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H181“'1 GENERALINIS PROTESTO STREIKAS APĖMĖ VISA KIPRĄ
Petrauskas ir Leninas.
Gengsterių darbelis.
Tito Paryžiuje.

Rašo R. Mizara

Kęs s. m.
Gh ieagoje

men.

įvedė karini stovi 
trečdalyje JUžyro

su va Alžyras. —Francūzai pa
galiau pripažino, kad Al-

šu va-
as nutarė pa 
prenumeratą :

rata bus $10 metams.

nitams.
I Lietuvą — $15 metams.
Be to. vilniečiai nutarė su

pačiame
vi m e

suvažia- 
sudėta

t apie $8,ooo.
Matyt, vilniečiai gerai su

pasunkė.jimą, 
itii priemonių

ėmėsi I

Taigi dabar vajus
Limą specialių fondų

nukelti apie $25,000.
Tai nėra daug, atsižiūrint i 

kitų tautinių grupių daromas 
pastangas. Pažangieji rusai,
pavyzdžiui, kas metai privers
ti sukelti apie $10.000 savo 
dienraščiui; pažangieji ukrai
niečiai — arti tiek pat; pa
žangieji žydai savo dienraš
čiui kas metai sukelia apie

m (1. Vilniaus
Petrauskas 

1917 metais!

ninĄ.
•Jis su saliapihu dainuodavo 

tuomet Petrogrado darbiniu-1 
kų masiniuose mitinguose,! 

j koncertuose. Ten .jis ir sutiko 
tarybinės valstybės įkūrėją.

šis Kipro Petrausko | 
kojimas man primena pasako-i 
jimą jo brolio, Miko Petraus-1 
ko, apie tai, kaip jis buvo 
sutikęs Leniną.

Mikas Petrauskas 
gyveno Šveicarijoje,

neilgai 
rodosi, 

Zuriche, ir ten mokė rusų 
imigrantų chorą; ten jis ir 
buvo Lenina sutikės. Mikas

išei i uties žmogų

3 Nacionalistai pravedė keršijimo5 
aktą, pakorė du britii kareivius

prieš civilinius kolonizato
rius, nes jie elgiasi kaip 
mūsų priešai. Mes priver
sime kiekviena koloniza
torių drebėti dėl savo gy
vasties dieną ir naktį, iki 
jiems nusibos ir jie turės 
nešdintis namo, i Francūzi- Z L

Tuo tarpu nacionalistai 
alžyriečiai smarkiai puolė 
francūzus Constantine sri- 

praeitą savaitę tyje.

Rytiniame Alžyre, kuris 
sudaro apie trečdalį krašto 
teritorijos, jie oficiališkai 
Įvedė karinį stovį. Gyveni
me tas nesudarys svarbių 
pakaitų, nes faktinai kari
nis stovis viešpatauja Al-

Vakarų Alžyre, kur na
cionalistai
pradėjo atakuoti francūzų
plantacijas, I 
francūzus greičiau __

kad priversti 4q„votitįn”
Teičiau nes- IZVeSllcl

mai atsinaujino šiomis die- 
; nomis.

Pas aukštąjį komisijonie- 
riu Roberta Lacoste lankė
si plantatorių delegacija. 
Jie sakė, kad jiems nepa
tinka dabartiniai kovos 
būdai. Dabar francūzų da
liniai atsiskubina i kiekvie
ną vietą, kur nacionalistai 
puola, bet plantatoriai no
ri, kad maži francūzų ka
rių daliniai būtų pastaty
ti kiekvienoje vietoje, kur 
gyvena francūzai, panašiai, 
kai]) britai daro Malajoje 
arba Kėny joje.

Lacoste atsakė, kad jis 
turi permažai karių tokiai 
strategijai.

“Jie turės nešdintis’ 
I

Nacionalistų slaptas 
dijas tuo tarpu paskelbė:

“Mes pradėjome akcijas

Pa

Cannes, Francūzija. — 
Tarptautiniame filmų festi- 

kn'• vatyje phTną pryzą laimė
jo francūziškas filmas “Ty
los Pasaulis.” Tarybinis fil
mas “Otelo” laimėjo trečią 
vieta. Amerikietė aktorė

pryzą už geriausią vaidini
mą. Ji vaidino filme" “1’11 
Cry Tomorrow.”

rašo 
apie Britanijos 
dingusį narą
Maskva. — Oficialus ta

rybinis organas “Izvestia” 
pasisakė ’ apie britų narą 
Lionel Crabb, kuris prany
ko Portsmoutho uoste. Kaip 
yra • žinoma,; Bpitąnijos 
spauda sako/' kad tas na
ras povandenyje šnipinėjo 
tarybinį kreiceri “Ordžoni- 
kidžę.”

“Izvestia” sako, kad tur
būt teisybė, jog ta šnipinė
jimo misija nebuvo Edeno 
valdžios autorizuota, kad 
tai buvo darbelis anti-tarv- 
biniu rateliu, kurie tuomi c C z
norėjo pakenkti susitari
mui.

Britanijoje tuo tarpu 
Edeno valdžia buvo privers
ta sutikti atvirai diskusuo- 
ti visą nemalonų reikalą 
parlamente. Darbietiskoji 
opozicija reikalauja, kad 
Edeno valdžia pilnai išaiš
kintų, kas atsakomingas už 
tą šnipinėjimo misiją. Dar- 
biečių laikraštis “Daily He
rald” sako, kad tas šnipi
nėjimas po tarybiniu laivu 
Chruščiovo ir Bulganino 
vizito metu buvo gramėz- 
diškas ir ska n d a 1 i n g a s 
žingsnis.

* Gydytojai paskelbė, jog ko
lų muistąs Victor Riesel rege-

šmeižikiškų, 
kairiuosius 

juo gali sii- 
bet šioje

Peticija Eisen howeriui

29 J. A. V. farmeriai Sovietuose,
5 SovietŲ statybininkai Amerikoj 

x. * Leningradas. — Čia at
vyko 29 Amerikos farme
riai, kurie oru atkrido iš

Tai parodo, jog niekur žmo
gus negali jaustis saugus.

Regėjimą jam atėmė New 
, Yorko gengsteriai, užpildami 

^Pant jo veido ir akių kai kurių 
chemikalu, aštriu rūkščių.

Riesel yra parašęs nemaža 
menkų dalykų, 
ypatingai prieš

garbin inkus. Su .
tikti ar nesutikti,
baisioje jo nelaimėje kiekvie
nas jį atjaučia.

Yra paskirta $45,000 pini
gų suma tam, kuris prirodys 
tą gengsterį, katras atėmė

.šiam žurnalistui regėjimą. Sa
koma, keletas dešimtų detek
tyvų ieško kaltininko ar kal
tininkų, bet vis nebegali su
kasti.

vr*: Atsiminkime, žurnalistas fa 
^uvo užpultas New Yorko ga

tvėje, netoli Times Square, to!..

Tito vizitas Paryžiuje, iš 
tikrųjų, sukėlė daug minčių.

Paryžiuje maršalą Tito da
bar sutiko kaip didžiulį vyrą; 
jo garbei kanuolių šūvius lei
do; jis visur buvo mielai pri
imtas, vaišintas, pagerbtas.

Ną, o prieš apie 20 metų, 
kai tas pats Tito vyko Ispa
nijon respublikai padėti, su
stojęs Paryžiuje, jis turėjo 
slapstytis panašiai, kaip 
rikiečiai, vykę kariauti 
fašizmą .. .

Mainosi rūbai margo

ame- 
prieš

svie-

bri
ll a- 
du 

bu- 
ne-

Helsinkio. Jie atvyko kaip' 
turistai, me kaip oficiališka 
delegacija. Jie aplankys 
Maskvą ir kolektyvinius 
ūkius ir praleis Sovietuose 
keletą savaičių. Nors jie 
tik turistai, kolektyviniuo
se ūkiuose jie bus sutikti 
kaip oficiališki svečiai.

New Yorfcas. — Penki 
tarybiniai statybos eksper
tai atvyko čia. Jiems va
dovauja TSRS Architektū
ros akademijos vick-prezi- 
dentas N. Baranovas ir 
aukštas statybos ministe
rijos pareigūnas V. Sviet-

Jie dalyvaus kaip svečiai 
Amerikos statybininkų pa
rodoje naujame Koliseume.

61 žymus asmuo uz 
M. Sobell'io laisvę

Tarp žymiųjų asmenų, 
kurie pasirašė peticiją, 
randasi Nobelio premijos 
laimėtojas fizikas prof. 
Urey, Nobelio premijos 
laimėtojas prof. Pauling, 
rašytojas Lewis Mumford, 
Elmer Davis, katalikų vei
kėja ir^redakorė Dorothy 
Day ir kiti plačiai žinomi 
asmenys.

Pasirašiusių tarpe taipgi 
randasi keliolika žymių 
protestantų dvasiškių.

Kelios dięnos atgal iš 
Europos . grįžo Sobell’io 
motina. Ji ten buvo keletą 
savaičių ir Britanijoje, 
Francūzijoje bei Italijoje 
matėsi su visa eile žymių 
asmenų, kurie jai pažadėjo 
darbuotis už Sobell’io lais
vę. Tarp kitų ji matėsi su 
filosofu Russeliu ir daili
ninku Picasso.

mokyklos uždarytos.
Iš Atėnų pranešama, kad 

gedulas viešpatauja visoje 
Graikijoje. Atėnų radijas 
paskelbė, kad du jaunieji 
nacionalistai pakarti ir 
tuojau nutraukė visas pro
gramas kaip gedulo ženklą.

Visa Atėnų spauda išėjo 
su dideliais juodais rėmais 
pirmuose puslapiuose. Visi 
laikraščiai iki vieno sako, 
kad Graikijos-Britanijos 
santykiai dabar dar labiau 
pablogės.

Kareiviai ir policija dar 
tebesaugo britų ir ameri- 
kiečių pasiuntinybes ir į- 
staigas. Spygliuotų vielų 
užtvaros apvestos aplink

Nicosia. — Kipro nacio
nalistų pogrindinė teroris
tinė organizacija paskelbė, 
kad ji jau atkeršijo 
tams už dviejų jaunų 
cionalistų pakorimą: 
britai kareiviai, kurie 
vo laikyti nacionalistų
laisvėje per nekurį laiką 
kaip užstatai, tapo pakarti. 
Nacionalistai sako, kad tai 
buvo 
anksčiau 
paprastu 
kipriečius.

