Laisvei ir 
Vilniai.

Rezoliucijų komisija paga
mino 3 rezoliucijas: Užgyri- 
mui šių metų leidžiamos kny
gos; už gynimą mūsų Drau
gijos ir už savišvietą. Rezo
liucijos tapo priimtos vienbal
siai.

Išrinktas Komitetas 1954 
metams iš sekamų draugių ir 
draugų : Ona Gendrich, Ma
riutė Gedaminskienė, Agnes 
Palton, Petrė Nemurienė, Ju
lius Krasnickas, J. žebrys, Jo
nas Stripeika ir J. N. Simans.

Sekančiai konferencijai vie
ta ir laikas palikta nustatyti 
Apskrities Komitetui.

Konferencija baigėsi 1-mą 
valandą po pietų.

P. Nemura, pirm.
J. N. Simans, sekr.

• “
Paskaitos skaitymas

Delegatams ir svečiams pa
pietavus ir sumetus $58, iš 
'kurių likusieji nuo padengimo 
pietų lėšų $20.46 pridėti prie 
Draugijos apgynimo aukų, 
buvo skaityta gana ilgoka pa
skaita iš Istorijos Klasių Ko
vų Amerikoje.

J. N. S.

Jaunimas šaukia visus 
į gegužinę taikai

Darbininkų Jaunimo Lyga 
mieste paskleidė 15,000 lape
lių, šaukiančių visuomenę da
lyvauti darbininkų šventės 
Gegužės Pirmos minėjime ge
gužės 1-mą, Union Square, 
New Yorke.

Lapel y j e j a u n i m as atsa ko, į 
vice-prezidento Nixono kalbą, 
sekamai:

“Ne, dėkui, pone NixonoI 
Mes nenorime būti siunčia
mais į naują Korėją lndo-Ki- 
nijoje.” Toliau pareiškia, kad 
jaunimas nori ne mirties, bet 
ateities ir kad ateitis galima 
tiktai taikoje:

“Mes norime, kad mūsų 
valdžia paliautų grąsinti bai
sia- Il-bomba, o darbuotųsi už 
taikos sutartį su Tarybų Są
junga, Kinija, Anglija ir 
Erancija, kuomet jie susirinks 
Genevoje balandžio 26-tą.”

Jaunimas žada tą savo pa
geidavimą aprodyti masiniu 
dalyvavimu gegužinės de
monstracijoje, kurios vyriau
siu šūkiu yra reikalavimas 
taikos.

/

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 žavejanti 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.

--------------i e---------------

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.

M

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 paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. 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 amžių. 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.

Phillip Schulman, 66 metų, 
rastas pakaruokliu savo bu<- 
te, Bronxe.

New Yorkčįf autobusas su
žalojo pėstininką Kassoff, 60 
metų.

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



ALDI D REIKALAI
FINANSINĖ ATSKAITA l Ž 

SAl S/ VASARJ IR KOV K. 1951 
’Jilauk •as Sausio mėnesį, 1951 m.

Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 
Pav. Tampa. Florida, už liter. $1.00 
Pav. Lockport. N.Y., už. liter. $3.85 
133 Camden. N. J., duokles $16.5(1

1 Brooklyn, duoklės $2.00
57 Cleveland. Ohio, auka $75.00 

Pav. Detroit, Mich., už literal. $4.00
20 Binghamton. N. Y., auka 25.00

I Brooklyn, duokles 2.35
Pav. Royalton. Ill., duoklių 2.00 

auka 1.00
Pav. Tacoma, Wash., duoklių 2.00 
Pav. Clyde Alta. Canada, dkl. 2.0(1 
Pav. Athol, Mass, duoklių 4.00 

auka 2.00
Pav. Los Angeles. Cal., auka 25.00 
Nuo grupės iš Livingston, auk. 12.00

79 Chicago, III., duoklių 28.06 
Aukų 7.0(1

2 So. Boston. Mass., duoklių 81.25 
32 New Haven, Conn.. aukų 28.70

187 Chicago, III., duoklių 31.50 
Aukų 30.00

Kovo mėnesį viso įplaukė: $1,130.2?

Sausio, Vasario ir Kovo įplau
kos $2,507.30

Sausio mėn. išmokėta 1951 m.: 
“Šviesos" redakcijos išlaidos $15.00 
K. Petrikienei už knyg. pers. $1.96 
Knygiaus-sekretoriaus išlaidos 50.00 
Štampų pirkta po 1c už .. 1.06'
Vilnies Kalendoriuje skelbimas 25.(X1

dino svetaines. Tada mes ga
lime nuvažiuoti į kitus neto- 

j limus miestus ir ten pasilinks
minti. Dar kita — dabar pa- 

j vasaris, medžiai sprogsta, 
. ankstyvosios gėles jau žydi, o 
iki gegužės 2-ros sodai taip 

. pat sužydės. Tai dus malo
nu pamatyti soduose žydin
čius medžius, pasivažinėti ir 
nuvažiavus pasilinksminti, pa
simatyti su kitų miestų drau
gais.

Kvieslys koresponden LclS

CHICAGOS ŽINIOS

Viso išmokėta sausio mėn. $92.96

Sausio mėnesį viso įplaukė S627.3C

188 Detroit. Mich., duoklių 37.25
207 Hart. Mich, duoklių 8.0(1
110 Rochester, N. Y., duoklių 23 5(:
185 Richmond Hill, duoklių 20.75

1 Brooklyn, N. Y., duoklių 2.25
74 New Kensington, duoki. 20.75
35 South Bend, 111., duoklių 19.00
74 New Kensington, auka 1.00
24 C. Brooklyn, N. Y., duoklių 12.5c

1 Brooklyn, duoklių 1.00
147 Brooklyn, duoklių 12.75

auk ų 3.00
146 Chicago, III., duoklių 51.7'

b Aukų 10.00
52 lAUroil. Mich . duoklių 18.75
19 Chicago. III., duoklių 51.50

mj (’leveland. Ohio, duoklių 12.75
32 New Haven. Conn , dkl 26.2*
59 Strabane, Pa., duoklių 10. Il

