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KRISLAI Wilsonas bandė sutaikinti Makartizmo pavojus
Geram tikslui.
Ieško kvailių. 
Ar jau taip? 
Draudžia ir draudžia. 
Molleto misija.
Jau pakeistas.

Rašo A. Bimba
■ - ____ .

Kultūrinio Centro išlaiky
mas yra nemenka problema. 
Tai turėtu žinoti visi pažan
giečiai.

štai kodėl Centro rengia
moji vakarienė šį šeštadieni, 
gegužės 26 dieną, turėtu susi
laukti visu paramos. Nepa
tingėkite dalyvauti, šimtas ki
tas įplaukų padės Centrui pa
silaikyti.

Vistiek mes turime labai 
keistu žmonių, šiomis dieno
mis jų atsirado net 39. Jie pa
siskelbė savo “komunizmo au
toritetais“ ir išleido manifes
tą. komunizmą iškeikdami.

Sušilę, matyt, ieško ne tik 
Amerikoje, bet visame .pa
saulyje už save kvailesnių, 
kurie jais patikėtų.

šių “autoritetų” sąraše 
skamba vardai Budenz, Daliu, 
Woltman, Edgar Hoover ir vi
sos eilės panašių kitų sutvėri
mų. Tarpe jų Įsimaišęs vienas 
kitas ir profesorius.

Panašūs manifestai tiek te
verti, kiek išvalgytas kiauši
nis.

Nežinau, nei kaip suprasti, 
nei ką sakyti. Chicagos kuni
gų Drauge geg. 19 d. Kan. F. 
Kapočius sušunka:
..“Viešpatie, gelbėk mus, žū
na me!”

Popiežius Pijus XII paskel
bė naują uždraudimą. Jis 
griežtai draudžia dirbtinai už- 
siveisti moterims, kurios ve
dusios su bevaisiais vyrais. 
Esąs didelis griekas šitaip su 
gamta “kovoti“.

Man gi atrodo, kad popie
žius kišasi ne i savo reikalus. 
Kodėl nepalikt to viso reika
lo toms šeimoms? i

Kitas dalykas: katalikui 
bažnyčia griežtai draudžia di-; 
versus. Tai ką turėtų daryti 
tokion ženatvėn pakliuvusi 
katalikė moteriškė? Nevalia 
skirtis, nevalia turėti šeimą!

Prancūzijos premjeras so
cialistas Mollet sugrįžo iš 
Maskvos ne visai pasitenkinęs. 
Jis, matyt, stengėsi laimėti 
Sovietų pritarimą savo kruvi
nai politikai Alžyre. Aišku, 
kad nelaimėjo. Aišku, kad 
negalėjo laimėti.

Mums tik gaila, kad Prancū
zijos komunistai kol kas tole
ruoja tokią Mollet politiką 
šiaurinėje Afrikoje.

Vienas laikraštis esąs suži
nojęs, kad Tarybų Sąjunga 
tikrai ketinanti “pakeisti iš 
pagrindų Sibiro veidą“.

Pavėluotas išradimas. Sibi
ro veidas jau seniai pakeistas 
iš pat pagrindų. Jame jau yra 
iškilę daug moderniškų indus
trinių miestų. Sibiras jau turi 
šimtus didelių kolektyvinių 
ūkių.

Indijos valdžia, sakoma, už
draudė Indijoje rodyti šešis 
amerikiečių ir du britų filmus 
apie Afriką. Tai filmai, ku
riuose esą išniekinami ir pa-

armijos* aviacijos* laivyno 
generolus, admirolus ir LL

1 ................. 1 'I 1

siuvėjų ACW vadas 
įspėjo prieš Nixoną

Washingtonas. — Apgy
nės reikalu sekretorius Ch. 
Wilsonas sušaukė spaudos 
konferenciją, Į kurią taipgi 
pakvietė laivyno admirolus, 
armijos generolus, aviaci
jos generolus ir kitus aukš
tus karininkus ir jų prašė 
pareikšti viešumai, kad 
tarp jų peštynių nebuvo ir 

Į nebus.
Jie taip pasakė, bet spau- 

1 da vis rašo apie pagrindi- 
> nius nesutikimustarp aukš
tųjų karininkų. Ypatingai 
ginčijamasi dėl ginklų rū
šių. Laivynas vis nori nau
jų didžiulių lėktuvnešių, o 
aviacija ir armija sako, 
kad jie beverčiai, labai leng
vai gali būti paskandinami. 
Armija nori vystyti vis 
daugiau tolimos distanci
jos raketų, bet aviacija sa
ko, kad jų nereikia, nes di
dieji orlaiviai su bombomis 
taiklesni ir tinkamesni to- 
kiems tikslams.