Visas Kipras dar tebėra 
apimtas generalinio protes
to streiko. St|ačiatikiškose 
bažnyčiose laikomos mišios 
už pakartųjų nacionalistų, 
Michaelio Karaolio ir And- 
reo Dimitriou, vėles. Visos | tuos pastatus.

kareiviai, kurie 
pasižymėjo ne- 
žiaurumu prieš

Tito apie jo neutralizmą:

“Mes turime naujus draugus 
Rytuose, bet tas nereiškia, 
kad apleisime vakariečius”
Paryžius. — Tito vizitas 

jau eina prie galo. Atrodo, 
kad Jugoslavijos preziden
tas tarėsi su Francūzijos 
valdžia visokiausiais klausi
mais, bet apie nieką labai 
konkretiško nesus įtarta. 
Tiesa, to ir nebuvo laukta, 
nes Jugoslavija ir Francū- 
zija neturi tiesioginių kon
fliktų arba bendradarbiavi
mo sferų.

Tito kalbėjo vaišėse, ku
rias jam surengė užsienio 
reikalų ministras Christian 
Pineau., Jis ten sakė, kad 
Jugoslavija lieka neutrališ- 
ka šalis, kuri nenori dėtis 
prie jokių blokų. Tito sakė:

randame naujus 
Rytuose, bet tas 

kad mes .apleisi- 
draugus Vaka-

“Mes 
draugus 
nereiškia 
me savo
ruošė. Jugoslavija laikosi 
nuomonės, kad ji gali tu
rėti gerus santykius su 
visokiu socialiniu .sistemų v v v
šalimis. Mes nenorime dė
tis prie jokių blokų.”

Tito kalbėjo apie Fran- 
cūziją kaip apie tradicinę 
laisvės ir humanizmo šalį, 
bet jis taipgi davė suprasti, 
kad francūzų pastangos 
palaikyti kaip kolonijas 
Šiaurės Afrikos arabiškus 
kraštus neturi Jugoslavijos 
pritarimo.

Churchillas jau kalba apie 
Sovietų įstojimą į NATO

pasidarbavimą Euro- 
šį seną

Aachenas. — Čia tapo į- 
teiktas Charlemagne pry- 
zas Winstonui Churchillui 
“už 
pos vienybei.” Į
Vakarų Vokietijos miestą 
toms cėremonijoms 
ko daug svarbių asmenų iš 
Vakarų Europos, tarp jų 
ir kancleris Adenaueris.

Senukas Churchillas, ku
ris jau turi 81 metus am
žiaus, pats užlipo keliasde
šimt laiptų prie miesto 
rotušės, bet viduje, kur 
jam reikėjo lipti dar ke
liasdešimt laiptų, jis 
nešte užneštas sėdint 
dėje.

Churchillas pasakė 
kalbą, kurioje jis tarp 
ko sakė, kad Tarybų
junga gal galėtij įstoti į 

.NATO. Kai kurie Vakarų 
Vokietijos laikraščiai klau
sia:

“Churchillas kalba apie

suvy

buvo
kė-

ilga 
kit-

New Yorkas: — 61 žy-
mus asmuo pasirašė po pe
ticija prezidentui Eisen- 
howeriui, kurioje prašo jo 
paveikti generalinį pro
kurorą, kad jis nesipriešin
tų Sobell’io bylos pernag- 
rinėjimui. Sobell, kaip ži
nia, sėdi Alcatraze nuteis
tas kalėjimui iki gyvos 
galvos. Jo advokatai sako, 
kad yra naujų įrodymų, 
jog apkaltinimai buvo sti
klas tu oti.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Tarybų Sąjungos įstojimą 
į NATO, bet tada tenka 
stebėtis, kam NATO iš viso 
reikalinga. NATO buvo įs
teigta kaip anti-tarybinė 
santarvė. Jeigu jai nėra 
reikalo kaipo tokiai egzis
tuoti, kam ji iš viso rei
kalinga? Jeigu visi gali 
jon stotį, tai mes tam turi
me Jungtines Tautas.”

Nevvarkas. — New Jer
sey apšvietos komisijonie- 
rius F. M. Raubingeris nus
prendė, kad trys mokyto
jai, kurie tapo • pašalinti 
politiniais sumetimais, turi 
būti gražinti j savo tarny
bas. Tie mokytojai yra 
newarkieciai Estella Laba, 
Robert Loweinstein ir Per
ry Zimmerman.

Maskva. ,— Tarybų Są
junga panaikino įstatymą, 
kad darbininkas gali pa
keisti savo darbo vietą tik 
su dirbtuves vadovybės ir 
unijos pritarimu. Nuo da
bar darbininkas galės as
meniška nuožiūra keisti 

darbavietę, tik turės pa
duoti dviejų savaičių įspė
jimą.

Atlantic City. — ILGW 
suvažiavime tos unijos va
das Dubinskis pasakė 
smarkią anti-komunistinę 
kalbą. Jis gyrė tuos social
demokratus, kurie atsisa
ko eiti i bendrus frontus su 
komunistais.

Jungt. Tautos, N. Y. — 
Dag Hammarskjoldo ra
portas apie paliaubas Pa-

lestinoje jau išduotas. Ara
bų delegatai pareiškė, kad 
jie raportu patenkinti, bet 
izraeliečiai atsineša rezer
vuotai.

Maskva. — Atsakydamas 
i Malenkovo vizitą, čia da
bar lankosi Britanijos Elek
tros autoriteto pirmininkas 
lordas Citrinas.

Budapeštas. — Vengrija 
pradėjo šalinti visas spyg
liuotas ir elektrifikuotas 
vielas, minas ir griovius, 
kurie radosi Vengrijos - 
Austrijos pasienyje.

Washingtonas. — Atro
do, kad dabar, kuomet se
natorius George paskelbė, 
kad jis nekandidatuos atei
nančiuose rinkimuose, ra
sistas T a 1 m a d g e, buvęs 
Georgijos gubernatorius, 
turės progą patekti į se
natą. Talmadge yra re
miamas visų diksikratų ir 
rasistu, v

Šunys per metus apkramtė 5,580 
laiškanešiu: paštas susirūpinęs

W ashingtonas.—Atstovų 
butas vienbalsiai patvirtino 
administracijos patiektą 
karinį biudžetą: $33,635,- 
066,000...

Washingtonas. — Pašto 
valdyba ir laiškanešių or
ganizacijos labai susirūpi
no. Priežastis: pikti nepri
rišti šunys, kurie užpuola 
laiškų išnešiotojus ir juos 
sukandžioja. Tokie dalykai 
atsitinka daugiausia prie- 
mieščiuose ir
bet kartais ir miestų cent- Toks skystis atbaidytų su
ruošė.

Vyriausias 
ninkas skelbia 
praeitus metus šunys su
kandžiojo 5,880 laiškane
šių. Svarstomi įvairūs pa
siūlymai, kaip apsaugoti 
paštininkus. Tarp kitko se
kami dalykai paminėti:

1. Duoti paštininkams to
kias tankios vielos “koji
nes,” panašias, kokias dėvi

užmiestyje,

kai kurie medžiotojai, kad 
apsisaugoti nuo gyvatės į- 
gėlimo. Bet tokios kojinės 
kliudytų laiškanešių vaikš
čiojimui.

2. Duoti paštininkams 
“vandens pistoletus,” ku
rie būtų pripildyti van
dens ir amonijos mišiniu.

Washin g tona s. — Senato 
juridinis komitetas trečia
dienį pradės apklausinėji
mus apie civilines laisves. 
To komiteto priešakyje sto
vi civilinių teisių priešas 
Eastlandas iš Mississippi.

ORAS NEW YORKE
Švelnu, gali būti lietaus

pašto virši- 
kad per

nis.
3. Reikalauti iš šunų sa

vininkų, kad jie bent paš
to pristatymo valandomis 
pririštų savo šunis.

Laiškanešių unijos eilė
je miestų svarstė reikalą 
ir sakė, kad vienintelis bū
das išvengti sukandžiojimų, 
tai reikalauti iš savininkų, 
kad jie^ nelaikytų piktų šu
nų palaidų.
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REIKALAUJA NAUJO TEISMO
ŠIĄ SAVAITŲ federaliniame teisme New Yorke 

buvo įteikta peticija, reikalaujanti Morton Sobell’iui 
laisvės arba naujo teismo.

Kaip žinia, Sobell buvo nuteistas 30 metu kalėti. Jo 
teismas buvo kartu su teismu Juliaus ir Etnelės Ro- 
senbergų — pastarieji buvo nuteisti mirti elektros kė
dėje (ir buvo nužudyti), o Sobell įkištas į Alcatraz ka
lėjimą, patį žiauriausią kalėjimą Jungtinėse Valstijose.

Advokatai, įteikę teismui peticiją, sako, kad laike 
Sobell teismo valdžia naudojo melagingus prieš jį “fak
tus,” “liudijimus” ir dėl to teisiamasis buvo surastas 
kaltu.

Tarp kitko, advokatai įrodinėja, kad valdžia mela
gingai tuomet sakė, būk Sobell su šeima buvo pabėgę į 
"Meksiką be vizos, būk iš ten juos Meksikos valdžios 
.pareigūnai išdeportavo. Dabar advokatai turi visus 
faktiškus įrodymus, kad Sobell buvo nuvykęs į Meksiką 
pilnai legaliai, su viza, kad iš ten buvo pagrobtas prie
varta Jungtiniu Valstijų pasamdytų asmenų, kad jo 
Meksikos valdžia iš ten nedeportavo, bet kad jis norėjo 
pats grįžti atgal į Jungtines Valstijas.

Visa eilė kitų dokumentų įkergta į peticiją, pra
šant M. Sobell’ui naujo teismo.

Valdžios prokuroras Paul Williams išjuokė šią pe
ticiją, sakydamas, jog tai yra. “nesąmonė.” Well, juok
tis galima iš visko, bet galvojant rimtai: kodėl gi šiam 
žmogui, šiam mokslininkui neduoti naujo teismo? Ko
dėl? Ar valdžios prokuroras bijosi, kad naujame teis
me Sobell gali būti išteisintas? Jeigu taip, juo labiau 
reikia suteikti žmogui naują teismą. Amerikoje, kaip 
ir visame pasaulyje, neretai esti žmogus nuteistas, mirti 
arba kalėti nekaltai. Nuteistieji mirti,—sakysime, kai)) 
Sacco ir Vanzetti, Julius ir Ethelė Rosenbergai,—aišku, 
naujo teismo neprašo, nes jie negyvi. Bet gyvas žmo
gus, kaip Sobell, sako, kad jis nuteistas kalėti nekaltai, 
kad jis yra tos baisios šaltojo karo ir makartizmo siau
tėjimo isterijos auka.

Sobell sako, kad, kol .jis bus gyvas, reikalaus naujo 
teismo. Klabins ir klabins duris, kol jam bus suteiktas 
naujas teismas, kur jis turės progą įrodyti savo nekal
tumą.