198 Oakland. Cal . duoklių 39.75
Pav. Girardville. Pa., literal. 1 06

Vasario mėn. išmokėta:
Randa už knygynų ir raštinę už 
sausį, vasarį ir kovų ....  60.00
Knygiaus-sekretoriaus išlaidos 50.0(1 
Štampų pirkta po 2c už 1.0(i
Laisvei už prenumeratų 8.06
Pirm. C. Staneslow kelionė du

sykiu į New Yorką ir vieną 
syki j Washington;} . 39.00

Į Legaliam patarėjams Washing
tone. Forer & Rein 1.000.()(

Legaliam patarėjui New Yorke, 
Mr. L Needleman 50

i

' Viso vasario mėn. išmokėta $1,208.00

Kovo mėnesį išmokėta:
Spaustuvei už. "šviesos” No. I 

at spaudimų ................... 410.35
Už laiškų atspaudimų kuopoms 7.21 

' Pirkta knygų “Burning Valley”
10 egzempliorių 22.00

Knygiaus-sekr. išlaidos ......... 50.00
Štampų pirkta po 2 centus už 1.06 
Post Office už antri) pakeitim. .75

Viso išmokėta kovo mėn. $191.31Vasario mėnesio įplaukos:

79 
Pav.

Chicago, Iii., duokles $31.25
Elm. Grove.,AV'. Va.. dkl. 2.00

auka 
Ii I ('rat ūr;

1.00
a .50

Pav. Queens Village. "N. Y. dkl. 2.00
Pav. Chicago. 111. literatūra 3.OI'
7-ta Apsk., Mass, vaisi . auka 10.01
Pav. Pittsburgh. Pa., duoklės

Auka
2.0! 
5:01!

94 Kenosha. Wis.. » duoklių
A uka

24.25
6.00

Pav. Halley. N. Y., literatūra 1.00
55 Brooklyn. N. Y., auka 25.00

1 Brooklyn. N. Y., duoklių I 1.25 
Pav. Spring Valley. UI. duoki. 2.00

Sausio, vasario ir kovo mėne
siais išmokėta ............. $1,792.27

SUTRAUKA:

įplaukti turėta
Išmokėta

$2,507.36
$1.792.27

Lieka
Balansas nuo gruodžio 

šio, 1953 m.
Dabar yra L.L.D. ižde

$715.03 
mėne-

$2,162.46
$2,877.13

Pinigai dalinasi taip:
Apsigynimo reikalams yra $833.25
Knygų leidimui ir organizaci

jos reikalams yra .... $2.011.18
Auka 1.00 

6 Brockton. Mass., duoklių 36.60 
Pav. Bulpitt, 111., duoklių 2.00 

Auka 1.0(1 
24 C. Brooklyn. N Y., duoklių 2.0(1 

Pav. Fitchburg. .Mass, duoki. 2.00
Auka 1.00 

Jono Urbono po mirties paliki
mas knygų leid., B'klyn $300.06 j 

Pav., Jamaica. N. Y., duoklės 2.00 
185 Richmond Hill 1 1.50 !

A Aukų .69 :

1 AL Chicago. III., duoklės 19.75 j 
Pa* Sioux City, Iowa, literal. 1.00 
Pav. Richmond Hill., N. Y., dkl. 2.00 

39 Scranton, Pa., duoklės 31.75
Auka 5.0(1

Pav. Lake Warth. Fla., duoki. 2.00 
Auka 3.00 

92 Cicero. III., duoklių 27.00

A.L.D.L.D. Iždininkas, Paid Bedus 
Sekretorius, John Grybas.

Viso per vas. mėn. įplaukė $719.78 

Kovo mėnesį įplaukos;

188 Detroit. Mich. duoklių 25.25
Pav. Jersey City. N. J._ liter. 1.06

1 Brooklyn. N. Y, duoklių 2.00
Pav. New York, N . Y., duoki. 2.10
66 Grand Rapids. Mich., dkl. 22.5i

209 Trenton, N. J., duoklių 8.40
97 Plymouth. Pa. . duoklių 15.0(1
85 Haverhill. Mass., duoklių 1.06
52 Detroit, Mich. . duoklių 39.00

Auka 3.00
Pav. Brooklyn. N. Y., duoklės 2.00

38 Stevensville, Mich., duoki. 19.25 
Aukų 29.0(

104 Chicago, III., duoklių 30.00
1 Brooklyn. N. Y , duoklių 12.25 

Pav. Athol. Mass., auka 5.0(
Pav. Flushing. N. Y., duoklių 2.50

Auka 12.56 
148 W. Frankfort, III., duoklių 10.50 
15-ta Apskr.. Cleveland, auka 10.0( 
182 Maywood, III., duoklių 8.16 
136 Harrison, N. J. duoklių 32.00

Aukų 8.00
Miami, Fla., aukų 11.00

PX Atikohan, Canada, duoki. 2.00 
21 Windsor, Canada, auka 20.00 

Pav. Darrielson. Conn., duoklių 2.00
Auka 3.56

Literatūra 4.50
63 Bridgeport, Conn., duoklių 45.25
37 Lawrence. Mass., duoklių 34.00
38 Waterbury, Conn , aukų 17,00 

Pav. Bothlcham, Pa., duoklių 4.00

štai L.L.I). kuopos, kurios jau yra 
Garbės surašė 1951 melais:

Pirma, 133 kp., iš Camden. N. J.
Antra, 207 kp.. iš Mart. Mich.
Trečia. 74 kp., iš New Kensington, 

Pa.
Ketvirta, 35 kp., iš South Bend, 

Indiana.
Penkta, 59 kp., iš Strabane, Pa.
59 kuopa pralenkė 1953 motus, 

gaudama 2 naujus narius.
Sausio mėnesį gauta lik nuo 17 

kuopų duoklių, jų tarpi' 5 kuopos 
stovi garbės sąraše. ,

Vasario mėnesį įstojo į garbės są
rašą 209 kuopa iš Trenton, N. .1, 
Gauta duoklių tik nuo 11 kuopų.

Kovo mėnesį įėjo į garbės sąrašą 
šios kuopos: 218 kp.. iš Scottville, 
Mich, ir 166 kp., iš Stamford, Conn.

Duoklių gauta nuo 23-jų kuopų 
ir 27-nių pavienių.

Reikia būtinai daugiau pasirū
pint. kad nariai visi pasimokeių su
ko narines duokles. Taipgi reikia 
būtinai kaip ką surengti organiza
cijos apsigynimui.

Meldžiu visas L.L.D. kuopti val
dybas pasidarbuoti, išrenkant duok
les iš visų L.L.D. narių.

