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Austrijos seimo rinkimai 
neatnešė dideliu pakaitų

Viena. — Austrijos par-' turėję 4 deputatus, turės 
lamento rinkimai, kurie į- 
vyko praeitą savaitgalį, ne- pro-nacinė kraštutiniai de- 
atnešė didelių pakaitų. I ši 

demokratai, 
žinomi kaip 

(Liaudies

Smarkiausiai pralaimėjo

Komunistai anie rinkimus
Sumušti reakciją 
esąs pirmas tikslas

L,r,USH Krikščionys Muzi- L . J! kurie čia

padaryta I tų, turės 82.

šinė, taip vadinama Nepri
klausoma partija, kuri tu
rės tik 5 vietas, tuo tarpu, 
kai anksčiau ji turėjo 14.

Manoma, kad krikščionis 
Raabas liks

prisiruošimu i prie festivalio, i kra 
lai menininku veiklos dirva. 1 tus, 
'rikiu, kad jie yra gerai pasi- -----

Socialdemo- demokratas 
turėję 73 deputa- kancleriu ir socialdemokra

tai liks koalicijoje s-u juomi.turės 75. Komunistai,

Mums labai rūpi, kad abie- 
dienų parengimai būtu di

li. būtu skaitlingi, čia jau ’ 
rbas ir pareiga mūsų visu, 
ikia. kad visos plačiosios

tose* 
1M

meno iškilnu 
skaitlingai ir

si lietuviškos dainos ir meno 
mylėtojai tap pat dalyvautu.

TIarrimanasTrumanas 
skaitomi dcm< 
šulais. Ypač Trumanas dar 
vis tebešiskaito tos parti jos

i kaip ridikas?..
Washingtonas. — Walter 

Reed karinės ligoninės dak
tarai praeitą savaitę prez. 
Eisenhower} egzaminavo, 
kaip tai jis išsireiškė, “nuo 
galvos iki kojų.” Ir jie pri
ėję išvados, kad Ike yra 
sveikas kaip ridikas, — 
bent taip sako komunika-

Britanija jau 
atsiprašė TS

tas.

žymiausiu lyderiu. Jis barnu 
demokratus “tėviškai” globo 

‘.i ir jiems įsakymus davinėti.

nuo
' republikonų. Jų lyderių 
bos tebeliepsnoja senąja 
pykanta ir militarizmu.

ir Daug kas tarptautinėje 
noje smarkiai pasikeitė, 
Tnima n as

nea-

are- 
bet 

kompanija 
tos. Jeigu 

tai visas pasau
lis būtu paverstas militarine 
kempe.

Esą, prezidento širdis 
puikiai pagijusi, jis 
čiasi puikiai fiziniai, 
pajėgingas ir miklus 
tiniai, ir taip toliau.

šalis pasitenkinusi

j nu
yra 
pro-

ra
portu, bet yra daug skepti
kų, kurie mano, kad ra
portas buvo ne tiek medi
ciniškas, kiek politinis. 
Raportas, sako tie skepti
kai, padarytas toks opti
mistiškas, kad bandyti 
“išimti Eisenhowerio svei
katą iš priešrinkiminės okampanijos temų.

Skaitau iš Vilniaus prane- 
imą, kad Lietuvoje tapo iš- 

. .... žiuliuose to- 
...... Jono Marei lYLV'vičiaus 

 

raštai. Kaip žinia, Marcinke
vičius jau yra miręs.

Jonas Marcinkevičius buvoj vertesnio šis įžymusis Lietu- 
didelių gabumų rašytojas —j vos rašytojas yra sukūręs, 
vienas iš pačių žymiausių lie-

* tuvių tautoje.
Atsimenu pokalbį sir juomi 

tuojau po karo. Susitikimas 
įvyko Marcinkevičių namuose 
prie užkandžių.

Pokarinė padėtis buvo bai
siai sunki. Sugrįžusiems iš

' Tarybų Sąjungos gilumos 
lietuviams rašytojams neleng
va buvo susiorientuoti. Kraš
tas baisiai sunaikintas, žmo
nes daugumoje
zuoti. Visur siautėjo banditai.

l’ž ko griebtis? Nuo ko

leista trijuose 
runose

biausia mušti ?
Visi šie ir šimtai kitu klau

simu iškilo mūsų pokalbyje.
Jonas Marcinkevičius man 

pasakojo apie pasimojimą su
kurti veikalą, kuris būsiąs 
svarbiausias visoje jojo kūry-

jauBelgradas. — Tito 
sugrįžo namo iš Prancūzi
jos.

Jau nekalbant apie Palesti
ną, kur padėtis labai įtempta, 
pasaulyje šiandien dar turime 
dvi pačias pikčiausias žaiz
das. Aš turiu mintyje Kiprą 
ir Alžyrą. Kipre britai, o 
Alžyro francūzai imperialistai 
ginklu ir teroru stengiasi iš
laikyti savo viešpatavimą.

Britams vadovauja konser
vatoriai, o francūzams socia- 

sudemorali-Jlistai, bet tas pats žiaurumas 
ir užsispyrimas, tas pats nesi
skaitymas su žmonių valia ir 
troškimais, tas pats pasimoji- 
mas sunaikinti tuos, kurie sie
kias} laisvės.

Londonas. — Dalykas su 
tuo šnipu-narūnu Crabb, 
britu, kuris povandenyje 
šnipinėjo “Ordžonikidzės” 
kreiserio įtaisymus, tuo 
tarpu, kai Bulganinas ir 
Chruščiovas lankėsi Lon
done, dar nepasibaigė.

Maskva praeitą savaitę 
oficialiŠkai protestavo Lon
donui. Sovietai nurodė, kad 
jų jūreiviai matė tą narū
ną vandens paviršiuje prie 
pat savo laivo, paskui jis 
pasinėrė; 
spaudos 
narūnas 
Sovietai 
kad tai 1 
nėjo jų 
britų valdžiai įteikė tary
binė ambasada Londone.

Londono atsakymas bu
vo kaip ir prisipažinimas ir 
atsiprašymas. Atsakymo 
notoje britai teigia, kad 
jeigu Crabb šnipinėjo, tai 
buvo visai be valdžios noro 
ir pritarimo.

Sovietai tą britų atsaky
mą paskelbė pasauliui. Da
bar britai murma ir pro
testuoja, nes jiems nepatin
ka tas paskelbimas. Jie ver
čiau būtų norėję, kad pasi
keitimas notomis būtu li
kęs slaptybėje. . .

New Yorkas. — JAV Ko
munistu 
kad tuoj po Darbo Dienos 
(Labor Day) ji laikys kon
ferenciją rinkiminiais klau
simais. Konferencija Jous 
laikyta po republikonų ir 
demokratų suvažiavimų, 
taip, kad komunistai galė
tų detališkiau ir aiškįau į- 
kainuoti nuominuotuosius 
kandidatus.

Tos partijos veikėjų su
važiavime, kuris, pasibaigė 
gegužės 1 dieną, praneši
mą apie komunistų rolę 
priešrinkiminėje kampani
joje ir rinkimuose padarė 
Claude Lightfoot, Illinois 
K. P. pirmininkas. Jo ra
portas priimtas beveik 
vienbalsiai, tik vienas dele
gatas susilaikė nuo balsavi
mo.

Lightfooto raportas sa
ko, kad pirmas tikslas šiuo-

skelbia,
se rinkimuose yra sumušti 
republikonus ir jų Eisen- 
howerio-Nixono turčių ka
binetą. Kad tą pravesti, sa
kė Lightfoot, reikia visų 
pirma nugalėti reakcinius 
elementus, ypatingai diksi- 
kratus, Demokratų parti
joje. Tik nugalėjus tuos 
reakcininkus, demokratai 
diskusuos pagrindinius es
minius žmonių gerbūvį lie
čiančius klausimus ir tik 
tokiu būdu republikonai 
gali būti priversti neišsisu
kinėti iš svarbiųjų klausi
mu, v

Lightfoot raportas sako, 
kad ateisiantieji rinkimai 
suksis daugiausia aplink 
negrų teises ir kovą prieš 
segregaciją, krizę farino
se, augantį nedarbą ir ne
pasitenkinimą dabartine 
Amerikos užsienio politi
ka.

Uždarys Tarybų Sąjungos 
tolimas darbo stovyklas

V

Maskva. — Aukštas Ta-įtyse. Visi kaliniai bus ka
rybų Sąjungos vidaus rei- j linami paprastuose kalėji- 
kalų ministerijos (MVD) muose arba darbo-pataisos 
pareigūnas pareiškė f ran- stovyklose. Bet tos stovyk- 
cūzų socialistų delegacijai, los bus netoli 
kad tolimos darbo stovyk
los bus panaikintos. Po ko
kių, vėliausiai po 18 mėne
sių, Tarybų Sąjungoje dau
giau nebebus darbo stovyk
lų kalinimui tolimose sri- A.

remiantis britu 
pranešimais, kad 
Crabb paskendo, 

padarė išvadą, 
tas Crabb šnipi- 

laiviis.. Protestą

Prancūzai žiauriai žudė civilius 
. žmones Constantine, Ryty Alžyre

Constantine. — Praeitos 
savaitės pabaigoje Alžyro 
nacionalinės išsilaisvini
mo armijos daliniai pirmu 
kartu pravedė operacijas 
didesnio masto mieste Con
stantine, Rytiniame Alžy
re. Alžyriečių patruliai į- 
žengė į miestą ir atakavo 
francūzų policijos stotis 
bei .kareivines. Jie taipgi 
metė granatas į kavines, 
kur sueidinėja francūzai.

Prancūzai neskelbia, 
kiek jų žuvo, bet jie giria
si pravedę “pasisekusią re
vanšo (tai yra, keršto) ak
ciją.” Negalėdami pavyti

karius partizanus, kurie 
greit pasitraukė arba pa
sislėpė anksčiau numaty
tose vietovėse, francūzai 
pravedė tikras skerdynes 
civilinių arabų tarpe. Gink
luoti francūzų būriai, mies- 
tiečiai kartu su kareiviais, 
važiavo pro arabų kvarta
lų gatves ir šaudė į praei
vius, kavines, krautuves, 
privatinių namų langus.

Tik vienoje kavinėje jie 
nušovė dešimt taikiai sė
dinčių arabų, kurie nieko 
bendro su partizanais ne
turėjo.

SLA išrinko 
pild. tarybą
New Yorkas. — Susivie

nijimas Lietuvių Ameri
koje (SLA) jau paskelbė 
savo pildomosios tarybos 
rinkimų rezultatus. Pildo- 
mojon tarybdn įeina du 
nauji nariai, Nora Gugie- 
nė ir E. Mikuži Lite, abi so
cialdemokratų krypties 
veikėjos.

J. Kalinauskas laimėjo į 
prezidentus, 2,246 balsais 
prieš W. Laukaičio 840; P. 
Dargis išrinktas vice-pre- 
zidentu 2,933 balsais; se
kretoriumi išrinktas M. J. 
Vinikas 2,838 balsais prieš 
Trečioko 1,361, ir J. R. Vir
balio 208. Nora Gugienė 
išrinkta iždininke, Miku
žiu tė ir J. Maceina iždo 
globėjais, Dr. S. Biežis gy
dyto ju-kvotėju.

i gyvenamų 
centrų ir kiekvienas kali
nys bus siunčiamas stovyk- 
lon netoli savo namų, taip, 
kad giminės ir saviškiai jį 
galėtų dažnai matyti.

Režimas' tose stovyklose 
bus daug lengvesnis, negu 
senose tolimose stovyklose.

Vidaus reikalų ministe
rijos pareigūnas pripažino, 
kad praeityje stovyklose 
buvo kalinami ir nekalti as
menys, bet tas viskas da
bar atitaisoma.

Prancūzu socialistu de
legacija, kuriai vadovau
ja Marceau Privet, aplan
kė pataisos-darbo stovyklą 
netoli Tūlos, į pietus nuo 
Maskvos. Dauguma tos 
stovyklos kalinių yra ne po
litiniai, o kriminalistai.

Londonas. — Harry Po- 
llitt pasitraukė iš Britani
jos Komunistų sekreto
riaus vietos. Jis tapo par
tijos prezidentu^ Sekreto
riaus vietą užėmė Gollan. 
Pollitt aiškino, kad jis pa
sitraukė dėl blogos sveika
tos. Jis turi 65 metus am
žiaus.