Už Sobell nugaros stovi daug žymių žmonių—net 
ir anglų mokslininkas Bertrand Russell sako, kad So
bell nuteistas kalėti nekaltai. Už jo nugaros stovi daug 
žymių advokatų, kurie jo bylą studijavo ir priėjo tokios 
pačios išvados.

Jeigu taip, tai, mūsų nuomone, reikėtų Sobellui su
teikti naują teismą.

NELABAI GRAŽUS ATSITIKIMAS
1 J ANGLIJĄ Bulganinas ir Chruščiovas buvo nuvy

kę sovietiniu kruizeriu “Ordžonikidze.”
Kai laivas stovėjo uoste, niekam nė į galvą neatėjo 

mintis, kad atsiras ablavukų, kurie panorės patirti lai- 
zvo konstrukciją, žinoma, patirti ne iš vidaus, o iš lauko, 
iš vandens!

Bet toks ablavukas atsirado. Juo buvo tūlas Lionei 
Crabb, iš laivyno pasitraukęs naras. Jis, sakoma, slap
ta buvo pasinėręs i vandeni patirti, kokį “Ordžoniki
dze” turi “pamatą.” Norėjo jis patirti “paslaptį.”

Kai sovietiniai svečiai išplaukė namo, iškilo klausi
mas, kur yra Crabbas? Kas su juo atsitiko? Bet vi
siems žinoma, kad Crabbo nėra. Vieni spėja, būk jis 
nuskendo, kiti spėja, būk laivo įgula, sugavusi jį šniukš- 
tinėjant, parbloškė; dar kiti sako, būk laivo įgula jį 
sučiupo ir parsivežė namo!

' Dalykas iškilo net parlamente. Buvo užklaustas 
Edenas: ką gi jis apie tai mano? Vienas dalykas, ką 
Edenas aiškiai pasakė, buvo tas: Anglijos valdžia Crab
bo nesamdė šniukštinėti.

Tai kas jį samdė? Visas dalykas liekasi paslaptimi.
Čia, žinoma, nėra svarbu patsai Crabbas: nuskendo 

jis ar kaip nors kitaip dingo. Čia svarbu, kad tokie 
šniukštinėjimai vyksta.

Anglijos darbiečiai dėl šito incidento smarkiai pro
testuoja.

JLGWU UNIJOS SUVAŽIAVIMAS
..PRASIDĖJO International Ladies Garment Work

ers Unijos suvažiavimas. Jis vyksta Atlantic City, N. J.
Ši unija išaugo į didžiulę ir turtingą organizaciją. 

Ji šiandien turi apie.450,000 narių. Apie 97 procentai 
unijos narių šiandien dirba pagal sutartis, nusakančias 
35 valandų darbo savaitę.

Tačiau yra unijos narių, dirbančių už labai žemas 
algas. Na, ir šis suvažiavimas, atrodo, turės spręsti, 
kaip ir kokiu būdu turėtų būti pakeltos ypatingai že
mesnių kategorijų darbininkams algos.

Kitas svarbus dalykas, kurį suvažiavimas turės iš
spręsti, tai būtent tas: kaip įtraukti į uniją darbininkus, 
dirbančius pietinėse valstijose moteriškų rūbų siuvimo 
pramonėje? Tokių ten yra dešimtys tūkstančių.

Lietuvos politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos III suvažiavimas

Vilniuje baigė savo darbą 
dvi dienas trukęs Lietuvos 
TSR Politinių ir mokslinių 
žinių skleidimo draugijos 
IlI-asis suvažiavimas. Pra
nešimą apie Draugijos veik
lą ir ateities uždavinius pa
darė valdybos pirmininkas 
prof. J. Matulis.

Pranešėjas nurodė, kad 
Drau/ija kasmet atlieka 
visUlidesnį vaidmenį, padė
dama respublikos partinei 
organizacijai dirbti masių 
komunistinio auklėjimo ir 
švietimo darbą, keldama 
kūrybinę darbo žmonių ini
ciatyvą didžiajame komu
nizmo statybos reikale. Per 
ataskaitinį laikotarpį, t. y. 
nuo II suvažiavimo, Drau
gijos nariai perskaitė dau- i 
giau kaip 42 tūkstančius 
paskaitų, kurių klausėsi 
apie 4 milijonai žmonių.

i Žymiai išplėtė savo veiklą 
’daugelis rajoninių Draugi
jos skyrių. Radviliškio, Jo
niškėlio, Pakruojo, Pasva- 

i lio, Ukmergės, Ignalinos, 
Šilutės, Kretingos, Telšių ir 
kitų skyrių valdybos darbo 

' žmonėms per metus suor
ganizuoja po 250 - 350 pa- 
j skaitlį, kurių dauguma sis
temingai skaitomos lektori- 

l umuose. Iš Draugijos na- 
j riu tarpo išaugo daug pui- 
*kių lektorių, kurie sugeba 
! nešti į mases marksizmo- 
i leninizmo idėjas, populia- 
I riai išaiškina joms mokslo 
j ir technikos pasiekimus, su- 
! siedami savo paskaitas su 
’ praktiniais ūkinės ir kultū- 
I rinės statybos uždaviniais. 
I Iš tokių lektorių pranešėjas 
pažymėjo ženlės ūkio moks
lų specialistus J. Grigalaus-

I ką ir K. Dantų, prof. J. 
i Kriščiūną ir doc. J. Petrai
tį, prof. K. Daukšą, Akme- 
! nes rajono mokytoją M. 
i Mozūraitį ir daugelį kitų.

LITERATURA—MENAS >
kia pagerinti ekonomikos, 
žemės ūkio, technikos moks
lu ir moksliniu - ateistiniu 
žinių propagandą. Dar dau
gelyje Draugijos paskaitų 
bendrais žodžiais kartoja
mos žinomos tiesos, 'neapi- 
bendrįnami priešakiniai gy
venimo patikrinti komunis-
tinęs statybos pavyzdžiai, 
užtušuojami trūkumai, ne
vystoma kova su neigiamais 
reiškiniais, stabdau č i a i s 
mūsų žengimą į priekį.
Diskusijose dalyvavęs prof. 

J. Dagys kalbėjo apie bio
logijos mokslų propagandos 
reikšmę ugdant materialis
tinę pasaulėžiūrą, kovojant i 
su religiniais prietarais, pa-Į 
lietė paskaitų skaitymo me-į 
todikos klausinius, pabrėž- 
damasž kad paskaita bus 
tik tuomet veiksminga ir 
įtikinama, jeigu lektorius 
ją skaitys su vidine liepsne
le, palaikydamas glaudų ry
šį su auditorija, sudomin
damas ją rūpimais klausi
mais. Prof. Dagys taip pat 
iškėlė Draugijos spaudos 
organo - žurnalo leidimo 
klausima.

Sedos rajono Salomėjos 
Nėries vardo kolūkio pirmi
ninkas K. Rimdzius ;savo 
pasisakyme apsistojo ties 
žemės ūkio mokslų ir prieš
akinio patyrimo populiari
nimu, atkreipdamas dėmesį 
į būtinumą įtraukti į pa- 
skaitinę propagandą žemės 
ūkio specialistus, gamybos 
pirmūnus. Paskaitos žemės 
ūkio klausiniais •turi padėti 
praktiškai keliant žemės 
ūkio kultūrų derlingumą 
bei gyvulininkystės pro- 
duktingumą, sudarant tvir-1 
tą.pašarų bazę, kovojant už į 
tų didingų uždavinių įgy-; 
vendinimą, kuriuos respu-, 
blikos žemės ūkiui iškėlė! 
TSKP XX suvažiavimo Di-

Plačiai pranešime buvo 
nušviesta Draugijos sekci
jų veikla, kurioms priklau
so Jemiamas vaidmuo ke
liant paskaitų kokybę ir 
vystant narių saviveiklumą. Imą, savikainos 
Iš tokių sekcijų, kurios gi-lesamų rezervų 
liai kūrybiškai svarsto savo Į naudojimą 
atstovaujamų mokslo šakų nėse kali 
propagandos kryptingumą, ekonomikos sekcijos biuro 
turinio bei metodikos klau- pirmininkas ek. m. kand.

L. Jasinskas. Pripažinęs, 
kad kritika sekcijos nepa
tenkinamo darbo atžvilgiu 
yra teisinga, Jasinskas nu
švietė priemones, kurių 
sekcija imasi ruošiamų pa
skaitų tematikai išplėsti, 
paskaitiniam darbui prie* 
gamybos priartinti, kartu 
pareikšdamas keletą teisin
gų pastabų respublikinei 
valdybai dėl silpnos para-

simus, ruošia aktualias pa
skaitas, buvo paminėtos 
Pedagogikos, mokslų sekci
ja, vadovaujama doc. A. 
Gučo, Biologijos < mokslų 
(pirm. prof. J. Dagys), 
T a r p t a u t i h io gyvenimo 
(pirm. N. Ogurcovas), Kau
no skyriuje — Technologi- 
j o s, Gyvulininkystės ir 
Žemdirbystės mokslų sekci
jos.

Draugija žymiai išplėtė 
savo leidybinę veiklą, iš
leisdama per leidyklą 80 pa
vadinimų brošiūrų, parašy
tų daugiau vietinių auto
rių. Teigiamai buvo įvertin
tos brošiūros kultūrinio pa
likimo klausimais — J. Bu
tėno ir J. Kruopo “Kalbi
ninkas Kazimieras Būga,” 
J. Palionio “Įžymus lietu
vių kalbininkas Jonas Jab
lonskis” ir kitos.

—Nepaisant žymių pasie
kimų' Draugijos veikloje,— 
kalbėjo prof. J. Matulis, — 
jos darbas tiek savo apim
timi, tiek ir turiniu dar žy
miai atsilieka nuo gyveni
mo, nuo komunistinės sta- 
tybos praktikos. Mes. dar 
labai mažai gerų paskaitų 
skaitome pagrindinei audi
torijai — kolūkiečiams ir 
pramonės darbuot o j a m s ,
kurie savo pasiaukojamu 
darbu praktikoje sprendžia 
Komunistų partijos nubrėž
tus didžiuosius ekonominius 
uždavinius. Ypatingai rei-

Po vainiką ant jų kapo
Iš gelmių širdies jautriosios 
Pluoštelį gėlių priskinsiu,

Kaip žiedą rožės rausvosios / 
Ašarų rasa dabinsiu,

Kitas visas suskainiosiu
Iš laukų, pievų žaliųjų, 

Pinsiu labai daug vainikų 
Iš gėlelių raudonųjų;

Iš griovių nekalto kraujo
Po platų raikštį prisegsiu, 

Antspaudą pasaulio naujo 
Auksinėm raidėm nutepsiu.