Taipgi yra labai svarbu, kad na
riai. persikeldami j naujas vietas 
gyventi, naujus antrašus prisiusiu- 
mėt L.L.D. Cent ran.

Geriausio pasisekimo darbuotis 
organizacijos si iprinimui!
t L.L.D. Centro Sekr.,

Jonis Grybas.

OaMand, CaJ.
Balandžio l d. turėjome ba

lių su pietumis pas Jankaus
kus, gražioje vietoje, siūboje 
ir iš lauko puses tarp žaliuo
jančių medelių ir gėlių. Mo
zūraites. gerai patyręs virėjas, 
sykiu ir gaspadinūs prirengė 
skanius pietus. Atsilankė sve
čių iš San Francisco, Oaklan- 
do ir San Leandro, šiek tiek 

' liko pelno, bus sunaudotas ge- 
I riems tikslams.

Balandžio 9 d. turėjome 
LLD kuopos susirinkimą pas 

j Burdus. Išrinkta komisija 
surengti pikniką. Nutarėm 
paaukoti $25 Vilnies šėrinin- 
ku suvažiavimui pasveikinti. 
Oaklandas neatsilieka nuo ki
lų kolonijų,—kur tik yra rei
kalas, ten aukojame.

Po susirinkimo Burdai ska
niai pavaisino maistu ir gėri
mais. Tariame jiems ačiū!

Dar yra keletas ligonių

S. B. Karosienč po sužeidi
mo busu buvo ligoninėje apie 

j savaitę. Parvežus namo, tu
rėjo ratukų kėdėje važinėtis. 
Gėliau daktaras atėmė veži
muką, tad reikia vaikščioti 
ant kriukių. Prabėgo 8 ar 9 
savaitės, turės mesti kriukius 
ir pradėti vaikščioti savomis 
kojomis. Bet dar ims laiko, 
iki pilnai bus sveika. Tačiau 

■ ii visada pasitinka draugus 
su linksma šypsą, kad ir turi1 
daug* skausmų po tos baisios 
nelaimės. ,

W. ir Helen -Jacobs nesvei
kuoju. Taipgi ir A. Kalvai-j 
Lis dar nėra stiprus po “stro-i 
ko.”

’Nugirdau, kad M. Alvinie-j 
nė susirgo. Ji randasi namie, 
G-”>() Hamilton St., San Fran
cisco, Kurie arčiau gyvena
te, atlankykite. Abu Alvi- 
nai yra veiklūs ir malonūs 
tarp mūsų visų. Linkime' vi
siems greit būti sveikais ir 
darbuotis toliau.

Viso gero velijanti jums,
G. ir E. Lapenai

Aplankius sergantį Valančių
Praėjusį ketvirtadienį švel

naus vėjelio glostomas pasi
leidau į Billings Memorial 
Hosiplal. Penkios minutės po 
2-ros aš jau spaudžiau Leo- 
nuko Valančiaus ranką. Jo 
kambarys 424 nepaprastai 
švarus ir gražus. Išrodo, kad 
čia koks milijonierius būtų 
slauginamas, kaip pačiame 
gydyme ir apžiūrėjime. Ge
resnių aplinkybių niekur ne
galėtumei rasti.

Valančius dvasiniai atrodo 
stiprus ir i vilties žvaigždutę 
įsikibęs laikosi.

Antradienį Pranas Mocka- 
petris atlankė ir atvežė iš sa
vo darželio ką tik pražydu
sių geltonų gražiu gėlių. Ant 
Leonu ko staliuko tos gėlės da
ro malonų antspalvį.

Stasys -Smitas, kai buvo at
vykęs i kankliečįų puotą, man 
prisiminė: “Jūs, chicagicčiai, 
dabar rūpinkitės mūsų Leo- 
miku.” Tikrai tai]) ir darome.

R. Š.

I i

Ketveri metai nuo Pečiuko 
mirties

Balandžio 17 sukako 4 me
tai, kai staiga nuo širdies li
gos mirė Jonas P e č i u k a g 
(Post). Jisai buvo narys pro
gresyvių organizacijų, taipgi 
Atolus dienraščio “Vilnies rė
mėjas. 1

Alminai Jonas buvo geras 
žmogus. Gerai išsilavinęs vi
sokius darbus prie namų re- j 
montavimo, prižiūrėjo, jei 1 
kam kokis nesmagumas tai- Į 
kėši, užteko tik paminėti apie ■ 
tai Jonui ir jis atskubėjo pa
galbon.

Vienu tarpu jis buvo darbš
tus dženitorių unijoj, kai ėjo 
kova prieš gengsterinius lyde
rius. Jam ir kitiems teko nu
kentėti. Bet unija pagalios 
buvo apvalyta nuo tų elemen
tų.

Velionis paliko žmoną Ka
trina ir du sūnus ir marčias i 
bei anūkus. Vilnietis I

NEWARK, N. J.

BALTIMORE, MD.
Linksma pranešti, kad didysis piknikas, para
mai dienraščio Laisvės įvyks sekmadieni, Birže- 
lio-June 13 d., Slovak National Parke, 6526 
Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi
lankyti i tą gražų sąskridį.

Štai ką gausite iš šio pikniko: Gera muzika, gė
rimai ir užkandžiai. Muzika nuo 3 iki 7 vai. va
karo. Įžanga tik 50c asmeniui. Dovanos prie 
Įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00. Puiki salė šo
kiams, labai gražus parkas.

Niekur kitur tai]) naudingai ir maloniai nepasi
linksminsite kaip čia. Tad rongkitės iš anksto 
ir tikrai atvažiuokite i_šį gražų pikniką. Beje, 
čia bus daug svečių iš kitų miestų, iš Philadel- 
phijos ir iš Brooklyno. Pasimatykit? su jais.

šeštadienis yra pavojingiau- Ar jau rengiate ką Laisvės 

šia trafiko diena. paramai?

BROOKLYN. N.Y.

Operete Pepita
Dviejų Aktu. Trijij Alidengimy Romantiškas Kūrinys

Paraše A. C. Knight, i lietuvių kalbą verte S. Zavis
Dirigente ir Režisiere Mildred Stcnsler. Pianistas blank Balevičius

Stalo Scenon Aido ir Sietyno Chorai
v

NEWARK - ŠEŠTADIENJ BROOKLYN - SEKMADIENĮ
Gegužes .1 May Gegužės 2 May
Ukrainą Svetainėje Į LIBERTY AUDITORIUM

57 Beacon Street. Pradžia 8 P: M. ' 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Įžanga $1.20. Įsigykite bilietą išanksto ■ Prasidės 3-čią valandą ]X> pietų

Waterbury, Conn.
Užkvietimas j festivalį

Rengkimės prie užbaigimo 
žieminio sezono.