Patyrę stebėtojai sako, 
į kad ginčų užkulisiuose sto- 
vi didžios korporacijos: tos, 
kurios gamina lėktuvnešius, 
tos, kurios koncentruojasi 
ant raketų, ir tt. Kiekvie
na nori gauti daugiau kon
traktų savo gaminiams ir 
kiekviena turi karininkus, 
kurie kalba už jos reikalus. 
________ ___________ ___ . i

Jeruzalė. — Izraelis sako, 
kad neįleis daugiau arabų 
kraštų žurnalistų, nebent 
Egiptas ir kiti arabų kraš
tai įleistų žurnalistus iš. Iz
raelio. mams.

Britai nubaudė tris karininkus,
kurie įvelti į naro šnipinėjimą
Londonas. — Neoficiališ- 

kai pranešama, kad britai 
nubaudė tris karininkus, 
kurie žinojo, kad naras Li
onei Crabb rengiasi pasi
nerti Portsmoutho uoste ir 
šnipinėti tarybinius laivus, 
kuriais atplaukė Bulgani
nas ir Chruščiovas. Crabb, 
kaip žinia, toje šnipinėjimo 
misijoje mirė, bet jo kūnas 
iki šios dienos nesurastas.

Tie trys karininkai nu
bausti, betgi švelniai — jie 
perkelti į mažiau svarbias 
tarnybas.

Tuo tarpu spėliojimai

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Nicosia. — Nacionalistai 
nukovė dar vieną britą ka
reivį Nicosijos centre. Jis 
tapo nukautas bomba, kuri 
buvo numesta iš balkono į 
gatvę. Britai davė savo ka
riams įsakymus šaudyti vie-

žeminami Afrikos žmonės.
Gerai Indija pasielgė. Vi

sais frontais reikia kovoti už 
Afrikos ir Azijos žmonių savi
garbą.

Kai kurie Kongreso na
riai sakė, kad jie norėtų 
pravesti tyrinėjimą apie 
ginčus tarp aukštųjų gink
luotų pajėgų vadų. Bet se
kretorius Wilsonas išreiškė 
viltį, kad tokio tyrinėjimo 
nebus.

i --------------------------------------------

Stevensonas ir 
E. Kefauveris: 
As taip pat...

Miami. — čia įvyko deba
tai tarp abiejų vadovaujan
čių demokratų kandidatų į 
prezidentus, Stevensono ir 
Kefauverio. Debatai tęsėsi 
apie valandą laiko ir jie bu
vo perduoti per radiją ir 
televiziją.

Pasirodė, kad tie du kan
didatai mažai ka turi de
batuoti ir prie kiekvienos 
išreikštos nuomonės antras 
beveik kiekvienu kartu pri
dėjo “Aš taip pat.”

Kai kurie stebėtojai sa
ko, kad debatai tiksliai bu
vo tokie draugiški, kad 
abu kandidatai galėtų at
kreipti savo sunkiąsias ka- 
nuoles prieš republikonus, 
ką jie kai kuriose progra
mos dalyse ir padarė.

Stevensonas po savo lai
mėjimo Oregone prieš Ke- 
fauverį pirminiuose rinki
muose dabar skaitomas žy
miai stipresniu kandidatu. 
Dabar abu rengiasi Cali-! 
fornijos ir Floridos rinki- 

apie tai, kas atsitiko su 
Crabb’u, dar vis auga. Vie
na versija dabar yra, kad 
Crabb stengėsi sužinoti, ar 
tarybinis kreiseris “Ordžo- 
nikidze” turi taip vadina
mas “atomines dūris,” tai 
yra, duris .dugne, pro ku
rias galima būtų nuleisti 
povandeninę atominę bom
bą. Keli tarybiniai narai 
povandenyje saugojo' laivą. 
Esą, jie užtiko Crabb’ą, 
prasidėjo mūšis ir jie jį nu
dūrę. Bet tas dar neišaiš
kina, kur prapuolė jo la
vonas.

toje kiekvieną įtartą asme
nį.

New Yorkas. — Čia at
vyko Indonezijos preziden
tas Sukamo, kuris New 
Yorke paviešės keturias 
dienas.