Kai tik patekės saulelė
Ryte gegužės pirmosios 

Kai tik suskambės dainelė 
Varguolių šventės didžiosios,

Aš vainikais apsikrovęs, 
Plauksiu saulės spinduliais

t Nuo žemės kančių nutolus 
Eterų melsvais keliais

Tai po vainiką nunešiu
Pionieriams, mūs draugams, 

Pagarbiai galvą nulenksiu 
Įdubusiems jų kapams:

Kaziui Giedriui ir Požėlai
Ir jų artimiems draugams, 

Valiukams, Naruševičaitei,— 
Kritusioms laisvės sargams.

Ir Aleksandrui Silyčiui
Nuleisiu puikų vainiką, 

Kad per jį ir jo broliuką 
Caro padermės neliko

Nuskrisiu ir pas Frank Little
Ir jo bičiulius brangiuosius 

Kūrėjus Gegužės šventės — 
Pačius drąsuolius pirmuosius

Po vainiką ant jų kapo,
Po ašarą sidabrinę — K 

John Hill, Vanzeti ir Sacko 
Mirė už mūsų tėvynę.

K. S—tč 
1928 m. bal: 22 d.

mečio plano.
Apie ekonomikos mokslų 

j propagandos vaidmenį ko- 
,voje už darbo ndšumo kėli- 

mažinima, 
geresni iš- 

pramonės įmo- 
o Konkrečios

mos sekcijos darbui.
Rašytojas J. Butėnas pa

žymėjo nepa t e n k i n a m ą 
į Draugijos darbą organi
zuojant paskaitas literatū
ros klausimais. Čia apsiri
bojama daugiausia tik jubi
liejų progomis, o reikėtų li
teratūros klausimus propa
guoti sistemingai, apimant 
kuo platesnius gyventojų 
sluoksnius. Prie šio darbo 
aktyviau turėtų prisidėti ir 
patys Draugijos nariai-ra- 

įšytojai. Literatūros moks
lių sekcija pereitais metais 
j paruošė išleisti 4 brošiūras, 
Į tačiau to maža — jų reikia 
leisti žymiai daugiau, di
desniais tiražais ir įvaires
ne tematika.

—Tam tikrą darbą sklei
džiant istorijos -mokslų ži 
nias yra nuveikusi TSRS ir 
Visuotinės istorijos mokslų
sekcija, — pažymėjo sekci
jos biuro pirmininkas R. 
Šarmaitis. Per pastaruo
sius pora metų sekcijos na
riai paruošė 6 brošiūras,

LMS VEIKLA
')

OPERETĖ “GRIGUTIS”
Kiekvienas operetės pastatymas mūsų 

scenoje yra didelis įvykis, nes ilgokai 
operetei pastatyti visuomet tenka su
kaupti beveik visas turimas jėgas. Ir 
štai Rytuose operetė “Grigutis 1 vėl vai
dinama — jau suvaidinta Newarke ir 
New Yorke ir bus suvaidinta per LMS 
rytinių valstijų festivalį.

/ Sąryšyje su ta operete, kurią teko ma
tyti perstatant savaitę atgal New Yorko 
Lietuvių kultūriniame centre, kyla ke
lios mintys. \

Ko siekiama operetės perstatymu? 
Operetė -mūsų scenoje yra, kaip sakėme 
pradžioje, aukščiausias atsiekimas, nes 
mūsų chorai, kaip saviveiklininkų,’ ope
rų, žinoma nesi imą. Visi laukia opere
tės kaip puikaus, spalvingo, muzikalinio 
vakaro. Pačiam chorui operetės suvai
dini mas taipgi yra lyg tam tikra “mobi
lizacija”, ir operečių dėka mūsų chorai 
išsilaiko žymiai geriau, negu galėtų tik 
su paprastais koncertais, nes operetės, 
sujungiančios ir dainavimą ir vaidini
mą, labiau sudomina* ir “įtraukia” cho
ro narius.

Operetė, taigi, yra kaip ir “šventadie
niškas” dalykas. Todėl perstatant ją 
būtinai reikia turėti ir tą spalvinį tur
tingumą — scenerijos, kostiumai, švie
sos — tai vis dalykai, kurie operetėje 
svarbesni, negu dramoje. Dramoje kar
tais geras realistinis ir jaudinantis vai
dinimas gali nustelbti tų kitų dalykų 
stoką, bet ne operetėje. Pripažinkime:

mažai mes turime solistų, kurie vien sa
vo balsu galėtų palaikyti publiką susi- . 
žavėjusią. Dažnai vadovaujančias roles 
operetėse vaidina ir dainuoja tik apyge- 
riai solistai.

Kokia išvada •• >
Daugiau dėmesio į operečių spalvin

gumą kur tik sąlygos (ir išlaidos) lei
džia.

“Grigutis” originaliai yra ukrainietiš- 
ka operetė, ukrainietiškai-liaudiška, to
kia pat ukrainietiška iki gyvo kaulo, ' l 
kaip, sakysime, “Natalka Poltavka”. K

Mes ją matome ir girdime ne vien ver- - 
time,7 bet “sulietuvintoje formoje”. Kuo
met keli dešimtmečiai atgal Bukšnaitis < 
užsimanė tą operetę išversti, jis padarė 
labai gerą dalyką. Bet pasakyčiau, kad 
tas “lietuvinimas” nebuvo labai logiškas.

Kodėl? Ogi, dėl labai paprastos prie
žasties. Visas “lietuvinimas” pasireiš
kia vardų pakeitimu — Grico tampa 
Grigučiu ir 1.1 Pats pagrindinis opere- , 
tės dalykas, muzika, dainos, žinoma, lie
ka ukrainietiškos, ukrainietiškos, kaip 
yra Donas ir Dniepras, stepės ir Ukrai
nos saulėgrąžos. į

Kitaip sakant, operetė neperkeliama 
Lietuvon — juk ta muzika aiškiai kitos 
šalies.

Nežinau, kokiuose nacionaliniuose kos-^r 
iiumuose ta operetė paprastai perstato
ma pas mus, bet “Aido” choro perstaty- | 
me New Yorke kostiumai buvo mišinys 
ukrainietišku, lietuvišku ir amerikoniš- 
1<U. • ;

Man atrodo, kad būtų daug geriau im
ti tą operetę tokią, kokia ji yra — jos 
negalima padalyti sava, palikime ją pil- ' ' 
nai ukrainietiška, lygiai, kaip mes sta
tome kitas verstines operetes be lietuvi
nimo. •

Apart tų nedateklių (kurių dalis pri- ' 
klauso ne nuo choro ir perstatytojų, o , 
nuo pačios operetės esmės) “Aido” cho
ras gali didžiuotis perstatymu, nes įdėy \ 
ta daug pastangų ir pasiekti geri rezul- ( 
tatai. Choras dainas dainavo v su pilna 
dvasia, pajėgingai, skambiai ir su jaus- ( 
mu. Vaidinimas, ypatingai kai kurių 
nedainuojančių charakterių, kaip tai s i 
Daratos (Vera Bunkienė) ir Steponės 
(Marijona Tamelis) buvo tikrai meist
riškas. / '

Užu savaitės tą^pačią puikią operetę \ 
turės progą pamatyti Naujosios Anglijos 
lietuviai, kurie suplauks į LMS Rytinių . 
valstijų festivalį. ‘

FESTIVALIS RYTUOSE
Šio mėnesio 19 ir 20 dienomis Worces- 

teryje, toje puikioje ir senoje lietuviškoje 
kolonijoje, įvyks Rytinių valstijų LMS 
vienetų ir pavienių talentų festivalis.

Festivalyje New Yorko “Aido” choras, 
S. Bostono Vyrų choras, “Worcesterio 
“Aido” choras, solistai Augustinas lešjf^ ! 
manta, Suzana Kazokytė, Medeline 
Knorr, Aldona Wallen, Jonas Sabaliaus
kas ir Ona Dirveli-enė, taipgi pianistas 
Serge Savitcheff.

Pavasarinis LMS festivalis jau tampa 
tradicija. Turėkime vilties, kad ta tra- r 
dicija bus tęsiama ir vyks daugiau tokiu/ < 
festivalių ateityje.

POEZIJOS PRENUMERATORIAMS
Dėl ne nuo mūsų priklausančių (spau

stuvės techniškų sunkumų) Bijūno-Vil- 
kelio poezijos rinkinys nepasiekė skaity
tojų, taip greit, kaip mes būtume nore-/ 
ję: Knyga dabar spaudoje. Ji paskgi 
turi eiti į knygrišių vietą ir dar ims mė
nuo kitas, iki skaitytojai ją gaus, bet 
kaip sakėme, kartais 'ir prie geriausių 
norų dalykai turi užsitęsti. v -

R. B ■

jų tarpe tokiais aktualiais 
klausimais, kaip ist. m. 
kandi J. Jurginio “Kauno 
įgulos kareivių sukilimas 
1920 metais,” P. Štaro 
“Lietuvių tautos kova Di
džiajame Tėvynės kare,” 
kolektyvinį kelių autorių 
leidinį apie Vilniaus uni
versitetą. Tačiau Draugijos 
narių-istorikų laukia dar 
žymiai didesni darbai atei
tyje. Reikia peržiūrėti 
anksčiau paruoštus paskai
tų tekstus, taisingai nu
šviesti lemiamą liaudies ma

sių vaidmenį istorijoje, ko
vojant prieš svetimą mark- 
sizmui-leninizmui asmeny
bės kultą, šarmaitis para
gino periferijoje gyvenan
čius istorikus aktyviai įsi
jungti į paskaitų ar dides
nių darbų ruošimą apie 
mūsų respublikos miestus 
bei rajonus, rinkti ir stu
dijuoti medžiagą apie revo
liucinio judėjimo įvykius 
Lietuvoje, apie didvyrišką 
liaudies kovą už kolūkinės

santarvės pergalę.
Klaipėdos skyriaus valdy

bos pirmininkas B. Juskf^į^ 
cius plačiai kalbėjo apie bū
tinumą išvystyti mokslinę- 
ateistinę propagandą, apie 
kovą su religiniais prieta
rais ir kitomis buržuazinė
mis ir kitomis buržuazinės 
santvarkos atgyvenomis kai 
kurių žmonių sąmonėje. 
Mokslinę- ateistinę pi*opr 
gandą, reikia vesti apgalvu.>

(Tąsa 3-čiam pusi.J

2 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Gegužės (May) 12, 1956
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CHICAGO, ILL
“Vilnies” dalininkai nutarė 
skelbti $10,0000 vajų; suva
žiavime sukelta virš $2,000

t Dienraščio “Vilnies” da
lininku suvažiavimas šie
met buvo nepaprastai entu
ziastiška s. Užsiregistra
vusių buvo 141. Įskaitant 21 
nuo Įvairių organizacijų.

lanllą. Pirmininku išrink
tas V. Stalioraitis, pagelbi- 
ninKU Veprauskas iš Keno
sha, Wis. Pasimainydami 
abu sugabiai vedė tvarką.