Hartfordo lietuviai rengia 
dar du parengimus Lietuvių 
klubo svetainėje, 227 Law
rence St. Pradžia 2-rą vai.- 
popiet.

Worcester, Mass.

32 New Haven. Conn., duoki. 10.75
145 Hollywood, Cal., duoklių 53.25

Auka 1.00
106 Ali |uippa. Pa., duoklių 10.06

Auka 3.00
Pav. Simpson Pa., duoklių 2.00

Aukų 3.00
Pav. Newark. N. J., auka 5.00
200 Hillside. N. J., duoklių 10.00

68 Hartford. Conn., duoklių 37.7.
Aukų 50.00

188 Detroit, Mich., duoklių 20.25
Aukų 50.06

Aukų 10.0'
218 Ludington, Mieli., duoklių 23.75 
166 Stamford. Conn., duoklių 11.0

Aukų 7.00
54 Elizabeth, N. J., duoklių 30.66 

Pav. Benton, III., duoklių 2.06
Aukų 8.00

11 Worcester, Mass., duoklių 64.25
9^ Kenosha, Wi$., duoklių 2.00 

Pav. Dearborn. Mich., aukų 25.00 
236 Washington. Pa., aukų 9.07
97 Plymouth, Pa., duoklių 2^ 

Pav. Denver, Colo., duoklių 2.00
f Auka 3.00

19 Chicago. III., duoklių 10.25
1 r Aukų 36.75

I Eyr^oklyn, N. Y. .duoklių 15.0(1
52 Detroit, Mich., duoklių 16.50

Aukų . 25.00
1, Brooklyn. N. Y., duoklių 2.00

Aukų 10.00

Gegužės 2-rą rengia Hart
fordo lietuvių Laisvės Cho
ras. Dalyvaus taipgi ir Wor- 
cesterio lietuvių Aido Choras 
ir solistai.

O gegužės 23 New Yorko 
“Aidas’V ir ■ Newarko “Siety
nas” perstatys Hartforde di
džiąją operetę “Pepitą.”

Reikėtų Connecticuto lietu
viams, ypač waterburieciams, 
kuo skaitlingiausiai atsilan
kyti, — parodyti savo simpa
tiją tiems flraugams ir pa
tarnautojams, mūsų palinks- 
mintojams. Nes tie du chorai 
daugiausia mums patarnauja.

Mes, Waterburio progresy
viai lietuviai, jau daugiau 
negalinto nieko surengti, kad 
laiką linksmai praleisti, nes 
pas mus,'kaip jau visiems yra 
žinoma, “Amerikos lietuvių 
tarybinė skunke,” su koman- 
dierium Tamošiūnu, užsmar-

L.L.D. Rankiotas, kurį rengia .11. 
kuopa, pagcrlrimui gaspadinių, įvyks 
25 balandžio, 29 Endicott Si. sve
tainėj, 5 vai. vakaro.

Kukorės ir patarnautojai bus vy
rai. Mes žemaičiai, aukštaičiai ir 
dzūkai turėsimi' nepaprastai skanią 
vakarienę. Prašome visus ir visas 
Worcesterio ir mūsų plačios apie- 
linkės lietuvius dalyvauti ir persi
tikrinti, kad mes vyrai užlaikėm 
savo gaspadineš gražiai -ir jas mo
kame pagerbi i.

Už rengėjus,
J. M. L.

Sekmadienį, gegužes May 9 die
ną Aido (‘heras rengia šaunų kon
certą, pagarbai motinų jom paskir
toje dienoje, 9 gegužės. Gi motinom 
skiria diena yra gražiausiame me
tuose sezone, kada viskas atgyja, 
pabunda, sužaliuoja ir sužydi. Ši
tam koncertui Aido mokytojas Jo
nas Dirvolis sudarė specialiai gra
žią, molinom atatinkamą programą 
visam chorui ir duetam, kuriuos at
lieka Ona pirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas. Visus Naujosios Anglijos 
meno mylėtojus kviečiame j šį ne
paprastai gražų koncertą. Šioje pro
gramoje taipgi dalyvaus artistai iš 
New Yorko ir iš Montello. Pradžia 
lygiai 2-rą vai. po pietų, salėje 29 
Endiyolt Street.

-------------------- 7
Beveik 800,000 asmenų per

nai Lapo sužeisti trafiko ne
laimėse vien 
se kmadieniais. 
negu trečdalis 
žeistųjų bėgiu

šeštadieniais it*
Tai daugiau 

visų trafiko šū
vio nerių metų.

%

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Seštadien., Baland.-April 24, 1954

Galvotrūkčiais vai ra v imas 
buvo vyriausia trafiko uolai' 
mių priežastimi 1953 m.

TADAS KAšKIAUčIUS , , h
Amer. milionieriaus rolėje -

SUSANA KAZOKYTū
Amerikietės Jonės rolėje

J. GRYBAS
Karlo rolėje

ONA STFLMOKAITŪ
Filipos rolėje

K. B. KRAUČIŪNAS 
karčiamninko Pedro rolėje

Įžanga $1.50. įsigykite bilietą išanksto.

PETRAS GRABAUSKAS
Romero rolėje

MILDRED STENSLER 
chorų dirigentė ir režisierė

JONAS JUŠKA 
Wilsono rolėje

Operete Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi.. .Rcinantiškai nuizikalis kūrinys, jaudinančiai ko 
miškas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir išgirsti nepaprastai gražių dainų.

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas



J

«

Tarp Lietuviu
Richardas Janulis iš Wor- 

cesterio svečiuojasi didmiesiy- 
įe. Ta proga atlankė Lietu
viu Kultūrini Centra, laisvie- 
čius, taipgi eilę ša v o draugų, 
tarpe tų ir Wilson šeimą.

Domini-Ane šolomskaite, 
ko ir Karolinos du 
pavojingai susirgusi, 
sa savaitę tėvai buv< 
šiame rūpestyje dėl savo vien
turtės. šiuos žodžius rašant, 
jinai jautėsi gorėliau, ir ma
noma. kad gyvybei pavojus 
praėjęs.