Washingtonas. — Komu
nistų partija per savo ad
vokatus prašė taip vadina
mos Subversyvio veikimo 
kontroliavimo tarybos, kad 
jos byla būtų persvarstyta. 
Aukščiausias teismas kele
tas savaičių atgal bylą su
grąžino tai tarybai.

Washingtonas. — Amalg
amated Clothing Workers 
unijos suvažiavime pagrin
dinę kalbą pasakė tos uni
jos galva J. Potofsky. Jis 
sakė, kad jam atrodo, jog 
jau aišku, kad unijos turės 
smarkiai veikti, kad nepri
leisti Eisenhowerio-Nixono 
laimėjimo.

Potofsky sakė, kad jau 
beveik nėra abejonės., jog 
Nixonas bus vice-preziden- 
tiniu kandidatu ir su laiku 
jis gali tapti prezidentu. 
Tas atneštų Amerikai ma- 
kartistinės rūšies valdžią,

Siūlo paliaubas Alžyre
Nehru tarpininkautų 
dėl taikos Afrikoje
Deli. — Premjeras Neh- 

ru Indijos parlamente pa
skelbė, kad jis tarpininkau
tų Francūzijai ir Alžyro 
naciona 1 i s t a m s, kad at- 
steigti taiką toje šalyje ir 
Šiaurės Afrikoje bendrai. 
Jis pasiūlė penkių punktų 
programą. Pirmas punktas 
yra, kad Alžyre būtų pra
vestos tuojautinės paliau
bos. Kitas punktas yra, 
kad Alžyro žmonės turi tei
sę į nepriklausomybę ir vi
si Alžyro gyventojai turi 
būti lygūs prieš įstatymus

Japonija panaikino prostitucijos 
namus, bet ne pačią prostituciją

Tokyo. — Po aštuonerių 
metų diskusijų Japonijos 
parlamentas nutarė užda
ryti skaitlingus prostituci
jos namus, kuriais nusags
tyti visi Japonijos didmies
čiai. Bet pati prostitucija 
nepanaikinama, nes 140,000 
registruotų profesinių pros
titučių gali tęsti savo pro
fesiją — jei ne namuose, 
tai pavienios, gatvėse.

Londono policija ginkluota, 
nes bijo Kipro nacionalistu

Londonas:—Eiliniai Bri- 
tani j os policininkai •■papras
tai de^inkluoti—jų ginklai 
randasi policijos stotyse, 
bet su savimi jie jų nene
šioja. Bet šiomis dienomis 
kiekvienas Londono polici
ninkas nešiojasi pistoletą 
arba revolverį. Priežastis: 
Kipro nacionalistai.

Britų žvalgybos agentai 
yra gavę žinių, kąd Kipro 
nacionalistai rengiasi pra
vesti teroristinius veiksmus 
prieš pačią britų vyriausy
bę. Dėl tos priežasties Lon
dono policijos vadovybė įsa
kė visiems policininkams 
nešiotis ginklus. '

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00. 

sakė Potofsky, ir jau lai
kas tuo pavojum susirū
pinti, sakė jis.

Potofsky savo kalboje 
bent kiek padilgino ir AFL- 
CIO prezidentą Geo. Meany, 
kuris paskutiniu laiku daro 
ultra - reakcinius pareiški
mus. Potofsky sakė, kad 
Meany, kuris yra suvieny
tos unijų sąjungos vadas, 
gali laikytis vienokių nuo
monių, bėt tas nereiškia, 
kad kiti unijistai ir unijų 
vadai negali laikytis kito
kiu. ' , v *

r 4

(Alžyre gyvena 8 milijonai 
arabų ir 1 milijonas fran
cūzų).

Manoma, kad kariniai 
Francūzijos rateliai prie
šinsis Nehru siūlymui pra
vesti paliaubas. Pravesti 
paliaubas reiškia, — pripa
žinti priešą kaip legalę ka
rinę jėgą, o francūzų kari
nė komanda Alžyre nepri
pažįsta nacionalistų išlais
vinimo armijos, vadina juos 
banditais, teroristais, gau
jomis ir tt.

Už prostitucijos namų pa
naikinimą kovojo komunis
tai, socialistai, moterų or
ganizacijos ir kai kurios 
religinės grupės. Prostitu
cijos namų Navininkai buvo 
sudarę galingą lobby, kuri 
įstengė taip ilgai laikytis. 
Dabar komunistai ir socia
listai pradės, kovą už tai, 
kad būtų uždrausta ir pa- 

1 vienių prostitucija.