Sekretorium i š rinktas

visi

laiko stokos veik 
nediskusuota re-

bepradedąs kalbėti apie va
žiavimą į gimtinę pas šeimą. 
Bet likimas nulėmė kitaip. Jis 
mirė.

Ką velionis paliko gyvenęs 
bemaž pusę 
apylinkėj ? 
mą atminti, 
daus būdo,
realistinių pažiūrų.

savo amžiaus šioj
Mūttns neišdildo-
Jis buvo nuolai- 

nešykštus. Buvo 
Jei kas

lygis. Beje, 
yra ir kvali- 
muzikinį iš- 
trūkumas, o

kė J. Marazienė. Praėju
siais metais buvusi direk
torių užrašų raštininkė, ji 
perskaitė praėjusių metų 
suvažiavimo p r o t o kolą, 
kuris priimtas vienbalsiai.

Į mandatu komisiją iš
rinkta M. F

< Senkevičienė; 
komisija V. 
Jonikienė ir 
kaitis.

Prezidiumą

iberg ir B. 
rezoliucijų

Andrulis, A- 
J. T). Bendo-

straciją raportą davė J. 
Pauliukas, už redakciją, L. 
Jonikas.

J. Pauliukas savo raporte 
suvažiavimui iteikė direk
torių rekomendaciją pa-; 
kelti pri'nunieratos kainą 
po du doleriu Jungtinėse 
Valstijose, j Lietuvą siun
čiamą pakelti iki $15.00, ir 
skelbti finansinį vajų. Šie 
klausiniai iššaukė plačias 
diskusijas. Buvo tokių, ku
rie karštai stojo, kad nekel
ti prenumeratos kainų, bet 
balsavimui priėjus didelė

mą. Nuo dabar Chicagoje 
prenumerata bus $12.00, 

! už Chicagos $10, i Lietuva 
$15.00

LIETUVOS POLITINIŲ 
. IR MOKSLINIŲ ŽINIŲ 

&
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

tai, neižeidžiant tikinčiųjų 7 V
jausmų, paprastais žodžiais
ir suprantamu būdu r.” (_________
šviečiant klausytojams pa-1 jp marti įs

klausimus. Juškevičius iš
kėlė lektorių meistriškumo 
bei kvalifikacijit kėlimo 
klausimą.

Rimtų priekaištų respu- į p 
blikinei ir Kauno skyriaus 
valdybai «

Tenka pažymėti, kad dis
kusijos buvo draugiškos ir 
rimtos. Nenoriu tieji, kad
būtų pakelta prenumerata, 
siūlė k į tas priemones sukė
limui finansų, kurių, 
sutiko, reikės daugiau 
metais.

Ant rekomendacijos 
skelbti $10,000 vajų disku
sijų visiškai mažai tebuvo- 
Vienbalsiai nutarta tokį va
jų skelbti pradedant su pa
čiu suvažiavimu, kuriame 
pradžiai sukelta virš $2000.

Dėlei 
visiškai
dakcijos raportas, laikraš
čio turinys, jo gerumas bei 
trūkumai.

Meninė programa prasi
dėjo apie 6-ą vai. Pirmiau
siai Cicero Moterų Choras, 
po vadovyste Estelle Bog- 
den, sudainavo labai gra
žiai tris dainas. Choro due
tas A. Dočkienė ir C. Stane
vičienė irgi tris dainas, vie
ną skirtą Motinos Dienai. 
Publika prašė daugiau, bet 
trečia ant scenos pasirodė 
Loretta Cooper, kuri artis
tiškai sudainavo angliškai 
ir lietuviškai. Programą už
baigė naujas vyrų duetas: 
P. Dauderis ir Ed. Jokubka. 

IJie gražiai susimokinę ir 
harmoningai dainuoja. Iš
skyrus moterų chorą, visiem 
akompanavo 
rutienė.

Užsibaigus 
visi skubinosi _ ___
salę, kur ivyko labai šaunus : 
banketas. Čia publikos pasi
daugino, keturi ilgiausi sta- i 
lai apsėdo svečių.

Laike vakarienės adm. J. ■ 
Pauliukas pakvietė kalbėti 
L. Prūseiką, A. Jonikienę, 
J. Jokubka ir viešnia iš toli-,

V k '

mo Oakland, Calif., Lapė- 
|iiienę. Jausdami, kad dali
ninkai per dieną prisiklau
sė kalbų, visi kalbėjo labai 
trumpai.

Svečiu ir viešnių iš kitur I * V
.buvo Sprindis, Vepi’auskas 
| ir Žilis iš Kenosha, Wis., 

nu" i Dambrauskienė, jos sūnus
Springfieldo, iš 

Westvilles Kvetinskai ir Jo
kūbaitis, iš Gary Mališaus
kas. Veikiausiai buvo ir 
daugiau su kuriais šiam 
reporteriui neteko susitik-

Ontite Pet-

programai, 
i viršutine

suvažiavime pa- 
Draugijos Telšių 

skyriaus valdybos pirminin-

tai paminės.
Baigiant tenka pabrėžti, 

kad suvažiavimas b u v o 
nepaprastai e n t uziastiš- 
kas, visi linkėjo “Vilniai” 
dar ilgus metus gyvuoti.ba turi teikti žymiai dides

nę paramą rajoniniams sky
riams tiek atsiunčiant kva
lifikuotus lektorius, tiek ir 
metodinę medžiagą.

4 Suvažiavime dar kalbėjo
Kauno skyriaus valdybos 

pirmininkas prof. A'. Bar
šauskas, Kretingos rajoni
nio skyriaus valdybos pir
mininkas A. Daugelė, N. 
Vilnios Technikos mokslų 
sekcijų biuro pirmininkas

, N. Ogurcovas, Panevėžio
, miesto skyriaus valdybos 

narys V. Kuzma. Fizikos- 
matematikos mokslu sekci
jos biuro pirmininkas prof.
.1. Jucys, filosofijos moks
lų kandidatas J. Macevi
čius ir kiti.

Kalbas suvažiavime pasa-
- M<ė LKP Centro Komiteto 
fagitacijos-propagandos sky

riaus vedėjas J- Olekas ir j
Visasąjunginės drau g i j o s 
valdybos mokslinis sekreto
rius A. Kuzavkovas.

Suvažiavimas priėmė nu
tarimą Ąėl tolesnio Draugi
jos veiklos išvystymo, iš- 

. rinko savo vadovaujančius 
j organus. Draugijos valdy- 
*7 bos pirmininku
•yprof. J. Matulis.JĮ/-------------------

3 pusi. Laisvė (Liberty) Šeitad., Gegužės (May) 12. 1956

Port Arthur, Canada
Mirė Antanas Sirgedas

Balandžio 25, 26 ir 27 die
nos šios apylinkės lietuviams 
buvo gedulos dienos. Per šias 
dienas koplyčioje pašarvotas 
gulėjo lietuvis ilgametis šios 
apylinkės gyventojas Antanas 
Sirgedas. Liūdėjo me todėl, 
kad čia mūsų nedaug, kad 
mes vienos Kanados Lietuvių 
Literatūros Draugijos nariai, 
kad mes esame kaip viena 
šeima. . Taipgi jis galėjo dar 
ilgai gyventi, nes 
55 metus amžiaus.

Velionis paėjo 
miesto. J Kanadą
1928 metais, palikęs gimtoje 
•šalyje gyvenimo draugę ir du

I vaikučiu, sūnų ir dukterį. At
važiavus į šią Šalį, Antaną iš
tiko dar didesni rūpesčiai, dėl 
savęs ir dėl šeimos. Greitai 
užėjo nedarbas ir teko gyven
ti bastūno gyvenimu. Kada 
uekada galėjo lovoje išsimie
goti ar prie stalo pavalgyti. 
Kai atėjo karas, tai ryšiai su 
šeima visai nutrūko.

Ir tik dabar, pasauliui nor
malizuojantis, Antanas buvo

turėjo vos

iš Utenos 
atvažiavo

išrinktas 
L M.

jis užgyveno turtų, tai reikia 
pasakyti, kad jis jų nepaliko. 
Vos išteko tvarkingam palai
dojimui. Priežastis ta, kad 
jis dirbo miškuose sezoniniai. 
Be to dar akordiniai. O jis ne
buvo tokio jau stambaus fizi
nio su būdavo j imo. Taipo gi
jis buvo neskūpus ir mylėjo 
kai kada pasilinksminti 
dro vėd amas iškaštingų
monių.

Laid otų v ė mis r ū pintis

dar nemaža silpnų vietų. Iki 
šiol blogai rajone augo cho
rai. Palyginti žemas yra dra
minės saviveiklos 
rimtas klausimas 
fikuotų, turinčių 
si lavinimą, kadrų
taip pat eilės muzikos instru
mentų’ stoka.

Mes pasiryžome pasiekti, 
kad 1956 metų rajono dainų 
šventėje dalyvių skaičius pa
didėtų dvigubai, tame skai
čiuje dainininkų — 
palyginti sir praeitais

Mes neabejojame, 
tajame penkmetyje,
darbo žmonių materialinei ge

rt u gant jų sąmoningu- 
ir

trigubai 
metais.
kad šeš-

kylant

nesi- 
pric-

rovei 
mui, dar labiau suklestės 
kultūrinis jų gyvenimas.

V. Šilkas

ninku -kadrai. Tai —- cechų 
viršininkai Lebedevas ir Golu
bevas, meistrai Kisliauskas, 
Zudinas ir Kirilovas, brigadi
ninkas Vaitiukėnas, šaltkal
viai Granovskis ir Sviridiukas. 
Jų vadovaujamas, depo 
lektyvas pradėjo vykdyti 
sakingą užsakymą.

Pirmasis motorvežls jau 
remontuotas,
tas atiduoti užsakytojui.

at-

su
vis iš kai paruoš-

MTS, įstaigose ir mokyklose t Snarskis ir kiti buvę poeto 
tebevykstančiuose vakaruose: bendraamžiai.
60-osioms poeto gimimo meti-1 
nėms paminėti. Biržiečiai su džiaugsmu su- 

i tiko žinią, kad pirmojo lietu- 
Rajone vykstančiuose minė-Įvių proletarinio poeto J. Ja- 

jimuosc apie Juliaus Janonio nonio atminimui įamžinti Bir- 
gyvenimą ir kūrybą susirinku- žuose jam bus pastatytas pa
sienis pasakoja mokytojas i minklas. K.