V

Stevenson, Kefauver, Harriman 
ADA akyse jie visi trys puikūs

Nežinau, ar jis tą tikslą 
pasiekė. Bent man neteko 
girdėti.

* Didžiausia nelaimė su šiuo 
labai talentingu lietuvių tau
tos sūnum buvo tame, kad jis 
buvo “per daug įsimylėjęs” į 
svaiginančius gėrimus. Nea
bejoju, jog tas prisidėjo prie 
jo gyvenimo sutrumpinimo.

Kaip ten nebūtų, lauksiu 
progos gauti Jono Mare ink e- 

■ vičiaus raštus ir perskaityti. 
[Tiesa, esu skaitęs Jo “Benja
miną Kordušą” ir dar vieną 

Aitą jo kūrinį,

Anais metais atvykęs Ame
rikon, Fulton Mo., Winston 
Churchill pasakė tokią pra
kalbą, kuri atidarė duris į 
“šaltojo karo” pavietrę.

šiomis dienomis jis vėl pra
bilo. šį sykį kalbėjo Vakarų 
Vokietijoje.

Koks milžiniškas skirtumas 
tarpe tų dviejų prakalbų! 
Koks didelis Churchillo su
pratime* pasikeitimas!

Tada jis ugnimi spiaudė 
prieš Sovietus ir šaukė visą 
“laisvąjį pasaulį” prieš juos 
susimobilizuoti. šiandien jis 
kalba apie susitarimą ir sugy
venimą su tais pačiais Sovie
tais.

Geriau' vėliau, negu niekad,
bet toli gra- Iš Churchillo turėtų mokytis 

zu ne viską, ką geresnio ir mūsų Trumanas.

Francūzai parduos Izraeliui 
dar dvyliką sprfism. orlaivių

Paryžius. — Francūzija 
pažadėjo parduoti Izrae
liui ir greitai pristatyti 
dar 12 sprūsminių (jet) 
“Mystere” tipo karinių or
laivių. Francūzija jau pra
eityje keletą kartų prista
tė Izraeliui tokius orlai
vius. Faktinai didžiausia 
dalis Izraelio aviacijos susi
deda iš francūzų orlaivių.

Francūzai teigia, kad jie 
tais orlaiviais stengiasi tik
tai “atstatyti balansą,” tai 
yra, leisti Izraeliui įsigyti 
tiek orlaivių, kiek Egiptas 
yra įsigijęs iš Čekoslovaki
jos.

Izraeliečiai sako, kad jie 
dar toli nėra įsigiję tiek 
orlaivių, kiek turi Egiptas. 
Izraeliečiai sako, kad Egip
tas gavo net 200 sprūsmi
nių orlaivių 
ir net 
kuriais x o ... .
galėtų blokaduoti Izraelio ! 
uostus. ' I

Washingtonas. — Ameri
cans for Democratic Action 
(ADA) čia laiko savo su
važiavimą. ADA pasiuntė 
ilgą klausimų eilę visiems 
prezidentiniams kandida
tams ir prieita išvados, 
sprendžiant pagal atsaky
mus, kad Eisenhoweris ir 
Nixonas negali būti remia
mi. Bet demokratų kandi
datai Stevensonas, Kefau- 
veris ir Harrimanas, visi 
trys puikiai tinkami, sakė 
ADA.

Vienas. ADA atstovas net

nusistebėjo, kad tie trys 
aspirantai į prezidentinius 
kandidatus atsakė vieno
dai klausimus. “Lyg vienas 
žmogus būtų atsakęs,” sa
kė ADA atstovas.

Tuo tarpu iš Georgijos 
pranešama, kad tenykščių 
rasistų vadas Talmadge, 
kuris greičiausiai kandida
tuos senatan vietoje Geor
ge, pasisakė už Stevensoną. 
Jis sakė, kad pietiečiai pil
nai patenkinti Stevensono 
nusistatymu apie segrega
ciją.

Tikras vasariškas karštis, temperatūra arti 90 laipsniu

, daug tankų 
keletą submarinų, 

egiptiečiai lengvai

Praeitą sekmadienį buvo 
karščiausia gegužės 13 die
na rekorduotoje Amerikos 
istorijoje New Yorko sri
tyje. Apie penktą valandą 
popiet temperatūra siekė 
87 laipsnius, kas skaitosi 
labai karšta ir vasaros vi
duryje, o čia dar tik pava
saris. Wr;

Pirmadienį taipgi buvo 
karšta, bet kiek vėsiau, ne-

gu sekmadienį.
Vasariškas oras

Yorko apylinkėje ir Šiaur
ryčiuose bendrai staiga pa
vertė kelius ir vieškelius 
vidurvasariškais. Visur 
buvo pilna automobilių. 
Daugelis žmonių pirmu 
kartu išvyko pajūriu ir ne
mažai jau maudėsi, nors 
sezonas dar toli neprasidė
jęs.

New

Kipro nacionalistai žada nudėti 
britu gubernatorių J. Harding
Nicosia. — Nacionalistų olis ir Dimitriou 

pogrindinė organizacija britai pakorė. 
EOKA platino nelegalius 
lapelius, kuriuose sakoma, 
kad britų gubernatorius 
feldmaršalas John Har- 
dingas turės savo gyvasti
mi atsakyti už kruvinus 
žygius prieš Kipro žmones. 
Nacionalistai sako, kad 
do Kipro salos žemėlapį su 
didele raudona dėme, teks- 
kiprietis, nuo kurio rankos 
kris Hardingas, įeis grai
ku tautos 
didvyris, 
du jauni

istorijon kaip 
lygiai, kaip įėjo 
kipriečiai, Kara-

, kuriuos

Britai tuo tarpu irgi pla
tino lapelį, atspausdintą, 
graikų kalboje. Lapelis ro
tas sako: “Žiūrėkite, ką te
roristai padarė iš jūsų pui
kios salos — jie padarė iš 
jos tikrą pragarą. . .”

Tą pačią dieną, nepap
rastu greičiu, pasirodė na
cionalistų atsakymas lape
lio pavidale. Ten sakoma: 
“Pragarą padarėte jūs 
britai, ir tai jūs turėsite iš 
mūsų gražiosios salos neš
dintis.”
ria ne kaip savo 
Vatikano atstovmsKataliku vyskupas svetimos 

valstybės agentas, -- ar ne? savo bažnyčios
Rotterdamas, Olandija.—

Roterdamo miestas turėjo A,/v
nuspręsti, ar katalikų vys
kupas Janssenas yra sveti
mos valstybės agentas, ar 
ne. Nuspręsta, kad ne, bet 
daugelis ’ sprendimu nepa
tenkinti, ypatingai pro
testantai.

Byla prasidėjo su peti
cija, kurią įteikė protes
tantas teisėjas Dirkzwager, 
kuris kreipėsi į miesto sa
va valdybą su prašymu, kad 
nuo vyskupo Janssenso bū
tų atimtos civilinės teisės, 
kadangi jis tarnauja sveti
mai valstybei — Vatikanui.

Miesto savivaldybė nu
tarė, kad skirdamas vys
kupus popiežius juos ski-

;aįstybės

Teisėjas protestantas sa

 

ko, kad .’is kreipsis^ £)lan- 

 

se;ausia teismą, c. v

Londonas. — Britanijos 
parlamente pirmadienį 
prasidėjo smarkios disku
sijos apie šnipą narą Crab- 
b’ą. Darbiečių opozicija rei
kalauja iš Edeno atsakymo, 
kodėl visas skandalas buvo 
prileistas.

Nicosia. — Visame Kipre 
įvyko pamaldos už dviejų I 
britų pakartųjų kipriečių 
nacionalistų vėles.

ORAS NEW YORKE
Vešu, giedra
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LAI BŪVA TIK ŠIURKŠTUS 
PRISIMINIMAS!

ASMUO, KURIS padėjo išmesti atomo bombą ant 
Hiroshimos, nenori, kad kada nors tokia bomba būtų 
mesta ant žmonių.

Robert Lewis, lakūnas, lėkęs orlaivy, iš 
išmesta atomo bomba ant Japonijos miesto 
matė ir žino viso to baisumą. “Mes niekad 
mesti branduolinės bombos ant žmonių... 
būtų paskutinė priemonė mums apsiginti.”

Šis vyras mano, kad, jeigu bus kada nors atominė 
reikš visos žmonijos sunai-

kurio buvo 
Hiroshima, 
neturėtume 
nebent tai

bomba mesta ant miesto, tai 
kinima. v

padaryta li945 metais ant 
šiurkštus prisiminimas ir

Taip, lai tas, kas buvo 
Japonijos miestų, būva tik 
pamoka, kad ateityje tai neturi būti pakartota.

CHURCHILLAS VOKIETIJOJE
WINSTON CHURCHILL, kaip žinia, Antrojo pa- 

saulinio karo metu buvo aštrus vokiečių priešas. Ir jis 
juo buvo nebe tikslo. Privalome žinoti, kad tuomet vo
kiškieji naciai baisiai teriojo Anglijos miestus ir žmones. 
Reikėjo gintis. O kad gintis, tai reikėjo vokiečiams at-

KAS KA RAŠO IR SAKO
PAKAITOS LIETUVOS 

VALDŽIOJE
Tiesa” praneša, kad V.

Lietuvos žemės ūkio minis- 
terio vietos ir paskirtas 
Lietuvos tarybinių ūkių mi
nistru. Jis užima vietą, ku
rią iki šiol buvo užėmęs P. 
J. Kunčinas.

A. SNIEČKUS KALBĖJO 
MINSKE

Ten dalyvavo 
delegacija, va- 
TKP pirmojo 
A. Sniečkaus.

Š. m. balandžio 12-13 dd. 
Minske Įvyko Tarybų Bal
tarusijos žemės ūkio pir
mūnų konferencija ' arba 
pasitarimas, 
ir Lietuvos 
dovaujama 
sekretoriaus

Konferencijoje kalbėjo A. 
Sniečkus, Bundzienė ir kiti 
svečiai’ lietuviai. , Įdomią 
kalbą baltarusiams pasakė 
A. Sniečkus. Mes čia 
duosime kai kurias iš

pa
jos

Kalbėtojas sakė:
“Mes ypač esame paten

kinti, galėdami pasveikinti 
i jus, mūsų brangūs broliai. 
! Per ilgus amžius lietuviai 
ir baltarusiai kartu ranka, 
rankon kovojo už savo na
cionalinį ir socialinį išsiva
davimą. Mūsų tautų drau-

Didžiojo Tėvynės karo me- 
mųkėti tuo patim, kuo jie “mokėjo” Anglijai ir kitoms | tais, kai mūsų respublikų 

! darbo žmonės, su didžiąja 
I rusų tauta priešakyje, at
kakliai kovojo su hitleri
niais. grobikais už mūsų so
cialistinės Tėvynės garbę ir 

I laisve. 
I *•

“Mūsų delegacija atvyko 
į Baltarusijos sostinę, į res- 

. publikinį žemės ūkio pir- 
i mimų pasitarimą dalyvauti 
svarstant smarkaus visų 

i žemės ūkio gamybos šakų 
I pakėlimo klausimus ir su- 
i sitarti dėl mūsų respublikų 
! socialistinio lenktyniavimo 
už sėkmingą įgyvendinimą 
uždavinių, kuriuos iškėlė 
žemės ūkiui TSKP XX su 
važiavimas...”

Toliau:
“Būdami pasiryžę pirma 

laiko įvykdyti TSKP XX 
suvažiavimo iškeltus užda
vinius, Lietuvos TSR kolū
kių pirmininkai kartu su 
žemės ūkio pirmūnais nese
niai įvykusių pasitarimų 
metu nutarė įsijungti į so- 

| cialistinį lenktyniavimą su 
Baltarusijos TSR žemdir
biais. Šiuose pasitarimuo
se buvo prisiimti įsiparei
gojimai. Mes davėme žodį 
1956 metais nuimti nuo 
kiekvieno hektaro viduti
niškai ne mažiau kaip po 9 

; centnerius grūdų, tame tar
pe kolūkiuose 8.6 centnerio 
ir tarybiniuose ūkiuose —
14.5 (Centnerio. Respubli
kos žemdirbiai įsipareigojo 
gauti cukrinių runkelių ne 
mažiau kaip 150 centnerių 
iš hektaro, linų pluošto ir 
sėmenų — ne mažiau kaip
2.5 centnerio iš hektaro. 
Jei jūs prižadate mums ge
rai padėti auginant linus, 
mes galėsime prisiimti ir 
didesnius įsipareigojimus

“Bulvių mes numatome 
gauti kolūkiuose ne ma
žiau kaip po 100 centnerių 
ir tarybiniuose ūkiuose — 
ne mažiau kaip 130 centne
rių iš hektaro, kukurūzų — 
ne mažiau kaip 200 centne
rių žaliosios masės iš hek
taro.