Taipgi sunkiai buvo susir
gusi M. Juškienė, teatrininko 
Jono Juškos žmona, pati daž
na mėgėjų teatro dalyvė. 
Girdėjome, jog ir i ai pavyks 
ligą nugalėti.

Juozas Bimba, new jei sietis, 
brolio Antano atlankytas po 
operacijos sakėsi jaučiasi ne
blogai. Tikimasi, kad opera
cija bus pavykusi.

Džiugu girdėti žinios, kad 
žmonės nugali ligą, sugrįžta 
gyvenimui ir pas savuosius.

moterys bowli- 
mojasi pasiek- 
ten įvyksiantį 
Kelionės (liele

šų mažinti 
vakarienę

Merginos - 
ninkės rimtai 
ti Chicagą ir 
turnamentą. 
lienis iškasė
jos rengia gerą 
Liberty Auditorijos restauran- 
te gegužės 8-to.W vakarą, 7 
vai. 
$1.85.

V a k a r i e nū .. k a i nu ©s t i k

kiai 
jau sveiksta

Mizariene buvo sun- 
susirgusi, bet dabar

Mąspethietis Charles Ba- 
gočiūnaf 
praėjusį

buvo operuotas 
ketvirtadienį. Li

gonis yra Horace 
ligoninėje, kampas 
ir Woodhaven 
Queens kalintoje.

Hardin g 
Queens 

bulvaru,

Rep.

Nok Yorlo^/Wzf Zinka
Darbiečiai nepritaria 

service taksams
kė valdinei budžeto 
pasiūlymą atmest 
sales taksus. Sako. 
<i)iasi jiems ne dėl

American Labor1 Party įtei- 
įstaigai 

i service 
jog prie- 
to. kad

kokio bankieriaus būtų gaila, 
bet kad tie taksai per maži. 

ALP atstovas Paul L. Rosa 
siūlė vietoje tų, aptaksuoti 
stambias nejudomas nuosa
vybes pagal tikrąją jų verty
bę. IŠ to būtų gana pinigų 
viskam

Darbiečiai 
budžeto 
nustato 
kliu m, 
toj a padaryti taksų 
das stambių nuosavybių val
dovams. O jiems “blogų me
tų’’ niekada netrūksta. jie 
neužmiršta nuolaidų papra-

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMUI. DARBININKE

Ateikite išeirsti Dr. Stanislovaičio
prelekciją apie nervij suirimą

Daktaras Stanislovaitis jau 
ilga eilė metų 
gydymą susirgusių 
įrimo ligomis ir 
specialistas

nervų su- 
vra žymus

kite tą Hill. ; 
d v i o j ų blok u 
BMT Jamaica 
St. stoties.

į pietus nuo 
traukinio 1 11

savo

po karo buvo aukštu pareigū- ( 
nu militariškose ligoninėse 
prižiūrėti gydymą kare su- . 
žeistųjų.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

Patyrusi, Daliai laiko. $1.00 
landą priskaitant važinėjimo 
Gera virėja. Reikalingi geri 
dijimai.

Savo valuable dollars and u-o 
S-p-a-r-c ’rime by—“Doinjr it V

HKPAIR and MODERNIZE 
mti n costs and cijoy the thrill 
im- those valuable dollars 1 The 
firms listed below arc anxiom 
you. Patronize them to-day!

of sav-
I u«in< ss

KEIK ALINGAS DARŽININKAS
Komorcijiniam Greenhouse darbui.
Patyręs Augintojas. Kreipkitės: 

HERMANN MAENNER
59-66 60111 St., Maspeth, L. I. 

Tel. DA. 6-1640
(79-81)

BU. 8-1031
(80-82)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Gera alga, prisideda komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės: 

JAMES BEAUTY SALON 
73 Rockaway Ave.

Valley Stream 
Valley Stream 5-1375

PLASTIC WALL TILE 
24c ketvirtainį pėda 

Pirkite pas išdirbėjo 
Pasirinkimas iš 8 spalvą 

Lengvai įdedamas. Taupas 60G

taipgi 
sudarytojus, 
budžetą su 

o gale metų jį 
padaryti

kaltina

p o rte' 
pavar- 
nuolai-

ALP taipgi ragino majorą 
reikalauti iš Washin g t o n o 
daugiau paskyrų, 
mokama kalnai 
sais. O miesto
Washington© gautos paskyros 
tesudaro vos 4.2 procentus.

M i este sū
dei erių tak- 

budžete i.4

Costello negailėjęs sau 
brangių rūbų

Teisiamasis už nesumok ėji
mą valdžiai taksų rakei ierius 
Costello mėginęs puošniai ir 
turtingai rengtis, 
nos kostumeriškų 
firmos dalininkas 
Costello mokėdavęs 
iki pustrečio
Liumą, už ploščius iki $400. 
Pirkdavęs bent po 4 kostiu
mus kas metai. Buvęs geras 
kostumeris.

Buvęs.

;akė, kad 
nuo $186 

šimto' už kos-

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

TONY’S I' Dr. A. Petriką1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Dr. Stanislovaitis brookiy- 
niečiams teiks prelekci.ją te
moje “Nervu suirimas.”

madienį, balandžio 25-tą, ly
giai 3 vai. po pietų (naujuo-

laiku), Liberty Auditorijo
je. Įėjimas nemokamas. 

I

Auditorija randasi prie 110 
St. ir Atlantic Avė., Rich-

siant kelio visuomet atsimin

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW A‘ 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

Tel. EV. 7-6288
MArket 2-5172

me, kad tos ar kitos šeimos 
narys susirgo nervų suirimu, 
žmones nori žinoti : nuo ko ta 
liga paeina; ar turi ką ben
drą su baime, išgąsčiu, rūpes
čiais, vaidais; 
Į bendrą viso 
ar galima .jos
kimasi, kad publika tokių 
daug kitokiu klausimu atsineš 
kišenėje. Dr. Stanislovaitis 
po prelekcijos visuomet api
pilamas daugybe klausimų.

PATYRI? GRANDINIO
(75-81)

BEAUTY STYLE PRODUCTS 
Nėw Rochelle, 4 Mechanic St. 

Priešais City Hal) 
(2 durys nuo Main Street i 

Telefonas: NE. 6-5880 i

kaip ji veikia 
kūno sveikatą; 
išvengti ? Ti- 

ir

TVORŲ TŲSEJAI
Gera Alga, kreipkitės:
HUDSON STEEL CO. 