Sovietai ir Kambodija jau 
turi diplomatinius ryšius

Maskva. — Tarybų Są
junga jau įsteigė diploma
tinius ryšius su Kambodi
ja, nepriklausoma Pietry-’ 
tinės Azijos karalija, kuri 
buvo francūzų valdomos 
Indokinijos dalimi Kam
bodija tapo nepriklausoma 
oficiališkai 1949 metais, bet 
faktinai tik kokie dveji me
tai atgal. Sovietai ir Kam
bodija pasikeis diplomati
niais atstovais.

GUB. HARRIMAN 
OPERUOTAS

Pirmadienį New Yorke Co
lumbia - Presbyterian ligoni
nėje buvo operuota^ N. Y. 
valstijos gub. Harriman. Sa
koma, kad operacija buvo tik 
menkutė ir todėl ji pavyko 
labai gerai. Ligonis sveiksta.

Aukščiausias teismas stoja 
prieš valstijose pravestus 

unijom kenksmingus įstatus
Washingtonas. — 18-oje 

valstijų yra pravesti taip 
vadinami “teisė į darbą” i 
įstatymai. Nežiūrint savo I 
skambaus pavadinimo, tie 
įstatymai faktinai yra prieš 
darbininkų teises, reakci
niai, nes jie nukreipti prieš

Vilniuj išleido 
J. Bulio-Lumbio 
piešiniŲ knygą

Vilnius. — Lietuvos vals
tybinė leidykla išleido pa
žangaus Amerikos lietuvio 
dailininko Jono Bulio-Lum 
bio karikatūrų rinkinį. 
Knygos tiražas 5,000, turi 
139 puslapius, išleistas ge
rame po pier y j e.

Į rinkinį sudėta 130 ka
rikatūrų, kurios sukurtos 
tarp 1919 ir 1939 metų. 
Prie karikatūrų pridėtas R. > 
Mizaros įvadas, kuriame 
skaitytojas supažindinamas 
su Lumbio gyvenimu ir kū
ryba. Taipgi pridėtas Lum
bio portretas.

šio rinkinio išleidimas su
kėlė dėmesio ir spauda pla
čiai apie įjį rašo.

Washingtonas.—Iš Mask
vos gautas pranešimas, kad 
Sovietai leistu Pan-Americ
an orlaiviams s k r a i d y t i 
Maskvon.

Roma. — Trumanas ir jo 
žmona apsilankė Vatikane 
ir turėjo ilgoką pasikalbėji
mą su popiežiumi. >

SocialistiniŲ kraštij eksportai 
į Vakarus padidėjo ant 35 nuoš.

Washingtonas. — Ameri
kos prekybos ekspertai ap
skaičiavo, kad Tarybų Są-. 
jungos, Kinijos ir Rytų Eu
ropos Liaudies demokratijų 
prekyba su Vakarais padi
dėjo per praeitus metus ant 
35 nuošimčių. Smarkiai pa
augo socialistinių kraštų 
eksportai į Azijos, Afrikos 
ir Pietų Amerikos kraštus. V

Kalbama apie kipriečių 
aktus prieš vyriausybę
Londonas. — Čia sakoma, 

kad Kipro nacionalistų or
ganizacija EOKA grasino 
permesti teroro veiksmus 
pačion Britanijon. Esą gau
ta įspėjimų, kad kipriečiai 
nacionalistai kėsinasi prieš 
Edeną ir jo kabineto na
rius. (

i
Londone, kur nemažai 

graikų, .randasi ir nemenka 
kipriėčių kolonija, Scot
land į Yard agentai dabar 
stebi j žinomus kipriečius 
nacionalistus Londone.

į j
Rabatas.—Amerika įsteigs 

ambasadą Maroko sostinė
je. Į

unijinę dirbtuvę, tai yra, 
prieš unijos teisę neprileis
ti, kad toje ar kitoje darbo
vietėje dirbtų neunijistai.

Tais įstatymais naudojan
tis bosai dažnai samdo 
streiklaužius ir bando lau
žyti unijas.

Aukščiausias teismas, ku
ris sprendė Nebraskos ge
ležinkeliečių unijos bylą 
prieš, geležinkelio savinin
kus, išnešė vienbalsį spren
dimą, kad “atviros dirbtu- 
vės” (“teisės j darbą”) įsta
tymas laužo geležinkelių 
darbo akta.