Atrodė, kad vokiečiai Churchillo niekad nepamirš 
kaip didžiausio savo priešo. Bet laikai keičiasi, viskas 
keičiasi. Ir štai, senis Churchillas. pakviestas į Vakarų 
Vokietiją ir ten didžiai pagerbtas.

Jis buvo pakviestas į 1,200 metų senumo miestą 
Aachen, kur dalyvavo ir Vakarų Vokietijos prezidentas, 
ir kancleris, ir daug kitų aukštų valdžios pareigūnų. 
Čia, ceremonijose, jis buvo apdovanotas Charlemagne 
(Karolio Didžiojo) ordinu; čia jam buvo suteikta kito
kių blizgučių—garbės ženklų dėl to, kad Churchillas sto
jus “už sudarymą Europos Jungtinių Valstybių ”

Visa tai, kas įvyko Aachene, reikia imti simboliškai. 
Tai pirmas didžiulis pasirodymas, kad tarp vokiečių ir 
anglų atsteigiamas prieteliškumas, draugiškumas; ban
doma nustumti į istoriją tai, kas buvo.

Tiesa, sako pranešimai, iš Lenkijos, iš Čechoslovaki- 
jos, iš Rytų Vokietijos išvietintieii vokiečiai čia pat bu
vo suruošę nedidelę demonstraciją prieš Churchillą — 
demonstraciją, kam jis Jaltoje ir Potsdame sutiko su 
Vokietijos žemių apkarpymu, su Vokietijos padalinimu. 
Bet tai mažas dalykas, nedaug kas šiandien su “išvietin- 
taisiais” skaitosi, mažai kas jų bepaiso.

Churchillas sakė kalbą. Jis teisingai įspėjo vokie
čius, kad jie vengtų ateityje spręsti klausimus gink
lu, nes jei jie tai darys, tai ne tik jie patys gali būti vi
siškai sunaikinti—sunaikintas gali' būti, ir pasaulis.

Beje, Churchillas mano, kad Tarybų Sąjunga galėtų

Mums patinka tai, kad yra daromi žingsniai tau
toms suartinti, kad fašistų-naeių pradėtojo (ir pralai
mėto) karo padarytos žaizdos palaipsniui gydomos ne 
tik fiziniame gyvenime (atsistatyme), o ir žmonių gal
vosenoje.

DEMOKRATŲ PARTIJOJE
MŪSŲ LAIKRAŠTIS per mažas, kad galėtume jin 

sudėti visa tai ilr pakomentuoti, kas dabar darosi na
minėje politikoje, ypatingai demokratų partijoje, besi
rengiant prie suvažiavimo.

O ten yra įdomiu atsitikimų.
Mums patinka, kad Teksuose buvo nugalėtas (de

mokratų partijos suvažiavime) tos valstijos gubernato
rius Allan Shivers. Tame suvažiavime Shivers susikirto 
su senatorium Lyndon Johnsonu. Pastarasis laimėjo. O 
tai reiškia, kad būsimame demokratų partijos 
vime Chicagoje Johnson turės Teksu valstijos 
balsus. \ \

Shivers—aršus diksikratas, reakcininkas.

suvažia- 
visus 56

1952 me
tais prezidentiniuose rinkimuose jis sumobilizavo savo 
partiją balsuoti už republikonų kandidatus, už Eisen
hower}.

Bet mums nepatinka, kad senatorius Walter 
George (iš Georgia valstijos) atsisako kandidatuoti se
natoriaus vietai siu metų rinkimuose. Senatorius 
George visvien yra, atsižiūrint į tai, kad jis pareina iš 
Georgia, “sukalbamesnis žmogus.”

Dabar jau aišku, kad jo vieton bus išrinktas aršus 
rasistas Talmadge. Gal būt sen. George atsisakė kan
didatuoti dėl to, kad jis jautė, jog Talmadge visvien lai
mės rinkimus, tad iis nenorėjo būti pralaimėtoju, 
mums rodosi, tokioje valstijoje, kaip Georgia, reikėtų 
išstatyti gerą kandidatą prieš Talmadge, reikėtų mo-

B,et

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Gegužės (May) 15, 1956

žemės 
įsiparei-

“Lietuvos T S 
ūjtio darbuotojai 
gojo pagaminti mėsos sker
dienos svorio 100 hektarų 
naudmenų kolūkiuose po 11 
centnerių ir tarybiniuose 
ūkiuose ne mažiau kaip po 
66 centnerius, gauti pieno 
kiekvienam 100 hektarų 
naudmenų kolūkiuose ne 
mažiai/ kaip po 70.5 centne
rio ir tarybiniuose ūkiuose 
—322.5 centnerio.

“Pasiekti nubrėžtuosius 
žemės ūkio produkcijos 
gamybos rodiklius yra ne
lengva. Nemaža atsiliekan
čių rajonų, kolūkių ir tary
biniu ūkiu susidurs su rim
tais sunkumais. Tačiau pri
siimtuosius įsipareigojimus 
visiškai galima įvykdyti. 
Jeigu, kaip sakoma TSKP 
CK ir TSRS Ministrų Ta
rybos Kreipimesi, mes visi 
vieningai imsimės darbo, 
tai nėra abejonės, kad už
davinys žemės ūkiui pakelti 
bus sėkmingai įvykdytas...”

Dar toliau:
“Mes esame tvirtai įsiti

kinę, kad, lenktyniaudami 
už geresnius rodiklius že
mės ūkyje, mes ir toliau 
stiprinsime mūsų respubli
kų ir visų Tarybų Sąjun
gos tautų draugystę, kurios ' 
jėga taip ryškiai išreikšta I muitas 
lietuvių poeto Eduardo Mie- ......
želaičio “Broliškoje poemo
je,” skirtoje tarprespubliki
nei kolūkinei elektrinei 
‘Tautų draugystei’:
Ir kas išvardins kitą šalį,

mos kasmet. Taipgi buvo 
sutikta ir atstovybės klau
simu. Nuo kiekvieno sky
riaus bus renkamas vienas 
atstovas. Jeigu skyrius tu
rės virš' 1,000 narių, tai jis 
galės rinkti po vieną atsto
vą nuo 1,000. Jei 1,000 bus 
ir nepilnas, bet viršys 500, 
bus galima rinkti vieną at
stovą ir nuo to narių skai
čiaus.

“Dešinieji labai spyrėsi 
prieš įsileidimą į konvenci
jas delegatų su komunisti
nėmis pažiūromis, bet kon
vencija nutarė, kad ir ne
komunistinių unijų delega
tai su komunistinėmis pa
žiūromis būtų įsileidžiami į 

į konvencijas.
į “Konvencija pas i brėžė 
siekti penkių svarbiausių 
tikslų: nacionalio sveikatos 
plano, nacionalio darbo ko
do, kontribucinio nacionalio 
industrinio pensijų plano, 
vyriausybės užtikr i n i m o 
darbo visam laikui, progra
mos padėti neišsivysčiu- 
sioms šalims.

“Kanados Darbo Kongre
so prezidentas Claude Jo
dom pareiškė, kad Kongre
sas stengsis pritraukti far- 
merių unijas ir katalikų 
sindikatus, kad sudarius 
vieną galingą unijinį judė- 

ijimą visoj Kanadoj.
Be abejonės, nebus už- 

; ir organizavimas 
■ neorganizuotų.”

Laisvai žydėti tautos gali? 
Nėra kitos tokios šalies.
Kada antroj planetos pusėj 
Dar siaučia kilpa ir lazda, 
Pas mus lietuviai,

baltarusiai
Ir rusai, latviai—visada 
Vieni kitiems ištiesia ranką
Ir kuria ateitį drauge.”

LIETUVOJE LANKĖSI 
UŽSIENIO 
ŽURNALISTAI

Tarp balandžio 28 ir ge
gužės 1 d. d. Lietuvoje lan
kėsi Italijos, Francūzijos, 
Anglijos, Belgijos ir Švedi
jos žurnalistų grupė. Jie 
buvo Vilniuje, Kaune, kol
ūkiuose. Jie matė Vilniaus 
darbo žmonių eiseną Gegu
žės Pirmąją Vilniuje.

KANADOS DARBO 
KONGRESAS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

“Tai vieningas milijoninis 
Kanados Darbo Kongresas 
jau faktas. Amatų ir Dar
bo Kongreso ir Kanados 
Darbo Kongreso bendra 
konvencija apgalėjo visas 
kliūtis ir sudarė Kanados 
Darbo Kongresą su 1,018,- 
000 nariu.

“Klausimą, kuris nema
žai trukdė vienybei, kon
vencija išsprendė labai tei- 
giąmai. Kelias, kurį pasi
rinko, pasirodė priimtinas 
visiems. Kalba eina apie 
politinę afiliaciją. Buvo nu
tarta, kad Kanados Darbo 
Kongresas neafiliuoja nei 
prie vienos partijos, bet 
leidžia savo unijoms remti 
tokias partijas, kokios joms 
patinka.

“Delegatai skyrėsi nuo
monėmis dėl konvencijų 
dažnumo, bet buvo sutikta, 
kad jos vyktų kas dveji me
tai. Iki šiol buvo šaukia-

bilizuoti visas pažangesnes ten jėgas ir, galimas daiktas, 
Talmadge būtų nugalėtas^

Trumanas, atrodo, deda pastangų padaryti demo
kratų kandidatu prezidento vietai gubernatorių Harri- 
maną.

Ne koks pasirinkimas!

/

Skaitytojų Balsai
SKAIČIAU, MAČIAU
IR GIRDĖJAU

metais
Chica-

ir

Kaip motina mane sutiko
Tėvynė

Vasario dienos popietę ne- gyventi, 
toli Miroslavo sustojo keleivi
nis autobusas. Iš jo išlipo vi
dutinio amžiaus, aukštas, pa
džiūvęs vyras.

Lauke jau temo, kai jis pa
sibeldė į vieno namo duris ir 
įėjo vidun. Peržengęs slenks
tį, keleivis pastebėjo sėdintį 
prie stalo žilą senuką, o prie 
krosnies triūsiančią tokią pat 
susigūžusią senutę.

Džiaugsmas užliejo įėjusio
jo krūtinę, akyse sužibo aša- 
i os.

Skaičiau, kad 1886 
gegužės pirmą dieną 
goję, New Yorke, Bostone 
kituose. Amerikos miestuose
darbininkai rengė eisenas-de- 
monstraciįas, kėlė obalsius už s 
8 vai. darbo dieną.

Mačiau 1905 metais pirmą 
dieną gegužės,

i vėliava pi e vėsavo aukštai te- 
; legrafo stulpe, ir plakatą, ku
ris buvo kieno nors ranka ra
šytas. Tai Įvyko nuo čia toli, 
net Užbaikalyje, Sibire.

J
Girdėjau pirmą dieną 

gūžės, 1956 metais, kaip 
d i jo priimtuvas sakė, kad 
moję net dvi demonstracijos 
esančios: prie Bazilikos aukš
čiausias kunigas kalbėjo ir 
įsakė neklausyti anų, kurie 
čia pat susirinkę esą.

Iš Japonijos amerikiečiams 
gi n k 1 u oti ems vyruk ams 
“važiuot namo”.