Atsakoniingiausia Firma Pasiuntiniui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų pakirtais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

susi
darė komitetas iš I. Skl'enio, 
J. Sargaučio, K. Ru-dinsko ir 
L. Imbraso. Buvo 
pas velionio seserį (Mrs. Stel
la B re des), kuri gyvena 
Brooklyne, N. Y., kad atva
žiuotų ant laidotuvių, bet ji 
negalėjo atvažiuoti, tik at
siuntė iškaštingą gyvų gėlių 
bukietą.

Tuomi ir baigiu šią žinutę, 
reikšdamas šios mažos lietu
vių kolonijos vardu 
užuojautą velionio : 
Stellai ir visiems giminėms, 
velioniui lai būna

Mėgėjų televizijos centras

KAUNAS. — šiomis dieno-

Juliui Janoniui atminti

BIRŽAI. — J. Janonio, 
minimą plačiai pagerbia bir
žiečiai. Rajone yra nemaža 
žmonių, kurie gerai prisime
na revoliucinį poetą vaikystė
je, mokyklos suole. Buvę • J. 
Janonio mokslo draugai daly
vauja rajono kolūkiuose,

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

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet
Del didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą

Kasdien nuo 9 iki (i, Sekmadieniais nuo 9 iki 1 vai.

atsikreipta mis Kauno mėgėjų televizijos 
centras parodė pinną bando
mąją programą. Buvo de
monstruojamas kinožurnalas.

Kauno visuomenė labai do
misi pirmaisiais televizijos mė
gėjų bandymais, žymią para
mą įrengiant stotį suteikė Po
litechnikos instituto dėstytojai 
ir studentai. Centrinę anteną 
ir siųstuvo karkasą sumonta
vo Kauno motorų remonto fa
briko radiotechnikos mėgėjai. 
Televizijos centras įrengtas 
radiotechnikui Olegui Bielo-

i gilią
seseriai

o
ramus po-

pinigų ko-|vui vadovaujant.
mitetas siunčia po 
vei ir Liaudies Balsui.

Taipgi pranešama, kad mi
rė kitas šioj’ apylinkėj gyve
nęs lietuvis — Ūselis, sulau
kęs 71 metų •amžiaus.

F. Tumėnas

$5.00 Lais-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Liaudies menas

Šiuo metu Kauno televizijos 
mėgėjai ruošia galingesnį siųs
tuvų, kuris leis perduoti pro
gramą 20—25 km. spinduliu.

T—sa

ROK1ŠKIS.— Meninė savi
veikla yra viena iš reikšmin
gų darbo žmonių auklėjimo 
priemonių. Tarybinės santvar
kos metais saviveikla plačiai' 
paplito liaudies masėse, tapo: 
darbo žmonių unities dalimi, j Vilniaus 
Vis m as iš kės nū ir 
nė tampa meninė 
Rokiškio rajone, 
liudija kasmet

Baltijos žvejų lenktyniavimas

KLAIPEDA. — Plačiai išsi
vystė gegužinis lenktyniavi
mas tarp tralerių laivyno lai
vų įgulų, žvejojančių menkes 
Gdansko užutekyj. žvejai pa
sižadėjo pirma laiko įvykdyti 
planą. »

įvykstančios 
1954 motais 

rajono dainų šventėje dalyva
vo apie 600 žmonių, tai per
eitais, 1955 metais — daugiau j 
kaip tūkstantis.

Mes, kultūrinio fronto dar-į 
buotojai, dėsime visas pastan-1 
gas, kad liaudies menas, savi
veikla dar giliau įsiskverbtų į j gų 
kolūkiečių ir darbininkų buitį. Į vėžių

Dizelininkų gamybine pergale 

liu pakilimu sutiko 
dizelinių traukinių 

kūrybingos- depo darbininkai, inžinieriai
ii' technikai užsakymą sure
montuoti pirmąjį motorvežį. 
Kaip žinoma, šeštajame penk
metyje šalies geležinkelinin
kai gaus daug motorvežių, ku
rie yra žymiai patogesni eks
ploatuoti, negu garvežiai. Va
žines jie ir Baltijos magistrą-

Vilniaus depo dizelininkai 
kruopščiai pasiruošė sudėtin- 

savo konstrukcija motor- 
4 remontui. Paruošti 

metu mūsų darbe yra | aukštų kvalifikacijų remonti-

DRABUŽIŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas

t

SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $55.00
3 jardai puikiausios rūšies 100% virgin wool medžia
gos del moteriškes suknelei, spalva užgirta per U.S.S.R. 
sulyg vėliausios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
3>i/į, jardai puikiausios rūšies 100% grynos vilnos me
džiagos dėl vyriško siūto. Spalvos: pilka, ruda, mėlyna 
(navy blue). Visos medžiagos aukščiausios rūšies ir ūž- 
girtos per U.S.S.R.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio del vyro ir mo
teriškės ir yra labai patogus pasiuntimas per mumis, nes 
mes sutaupomo jums pirkimo ir pakavimo klapatą. Už 
tuos pinigus mes užtikriname jus, kad jūs negalėtumėte 
geriau nusipirkti patys pirkdami.

Pasiųskite money orderi Į Ideal Pharmacy, 
29 Kelly Square

V. G. Skrlnska (savininkas), Worcester, Mass.

SIUNTINYS—LA $55.50
3 jardai 100% grynos vilnos medžiaga del moteriškės 
palto. Spalva pilka (Oxford gray), mėlyna (navy blue), 
arba juoda. Pasisius šiltą žieminiu! Lietuvos orui, 4 
jardai puikiausios rūšies Rayon pamušalui pritaikytos 
spalvos, 1 pakas skirtingų adatų, 1 didelė špulė pritai
kytų siūlų, 6 gražūs pririnkti guzikai priedui gražesnei 
išvaizdai.

SIUNTINYS ML-3 $56.00 ! |
paredui batą, rudos ar į 
(size) ir spalvą kokios,. ?

S

l pora puikiausios odos vyriškų 
juodos spalvų, pažymėkite mietą 
pageidaujate.
3 (j. jardai 100% grynos vilnos puikiausios rūšies me-

i
džiagos del vyriško siūto, spalva pilka (oxford gray), ž 
šviesiai rusva, mėlyna (navy blue), juoda plonom švie- į 
šiom druoželėm. Ž

FESTIVALIS
Rengia Rytinių Valstijų Liet. Me»io Sąjungos Apskritis 

įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Worcester, Mass.

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott Street

Atvyksta Brookivno Aido Choras 
Su Operete “GRIGUTIS,” Melodrama

Tai veikalas, kuri pamatęs nori vėl ir vėl matyti. Ten kaip užburtame rate 
sukasi meilūs romansai, .skamba gražios dainos solistų ir viso choro- Ta
čiau melai, kerštingos klastos priveda prie baisaus nusivylimo, paminimo ir 
tragišku mirčių.

Jonas Grybas
Tanyo rolėje

Ant šių trijų, kurių atvaizdas aukščiau 
Abu, Grigutis ir Tanias, desperatiškai i 
baigiasi . . .

Elena Brazauskienė Augustinas Iešmantą
rolėje Grigučio rolėje

u, pagrindiniai rymo visas veikalas., 
myli Mariutę, bet kuomi tas viskas

“Grigutis Bus Suvaidintas šeštadienį, Gegužės-May 19-tą 
Pradžia 7:30 Vai. Vakare.

Sekmadienj, Gegužės-May 20-tą
BUS ŠAUNUS KONCERTAS

PROGRAMAS

IEŠMANTĄ
New York

AUGUSTINAS
Baritonas iš
SUZANA KAZOKYTĖ
Sopranas iš New York
MADELINE KNORR
Sopranas iš New York
SERGE SAVITCHEFF 
Pianistas iš New York

BROOKLYN!) AIDO CHORAS

ALI). WALLEN-DOWNING 
Sopranas iš Brockton 

JONAS SABALIAUSKAS 
Tenoras iš Worcester 
ONA DIRVELIENĖ 

Sopranas iš Worcester 
S. BOSTONO VYRŲ CHORAS 

FRANK BALEVIČIUS 
Akompanistas

Pradžia 2:30 vai. po piet—nesivėluokite
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Julius Kalvaitis gegužės 7-ą 
susirgo smarkiu gripu. Randa
si namie, gydytojo ir žmonos 
Marijonos priežiūroje. Jie gy
vena 833 Hart St., ant trečių 
lubų, po tiesiai. Būtų gerai, 
kad draugai aplankytų. Lan
kyti galima bile laiku.

Linkiu greitai pasveikti.
G. Wareson

įvairūs atsitikimai
Wil-

Dau-

Pranešimas NEW YORK

Unijų vadai remia milingą 
Gardene už civiles teises

Trumanas labai išaukš 
tino gub. Harrimaną

Sanitacijos darbininkas 
bam E. Regan Bayside atma
tų pintinėje rado, tarp viso
kių popiergalių, 155 dolerius.. 
Prie jų nebuvo jokio ženklo, 
kam jie priklauso.

Reganas pristatė tuos pini
gus į Sanitacijos departmento 
raštinę. Jis paskui sakė:

“Mano viršininkai į mane 
žiūrėjo su šiokia tokia nuos
taba, su tam tikru apgailes
tavimu, lyg sakydami : 
kvailys! Bet aš 
riau taip, nes 
gryna . .

Regano sąžinė
to jis dar gal gaus ir pinigus, 
nes jie taptų jo, jeigu per 90 
dienų niekas negalės atsiliep
ti ir įrodyti, kad juos prara
do.

Būdas pažinimui vėžio 
žmogaus kauluose

šiuo tarpu New Yorko 
tijos Medicine Draugija 
savo 150-tą susirinkimą,
giausia dėmesio diskusijose 
kreipiama Į kovą su vėžio li
ga. Tuo klausimu susirinki
mui pateikė labai svarbų pra
nešimą Dr. Thurman B. Gi- 
van, brooklynietis. Jis iškėlė 
labai svarbų atradimą toje 
kovoje. Iki šiol būdavo be ga
lo sunkiu pažinti bei surasti 
tam tikros rūšies vėžį, pavyz
džiui, kaulų

Dr. G i van 
bar atrastas 
žio pažinimo
kad mokslininkams 
Įleisti tam tikrų dažų tiesiai į 
kaulus, kurie parodo, ai’ kau
lai sveiki, ar vėžiuoti.

Manoma, kad šis naujas vė
žio pažinimo būdas bus Įdieg
tas Į praktišką kovą su vėžiu.

vėžį.
parodė, kad da- 
visai naujas vė- 
būdas. Jis sako, 

pavyko

60 AFIt-(’K) unijų, jau iš-1 universitetą, protestantų pas- 
reiškč savo solidarumą su mi
tingu už civiles teises i)- prieš 
rasizmą, kuris šio mėnesio 24 
dieną Įvyks Madison Square 
Gardene. Tai bus didžiausias 
imitin’gas paskutinių kelerių 
metų bėgyje nž civilines tei
ses. Vyriausiais mitingo ren
gėjais yra NAACP ii1 geležin
kelių porterių unija. Mitinge 
kalbės pagarsėjusi Autherine 
Lucy, kuri plačiai žinoma už 
savo kovą Įstoti i Alabamos

Montgomery mieste, Alaba- 
moje, vadovauja negrų boiko
tui prieš segreguotus autobu
sus, i]1 kiti.