Tas nutarimas tokiu bū
du liečia įstatymus Arizo
noje, Arkanse, Alabamoje, 
Floridoje, Georgijoje, Lou- 
isianoje, Mississippi, North 
ir South Carolinoje, Ten
nessee, North ir South Da
botoje, lowoje, Nevadoje, 
Utah, Texase ir Virginijo
je-

Kadangi Aukščiausias 
teismas sprendimą išnešė 
geležinkelių klausime, tai 
tas nutarimas kol kas ne
liečia kitų industrijų, bet 
tikima, kad reikalui atėjus 
teismas taip pat nuspręs ir 
panašiose bylose apie kitas 
pramones.

Dovana Egipto Nasseriui
Kairas. — Tarybų Sąjun

ga įteikė premjerui Nasse
riui asmenišką dovaną: di
delį Iliušino tipo keleivinį 
orlaivį, kurį jis galės nau
doti keliavimui. Tai toks 
pat orlaivis, kokiu Bulgani
nas ir Chruščiovas buvo 
nuskridę Indijon.

Daugiausia eksportuojama 
mašinų.

Socialistiniai kraštai 1955 
metais eksportavo $2,300,- 
000,000 vertės reikmenų, 
importavo $1,900,000,000 
vertės. Rytų Europos soci
alistiniai kraštai eksporta
vo Vakarų Europon nema
žai maisto ir žemės ūkio 
gaminio, medžio ir tt.

Prekybos derybos vedamos 
tarp Lenkijos ir Egipto

Kairas. — 20 asmenų 
lenkų prekybos delegacija 
dabar'lankosi Egipte. Egip
tas, kuris jau platokai pre
kiauja su Čekoslovakija ir 
Rumunija, gal pradės pla
čiau prekiauti ir su len
kais. Gali būti, kad lenkai 
parduos Egiptui ir ginklų. 
Praeitą savaitgalį jau bu
vo pranešta, kad sutartis 
ginklų pirkimui jau sudary
to, bet paskui paskelbta^ 
kai tai buvo klaida, tuo rei
kalu dar nesusitarta.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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PASAULIS PO 100 METO
ŠIUO METU PASAULYJE gyvena apie 2,600,000,000 

žmonių.
Praėjus šimtui metų, kada nors apie 2050 metus, pa

saulyje žmonių' bus apie 6.700,000,000.
Kaip jie gyvens? Ar jie turės užtenkamai maisto 

ir rūbu?
Taip, jie turės užtenkamai maisto, turės drabužių, 

turės pastogę. Visa tai jiems suteiks technologija, moks
liniai atradimai, Gal būt štokuos tik užtenkamai islai- 
vintu mokslininku.€ •

Kas taip sako?
Taip sako Kalifornijos Technologijos Instituto dar

buotojai, mokslininkai.
Tai Įdomios pranašystės. Jos įdomios ir svarbios 

tuo, kad mokslininkai nebėdavoja dėl to, kad žmonių 
skaičius smarkiai didėja, kad žmonių prieauglis kas 
metai atrodo vis didesnis.

Kaipi žinia, yra pseudo-mokslininkų, kurie plepa, 
būk žmonija negalėsianti išsimaitinti, jei ji vis skaitlin- 
gės, didės. Tos rūšies “mokslininkai” dėl to sako, kad 
esą reikalingi karai, kad jie praretintų žmonių skai
čių. Bet tikrieji mokslininkai, apskaičiavę visus potenci
alius galimumus, atmeta pseudo mokslininkų plepalus.

Šiandien ant žemės gali būti du kartu tiek žmonių 
ir jie puikiai galėtų gyventi, jei tik visuomeninė san
tvarka būtų visur gera, jei visiems žmonėms būtų su
teikta proga naudotis žemės turtais., jei visiems žmonėms 
būtų suteikta proga siektis mokslo ir ji panaudoti žmo
nijos interesams.

Netenka nė sakyti, kad už šimto metų nebus, kapi
talizmo, kad tuomet žmonės turės socialistinę santvarką 
visame žemės kamuoly.

UŽ LYGYBE NEGRAMS
GEGUŽĖS 24 d. Didžiojo New Yorko visuomenė 

vieningai pasisakys už tai. kad pietinėse valstijose ne
grai turėtų pilnas piliečių teises, kad jie turėtų lygias 
teises su baltaisiais.

Tai įvyks didžiuliame masiniame mitinge, kuris ruo
šiamas Madison Sep Gardene, New Yorke.