O antrą 
sau vienas 
kambaryje 
“Maskva 
du: vyro ir moteries balsai pa
kaitomis sako: Va, čia, jaunų 
mokinių kolonos maršuoja. 
štai, jau; Įvairių įmonių darbi
ninkai juos seka. Sportinin
kai, artistai, aktoriai, operos 
dainininkai, dainininkės ir t.t. 
Girdisi orkestrų muzika. 
Aukštųjų mokyklų studentai,

—Sveiki, tėveliai — tyliai 
pasakė jis ir priėjęs prie se
nutės siekė pabučiuoti ranką. 
Bet ši išsigandusi pasitraukė 
atotūpsta ir nustebusi paklau
sė :

—A tamsta kas toks būsit?
—Argi neatpažinai sūnaus, 

mamyte. Aš — Vytautas. z
Bet motina apstulbusi nega

lėjo ištarti nė žodžio. Ji sto
vėjo prieš sūnų, žiūrėjo į jį 
su nepasitikėjimu, liūdesiu ir 
nuostaba, nedrįsdama pra
verti burnos.

Nuo stalo pakilo senukas 
Jonas Feiferis. Jis atidžiai įsi
žiūrėjo j atvykėlį ir staiga, 
nubraukęs ašarą, apkabino jį.

—Tai grįžai vis dėlto, sū
nau. O mes jau manėme, kad 
pražūva i tir svetimoj žemėje.

O kai nudžiūvo nuo veidų 
pirmosios džiaugsmo ašaros, 
visi apspito gi'ižusįjį Vytautą 
Feiferį iiyklausėsi pasakojimo 
apie jo^gyvenimą svetur išti
sus 12 metų.

Hitlerinės okupacijos metais 
Vytautą Feiferį ir dar kelis 
vyrus mobilizavo Į savisaugos 
dalinius. Okupantai prižadė
jo visiems, kad į frontą jų ne
nusiųs. Bet praėjo kiek laiko 
ir daliniuose pasklido žinia, 
kad juos siųs Į Rytus, štai ta
da Vytautas Feiferis su savo 
draugais iš Miroslavo, pirmai

Nuvykau' Į Prancūzi
ją ieškoti duonos kąsnio.

Badas privertė mus užsiver
buoti Į transporto daginius ir 
buvau išsiųstas į Afriką, Azi
ją, Indokiniją. Daug klaikių 
minučių teko išgyventi, daug 
blogo pamatyti. Tai padėjo 
man Įsitikinti, kad svetimame 
krašte nepraradęs sąžinės 
žmogus gyventi negali. Ir aš 
ryžausi bet kokia kaina grįžti 
gimtinėn.

Pirmiausia nutariau susira
šyti su tėvais ir pažįstamais, 
sužinoti teisybę apie gyveni
mą Tarybų Lietuvoj’e ir apie ‘ 
galimybes grįžti naiuo.

Deja, susirašyti laiškais bu
vo nelengva. Visi mano laiš
kai grįždavo atgal. 1955 me
tų pradžioje aš pabandžiau 
persiųsti laišką tėvams per ta
rybinę pasiuntinybę Paryžiu
je. Nelaimei, pakeliui įkliu
vau į slaptos policijos rankas 
ir buvau nuteistas šešiems mė- 

T nesiams kalėjimo. Bet ir tai 
į manęs Jau neišgąsdino. Išėjės 

iš kalėjimo vėl nuvykau į pa
siuntinybę ir pa])rašiau padėti 
man grįžti namo. Pasiuntiny
bės padedamas, aš 1956 me
tų sausio 9 dieną išvykau iš 
Paryžiaus ir vasario pradžioje 
jau buvau namuose—AlytausMl 
rajono Miroslavo miestelyje.

Gimtajame Miroslavo mies
telyje aš radau laimingai, pa
siturinčiai gyvenančius žmo
nes. Jie ramiai žiūri Į ateitį, 
šauniai dirba, kurdami sau 
dar geresnį gyvenimą. Kiek
vienas čia turi visas sąlygas 

Kas

, kaip raudona Pasitaikius, pasiskubi

Se
ra
lio-

liepią

pietų 
sienų

f

1

valandą po 
tarp keturių 
sėdėdamas girdžiu 
kalba”. Pranešėjai

apvainikuoti šventę, seka: 
profesoriai, mokslininkai neša 
globusą (žemės pavidalą) ir 
didelę formą atidaręs knygos. 
Vaizdavosi namie tik tie, ku
rie pasenę, kaip aš...

Matiukas

Kalkuta, Indija. — Čia 
siaučia nemenka baisios li
gos, ęholeros, epidemija. 
Miesto valdžia pradėjo ma
sinį skiepijimą prieš tą li
gą.

Rotna. — Popiežius priė
mė privatinėje audiencijo
je amerikietį kaubojų rolių 
aktorių Gary Cooperį ir jo 
šeimą.

Bonna. —Bundestagas 
nutarė įjungti 20,000 gink
luotų pasienio policininkų į 
naujai organizuojamą ar
miją.

no pabėgti. Jis slapstėsi po j 
I kaimus žmonių paremiamas ir| 
laukė, kuo čia viskas baigsis. 
Tai]) praslinko keletas savai
čių. Bet Vytautui nesisekė. 
1944 metais jis vėl pakliuvo i 
okupantų rankas ir buvo iš
vežtas į Vokietiją darbams. 
Kartu su daugeliu lietuvių jis 
pateko Į stovyklą Anau mies
te, netoli Frankfurto prib 
Maino, o iš ten buvo perdus 
tas darbininku vienam vokie
čiu ūkininkui.

—šlykštu ir prisiminti, kaip 
su mumis elgėsi hitlerininkai, 
—pasakoja Vytautas. — ūki
ninkai rinkosi iš mūsų tarpo 
darbininkus, lyg arklius tur
guje pirkdami. Nevaržyda
vo raumenis apžiūrėti ir net i 
dantis pasižiūrėti. {Tikra ver
gų prekyba . . .

O paskui, pralaimėjus fa
šistams, Vytautas atsidūrė 
amerikinėje okupacijos zono
je ir tada likimas pradėjo mė
tyti jį po visą pasaulį.

Štai ką papasakojo apie ne
dalią svetur V ytautas Feife
ris :

—Kai fašistinė Vokietija 
' kapituliavo, mes patekome į 
'amerikinę zoną. Tikėjomės, 
kad dabar mūsų reikalai pasi
taisys. Kai amerikiečiai įkūrė 
svetimšalių stovyklas, į jas iš 
visur pradėjo rinktis išvežtieji 
iš Tėvynės žmonės, tikėda- 
m’iesi, kad jiems padės greit 
grįžti namo. Aš taip pat pa
siskubinau; prisistatyti Į vieną 
tokių stovyklų Anau mieste. 
Bet visiems mums teko skau
džiai nusivilti. Užuot padėję 
'likimo išblaškytiems po pa
saulį žmonėms grįžti i gimtą
jį kraštą, amerikiečiai viso
kiais būdais stengėsi mus su
laikyti. Jie ir žadėjo visiems 
dangiškus migdolus, ir gąsdi
no tarybinius piliečius, esą, 
grįžti į Tėvynę pavojinga, nes 
jie ten bus persekiojami, iš
vežami, sodinami į kalėjimus.

Daugelis išsigandę atsisakė 
grįžti. Suklaidintųjų 
atsidūriau ir aš.

Nusprendžiau pasilikti Vo- 
| kietijoje, tačiau nebuvo iš ko

siekti užsibrėžto tikslo, 
nori mokytis, tas mokosi, kas 
nori dirbti — dirba, kur jam 
patinka.

Aš pats šiomis dienomis iš
laikiau egzaminus šoferio tei
sėms gauti ir žadu dirbti šo
feriu. Vėliau galvoju įstoti i 
vakarinę suaugusiųjų mokyk
lą ir šiek tiek pasimokyti. Juk7 
užsienyje *^š neturėjau sąlygų 
mokytis.

j Užsienyje pasiliko nemaža 
j mano tautiečių, šia proga no- \ 
riu perduoti nuoširdžius svei- • , 
kūlimus savo 
Kupreliui, Zajauskui, Striuke
lių i, gyvenusiems Paryžiuje, ir 
kitiems draugams bei pažįsta
miems. Visiems, kurie., prie
šiškos propagandos suklaidin
ti, nesiryžta atvažiuoti Į Tė
vynę, noriu tai]) pat pasakyti: 
Netikėkite jokiems plepalams 

j ir gąsdinimams, grįžkite, vy- 
! l ai, namo, pas savus. Tėvynė 
sutiks jus kaip tikra motina. 
Jūs Čia rasite sau darbą ir lai
mingą gyvenimą ta r]) artimų 
širdžiai žmonių. Grįžę i Tėvy
nę — i Tarybų Lietuvą, jūs, 
kaip ir visi tarybiniai piliečiai.. 
naudositės visomis jiems su
teiktomis žmogaus teisėmis, 
padoriai gyvensite" ir savo 
darbu galėsite atsiteisti Tėvy
nei, kurią buvote pamiršę.

Zen. Genys
Iš (“Už sugrįžimą j Tėvynę”) t

pa žįstam ienas

iš Lietuvos
Kinoscenarijų konkurso 
dalyvių seminaras

KAUNAS. — Visasąjungi
nio kinoscenarijų konkurso 
Respublikinis organizacinis 
komitetas suruošė Kaune g?L 
veliantiems konkurso daly
viams dviejų dienų seminarą. '

Lietuvos kinostudijos scena
rijų skyriaus vedėja Selezno-. 
vaite, redaktorius J. Miliušis 
ir kinostudijos direktorius 1. 
Pikturna seminare kalbėjo su 
pradedančiais scenaristais 
Įvairiais kino meno klausi
mais. Seminaro dalyviai iši^- 
grinėjo du kinofilmus.

t

tarpe

UTB radijo stotys
Ultratrumposios bangos (U- 

TB) radiotechnikoje pradėtos 
taikyti palyginti neseniai/ 
Kaune pirmieji .šių bangų dia
pazone pradėjo dirbti Poli
technikos instituto studentai 
J. Stabrauskas ir A. šliava*. 
Dabar UTB stoteles turi * 
Dzedulionis, V. Latįnis, S. Č<y 
ponis ir kiti radijo mėgėjai.



* 1 «Tarybų Sąjungos ekonominis ir techninis 
bendradarbiavimas su kitomis šalimis

Pokario metais Tarybų Są
junga užmezgė ekonominius 
ir mokslinius - techninius ry
šius su daugeliu užsienio ša- 

» liŲ.
Vakarų Europos ir Ameri

kos, tame tarpe ir Lotynų 
Amerikos šalių, komerciniai 
bei visuomeniniai sluoksniai 
pastaruoju metu rodo vis di
desnį norą užmegzti ir išplės
ti prekybinius - ekonominius 
bei techninius ryšius su TSR 
Sąjunga, Tarybinės vyriausy
bės pozicija Lotynų Amerikos 
šalių atžvilgiu, kurią TSRS 

•Ministrų Tarybos Pirmininkas 
A. Bulganinas išreiškė sa

vo atsakymuose Amerikos 
žurnalo “Vision” (“Visao ) 
redaktoriui, dar kartą paro
dė, kad Tarybų Sąjunga nuo
širdžiai nori išplėsti bendra
darbiavimą sir kitomis valsty
bėmis, nepriklausomai nuo jų 
valstybinės ir visuomeninės 
santvarkos skirtumo. N. A. 

# Bulganino atsakymuose, sky
rium imant, nurodoma, kad, 
esant reikalui, Tarybų Sąjun
ga galėtų teikti Lotynų Ame
rikos šalims techninę pagal
bą, padėti joms specialistais, 
keistis su jomis patyrimu pra
monės. energetikos, statybos 
ir žemės ūkio srityje.

t Tarybų Sąjunga pasisako už 
visokeriopą ekonominio ir 
techninio bendradarbiavimo 
išvystymą su visomis valsty
bėmis. Pastaraisiais metais 
sustiprėjo ir išsiplėtė TSR Są
jungos ekonominiai ryšiai su 
Indija, Afganistanu, Jugos- 

H lavija, Suomija ir kitomis ša
limis, su kuriomis Tarybų Są
junga sudarė eilę svarbių su
sitarimų, tame tarpe ir labai 
svarbų Tarybų Sąjungos — 
Indijos susitarimą, pagal kurį 
Indijoje su TSR Sąjungos pa
galba bus pastatyta metalur
gijos gamykla, pajėgianti 
A'.uoti 1 milijoną tonų plieno 
per metus.