766 Main St., New Rochelle,

(76-80)

Kviečiame visus ir prašome 
a t s i m i n t i 
Lauksime 
operacijos, 
visuomet.

pakeistą laiką, 
jūsų gražios ke
lt okią gaudavome

Moterų Klubas

Kas vaizduojama operetėje Pepita, 
kurią chorai statys gegužes mėn.

Laisvės skaitytojai jau ne 
sykį bus matę, kad Irrookly- 
niškis Aidas ir NewarKo Sie
tynas statys tą operetę gegu
žės 1-mą Newarke ir gegužės 
2-rą Richmond Hill. Bet da)1 
nebuvo pasakyta, kas jojo 
vaizduojama.

mas dainuoja. • Jau aišku, 
kad žiūrovams neteks eiti 
namo apsiašarojus, išeis links
mi O link'smybė yra sveika
visiems.

SUPERINTENDENTS

ITNGERMAVEB
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienos.
Gera alga, prisideda komisas. Link

smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL—’

2090 Broadway, N. V. C. 
(kampas 72nd St.) 
Tel. TR. 7-8781

(75-82)

WHITE PLAINS

(2 blokai East of R.R.^Stoties) 
Telefonas WH. 6-2770

Abi krautuvės atdaros kasdien ir
šeštadieniais 10 A. M. iki 6 J3. M.

Pirmadieniais ir Ketvirlad. iki 9 P.M.

REAL ESTATE

Daug gražių budinkų, didelių ir 
mažų. Aliejum šildomų, tuojau už
imti. Aukštos algos. 1-mos klases 
a pa r f men t a i. Kreipk i t ės:

MID-HATTAN AG KNCY
141 West 42nd St., N. Y. C.

HAIR
Patyrusi pilnai 
apk.štos klasės 
laikui ar daliai 
linksmos darbo

ESTER HAIRSTYLING SALON
4378 Kissena Blvd., Flushing 

Tel. FL. 9-9405
LINOTYPE OPERATORIAI

Naktims. įvairiom spaudos darbam. 
Unija.

Kreipkitės:
NEWPORT PRESS 
1650 Center Street

Ridgewood, B’klyn. Tel. HY. 7-6737
(80-82)

STALIORIIJS—PAGELBININKAS
Turi kalbėli angliškai.

Vairuojantis Auto 
Pripuolamai užmiestyje įrengimai 

$60. Nuolatinis darbas:
Tel. BE. 3-6236

(80-82)

MALE and FEMALE

STYLIST
mokanti operatorė, 
dirbtuvei. Pilnam 
laiko. Gera alga, 

sąlygos. Kreipkitės:

(76-80)

BEAUTICIAN 
Patyrusi- pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam laikui, 5 dienų savaitė. Link
mes darbo sąlygos, gera mokestis.

Kreipkitės:
TOM’S BEAUTY SALON 
196 2nd SC, Mineola, L. I. 
Tel. Garden City 7-5059 

(76-82)

PRACTICAL NURSE
Dieninėms pareigoms. Slaugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Telefonuokite:
While Plains 9-8525

(77-83)

lietu vi u 
bene 

Tačiau

kalbon 
trijuose 
tai įvy- 

pačių 
At

Didele dalis vaidybos 
dainomis: solistų, duetu, 
pin. Visam chorui yra 
K) dainų. Toks 
gavosi Įspūdis 
vienos choristų 
praktikos.

eina 
gru- 
apic 

maždaug
pasižiūrėjus 

ir visų solistų

(VYRAI AR MOTERYS)
Patyrę pagelbininkai prie I 
protiniai sergančių. Gera 
kiausios darbo sąlygos.

Gyvenimas vietoje ar
Kreipkitės tarp 6 ir 9
HIGH POINT HOSPITAL

Upper King St.
Port Chester 5-4420, Ext. 20

(77-83)

lengvai 
alga, pui-

kitur.
P. M.

SLAUGES —R.N. 
ir

LAISNIUOTOS PRACTICALS
Slaugimo namų pareigom. Gyveni

mas vietoje. Telefonuokite:
G L. 4-7320

Ar rašykite:
Box 71, Glen Cove, N. Y.

(77-8.3)

BRONX
Savininkas Turi Parduoti

Apleidžia Miestą
3-jų šeimų mūrinis namas. Ža^^irio 
plumbing-aliejum šildomas, nirimų 
apartmentas ir ištaisytas skiepas už
imti. Prieinama kaina: Matykite*.

2006 Crotona Avė.
Tel. FO. 5-3757

FT. WADSWORTH Area 238 Hylan 
Blvd, pilnai moderninis. 5 rūmų na
mas, su front iniais porėtais. Daug 
drabužiam patalpų, naujas stogas, 
rynos, etc. Karštu vandeniu šildo
mas. (Chrysler unit), žalvariniai 
plumbing, rubber tile grindys. Visi 
nauji moderniniai įrengimai. Tuojau 
užimt inas. Tikras pirkinys. $10.000. 
SA. 7-3800 bile laiku

(76-82)

LARCHMONT MANOR. Du new
split lever. 6 kambariai, dvi vonios, 
mūrinis priešokis. Birch Lane nuo 
Post. Rd. ir Bronson Ave. Kaina 
$26,800.

<78-80)

Augusio ( . Knight sugur
toji Pepita buvo vaidinta 
amerikoniškame teatre. Vė
liau išversta 
ir suvaidinta 
didmiesčiuose,
ko senokai, tad ir tų 
miestų lietuviams operetė 
rodo nauja.

Pepitoje pavaizduojama ne
turtingų, bet linksmų meksi- 
kotių sueigėlė pas nuskurdu
sį karčiamninką Pedro. Pats 
šeimininkas (K. Krauči Cinas) 
aimanuoja, kad ilgu laikotar
piu tik vieną kostumerį tu
rėjo. Anot jo. tik šmėklos 
siautėja jo karčiamoje. Gal 
jis tais gandais bando pa
traukti pas save vėpsotojų ii 
biznio? O gal nuo rūpesčių 
iš tikro.jo galvoje vaiduokliai 
veikia. Jis net savo gražuo
lę dukterį (O. Stelmokaitę) 
nori atiduoti nemylimam vy
rui Karlui (J. Grybui) už 
skolas.