Tarp unijų, kurios jau iš- 
iškė savo solidarumą sir mi- 

elektros darbi- 
mėsos pakuotoji], laik- 

viešbučių
muzikų ii- kitų

tingu, randasi 
ninku
raštininkų gildijos,

didelė puota, kurioje gub. 
llarrimanas buvo apdovano
tas “Keturiu laisvių” ordinu. 
Jam dovaną Įteikė Hairy; S. 
Trumanas. Savo kalboje Tru
manas labai išaukštino Harri- 
mano veiklą. Kadangi Harri- 
manas buvęs diplomatu, tai 
jis gerai pažįstas “raudonuo
sius”, todėl jie jo niekuomet 
negalės “apgauti”. Kitokių 
llarrimano nuopelnų eks-pre- 
z i d o n t a s n e b e i šga 1 v o j o.

ALDLD Brooklyno ir apylin
kes kuopų valdybų atidai!

Pikniko reikale yra būtinas 
susirinkimas šių kuopų vaidy
bų : 1 kp. Brooklyno, 24 kp. 
C. Brooklyno, 147 k p. South 
Brooklyno, 81 kp. Maspeth, 
185 kp. Richmond Hill ir 72 
k]). Great Neck, šių kuopų 
valdybos turime būtinai susi
rinkti šį sekmadienį, gegužės 
13 dieną, 2-rą valandą popiet, 
Liberty A u d i to r i j oje.

čia bus pateiktas pikniko 
planas, kuris Įvyks birželio 3, 
1956.

Susirinkimą šaukia L.L.D. 
185 k u o pos K o m is i j a.

DVI NAUJOS

HELP WANTED—FEMALE

SLAUGĖS—RN IR LP
Manhattan slaugių ištaigai.

5 dienos. Linksma apylinkė, 
Gera alga, pridedant valgį

Te). UN. 4-7617
Šaukite nuo 8 A. M. iki 8 P. M.

(87-93)

Narnų Darbininkė. Turi būti švari. 
Visi įtaisymai. Nėra virimo. 5U» 
dienos. Gera alga. Kalbanti an
gliškai. šaukite penki, rylą — 
Sek. po 7 v. vak., pirm, ir antį', 
ištisą dieną. G L. 2-6528.

Namų Darbininkė. Guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys ir vonia; mylin
ti vaikus. Gera proga nuolatinia
me darbe. Freeport 8-3032.

(92-95)

Ot, 
jaučiuos ge
ma no sąžinė

gryna, o be

Nčw Yorko

Negro namą apmėtė akmenimis: 
esą atsakomingi nerimti vaikinai

Kita milijonierių porelė pe
šasi ir nori divorsuotis — šiuo 
kartu Alfred Gwynne Van
derbilt ir jo žmona. Jisai turi 
apie $20,000,000, o jinai pa
veldėjo nuo savo senelio Tho
mas E. Murray $10,000,000.

Jie abu pareiškė spaudai, 
kad “pinigai mums ne proble
ma”.

pa- 
kad Kanada pakeitė 

Lamontą, 
išpy šk i n o e d i tori ai ą,

pagyrė Kanados imi- 
pareigūnu nusistaty-

Policijos.
Kennedy sako, 
mo apmetimas 
vo ne rasistų, 
a ūglių darbas, 
neseniai pirko 
“baltoje apylinkėje

na- 
bu- 
pa-

komisijonierius 
kad negro 
akmenimis 
o nerimtų 
Negras
narna Bronxc 

>”. Šios sa- 
tas namas, 

747-183 St. tapo apmestas ak
menimis, langai išdaužyti.

Kennedy sako, kad tos apy
linkės policija apklausinėje 
daug jaunuolių ir jau numa
to, kurie jaunuoliai tą darbą

pravedė. Toje pačioje apylin
kėje, salio policija,, neseniai 
tapo išdaužyti langai New 
Yorko Rabinų sąjungos name.

Tos apylinkes pažangūs 
žmones sako, kad negalima 
viską suversti ant “jaunų ne
atsakom ingų paauglių”. Jie 
sako, ' kad toje apylinkėje 
veikia rasistai ir antisemitai, 
kurie naudoja vaikinus savo 
juodiems darbams atlikti, bet 
tai jie, suaugusieji, yra ini
ciatoriai ir organizatoriai.

APVOGĖ DANTISTĄ
Plėšikas įsiveržė į Dr. Stein 

kabinetą, atėmė $3.5 pinigais 
ir visą eilę svarbių ir reika
lingų dentisto praktikai in- 
strumetų, ir paspruko.

Keletas dienų atgal polici
ja pradėjo ieškoti Catherine 
Nye, žinomą šachmatų 
(chess) ekspertę-lošėją. Jos 
šeimyna ir pažįstami nematė 
jos per keletą dienų ir apie 
tai informavo pranykusių as- 
metų biurą.

Dabar ta moteris atrasta— 
Bellevue psichinėje ligoninė
je, pasirodė, kad ji savano
riai ton ligoninėn pasidavė, 
kad pradėti medicinišką egza
minavimą. Jos nervai 
labai paįrę, sakė ji. Ji 
aiškino, kodėl apie tai 
formavo saviškių.

spaudoje
Kuomet dar nebuvo 

skelbta,
nutarimą ir įleido 
“Mirror’ 
kuriam t? 
gracinių 
mą F
Corliss Laniontas Kanadon 
nebuvo įleistas.

“Mirror” tame editoriale be
veik vadina Lamontą mūsų ša
lies priešu ir stebisi, kaip tai 
toks milijonierių vaikas nuėjo 
tokiais “klaidingais keliais”.

buvo 
neiš- 
nein-

Yor-Čia vykstančiame New 
ko valstijos Mediciniškos są
jungos suvažiavime iškelta, 
kad Amerikoje yra tokia aš
tri daktarų stoka, kad bando
ma gauti internus (jaunus 
praktikuojančius ir besimoki
nančius ligoninės gydytojus) 
net iš Europos ir Azijos.

Bet tuo tarpu eilė medici
niškų universitetų šioje šalyje 
diskriminuoja, nepriima neg
rų, o kartais ir žydų. Kai 
kurie universitetai priima žy
dus pagal tam tikrą nuošimtį, 
kad nebūtų; “perdaug žydų 
daktarų”.

“Daily Worker” perspaus
dino straipsnį, kuris telpa ap
linkraštyje “Today”, kurį 
leidžia Anna Louise Strong. 
Ji rašo apie paskutinius įvy- 

Ikius Tarybų Sąjungoje. Kaip 
I žmogus, kur ilgai toje šaly
je gyveno ir pažino vyriausius 
tarybinius vadus, ji, sakoma, 
gerai pažįsta tos šalies prob
lemas.

Anna Louise Strong sutinka 
su kritika prieš asmens kultą, 
bet ji abejoja, ar pats Stali
nas to norėjo. Ji, kuri pažino 
Staliną asmeniškai, sako, kad 
jis buvo kuklus žmogus.

nuomonės, 
su bu- 
“Armi- 
“Armi- 
žinoma

New Yorko LaGuardia ae
rodromas praėjusiais metais 
turėjo 266,058 pasažierius. 
Tai buvo trečias iš didžiausių 
aerodromų Amerikoje. Pirmo
je vietoje stovėjo Chicagos 
Midway aerodromas su 381,- 
737 pasažieriais, o antroje 
vietoje — Miami aerodromas 
su 276,729 pasažieriais.

Paieškau Pranciško Tūbelio, 
iŠ Pagurių k., Pandėlio vol., 
Kvetkų: par. Seniau jis dii;bo 
anglies kasyklose, Pensylvani- 
jos valstijoje. Jį patį, jo šei
mą ar kas apie juos žinote 
prašau rašyti šiuo antrašu: 
A. K., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, L. I., N. Y.

“Times” korespondentas S. 
Gruson rašo iš Varšuvos, kad 
Lenkijos spaudoje dabar vis 
labiau keliamos
kad neteisingai elgtasi 
vusiais taip vadinamos 
ja krajowa” nariais, 
ja krajowa”, trumpai
kaip AK, buvo pagrindinė or
ganizacija, kuriai vadovavo 
konservatyvieji lenkai. Ji ra
dosi po emigracinės valdžios 
Londone direktyvomis. Ji ko
vojo prieš nacius, bet neben
dradarbiavo su liaudies parti
zanais, o Varšuvoje pradėjo 
sukilimą prieš nacius nesusita
rus su besiartinančiomis tary
binėmis armijomis ir jos len
kiškomis divizijomis.

Bet Varšuvos spauda dabar 
sako, kad vadų reakciniai nu
sistatymai neturėtų padaryti 
visus AK narius priešais. Ei
linių AK narių dauguma bu
vo geri patriotiniai lenkai, ku
rie užsitarnavo tėvynės padė
kos. «

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
36 W. 40th ST. 

Vienatinė mokykla vedama 
Daktarų ir slaugių slaugystės 

mokslo specialistų.
Ligonines užtikrintas kūdikių 

slaugimo patyrimas. 
Nemokamai aprūpinama darbu— 

dienom—popiečiais—vakarais 
Miss Romero

1

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbėti*

4 puiL LaisvB (Liberty), šeštad., Gegužės (May,) 12, 1956

Mr.

HLMO

kad jie nediskriminuotų
senesnio amžiaus žmo-

Ne tik žmonės virš 60
amžiaus, bet ir virš 50

Virėja—Namų Darbininkė. Pavienė. 
Guolis vieloje. Pora, vien lik su
augę. Geri namai. Nuosavas apaH- 
mentas. Gera alga. Paliudijimai. 

Skambinkite paprastom dienbm.
BE. 6-2755

(92-95)

Senesni žmones
irgi turi teisę

Namų Darbininkė—Paprasta Virėja. 
Du suaugę. Galinti prižiūrėti kū
dikį, ’4’4! rūmų; nuolatinis darbas 
draugiškuose namuose.

SU. 7-6228
(92-95)

senasis 
atstovautas dis- 

italų, pu- 
biednuo-

dcmo kra-

Liberalų partija parems 
Santangelo 18 distrikte '

Liberalų partija ištraukė 
18-ame kongresiniame distrik
te savo kandidatą ir paskelbė, 
kad rems reguliarį (Tamma
ny) demokratą Santangelo. 
18-as distriktas 
M a re a n ton i o
triktas, apgyventas 
ertori kiečių it' negrų 
menės.