TSRS organizacijos ne tik 
pristatys į Indiją reikalingus 
pengimus gamyklai ir pasta
tys ją, bet ir parengs nacio
nalinius indų metalurgų kad
rus tiek pačioje Indijoje, tiek 

, ' ir Tarybų Sąjungoje. Gamyk
los statyba ir eksploatacija 
aprūpins .Indijoje darbu dau
gelį tūkstančių įvairios kvali
fikacijos darbininkų. Reikia, 
be to, pabrėžti, kad susitari
me numatoma maksimaliai 
pritraukti prie gamyklos sta
tybos Indijos pramonę, indų 
specialistus ir darbo jėgą, o 
taip pat panaudoti vietines 
medžiagas. Dėka to Indijos 
įmonės gaus papildomų užsa
kymų ir šalyje didės darbi
ninkų aprūpinimas darbu.

Gamykla, pastatyta su Ta
rybų Sąjungos pagalba, pilnu
tinai priklausys Indijai. TSRS 
organizacijos nepretenduoja į 
dalyvavimą kapitale, pelne ar 
gamyklos valdyme ir nereika
lauja savo specialistams Indi- 

’joje ypatingų privilegijų. Ry
šium

to, į Tarybų Sąjungą atva
žiuoja indų specialistai susi
pažinti ir išstudijuoti pasieki
mus bei gamybinį - techninį 
patyrimą.

Tarybų Sąjunga teikia tech
ninę pagalbą savo kaimynui— 
AfganistSnuii. Pastaruoju me
tu su Tarybų Sąjungos pagal
ba Afganistane buvo pastaty
ta medvilnės valymo gamykla 
K u nd u zo mieste, nutiesta 1,- 
500 kilometrų telegrafo ir te
lefono linijų, pastatyti keli 
rezervuarai naftos produk
tams laikyti, šiuo metu, Tary
bų Sąjungos organizacijoms 
padedant, Afganistane stato
mi du elevatoriai, malūnas ir 
duonos gamykla. įrengimus ir 
medžiagas, o taip pat techni
nę pagalbą Tarybų Sąjunga 
teikia kredito sąlygomis. šis 
kreditas bus apmokamas tie
kiant TSR Sąjungai tradicines 
Afganistano eksporto prekes.

Pastaraisiais metais žymiai 
išaugo ir sustiprėjo ekonomi
niai ir moksliniai - techniniai 
TSR Sąjungos ryšiai su Jugo
slavija. įvykusių derybų išda
voje sudarytas susitarimas, 
pagal kurį Tarybų Sąjunga 
bendradarbiaus statant Jugo
slavijoje azotinių trąšų ga
myklą, kuri pajėgs per metus 
išleisti 100 tūkstančių tonų 
amoniako, perdirbant jį į kal
kių - amoniako salietrą; sta
tant superfosfato gamyklą, 
kurios pajėgumas bus 250' 
tūkstančių tonų superfosfato 
ir 120 tūkstančių tonų sieros 
rūgšties per metus; statant 
100 tūkstančių kilovatų galin
gumo šiluminę elektrinę; iš
plečiant ir rekonstruojant tris 
rūdynus. Pagal tą patį susita
rimą Tarybų Sąjungos organi
zacijos atliks per 1956—1959 
metus projektinius darbus, 
pristatys .įrengimus ir dalį me
džiagų, reikalingų įmonėms 
statyti, ir komandiruos tary
binius specialistus konsultuoti 
ir vadovauti montavimo dar
bams, nureguliuoti ir paleisti 
į darbą nurodytus 
TSRS organizacijos 
n em o k a m ai 1 icenz i j as 
ninę dokumentaciją,
gą gamybai naujai pastatyto
se įmonėse organizuoti. Ap
mokėti projektavimo darbams, 
įrengimams ir medžiagoms

pasie-

kurią
liau-

mybiniais - techniniais 
kiniais.

Techninė pagalba, 
Tarybų Sąjunga teikia
dies demokratijos šalims, įga
lino pradėti gaminti čia dau
gelio itin svarbių rūšių pra
monės produkciją, kuri šiose 
šalyse anksčiau niekad nebu
vo gaminama. Pagal Tarybų 
Sąjungos techninę dokumen
taciją ir pavyzdžius gamina
mos daugelio rūšių sudėtingos 
staklės Kinijoje', Vengrijoje, 
Lenkijoje, naftos pramonės 
įrengimai Rumunijoje ir t. t. 

* # i'
-Neskaitant bendradarbiavi

mo ir techninės pagalbos tei
kimo pagal esamus susitari
mus, Tarybų Sąjunga teikia 
techninę pagalbą ekonomiškai 
atsilikusioms šalims ir per 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
ciją. Tarybų Sąjungos įmo
kos į SNO techninės pagalbos 
fondą 1955 metais sudarė 13,- 
4 milijono rublių. TSRS suti
ko, kad nurodytų įmokų lė
šomis būtų teikiama techninė 
pagalba Indijai, Indonezijai, 
Burma), Ceilonui, Jordanijai, 
Afganistanu*!’ ir kitoms šalims.

Tarybų Sąjunga skiria rim
ta dėmėsi klausimams dėl ša
lių pasikeitimo gamybiniu pa
tyrimu ir moksline - technine 
i n f o r m a ei j a p ra m o n ės, 
porto ir žemės ūkio
Vis didesnio dėmesio susilau
kia praktika keistis 
k u otų 
mis.
keitimą žemės ūkio delegaci
jomis tarp TSRS ' ir JAV, 
TSRS ir Anglijos: Indijos ir 
Anglijos mokslininkų apsilan
kymą TSR Sąjungoje; Tary
bų Sąjungos statybininkų de
legacijų apsilankymą Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
energetikų — Prancūzijoje, 
lengvosios pramonės darbuo-

trans 
srityje

kvalifi-
specialistų d e 1 e g a c i j o - 

Pakanka pažymėti pasi-

CHICAGOS ŽINIOS cija apeliavo į Copimon pleas 
- -teismą dėl sumažinimo • kauci

jos. Teismas įvyko liepos 7, 
1955 metais. Į teismą atsiun
tė net Civilių Laisvių Unija 
savo teisių patarėją, atsižymė
jusį advokatą Jack Day, ku
ris pasiremdamas Konstituci
jos pamatiniais punktais įro
dinėjo teisėjui, kad už tokį 
mažą prasikaltimą tokia dide
le kaucija yra nedaleistina.

geriau ir bū-

asmenis ne
jau buvo ap- 
Visiems kuo- 

prisidėjusiems prie

vi-

ta-

dėlei laiko stokos negalėjo 
dalyvauti.

Išreiškimui pagarbos, užuo
jautos ir pagalbos visi moky
tojai ir talentai labai koope
ravo. Programa prirengta ir 
puikiai atlikta. susidarė iš so
listų^ mergaičių grupių, chorų 
dainų, deklamacijų įterptų su 
šokiais ir net AŽVD vaidini
mų. Turbūt senelių laimei 
programa nuo pirmutinio iki 
paskutinio numerio taip gerai 
išėjo, rodos, kad 
t i negalėjo.

Apie atskirus 
minėsiu, nes tas 
rašyta pirmiau, 
m i nors
šio didelio humaniško, labda
ringo darbo priklauso didelis 
kreditas ir jauskimės, kad at
likome gerą darbą pradedant 
nuo komisijos, rengėjų, moky
tojų, menininkų, talentų, dar
bininkų, tikietų platintojų ir 
koncerto dalyvių; visi kartu 
atlikom gerą ir naudingą dar
bą ištiesdami ranka nelaimės 
paliktiem draugam. Juk nei 
vienas nežinom savo likimo, 
šiandien sveikas tai ir laimin
gas, o rytojus ką atneš nei 
vienas nežinom.

Su materiale pagalba kaip 
išėjo nežinau, bet moraliai tu
rėjo sukejCi džiaugsmo sene
lių amžiaus ir vargų prislėg
toje krūtinėje. Nuo savęs ir 
visų dalyvių, linkiu abiem ge
rokai sustiprėti ir geros iš

sunk iose 
Mes 
kiti

įmones, 
perduos 
ir tcch- 

reikalin-

TSR Sąjungos ir užsienio ša- 
iiii ekonominiam, techniniam 
ir moksliniam bendradarbiavi
mui atsiskleidė plačios per
spektyvos. Tarybiniai žmonės 
žino, kad jų pastangos, skir
tos visokeriopai išvystyti ben- 
drabarbiavimą
mikos, technikos, 
kultūros šakose, 
printi

visose ekono- 
mokslo ir 

padės susti- 
taiką ir tautu draugys-

Jugoslavijos vyriausybei leng- tę. 
sąlygomis suteiktasvatinėmis 

kreditas.
* # *•

valstybė teikia <li-l 
pa- 
dc- 
pa-

statyti 
šiuolaikines įmones

A. Golubkovas

sų- gamyklos statyba Ta- 
Sąjungos vyriausybė su- 
Indijos Vyriausybei ilga- 
kreditą itin lengvatinė

mis sąlygomis. šis kreditas 
bus padengiamas Indijos na
cionaline valiuta.
t Tarybų Sąjunga padeda 
vystyti Indijos pramonę ne tik 
t a r p vy r i a u sy b i n i ų su si ta r i m ų 
pagrindu, bet ir pagal kont
raktus tarp TSRS užsienio

^.prekybos organizacijų ir Indi- 
\jos firmų. Antai, stambi In
dijos privatinė firma “Hindus
tan Gas Company” sudarė su 
Tarybų Sąjungos organizaci
jomis susitarimą, pagal kurį 
Kalkutoje bus pastatyta dil- 
džių gamykla. Ši įmonė stato
ma pagal tarybinį projektą. 
Komplektiniai įrengimai ga
myklai jau pristatyti į Indiją, 

f ir netrukus ji bus paleista
veikti.

Tarybų Sąjunga teikia Indi
jai mokslinę - techninę pagal
bą, siųsdama j šią šalį didžiai

^kvalifikuotus įvairių mokslo ir listus,
technikos šakų specialistus. Be pagalbą ir. susipažįsta su gą-

Tarybų 
dėlę techninę pagalbą bei 
galbą specialistais liaudies 
mokratijos šalims. TSRS 
deda šioms šalims 
stambias
ir sukulti naujas pramonės 
šakas. Tarybiniai- specialistai 
padeda atlikti tyrinėjimo dar
bus ir parinkti vietą naujoms 
įmonėms statyti. Jie atlieka 
projektavimo darbus, daly
vauja montuojant įrengimus, 
kurie atsiunčiami iš Tarybų 
Sąjungos, ir padeda įsisavinti 
naujos produkcijos gamybą. 
Daugelis būsimų darbininkų ir 
inžinierių - techniniu darbuo
tojų, kurie ruošiasi dirbti 
naujai statomose liaudies de
mokratijos šalių įmonėse, at
lieka gamybinę ir techninę | ką 
praktiką TSR Sąjungoje.

Su Tarybų Sąjungos pagal
ba pastatytų ir statomų stam
biausių įmopių tarpe galima 
paminėti mdtalurgijOs kombi
natus Kinijoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, automobilių ga
myklas Kinijoje ir Lenkijoje, 
elektrines Rumunijoje, Kini
joje ir Albanijoje, chemijos 
kombinatą Bulgarijoje ir ki
tas įmones.

Tarybų Sąjunga ir 
demokratijos šalys 
techniniu patyrimu 
liaudies ūkio šakose, 
damos viena kitai techninę 
dokumentaciją įrengimams 
gaminti ir technologijos pro
cesams įvaldyti, komandiruo- 
damos viena pas kitą specia- 

kurie teikia techninę

Philadelphia, Pa.
Dėl tam tikrų priežasčių 

Philadolphijoje piknikų šią 
vasarą nebus, bet, va, Balti- 
morės pažangiečiai rengia pas 
save pikniką — birželio 10 d. 
—ir kviečia Philadelphijos 
lietuvius pas juos tą dieną at
vykti. Kaip ten nuvykti? 
Dauguma mūsų žmonių auto
mobilių neturi, tad balandžio 
28 d. ALDLD 10 kuopos na
rių susirinkimo nutarė pasam
dyti busą. Bušui nusamdyti 
apsiėmė draugai Pietai, Tu- 
reikieno ir Kazlauskas.
Teko sužinoti, kad busasjau 

yra nusamdytas ir tikiotai ga
tavi. Vienas tikietas nuvažia
vimui ir sugrįžimui — $3.50.