Mitingą ruošia Brotherhood of Sleeping Car Port
ers unija, NAACP organizacija/taipgi kitos darbo uni
jos. Tarpe kitų asmenų, prakalbas sakys: kun. Martin 
Luther King, Autherine Lucy Poster, Gus Courtis ir 
Dr. T. R. M. Howard.

Ypatingai bus pabrėžtas reikalas kovoti prieš t. v. 
Baltųjų piliečių komitetus (White Citizens Councils), 
kurie grūmoja pavojumi visam darbininkų judėjimui.

Kurie tik galėsite, raginami šiame mitinge dalyvauti.
Pradžia 8 vai. vak.

PATARIA NEKLAUSYT
BAPTISTŲ KUNIGAS Dr. Ralph'C. Walker pra- 

ėjusį sekmadienį per pamokslą savo bažnyčioje (Madison 
Avenue Babtist Church, New Yorke) pataria savo pase
kėjams neklausyti plepalų tų dvasininkų, kurie šiandien 
atidarė- gerklę prieš svečius, atvykusius iš Tarybų Są
jungos.

Kaip žinia, iš Tarybų Sąjungos atvyko penki tos ša
lies baptistų bažnyčios atstovai. Jie čia atvyko susipa
žinti su bažnyčios buitimi Amerikoje ir papasakoti apie 
bažnytinius reikalus Tarybų Sąjungoje.

Į šią delegaciją tuojau paleido šmeižtų gniūžtes t. v. 
International Council of Christian Churches.

Kun. Walker teisingai pastebi, kad ši organizacija, 
nors ir vadinasi didžiu vardu ‘ International,” mažai ką 
teatstovauja. Jos tikslas šmeižti nekaltus veikėjus, ku
rie jiems vienokiu ar kitokiu požiūriu nepatinka. Tary
binius dvasininkus, atvykusius pas mus, sako1 kun. 
Walker, visuomenė sutinka šiltai ir, kai jie grįš namo, 
išleis su tokiu pat šiltumu.

MOTERŲ KAMPELIS
kainosI NET MOKSLININKĖ 

restauranuose j YRA ŠEIMININKĖ

Po 100 valandų 
darbo savaitė

Taip dirba šeimininkės. Iš kur tai žinoma 
Ar galima pakeisti tą padėtį? Elizabeth

Lawson stipriai pasisako tuo reikalu.
’uo patim laiku, kai dar- Psychoanalysis (proti-

bininkų judėjimas kovoja 
i už trumpinimą darbo savai
tės nuo 40 valandų, o dau

gelyje industrijų jau atsie- 
i kė nuo 30 iki 37 valandų 
Isavaitę, didelė dalis mūsų 
gyventojų nuolatos, be ato
stogų ir be liuosų dienų, iš- 

! dirba po šimtą ar daugiau 
'valandų per savaitę — il
gesnę darbo dieną, negu ta, 
prieš kurią Amerikos dar
bininkai sukilo prieš virš 

Išimtas metu. *
Tais ilgiausia dirbančiai- 

įsiais nėra kampininkai ar 
keli au j a n tie j i darbi n i nkai. 
Tie 100 valandų savaitės 
darbininkai gyvena kiekvie
name Jungtinių Valstijų 

Į mieste ir užmiestyje. Jais 
|yra šeimininkės. Jais yra 
ne vien tos moterys, kurios 
dirba ne namie ir taip pat 
užlaiko namus. Jų vienati
nis užsiėmimas yra šeimi- 
ninkytė ir priežiūra mažų 
vaiku- v

NETRUMPĖJA
Šeimininkės darbo savai- 

| tė netrumpėja. Po užbaigos 
I Antrojo pasaulinio karo ji 
'prailgėjo. Tai įvyko nežiū- 
!r.int įrankių neva pagreiti- 
Įnimui darbo — tūlais atve-1 
' jais darbo laikas prailgo 
i kaip tik del tų įrankių.

Tą studijavo Bryn Mawr |

BUDDISTAI MELSIS
BUDDISTŲ TIKYBOS žmonės pradeda minėti 

2,500 metų sukakti nuo mirties savo dievaičio Buddos.
Siddartha Guatama, kuris vėliau pasivadino Budda, 

gimė Indijoje tūloje karališkoje šeimoje. Jis gyveno 80 
metų. Po jo mirties jis buvo pripažintas jo pasekėjų 
“viešpačiu Budda.” Ir šiandien Azijoje yra šimtai mili
jonų buddistų ,ypatinga i jų daug yra Kinijoje. Pačioje 
Indijoje, kur Budda gimė ir gyveno, sakoma, buddistų 
nėra labai daug.