Pas juos 
Pepita (EI. 
Susirinko ir 
nai (chorai), 
te džiaugiasi, 
pita atėjo ir 
(biznis).

Atvyksta pas .juos ; 
konas milijonierius (T. 
kiančius) su seseria (S 
zokyte) ir tarnui (J. Juška). 
Visi pasitenkina . ameriko
nais, džiaugiasi. Turės būti 
pinigų. Bet Pedro ir jam 
s k o 1 i n t o jas Karlos negali 
laukti, iki 
skatikais, 
amerikono 
išpirkimą.

Amerikone apsvaiginama 
migdančiais vaistais (stikle 
vyno) ir išgabenama į kalnus 
pas kontraband i n i n k ą (P. 
Grabauską). Skandalas. Ap- 
gailavimas, kad su 
milijonieriaus sykiu 
leriai ir 
Pedros dukrai 
milijonieriaus, 
būti meilužis 
dabar gal negrįš, 
amerikoną sugrįžti, 
nai užtaria.

Nesigilinant į padėtį' to
liau, užteks priminti, kad 
operetė baigiasi su sugrįžu
siais amerikonais, trimis po
romis meilužių ir jų laimei 

i milijonieriaus paskelbtu šau- 
'(I niu vedybų pokiliu. Jauni-

A id p Choras 
savaitėmis vykdo 
praktikas 
dienių ir 
rais nuo 
dieniais.

paskiausiomis 
po trejas 

per savaitę': trečia- 
penktadienių vaka- 

7 :30, taipgi sekma-

Po suvaidinimo Novai kc ir 
Richmond Hill, chorai jau tu
ri sutartis gegužės 22 ij- 2.3 
dienomis vaidinti Norwoodo 
ir Hartforde.

Praktikas matęs

REIKALINGA PORA
Mokyklai Westchester. Vyras paty
ręs pataisymams, kiemo apdirbimui 
Ir auto vairavimui. Su paliudijimais. 
Moteris reikalinga apvalymui. Gera 
alga, duodamas apartmentas. Pri
imtini kad ir su vaiku. Turi kalbėti 
angliškai. Šaukite Mrs. Sklar.

Irvington 9-3882
(78-80)

MANICURIST—SHAMI’OOER 
PATYRUSI

Valandos 9 5 P. M., 5 dienos. Auk
ščiausia alga ■ pridedant 50G komi
so. Pirmadieniais uždara. Linksmos 
darbo sąlygos. -

Telefonuokite:
New . Rochelle 6-8625 ar 

New Rochelle 2-0480
' (79-83)

CRAFTON AVENUE
Nuo Victory Blvd. Gatavai užė
mimui, naujas moderninis 3 mieg
rūmiai, split level namas. Kombina
cija valgomojo gyvenamojo rūmų, 
elektrinė virtuvė. Žaidimo rūmas, 
garadžius, automatinis karšto van
dens šildymas, Hollywood .spalvuota 
maudynė. Prisideda daug Iki tų mo
derninių rakandų, 3 tonų vasarinas 
air conditioner, 
matymo:

J A SCO

Šaukite del piilfi-

BLTLDERS
2-6822

(79-81)
PERTAISYTO J OS

Namų pirkėjams

Episkopalai vieną jau 
dvasiškiui. Ne-

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

1 ik tos, kurios pilnaiVien 
sios prie geresnių suknelių, 
ir

patyru- 
koutų

užeina linksmoji 
Brazauskiene). 
linksmi
Pedro 

kad gal
jiems

kaįmy 
ir dūk

laime

ameri-

pinigai susirinks 
Sutarta pagrobti 

seserį, kad gauti

išėjimu 
išeis do- 

lauktos linksmybės.
gailiau 
galėjo 

ir jaunikis, o 
Ji prašo

Kaimy-

Grupė namų parduodama 
Ardsley miestelyje, apsupta
me Tarrytown, Hastings ir 
Dobbs Ferry, netoli už White 
Plains,
nupirko savo 
toli yra mokyklos ir kiti pa
togumai. G. T. 
tiktai įmokant 10 
pinigais ir galimi 
prastieji morgieiai.

Dėl daugiau žinių žiūrėkite' 
skelbimuose po Real Estate.

Agentūra

mortgages 
procentu 

gauti pa

REAL ESTATE

ARDSLEY

Matykite
Juos

Dabar
CONCORD HEIGHTS

Dabar Atdara Jūsų Inspekcijai
Šis labai vertingas pavyzdys budavo- 
tojo meno duoda jums split-level na
mą su 3 miegrūmiais, 2 maudynėm, 
ateičiai ketvirtą miegiūmj, tris-kart 
plasteriuot.ą IR garsųjų CARRIER 
WEATHER MAKER, viską tik už 
$23,750:

Taipgi tikrai pamatykite keturių 
miegrūmių Cape Cod už tokią pat 
žemą kainą. Patrauklus GI finan
savimas gaunamas.

Kelrodis: Saw Mill River Parkway 
iki Ardsley, aplink traffic circle pa
gal Saw Mill River Road iki Heath- 
crdell Road, Heartherdell Road
Concord Road ir—namai.

Willnorm Homes, Ipc. 
630 Saw Mill River Road 

Ardsley, N. Y.
Dobbs Ferry 3-6173 
Dobbs Ferry 3-3600

(80-81)

i

JEWELRY—WATCH REPAIR
Pilnai įrengta, gera veikli vieta, 

galima daryti gerą pragyvenimą. 
Žerha randa, lysas. Savininkas par
duoda puikiausią biž'nio progą lik 
už $750. Priežastis kiti interesai. 
Matykite ar šaukite savininką:

2572 Broadway, N. Y.C.
(tarp 96th ir 97th Streets)

Tel. RI. 9-1229
(79-83)

PARDAVIMUI AR IŠNOMAVlMUI
Vieno aukšto, 4,000 keturkampių 

pėdų, pilnas skiepas, tinkama ofi
sams, showrumiui, užsakymų siun
tinėjimui, electronics, lempų susta
tymo darbui. Arti stoties, busų. 
Lengvai gaunami darbininkai. Šau
kite savininką:

ALLEN •
Larchmont 2-1300

BUTCHER SHOP
Įsteigta 35 metai
Veikli krautuvė Manhattane. Pilnai 
jrengtą. , Tuščias 4 rūmų, garu ap
šildomas apartmentas. Žema randa, 
gaunamas lysas. Galima daryti gerą 
pragyvenimą. Savininkas parduoda 
gerą biznio .progą labai prieinamai 
iš priežasties ligos.