Norintieji turėti smagų lai- 
į ką ir gražią kelionę, malonė- 
į kite tuojau užsisakyti buse 
vietą. Galima užsisakyti pas 
šiuos draugus ir drauges: J. 
Kazlauskas, 2146 Mt. Ver
non St., tel. ST 2-7317; An
na žalneraitiene, 1009 Jack- 
son St., tel. HO 8-7226; Tu- 
reikienė, 143 Pierce Street.

Busas išeis 9:30 vai. ryto 
nuo š. D. Lietuvių Republiko- 
nų| Klubo, 1218-20 Wallace 
Street.

Nuoširdus ir pagirtinas dar
bas senelių Lapinsko ir 
Černausko pagerbimui

Vargiai bent kokioj dramos 
scenoje vaizdas išspaudė' to
kių gailių ašarų, kaip Chįca- 
gos seniausiam veikėjui—se
neliui Ignui Lapinskui ir jo 
neregiui draugui surengtame 
pagerbimo-pagalbos koncerte.

Ypatingą įspūdį padarė, ka
da pakilus debesų skiautei pa
sirodė 82 metų slegiamas se
nelis, viena ranka aprišta, o 
su kita ranka veda visiškai 
pakilus debesų > skliaute! da 
ieškantį tako, Černauską. Tai 
buvo ne aktorių lošiama dra
ma, bet už širdies griebiantis 
2 senelių skaudaus likimo kas
dieninio gyvenimo vaizdas.

Nemanau, jog bent vienas 
žmogus, kuris tėmijo tą liūd
ną reginį galėjo susilaikyti 
nepavilgęs ašaromis blakstie
nų. Gal pirmu kartu Chicago- 
je teko matyti tokį didelį hu
manišką, labdaringą darbą, 
taip puikiai suplanuotą ir tokį 
scenerijos prirenglmą koncer
tui. suteikimui moralės ir ma- n 
terialės pagalbos nelaimės iš
tiktiems draugams. Anot La
pinsko sūnaus žodžio: — Nei 
sapnuoti niekas negalėjo, kad 
tokį puikų koncertą, didelėje 
svetainėje parengimą kas su
rengtų tėvui, žinau, kad jis 
sujaudintas ir dėkingas ir ne
sigaili, kad dėlto pašventė 
są savo gyvenimą.

Beje, programai einant 
po iššaukta ir pagerbta
Klibieuė, kuri, kaip paaiškė
jo, mene pradėjo savo veiklą 
veik kartu su Lapinsku. Kaip 
pats Lapinskas sakė: — Aš 
dainavau, o Klibieuė dekla
mavo.

Ir neabejotina, kad Ignas 
Lapinskas visą gyvenimą “pa
šventė idėjai. Tik ligos par- 
b lošk imas jį galėjo sulaikyti 
nuo žengimo pirmyn. Štai vie
nas menkas dalykėlis, bet di
delis pavyzdis. Aido Choro 
rėmėjų bankete* mes su drg. 
Neutautiene pardavinėjome 
laimėjimo tikietus ir tiksliai 
aplenkėme sėdinčius Lapins-j 
ką ir černauską, žinant, kadį man Lumer mokytojavo Fenn 
jų piniginė padėtis yra men
ka. Mums baigiant išparduoti, 
Lapinskas atėjo prie mūsų ir 
aprišta ranka prispaudęs sa
vo mažą piniginę, kita ranka 
graibydamas kvoterio sako: 
—Ar mano kvoteris negeras, 
kad jūs nenorit? Aš irgi įnoriu 
prisidėti prie1 visų.

Mudvi pasijautem 
ir bandėme teisintis, 
per neapsižiūrėjimą 
lenkėme; 
tus užtikrinom, 
tevis yra daug brangesnis už 
kitų, nes šimtu nuošimčių 
sunkiau gautas ir labiau rei
kalingas kaip kitiems.

Tai menkas dalykas, 
mums padarė didelį įspūdį. O 
tokiais mažais ir didesniais 
jautriais darbais yra išmar
gintas visas Lapinsko 82, metų 
gyvenimas.

Pati iniciatyva šio parengi
mo, rodos, paėjo iš Roselan- 
do žemaičių Klubo valdybos 
Anna Katkus ir ypatingai kre
ditas J. Misevičiui, kuris dėjo 
labai daug rūpesčio ir darbo, 
veikiausiai ir išlaidų. Misevi
čius veikiausiai su Danyla pri
rengė estradą ir kaip puikiai 
prirengė! Jie netik geri mė

tvermės vadovautis 
gyvenimo aplinkybėse, 
visi, tik vieni anksčiau, 
vėliau, vieni lengvesnėse
lygose, kiti sunkesnėse, bet vi
si žygiuojame į tą. patį saulė
leidį ir visi žinom, kad saulu
tė kiekvienam nusileis ir dau
giau neužtekės. Tai vykdomas 
gamtos i įstatymas, kuris am
žinai viską keičia.

Nors policijos prokuroras 
pakartojo savo gąsdinimą, 
kad būk prof. Lumerio komu
nistinis veikimas esąs pavojin
gas/ nes jis galėsiąs sudaryti 
pavojų apylinkės valstijos bei 
federalės valdžioms ir kad už 
tai teisėjas būsiąs atsakomin- 
gas. Bet teisėjas Benjamin 
Nikola nekreipdamas atydos į 
prokuroro gąsdinimą, paskel
bė savo nuosprendį sulyg ku
riuo pasiremdamas sumažino 
kauciją nuo $25,000 ant $1,- 
500, ir tą sumą darbo žmonės 
paskolomis ir aukomis sukėlė 
į porą dienų. Bet nunešus 
tuos pinigus į miesto teismą-1 
būtį, teismo sekretorius pra
nešė, kad policija suradusi 
pas prof. Lumer narkotiko ir 
už tai užvedusi naują bylą už 
kurią dar reikės pridėti $500 
kaucijos. Su tuomi policija 
parodė, kad ji pasiryžusi tęsti 
prof. Lumerio terorizavimą ir 
pažeminimą jo vardo įtrauk
dama į teismo rekordus, kad 
jis yra narkotikas ir jį terori
zavo per metus laiko. Tik šių 
metų balandžio 17-18 d.d. 
įvyko teismas pas teisėją Pet- 
rash, kuris pasiremdamas 
miesto chemiko prisipažinimu, 
kad tose piliukėse, kurias Lu
mer buvo gavęs nuo savo dak-

tąro narkotikų nebuvo, ištei
sino.

Profesorius Hyman Lumer 
būdamas nekaltu tapo ištei
sintas. Bet per metus laiko 
buvo terorizuojamas ir priedu 
advokatų ir abelnai bylos lė
šos kainavo aroiej 52,000, tik 
už tai, kad Lumer mąstė skir
tingai negu ne kuriems norė
josi. Jo mintys yra priešingos 
karui, priešingos slopinimui 
žodžio, spaudos ir civilių lais
vių). Trumpai sakant, prof. 
Lumer, kaip ir tūkstančiai ki
tų atsižymėjusių profesorių 
bei dvasiškių, yra priešingas 
makartizmui — McCarran, 
Smith aktams, kurie gręsia 
milijonam Amerikos žmonių.

IS LIETUVOS
Pradėjo atrąnkinj dirvų arimą

ALYTUS.—Rūpestingai ruo
šiasi pavasario lauko darbams 
“Tarybinio artojo” kolūkio 
žemdirbiai, žiemą pagaminta 
8285 tonos durpių-mėšlo kom
posto, parvežta daugiau kaip 
100 tonų mineralinių trąšų.

Kalneliai jau pradžiūvę, pa
šalas išėjo. Todėl, išnaudoda
mi kiekvieną giedrią valandą, 
šios žemės ūkio artelės nariai 
jau pradėjo atrankinį dirvų 
arimą.

Viena iš pirmųjų arti pra
dėjo antroji laukininkystes 
brigada, vadovaujama Gudu
ko. Kolūkiečiai Prieskienis ir 
Šimelionis suarė po 0,5 hekta
ro dirvos. Jų pavyzdžiu pase
kė trečiosios laukininkystės 
brigados artojai.

Koresp.

Roselaado Vosilka

Cleveland, Ohio
Kaip ragangaudžiai 
nuskriaudė prof. Lumer

Biologijos profesorius lly-

liaudies 
keičiasi 

visose 
perduo-
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Mūsų ligoniai

Serga LDS 5 kuopos narės. 
Mrs. Globicnė darbe nusi pli
kino - apsišvitino koją; gydo
si namie.

Mrs. M. Skočė tapo išvežta 
j ligoninę, bet neteko sužino
ti, į kokią.

Linkiui abiem ligonėm laL 
mingai susveikti iki Baltimo- 
rės pikniko, birželio 10 d.

P. Walantiene

nejaukiai 
kad mes 
juoš ap- 

pardavę jam tikie-
kad jo kvo-

bet

kolegijoje, Clevelande iki kas 
įskundė, kad jis dalyvauja 
komunistiniame . judėjime. 
Prašalintam iš kolegijos, ra- 
ga n g a u d ž i ų šia u t ė j i m o m etų, 
jam darbo gavimas šioje apy
linkėje nebuvo įmanomas ir 
prof. Lumer numatė, kad jis 
galės būti persekiojamas, pra
sišalino.

Ąpie ūiotai atgal prof. Lu
mer atvažiavo į CIeVelandą 
ir jam einant -gatve du detek
tyvai iš miesto policijos sub- 
versyvio skvado jį sulaikė ir 
nusivedė į policijos stotį ra
do pas jį kelis “Daily Wor
ker”, svetimą auto vairuoto
jo leidimą ir piliukių, kurias 
jo daktaras jam buvo davęs 
ir už tuos niekniekius miesto 
prokuroras pareikalavo ištei
sėjo Corragan, kad jis nepa
leistų prof. Lumer iš kalėjimo 
už mažiau kaip 525,000 už
stato, nes jis esąs pavojingas 
mūsų šaliai žmogus. Nors tai 
buvo aiškus prokuroro terori
zavimo nieris, bet teisėjas 
sutiko/nustatyti jo reikalauja
mą Kauciją. O apsigynimo 

 

orgafiizacija jau tik ką buvo 
išrinkusi .$82,000 iš darbo 
žmonių užstatymui už Ohio

Mūsų vaistinė yra Įgaliota priimti užsakymus dėl maisto paklotų siun
timo j Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu iš anksto muitu 

pristatytas tam, kam jis siunčiamas.

chanikai, Jjet ir scenerijos 
meistrai.

Programai į talką atėjo 
Chitagos geriausi menininkai, 
chorai, grupės ir pavieniai, 
išskyrus LKM Chorą, kuris

11 kaltinamųjų, 
si n is darbininkų 
gų konservatyvių 
j imas prieš toki 
aukštą kauciją 
kius ir apsigyni

Bet kilo ma- 
ir atsakomin- 
žmonių išsto- 

ą negirdėtą 
už menknie- 

mo organiza-

Siunčiam Maistą Lietuvon su Giirantija

ir su garantija, kad pakietus bus 
Bukietai yra gatavi.

Paklotas Nr. 1. 
tienos, 1 sv. taukų, 
ir sv. šokolado.

Pakirtas Nr. 2. Kaina $32.00.
bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 

sv. kakao.
Viskas gerai supakuota.. Tik atsiųskite

kietą riorite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą 
į paminėtas kainas {rokuoti. Rašykite: y į

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL BHIIARMACY — 29 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

Kaina $26.00. 
3 kenai pieno,

Jame yra 
5 sv. miltų,. 2

Jame yra 2 sv.
2v

sv. bekono, 11 a sv. jau- 
sv. ryžių, 3 sv. cukraus

kumpio, 2 sv. jautienos, 
5 sv. miltų, 2 sv. cukraus ir

čekj ir nurodykite, kokį pa-
Muitai

Greit Persiančiam Pinigus Lietuvon
■M

Mes dabar turhn susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 
pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos doleri 
Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius. '

Pinigų persiun'timas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 kainuoja 
$1.65. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per Trans-Atlantjc Cable 
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (iki 300 
dolerių).