Įdomu tai, kad Kinijoje, Ceilone, Indijoje ir kituose 
Azijos kraštuose, šiandien, kai ruošiamasi minėti šven
tojo 2,500 metų mirties sukaktį, yra keliami obalsiai, kad 
buddistai kovotų už taiką!

2 pusi. Laisvė (Liberty). TrečiacL, Gegužes (May) 23, 1H56

Nuolat keliamūs 
d r abužių, : 
valgių, komercinių skalbyk
lų, įmonėse kepamų ir pre- 
zervuojamų maisto produk
tų verčia šeimas iš naujo 
pradėti namie dirbti tuos 
darbus, nuo kurių buvo at
sisakę prieš 50 metų. Šian
dien, kaip rodo valdinė sta
tistika, daugiau miltų išper
kama vartojimui namie, ne
gu restauranams ir kepyk
loms.

Iš daugelio šonų daromi
- jausminių nuotaikų bandymai tuos namų luošos 

tyrimas) ir kitos reakcinės S ai kus apdengti poeziniu 
alvj_ šydu. Vienok 100 valandų

nių

teorijos, kurios stovi g 
nyje “grįžimo į namus” ju
dėjimo save dažniausia tei
sina tuo, kad vedusių porom 
reikia vienas su kitu bend
ravimo - artimumo ir kad 
vaikams reikalingas moti
nos nuolat prie jų buvimas. 
VISADDA PRIE VAIKŲ, 

BET NE DRAUGĖS
Vienu karčiausių apklau

sinėtų moterų nusiskundi-1 
mų buvo, kad jos neturi to 
bendravimo su vyru: —jos 
neturi tam laiko. Jos krem
tasi tuo, kad jos nėra drau- 

igėmis su savo vaikais; jos 
neturi liuosų nuo darbo mo
mentų su jais kalbėtis, jiem 
paskaityti, pagelbėti jiems 
iš mokyklos parsineštuose 

i uždaviniuose, išvesti juos 
pasivaikščioti, ar dalyvauti 

ijų žaismėse. Tos motinos 
I visą laiką būna prie vaikų, 
bet jų dėmesis yra ruošai.

Ti-e faktai 
nuo manymo, 
įrankėliai taip supaprastino 
namų ruošą, kad ji beveik 
“pati pasidaro.”

ĮRANKĖLIAI NAMIE 
NETAUPO LAIKO

Visi tyrimai rodo, 
individuališkam

labai tolimi 
būk visokie

Randasi keletas moterų, 
kurios tos įkyrybės išvengia 
tūlame laipsnyje $ nė viena 
iš mūsų negalime to išveng
ti visiškai. “Net fizikos 
daktarė negali išvengti vir
tuvės,” sako New York Ti- 
m-es’o 1956 metų kovo 20-os 
laidoje antraštė. Ten apra
šoma iš Radcliffe kolegijos 
raportas apie grupę moterų, 
kurios buvo ten pasiekusios 
aukščiausią mokslo laipsnį, 
bet kurios tarp išėjimo iš 
mokyklos 1902 metais ir 
1954 metų mažai ką tegalė
jo nudirbti savo pasirinkto
je srityje. Moterys aiškiai 
pasakė, kad jos negalėjo 
dirbti darbo, kuriam jos bu
vo lavintos: “jos turėjo na
mų ruošą eiti.”

Kiti norėtų, kad mes sa
ve vadintume namų kūrėjo
mis vieton šeimininkėmis 
(homemakers rather than 
housewives); skirtumas, 
man atrodo, būtų kaip tarp 
graboriaus ir laidotuvių di
rektoriaus.

ĮKYRI KARTOJIMAS 
TO PATIES DARBO,
“Tūlos užduotys,” sako 

Simone de Beauvoir savo
“Antroji 

lytis,” yra daugiau kaip Si
zifo (Sisyphus) kančia, ne
gu namų ruoša, su begali
niais kartojimais: švarūs 
išsuodinarni, s u t e p tieji 
vėl plaunami - valomi diena 
po dienos. Šeimininkė nusi
dėvi beskaičiuodama laiką. 
Valgyk, miegok, valyk - me
tai nebeatrodo kilimu aukš
tyn, jie ištįsta pirmyn pil
ki, vieni kitiems panašūs.