210 E. 21st SL, N. Y. C.
Telefonuokite bile laiku, dieną ar 

vakare.
G R. 5-3681

KOSHER 
vienoje vieloje.

(80-81)

Trys iš keturių trafiko ne
laimių įvyksta skaidriame ore 
ir ant sausų kelių.

Justine 
gyveno 
nežino- 
po pa-

Paieškoma Justina ar 
Diergielaitė, kuri vėliausia 
New Yorke. Pilnas adresas 
mas. Ji taipgi buvo žinoma 
varde Norwish. Kurie žinote apie
ją ar žinote kur ji dabar randasi, 
malonėkite pranešti sekamu adre
su: Albert S. Herskowitz, 1420 Wal
nut Street, Philadelphia, Pa. Tel. 
Kingsley 5-3067.

REAL ESTATE

Brooklyn—Greenpoint 
Parsiduoda Greenpointe 4 aukštų 
mūrinis namas, kampinė patalpa del 
Bar & Grill ir šoninė patalpa krau
tuvei. 7 šeimų, po 6 box rūmus ir 
maudynės. Neapšildomas, tik šiltas 
vanduo. Geros įeigos. Kreipkitės:

JOHN H. DICK
201 Bedford Avė., Brooklyn, N, Y.

(80-81)

19

siūtų.
Pilnam laikui. Kreipkitės:

KEATON
North Broadway, Yonkers, N. Y.

(80-86)

AUKLE—NAMŲ APTARNAUTOJA 
Jauna ypata—mylinti vaikus, pilnam 
laikui, 5 
va s 
mai 
mai.

dienos. Gera alga. Leng- 
valgių gaminimas—visi įrengi- 
elektriniai. Malonūs daktaro na-

Telefonuokite: LI. 4-7223
(80-86)

NAMŲ DARBININKE 
Paprastas valgių gaminimas — visi 
įrengimai elektriniai. Guolis vietoje.* 
Mylinti vaikus. Maži namai, tinka
mai laiko poilsiui, 
atmosfera.

Telefonuokite 
ar darbo 
Tel. AX.

Linksma namų

sekmadieniais
dienom
7-7039

(80-84)

NAMŲ DARBININKE
Maži namai, guolis vietoje, atskira
me rūme. Paprastas valgių gamini
mas. 2 vaikai, turi kalbėti kiek nors 
angliškai. $40 j savaitę. Linksma 
namų atmosfera.

Telefonuokit:
Garden City 8-1719

(80-84)

REAL ESTATE

Summer Rentals

IDEALIŠKA V AKACIJOM VIETA 
Nemokamai transportacijos inspek
cija. Moderniniai 1—2 ir 3 rūmų ap
artmentai. Žuvavimui valtys, mau
dynės, . etc. Vaikams žaislavietė. 
Shopping. Prieinamai išnuomojama.

Telefonuokite:
CL. 6-7497

Jei neatsiliepia — CL. 9-0751

ASTORIA—moderninis, mūrinis na
mas. Du 4Vz apartmentai, prisideda 
skiepas, garadžius, blokas nuo GG 
linijos. Arti krautuvės, bažnyčios.

$24,500.
Savininkas—AS. 4-1041

(80-82)

Brooklyn© biznierius rapor
tavo policijai, kad jis apiplėš
tas. Policija atvažiuodama 
gatve pastebėjo jauną vyriš
kį per greitai einant, jį su
sistabdė. • Tai ir buvęs tas 
pats.

ARROCHAR — STATEN ISLAND 
Mūro ir medžio 7 rūmų namas, pri
sideda ištaisytas skiepas su žaisla- 
rūmiu, 3 miegrūmiai, garadžius, pa
tio, 2 tile maudynė, lašai, atmini
niai storms ir screens. Venetians, 
aliejum šildomas, brass plumbing, 
žemės plotas 40x100. Arti mokyklų 
krautuvių ir busų.. Vienas blokas 
nuo beachių. Savininkas vyksta j 
Floridą del ligos, 
malonius namus 
Matykite namus:
25 Florida Avė., 

Tel. GI.

Parduoda šiuos 
labai prieinamai.

Arrochar, S. I. 
2-9610 

7-0085
(79-85)

BELLE HARBOR
Nauji mūriniai, atskiri dviejų šeimų 
namai. Du labai puikūs 6 kambarių 
apartmentai, po 1 ’2 vonių. 2 ka
ram garadžiai—plotas 50x100. Da
bar atdara dėl peržiūrėjimo. Buda- 
votojas ant vietos.
NEW DWELLING REALTY CO., 

INC.
Newport Ave. & 128th St.

BE. 5-0822 — J A. 9-0811
(74-75)

ASTORIA
2 Šeinių Mūrinis Namas. Pusiau at
skiras, ištaisytas skiepas- aliiAis- 
garadžius. 20 minučių j New YoT-ką. 
Arti visko. Vienas blokas nuo Dit- 
mars stoties.

Kaina $15,000 
Pamatykite-: 2187 82n<i SL, 

Tel. YE. 2-0725
(80-85).

FRESH MEADOW APYLINKE 
FLUSHING

Gerai budavotas asbestos šingeliuo- 
tas bungalow. 4 rūmai, prisideda iš
taisytas skiepas su baru. Storm win
dows ir screens, Venetians, Koolvent 
awnings, patio, Šaldytuvas, skalbia
moji mašina. Nuo sienos iki sienai 
divanai. Automatiškai šildomas. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir transpor
tacijos. Tikras pirkinys tik už 
$14,750. Matykite savininką.

50-15 189th St., Flushing
(80-86)

MAHOPAC APYLINKĖJE 
PUIKU!

Apskritiems metams poilsiui puiki 
vieta. 8 kambariai, pilnai moderni
niai. 2 akrų žemės, ežeras. Lengvai, 
galima pasiekti miestą. Trumpas 
kelias j kaimą. Tinkama ūkininkys- 
tei. Parduodame arba išnuom»į»ipe 
Prašome $23,500. Rašykite: }

S. DEMBY, LONG PONI) RD„ 
MAHOPAC, N. Y. arba telefonuo
kite po 7 P. M.: MAHOPAC 8-8659.
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