Visi, norintieji pasiųsti pinigų j Lietuvą, kreipkitės j mus,,atsiųskite 
adresą ir pinigus, o mes persiusime j Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY — 20 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

Charles, Ardella Yutis
(Vi Ikauska s) —Savin inkė

T IRVRTV T1V15J 1401 So. 49th Ct. ir LIUIUVI 1 IININ, 14th st>> Ci<w 1U.

Kadangi gimiau ir augau rytinėse valstijose, 
tai ir turiu daugelį pažįstamų bei draugų kaip 
tai: Boston, Lawrence, Lowell, Brockton, Na
shua, Hudson, N. H., Worcester, Hartford, 
Conn., ir Brooklyn, N. Y.

Kadangi gavau barti nuo kelių, kad neprane
šiau kur užlaikome savo, biznio vietą, tad. kurie 
atvyksite į Westus—Chicagą, nepamirškite mū
sų garsaus miesto Ciceros ir mūsų įstaigos.

Ardella Yutis
iiiiiiifaiiTU"""""ninnnnninwInTnnnnaniuitmmuuLuammn

Lawrence Mass

BANKETAS

Lawr-encieciai rengia pirmą šiuom sezonu puikų 
banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužės 27 May
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilan
kyti. Bus labai geri valgiai ir tyrame pavasa
rio ore linksmai praleisite laiką. Kadangi pir
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypač svarbu jame dalyvauti.

Rengėjai

i

-!
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Brockton, Mass.
Iš sėkmingos konferencijos

Balandžio 22 dieną Naujo
sios Anglijos Moterų sąryšis 
laikė metinę konferenciją. De
legačių dalyvavo 14. Nebuvo 
iš Worcesterio, Cambridge, 
Stoughton, Bridge water. Kon
ferencija atliko gerų darbų. 
Paaukojo spaudos reikalams, 
apsvarstė savo 
ką, kurį rengia 
d. Liet. Tautiško 
taipgi apsvarstė 
svės pikniką, 
pos mėn.
parke, Montello, Mass. Mote
rys ten turės stalą.

Konferencijoje už mažą at
lyginimą davė gerus pietus— 
J. Stigienė, T. Kaminskienė, 
P. Sinkevičienė; visi sočiai 
pavalgė.

Antroje sesijoje konferenci
jos dalyvės apkalbėjo veda-

metini pikni- 
rugpiūčio 26 
Namo parke, 
būsimą j i Lai-

kuris įvyks lie- 
Liet. Taut. Namo

miką) dėl lietuvių kalbos gra
matikos. Diskusantės išsireiš
kė, kad tokios polemikos ken
kia Laisvei, pykdo skaityto
jus.

Konferencija nutarė įtrauk
ti Sąryšį į Laisvės rėmėjų klu
bą su $25. Išrinko kitiems me
tams Sąryšio valdybą. Kitą 
Sąryšio metinę konferenciją 
vėl nutarė laikyti Montelloje. 
Mot. Apš. Klubo susirinkimas

Balandžio 27 d. vietinis 
Moterų Apšvietos klubas lai
kė mėnesinį susirinkimą. Nu
tarė paaukoti Vilnies šėrinin
kų suvažiavimui $5. Apsvars- 
lęs savo klubo reikalus, susi
rinkimas atžymėjo vienos 
draugės, Helenos Rindzevičie- 
nės, gimtadienį. Moterims pa
dėjo parę suruošti Rindzevi- 
čienės duktė ir anūkė, taipgi 
jos giminės: Tamulevičiukės 
—Izabelė ir Albina. Draugė 
Rindzevičienė tikrai užsipelnė 
pagerbimo. Ji niekad nepra
leidžia mūsų kuopų susirinki
mų ir parengimų, ir pagal iš
galę visuomet aukoja spaudos 
reikalam^.

Prie gardžių valgių ir prie 
Birthday Cake, besilinksmi
nant, buvo prisiminta ir Vil
nies šėrininkų suvažiavimas. 
Sudėta jam $22.00. Pasidar
bavo: K. čereškienė, G. Shi- 
maitis. Aukojusių pavardės 
tilps Vilnyje.

Ten Buvęs

Savo jauną mokinę vedęs
* mokytojas nebus teisiamas

34 metų amžiaus meno mo
kytojas George Wald, kuris 
slaptai vedė savo klasės 17 
metų mokinę Sidney Silver- 
man, nebus teistas. Džiūrė at
sisakė apkaltinti jį, nuspręs
dama, kad jis neprasižengė 
įstatymams. Mergaitės tėvai 
iš karto reikalavo jį bausti, 
bet dabar susitaikė su juom.

PADARĖ DAUG ŽALOS
Antradienio naktį ant kam

po 12th Avė. ir 38th St. stai
ga atsivėrė žemė ir iš jos 
“pasipylė” daugybė oro. Pa
sirodo, kad apačioje, 50 pė
dų gilumoje, kur eina tiesi
mas trečiosios Lincoln Tunnel 
“triūbos”, spaudžiamas oras 
nebesutilpo ir išsiveržė į vir
šų. žalos padaryta tiek apa
čioje, tiek lauke nemažai.

ŠIUKŠLIŲ BESKĖJE $155
Sanitacįjos departmento 

darbininkas Regan vienoje 
šiukšlių/ dėžėje rado išmesta 
arba pamesta $155. Depart
mento viršininkas patvarkė ši
taip: jeigu bėgiu 90 dienų 
niekas prie tų pinigų neatsi
šauks, jie pasilieka Begano 
kišenėje.

Tarp dabar ir Liepos Ket
virtos New Yorko policininkai 
bandys sustabdyti sproginių 
(fireworks) pardavinėjimą. 
Nors tas pardavinėjimas už
draustas, daugelis krautuvi
ninkų su draudimu apsilenkia, 
o Liepos Ketvirtą daug vaikų 
susižeidžia.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOM 
Užrašykite Laisvę savo draugui

NewYorto^/»zfcr2lnką
«■ AIDO CHORAS NEW YORK

Republikonai tikisi tapti 
laimėtojais negry Harleme
New Yorko apskrities Re

publikonų partija pradėjo 
smarkią kampaniją negriška
me Harleme. Jie mano, kad 
ateinančiuose rinkimuose ga
lės laimėti negrų balsų dau
gumą.

Yra gerai žinoma, kad ne
grai, kurie per paskutinius du 

. dešimtmečius persve r i a m a i 
balsavo už demokratus, dabar 
labai nepatenkinti Demokra
tų partijos užsilaikymu. Dau
gelis NAACP vadų išsireiškė, 
kad partija, kurios dalimi yra 
Eastland as ir kiti rasistai, ne-

gali turėti negrų pasitikėjimą.
Republikonai turi vilties ta 

nuotaika pasinaudoti. Penki 
negrų republikonų vadai iš 
Harlemo konferavo su tos 
partijos apskrities komitetu ir 
gavo instrukcijas, kaip vesti 
kampaniją. Jie aiškins bal
suotojams, kad senatoriaus 
George pasitraukimas iš rinki
mų buvo tik manevras užleis
ti vietą rasistui T&lmadge ir 
už tai atsakinga visa Demo
kratų' partija. Negrų tarpe 
republikonai pradės vadinti 
Demokratų partiją “Eastlan- 
do - Talmadge partija”.

Prasidėjo apklausinėjimas 
socialinio saugumo bvlose

Šį pirmadienį prasidėjo ap
klausinėjimas keturių senų 
komunistų arba jų našlių by
lose prieš Socialinio saugumo 
(Social Security) pareigūnus. 
Apklausinėjimas vedamas S. 
S. raštinėse, 42 Broadway.

Kaip yra žinoma, Socialinio 
saugumo įstaigos atėmė senat
vės pensijas nuo W. Z. Tos
terio, Amterio našlės Sadie 
Van Veen Amter, nuo M in
delio žmonos (Mindei kalėji
me) ir nuo Aleksandro Bittel- 
mano. Nuo jų visų atimtos 
pensijos, kadangi valdžia tei
gė, -jog jie mokėjo socialinį 
saugumą, kai dirbo “svetimai 
agentūrai”, atseit, Komunistų 
partijai.

Advokatas Sacheris, kuris 
juos atstovauja, sako 
valdžia neturi teisės

pensiją, kad tokiu būdu val
džia laužo kontraktą: jeigu 
nuo jų Social security mokes
čiai buvo kolektuoti, tai jiems 
dabar reikia išmokėti, o jeigu 
jie dirbo “svetimai agentū
rai”, tai nereikėjo kolektuoti.

Beje, Aukščiausias teismas 
dar nepatvirtino kaltinimo, 
kad Komunistų partija sveti
ma agentūra, nes sugrąžino 
SACB tarybai bylą ir liepė iš 
11 a u j o p e rs varsty t i.

Pensija taipgi atimta 
mirusio George llewitt’o 
kų, nors 
keleriais
buvo tapęs 
komu nistus. 
nes Hewitt, 

kad rity biuras,
atimti Lo Komunistų - partijai. . . .

New Yorko 
spaudoje

George Morris, kuris kaip 
“Daily Worker’io” reporteris 
stebi ILGWU suvažiavimą At
lantic City, sako, kad vienas 
dalykas ten labai metasi į 
akis: beveik visi delegatai, o 
jų yra tūkstantis, yra vyrai. 
Visas vadovaujančias vietas 
užima vyrai. Tuo tarpu pa
čioje unijoje, kuri turi arti 
pusės milijono narių, moterys 
sudaro absoliutę daugumą.

> Kitaip sakant, vyriškas šo
vinizmas, nepasitikėjimas mo
terų galimybės vadovauti, pri
vedė prie tokios padėties.

Suvažiavime labai daug kal
bama apie tos siuvėjų unijos 
garbingą praeitį, kaip 56 me
lai atgal ta unija tapo pionie
re Amerikos darbininkų ju
dėjime. Bet šiandien iš to 
pionieriškumo mažai kas liko. 
Tiesa, moteriškų drabužių i 
siuvėjos ir siuvėjai, kurie pri
klauso tai unijai, išsikovojo 

darbo savaitę, bet 
unijoje lieka žc«

kaip puse tos uni-

Lietuvių Kultūrinio
Centro vakariene

nuo 
vai- 

]lewitt paskutiniais 
metais prieš mirtį 

informeriu prieš 
Atimta ir nuo jų, 
sako Social Secu- 

visvien pirma dir-

algos toj'e 
mos.

Daugiau 
jos narių dirba New Yorke.
New Yorke randasi beveik vi
sų siuvyklų firmų centrai. Kai 
kurios firmos turi dirbtuvių 
kitur, bet centrai čia.

Beje, suvažiavime kaip sve
čiai • dalyvauja ir grupė New 
Yorko siuvyklų savininkų. 
Esą, tai savininkai, kurie 
draugingi unijai ir kadaise 
patys buvo darbininkai - siu
vėjai. Bet ne tiek draugingi, 
kad pakelti algas. ...

Lietuvių Kultūrinio Centro 
vakarienė jau čia pat. , Tikie- 
tai jau platinami. Daugelis 
juos įsigijo, bet dar yra pro
gų įsigyti ir šioje gražioje pra
mogoje dalyvauti.

Vakarienė įvyks Šeštadienio 
vakare, gegužės 26 d., Liber
ty Auditorijoje. Įžanga tik 
$2.00.

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai kviečia šėrininkus 
ir visus Kultūrinio Centro rė
mėjus šioje sueigoje dalyvau
ti, sykiu su visais pasivaišin
ti, pasilinksminti ir taipgi sa
vo įstaigą paremti.

Valgių bus paruošta įvairių 
ir skanių. Tad visi tą dieną 
pasižymėkite ir šioje vakarie
nėje dalyvaukite.

LNB Valdyba
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BALTIEJI CHULIGANAI
Mr. ir Mrs. Hill vasario 

d. nusipirko namą Bronkse 
num. 747 E. 183rd St. Užmo
kėjo $12,450. Dabar jau tre
čiu kartu1 nakties metu baltie
ji chuliganai įmetė per langą 
plytą arba akmenį su raščiu
ku : 
site

“Išsikraustykite, arba 
sudeginti I”

Susilaukė sūnelio

bū-

Petras ir Natalie Vaznys su
silaukė pirmagimio sūnelio. 
Jauna motina su sūneliu ran
dasi Wyckoff Heights ligoni
nėje. Gimė gegužės 12-ą. Var
dą jam davė Mark. Sykiu su 
tėvais džiaugiasi Natalijos tė
vai Petras ir Ona Jankus, 
kaip kad ir jo tėvai, Jonas ir 
Albina Vaznys. Juk abieji 
pirmu kartu susilaukė anūko.