Prieš Santangelo
tų pusėje kandidatuoja nepri
klausomas demokratas. Taip
gi yra kandidatas Santiago 
Grevi, kuris kandidatuoja 
kaip puertorikietis.

Dar nevisai aišku, kuris iš 
tų kandidatų turi daugiau 
darbo žmonių organizacijų 
paramos, bet tas išsiaiškins, 
manoma, artimu laiku.

NUGRIAUS SENĄ 
BAŽNYČIĄ

New Yorko žemutinėje 
tinėje dalyje po num. 
Broome St. randasi rusų orto
doksų bažnyčia, 1826 metais 
pastatyta. Surasta, kad ji pa
sidarė nebesaugi. 
verčia ją nugriauti, 

bus nugriauta.

ry-
142

Valdžia

čia

PRANEŠIMAS
SIUVĖJŲ ATYDAI!

Lietuvių siuvėjų, 54 skyr. 
susirinkimas įvyks gegužės 
11-27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.,— 
punktuališkai 5:30 v. v. Bus nomi
nacijos visų Executive Board narių, 
ir Delegato. Nepamirškite turėti su 
'savim Social Security ir 
teles.

Executive Board,

ekstra
16 (!.,

Unijos kor-

KRŪVA DOLERIŲ UŽ 
PJESĖS RANKRAŠTĮ

New Yorko gyventojas 
Fleming nuvyko Londonan ir
nusipirko varžybose drama
turgo Bernard Shaw originali 
pasirašytą dramos 
Bull’s Other Island” 
tį. Už ji užmokėjo
Tas pats Mr. Fleming Londo- 
ne taipgi nusipirko 17-tame 
šimtmety) spausdintą Bibliją, 
užmokėdamas $ 10,360.

‘‘John 
ran kraš- 

$7,84(1.

New Yorkan atplauksiąs 
atomiškasis submarinas

Pirmas Amerikos atomiškas 
s u b m a r i n a s, “Nautilus”, 
plauks į New Yorko 
ateinantį sekmadienį. To 
marino pastovi baze yra 
Londone, Connectlcute.

žmones galės matyti tą 
mariną plaukiant vandens pa
viršium nuo uosto pietinio ga
lo link George Washington 
tilto, bet negalės jo iš arti 
inspektuoti, kaip tai kartais 
daroma su kitais kariniais lai
vais.

Praėjusį pirmadienį į 
Yorko uostą pribuvo 
pasažieriniai laivai. Ji,ei 
beno 2,586 žmones. Vn
yra amerikiečiai, o kiti svečiai 
iš kitų kraštų.

uostą 
i sub
New

sub-

New 
penki 
atga-

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

Asthma, Hay Fever, Acne, Bron
chitis, Galvos Skaudėjimai, 

Adenoid, Rash.
ALLERGY TESTING LAB.

Herman Hlrshfield, Dir.
133 E. 58 St, kamp. Lexington 

Eldorado 5-3137(92-94)

Local 54,
ACWA

a
PLANUOJATE VESTUVES?

Jei Taip, Tai Skaitykite 
S j Special) Pasiūlymą

MANHATTAN COCKTAIL. 
PRIESKONIU. 

MAŽAS ENTREE
SRIUBA, MAŽAS ENTREE 

PASIRINKIMAS PAGRINDINIO
VALGIO, KEPTO INDIKO 

PUSE KEPTOS VIŠTOS 
KEPTOS JAUTIENOS, 

DARŽOVIŲ IR BULVIŲ 
DEZERTAS IR KAVOS

$2.50 ASMENIUI
U i V 7 I? T T -A , O

Viduje Port Richmond
20 Grove Ave. GI. 2-9481

p

4

New Yorko valstijos indus
trinių reikalų komisijonierius 
Jsador Lubin atsikreipė i šio 
miesto samdytojus su ragini
mu, 
prieš 
nes. 
metų 
ii’ net virš 40 kartais sutinka 
sunkenybes gauti kokį nors 
darbą. 45 metų amžiaus vy
rai arba moterys dažnai su
randa, kad “mes samdome 
tik jaunus”.

Lubinas sako, 
šiuo 
apie 
metų amžiaus ieško darbo 
negali jo gauti. Daugeliu at
žvilgių, sakė jis, tie senesnie
ji žmonės tinkamesni už jau
nus, turi daugiau patyrimo. 
Jis negali suprasti, sakė jis, 
kodėl samdytojai jų nenori.

Abclnarn darbui namų darbininkė.

2 vaikai. Valymas, visi paisymai. 
Gera alga, nuosavas kambarys ir 
vonia. Geras nuolatinis darbas.

MA. 1-8140
(91-94)

kad kaip tik 
momentu New Yorko 

100,000 žmonių virš 45 
ir

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

BROOKLYN 
Greit Užšaldoma 
SCUNGILLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of Sea Conch. Skanu 

su Spagetti.
CALAMARI IN SAUCE 

Viskas iš vaisių su jūrų skoniu, 
produktai 

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2.5172

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y.

AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EAST SIDE
Pasiuntimui siuntinių į visas dalis Sovietų Sąjungos — 
Į Lietuva, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ mai
sto, drabužių siuntinius žemomis kainomis ir apmokėtu 
muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI I 10
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums 
.su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys 
pinigų.
Jūs galite pirkti iš mūsų drabužį, batus, medikalus ir 
kitokius daiktus savo siuntiniui.
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarės ap- 
draudos jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir 
nuo ugnies.
NĖRA LAUKIMO— SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ 
Ofisas atdaras kasdien 10—8; Sekmadieniais 9—6

DIENŲ 
siuntini 
laiko ir

K fc

J

i

Narnų darbininkė suaugusi, švari. 
Paprastas virimas, visi įtaisymai; 
nuosavas kambarys, mylinti vaikus.

Po 7 vai. vak. NE. 2-0423.
(91-94)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje, 

ir maudynė, $30 
proga pastoviam 

namuose.
Šaukite 1-2 ;30 arba 7-9

Tel. KO. 6-4858 •
(92-93)

atskiras kambarys 
pradžiai. Stebėtina 
darbui draugiškue-

se

Vincent
Leon

meni-
“Su-

Pamatykite naujas. Klimo 
filmas ir Chicagos lietuvių ar- 
tistus-dainininkuis. Pamatyki
te ir išgirskite garsiąją Chica
gos lakštingalą Estelle Bog- 
den. Taipgi kitus: Richard 
Misevick, Ona Marquardt, 
Ed. Jokubka, Dolores Pozar, 
Loretta Cooper, Anna Tilvi- 
kienė, Jean Putrimas, Jose
phine Doren, Povilas Daude- 
ris, Vyti Yuden, 
Bogden, Roger žilis, 
Marevičius.

Matote, tai rinktiniai 
ninkai vaidina operetę 
drumsta Širdis”.

Na, o Cicero Moterų 
ras su “Dainų Vainiku” ir pa
garsėjusia dainoje, vaidyboje 
ir šokime—Vanda Žalis. Tas 
viskas bus rodoma šį sekma
dienį, gegužės (May) 13-tą, 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., 3-čią valandą popiet.

Padengimui lėšų bus renka
ma po $1.00.

Visus prašo atsilankyti,
G. Klimas, filmininkas

Anita is Vienos ieško plaukų gar- 
binuotojos. Mokanti visą darbą, su 
patyrimu. Gera alga, trumpos va- 
lankos. 241 \V. 971 h St., kampas 
Broadway.

(92-95)

į Jean’s Beauty Shop priima Beau
ticians. Nuolatinis darbas, aukšta 
alga. Vieni ik su patyrimu kreipki
tės.

GL. 2-9451

HELP WANTED-MALE

Vanderhilt Jackson Typographer 
samdo Linotipininkus.

Naktiniai šiftai. Reklamų 
downtown. Unija. Gera alga; 
taikiai, jeigu pageidaujama.

110 Greenwich St. WIL 3-3812
(91-97)

šapa, 
Virš-

Fillman’s Body Fender samdo 1-mos 
klasės Body Fender darbininkus. 
40 vai., daug viršlaikių, jei pagei
daujama. Vien tik patyrę kreipki
tės: 900 E. 149th St. MO. 9-9827.

(93-99)

5

RAKANDŲ 
APMUŠINRTOJAS

Mokantis Visą Darbą
dienos. Viršlaikiai, jei pageidau

jama. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Apmokamos atostogos, šis darbas 
duoda liberališkas apdraudas 
kuris ieško nuolatinio darbo.

GLEN COVE 4-0519

tam

(90-96)

Jewelry Rougers, A-l. Felt & Lap
ping. Taipgi mokinys, su mažu 
tyrimu. Gera alga.

LAURO BROS.
62 W. 47th St. JU. 6-8954

(89-95)

LANGŲ VALYTOJAI

Patyrę. . Alga pradžiai
CITY WIDE 

135-12 88th Ave. FL.

$85.00

pa-

8-1541
(89-95)

Namų Darbininkė. Guolis \ ie- 
toje, valymas, paprastas virimas. 
Visi įtaisymai. Mylinti vaikus. Nuo
savas kambarys. Ranch home. Gera 
alga, puikus nuolatinis darbas.

BO. 3-5920
(92-95)

Dirbanti motina ieško tinkamos 
moteriškė prižiūrėti 2 vaikus ir vi
są namų ruošą. Guolis vietoje, gera ' 
alga. LE. 3-5023. Puiki proga tin- 
kamam asmeniui geruose namuose.

(92-95)

Women—Opportunity
AT Home

boarding-house for Jewish 
from 6- days to 12 years 

Urgently needed in time of

Shelter 
children 
of age. 
family emergency

$172 monthly board for 2 children ' 
$85 or $87 a month for one child.

Medical care and clothing provided. 
Children leave after staying up to

90 days. a
Homes will then' serve other child

ren needing shelter care.
Call TEMPLETON 8-4500

Weekdays ask for Mrs. BLACK

QUICK AGENTO RA

Ieško namų darbininkių (gulėti ten 
pat), virėjų ir auklėtojų, dirbti gra
žiuose namuose Long Islande. Rei
kalingi paliudijimai, mokėti anglų 
kalbos. Dirbti pas draugiškus žmor 
nes. Manhasset, L. I. MA. 7-390(11

f

BUSINESS OPPORTUNITIES

Drive-In Restaurant. Westchester 
County, ant vieškelio. Jeigos 
$70,000. Kaina $26,000. Ant i§- 
mokesčių, lysas, geras biznis.

KI. 7-4724. BE. Y0972
(91-97)

Jau dabar policija pradėjot' | 
vajų prieš “fireworks”. Drau-| 
džia juos laikyti ir pardavinė
ti. Vajus tęsis iki po liepos 
4-os dienos.