Linkime laimingai išauklėti.
Natalie daugeliui lietuvių 

pažįstama, nes jinai savo gra
žią jaunuolystę praleido daly
vaudama vaikų mokyklėlės 
veiksmuose, o vėliau chore ir 
jaunuolių šokių grupėje.

Rep.
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paraše editorialą
debatus, kurio vyksta

svarbi amerikiečio 
na”, kuri pastoviai 
tani jos spaudoje.

Lippmano raštai,

“kolum- 
tilps Bri-

kad ir 
rašyti iš konservatyviško 
ko, labai dažnai užima 
kos poziciją.

tas- 
tai-

Choro ir aktorių paskutinė 
pirm festivalio praktika Įvyks 
Šio trečiadienio vakarą, gegu
žės 16-ą. Penktadienį, 18-ą, 
praktikų nebus.

Į Worcester} išvažiuosime 
šeštadienį, gegužės 19-os ry
tą, ne vėliau 11 vai.

Valdyba

HELP WANTED- FEMALE t

Al A 
toje.

Narnų Darbininkės. Guolis vie- 
Privatiški namai Long Islande. 

Šaukite Miss Linden.
MAR-EL AGENCY

5 Railroad Ave., Freeport 9-77G8 
Taipgi Motinoms Pagelbininkės

(94-100)

Vojienij Viestnik” ir 
Mat,

vi-

LDS kuopy piknikas 
birželio 17 dieną

Gegužės 6 d. įvyko veik
su šios apylinkės LDS kuopų 
atstovų susirinkimas, kuriame 
buvo sudarytas tinkamas pla
nas LDS kuopų pikniko vyki- 
uimui.

Atstovai pasidalino darbais 
ir atsakomybėmis. Nutarta 
pasamdyti autobusą pikniki- 
ninkus vežti j Kasmočiaus so
dą birželio 17 d. Taipgi nu
sitarta organizuoti automobi
lius nuvežimui tų, kuriems ga
li buse vietų pritrūkti.

Piknikas bus iškilmingas. 
Turėsime ir šokiams muziką. 
Bus įvairių valgių Ir gėrimų. 
Tik reikia visiems jame daly- j 
vauti. . I

Šis piknikas rengiamas tiks
lu paremti kuopų delegatus 
pasiųsti į Seimą, kuris įvyks 
liepos mėn. Worcester, Mass.

LDS narys

“Times 
a j) i e 
tarp dviejų tarybinių laikraš
čių,
“K ras n a ja
“Vojienij Viestnik” sake, kad 
Stalinas neprirengė gerai ša
lies atsilaikymui prieš Hitle
rio ataką, o “Krasnaja Zviez- 
da” laikosi priešingos nuomo
nės.

“Times” tame nuomonių pa
sidalinime įmato ką nors la
bai nepaprasto, reikšmingo ir 
“rodančio krizę”. Bet praei
tyje tas pats “Times” visuo
met pajuokdavo tarybinę 
spaudą, sakydamas, kad ten 
visi laikraščiai visuomet sutin
ka visokiais klausimais.

Taigi, tas pats senas daly
kas — ką Sovietai nedarytų, 
negerai vienaip, negerai ki
taip.

Herald Tribune’’ skelbia,
I kad jos bendradarbio Walter 
Lippmano straipsniai' nuo da-' 
bar tilps ir įtakingame Brita
nijos laikraštyje “Manchester 
Guardian”. Tai gal pirma

DU POLICISTAI BUS 
SKAUDŽIAI NUBAUSTI

Paaiškėjo, kad du New 
Yorko policistai prievartos 
būdu paėmė iš. vieno laiškane
šio $700. Jie išmesti iš darbo 
ir gal dar bus pasiųsti trims 
metams kalėjimai!. Sukčių 
pavardės: Rober Schwam, 42 
metų, ir Earl Fox, 39 metų.

Paieškau Pranciško Tūbelio, 
iš Pagurių k., Pandėlio vol., 
Kvetkui par. Seniau jis dirbo 
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. L, N. Y.

Gyvybės Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto paklotus j Lietuvą. Ypatingai patariame siųsti pa

klotą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. taukų (Armour kenuke); 

1 sv. Armour bekono pirmos rūšies; 2 sv. Armour kumpio kone; 1 sv. 
kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon
densuoto pieno kenuke: 6 sv. geriausių miltų; % sv. geriausios arbatos:, 
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntirnu. w

Kreipkitės j mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini
gus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska, savininkas 
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER MASS, 

flfn r i

MALE .
REIKALINGI

WELDERS IR ASSEMBLERS 
PAGELBININKAI

, Kreipkitės pas I. Swenson 
PRAT—DANIEL CORP.

2 Meadow St., So. Norwalk, Conn.
Temple 8- 6581

(94-100)

Žydai, kurie’ stoja prieš 
Izraelį ir sionistus čia

New Yorkė praeitą savaitę 
posėdžiavo taip vadinama 
“Amerikos Judaizmo taryba.” 
Tai organizacija, susidedanti 
iš konservatyvių žydų, kurios 
vyriausias nusistatymas yra 
kovoti prieš Izraelį i)’ sioniz
mą.

Tos tarybos žmonės sako, 
kad judaizmas, tai yra, žy
dų tikėjimas, yra tik religija 
ir nieko bendro neturi siu tau
tybe. Jie* sako, kad Ameri
kos žydai yra “Mozės tikėji
mo amerikiečiai”, bet nieko 
bendro neturi su Izraeliu. Iz
raelis, sako jie, neturi teises 
kreiptis i Amerikos žydus pa
imamos ir pagalbos, neturi tei
sės kalbėti pasaulio žydų 
du ir t. t.

Tos tarybos atstovas 
Bergeris sakė:

“Jeigu Izraelis liktų
prasta Artimųjų Rytų valsty
bėle, kaip sakysime, Libanas 
arba Jordanas, mes prieš jį 
nieko neturėtume. Bet kuo
met jis kalba pasaulio žydų 
vardu, mes sakome, kad 
apgaulė, nes už mus jis 
kalba . ...”

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svar

bus susirinkimas Įvyks šio ke
tvirtadienio vakarą, gegužės 
17-ą. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Valdyba

Moteriškė. Patikima, norinti dirbti.

Gaus rūmą, board ir algą, 
vaikas. Nuolatinis darbas.

I

Guolis vietoje.

M O. 8-8917

1

(94-97)

var-

Dr.

pa-

tai
ne-

VĖL IŠRINKTAS MOKYKLŲ 
TARYBOS PREZIDENTU

Miesto apšvietos taryba iš
rinko Charles H. Silver savo 
prezidentui antram terminui. 
Vieta riebiai apmokama, o 
Mr. Sil ver moka pataikauti 
miesto valdovams.

TURĖS EITI KALĖJIMAN
Frank Costello pralaimėjo 

paskutini mūšį teismuose. Tei
sėjas McGohey patvarkė, kad 
jis turi pradėti penkerių metų 
bausmę kalėjime. Costello bu
vo nuteistas už išsisukinėjimą 
nuo feder alinių taksų.

PRANEŠIMAS
SIUVĖJŲ ATYDAI!

Lietuvių siuvėjų, 54 skyr. ekstra 
susirinkimas įvyks gegužės 16 d., 
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,

Unijos kor-

Local 54,
ACWA

(92-94)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

Sveiksta
ištik-Eddie G ramias buvo 

tas auto nelaimės gegužės 5- 
tą, kai kitas automobilistas 
ant kelio smogė i jo mašiną. 
Buvo sužeistas,
ligoninę. Tačiau 
sveiksta, už savaites sugrįžo 
namo.

Jo tėvai Vladas ir Eva 
Grannnas, Laisvės skaitytojai,
buvę, nelaimės skaudžiai iš-j Du suaugę, 
gąsdinti, vėl pralinksmėjo 
tuo, kad sūnus sveiksta.

Namų Darbininkė. Guolis vietoje.

Nuosavas kambarys ir vonia; mylin
ti vaikus. Gera proga nuolatinin.\<.
me darbe. Freeport 8-3032.

(92-95)

nugabentas į mentas. 
laimingai I

Virėja—Namų Darbininke. Pavienė. 
Guolis vietoje. Pora, vien tik su
augę. Geri namai. Nuosavas apart-

Gera alga. Paliudijimai. 
Skambinkite paprastom dienbni.

BE. 6-2755

ATSIRADO DINGUSI ŠAK- 
MAT1STŲ SPECIALISTĖ

Mrs. Nye, Syracuse, N. Y., 
gyventoja, 48 metų amžiaus, 
šakmatų sporto specialistė, 
kuri buvo kažin kur dingusi, 
atsirado New Yorke Bellevue 
ligoninėje. Ji buvo dingusi 
prieš dvyliką dienų. Jos buvo 
ieškoma trylikoje valstijų. Su
žinoję vyras ir duktė pribuvo 
ją aplankyti. Nepasakoma 
priežastis, kodėl moteriškė 
pabėgo iš namų ir kaip j-i 
sidūrė ligoninėje.

Kačių ir šunų sveikatos 
tyrinėjimo centras N. Y.

(92-95)

Namų Darbininkė—Paprasta Virėja. , 
Galinti prižiūrėti kū

dikį, 4% rūmų; nuoki! ini^ darbas 
draugiškuose namuose.

SU. 7-6228
(92-95)

Abelnarn darbui namų darbininkė.

2 vaikai. Valymas, visi įtaisymai.
Gera alga, nuosavas kambarys ir'F' 
vonia. . Geras nuolatinis darbas.

MA. 1-8110
(91-94)

at-

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

Po 7 vai. vak. NE. 2-0423.

(91-943

Jean’s Beauty Shop priima Beau
ticians. Nuolatinis darbas, aukšta 
alga. Vientik su patyrimu kreipki-

New Yorko Moterų sąjunga 
už rūpinimąsi gyvulių gerove 
skelbia, kad ji statys medici
nišką tyrinėjimo centrą. Tas 
centras kainuos $1,300,000, 
bus dešimties aukštų ir jame 
darbuosis šimtai medikų. Ja
me vyriausiai bus tyrinėjamos 
kačių ir šunų ligos, kaip prieš 
.jas kovoti, taipgi, koks mais
tas geriausias tiems nami
niams gyvuliams ir t. t.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Westchester 
ant. vieškelio. Jeigos 
Kaina $26,000. Ant

Drive-In Restaurant.
County, 
$70,000. 
mokesčių, lysas, geras biznis.

KI. 7-4724. BE. 7-0972
(91-97)

iš-

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*DC**OC*

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 Lietuvą, Latvija, 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 DIENŲ
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį 
.su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir 
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

G L. 2-9451
(92-95)

Narnų Darbininkė. Guolis vie
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.

(92-95k

HELP WANTED-MALE

Vanderbilt Jackson Typographer 
samdo Linotipininkus.

Naktiniai šiftai. Reklamų Šapa, 
downtown. Unija. Gera alga. Virš
laikiai, jeigu pageidaujama.

110 Greenwich St. Wil. 8-3812 
/ (91-97)

Fillman’s Body Fender samdo 1-mos 
klasės Rody 
40 vai., 
daujama. 
tės: 900

Fender darbininkus, 
daug viršlaikių, jei pagei- 

Vien tik patyrę kreiAki- 
E. 149th St. MO. 9-9827.

(/)-99; i
—:----------------------------4

>
RAKANDŲ 

APM.UšlNftTOJAS
Mokantis Visą Darbą

5 dienos. Viršlaikiai, jei pageidau
jama. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
Apmokamos atostogos, šis darbas 
duoda liberališkas apdraudas tam 
kuris ieško nuolatinio darbo. A

(iLEN COVE 4-0519

(90-96)

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

' LAURO BROS.
62 W. 47th St. JU. 6-3954

(89-95)

LANGŲ VALYTOJAI 

Patyrę. Alga pradžiai $85.00 

CITY WIDE 
135-12 88th Ave. FL. 8-1541 

(89-95)

Jei Tamsta dar neprenu

tuojau užsisakykite. Jis 
dieną atnei jums į 
svarbiausias žinias ii viso psn 
šaulio. \