Turime rasti atsakymą. 
Pamatiniu moterims laisvių 
reikalavimu yra teisė i dar
bą. Vienok ši paviršutiniai,

pasidarys švelnus ir sutirš- 
tės.
Pasūdytame v a ndenyje 

pavirk bulves iki apminkš- 
tės. Nusunk. Dadėk į šuti
nį. Pakaitink dar keletą 
minučių, iki viskas įkais ir 
bulvės pabaigs virti.

Paduok karštą, pagražini
mui ir kvapui apibarstytą 
kapotomis petruškomis.

Iš čia paduoto kiekio bus 
6 vidutiniai bliūdeliai. Šis 
patiekalas valgyklose vadi
namas “chowder.”

darbo savaitėje ųėra grožio.
Daugėjimas siuvimo na- 

imie yra atspindys vieno la
bai žemiško fakto: drabu
žių aukštų kainų’ Nauja ar
mija namie kepėjų, kenuo- 
tojų ir prezervuotojų reiš
kia, kad aukštos kainos 
tūkstančiams šeinių tuos 
produktus išvijo iš preky
viečių. Mes girdime, kad 
moterys pačios taiso čevery- 
kus, dažo sienas ir perdažo 
rakandus. “Padaryk pats” 
programos, kurios ilgina 
nepateisinamai ilgas vyro 
darbo valandas, dar dau
giau prailgina jau ir be to 
esančias ilgesnėmis moters puikioje knygoje 
darbo valandas.

STUMIA Į SENOVINI
. GYVENIMĄ

Štai kur yra pagrindinė 
priešginybč: namų ekono
mija, vedanti vis daugiau ir 
daugiau link pusiau feoda
linio gyveninio, tarpsta ša
lyje, kuri teisėtai didžiuo
jasi didumu savo gamybi
nių įstaigų ir įvairumu ko-, 
inercinių patarnavimų.

Posūkis i miestietišką 
gyvenimą — savaime nor- 
____ j ir sveikas reiškinys 

visuomenėje pažymėta teisė maža ką te 
prieš k u

mento Visuomeninės eko
nomijos ir tyrimų skyrius, 

i kurio raportas buvo išspau- 
jsdintas 1945 metais, ir va. 
Idinio JAV Namų -ekonomiųK t 
i kos biuro ir Žemdirbystės ‘j audmių 
! departments užgirtas kaip 
tikslus. Tas raportas rodė, 
kad prieš pat Antrojo pa
saulinio karo užbaigą vidu
tinė užmiestietė šeiminin
kė per savaitę įdeda į namų

I ruošą po 60 valandų, o vi- 
•dutinė miestietė įdeda virš 
180 valandų, i •-

Atsiminkite, kad mūsų 
!šalies Fair Labor Standard 
I Aktas, įėjęs galion 1938 
metais, dabar įsako mokėti i [laiko ir pusės mokestį už 
valandas virš 40. Gi už dau
gelio metų nuo to įstatymo 
išleidimo miesto šeimininkė 

i vis dar tebedirba dvigubas 
!valandas kas savaitė.
TA ŽINIA, TAI NE MŪS 

IŠRADIMAS
Vasario mėnesį, 1956 me

tu, Ladies Home Journal, 
buvęs išsiuntinėjęs tyri
nėtojus, išspausdino jų su
rinktus davinius. Jie paty
rė, kad vidutinės miestietės 
šeimininkes, auklin č i o s 
vieną ar du mažus vaikus, 
darbo savaitė prailgėjo iki 
virš šimto valandų.

Viena moteris Journalui 
rašė: “Mano darbo diena 
prasideda tarp penkių ir 
penkių ir pusės ryto. Ne 

įkartą aš ir vidurdienio už- i 1 • . 1 — 1 H

kad malus 
vartoji- industrinėje

į. mui namuose įrankiai nesu- —reiškia, šių dienų sąlygo-,reiškia moteriai, 
W..J se, mažiau vietos bute, ma- rią stovi namų 
kvo- žiau vietos vaikams žaisti, j valandų, ar kad 
var- padidintą vartojimą ki-ek-i^U’ ar nors ir dešimts.

lojimui traktoriaus ant vienos pėdos vietos bute, j 
aį_ penkių akrų farmos ar ran-'daugiau

taupo laiko. Visuomeniškai 
jie nenuodarbūs. Jais eikvo-

ankštumos, dau-1
. C7> 7

kinėmis staklėmis audimui giau nešvaros, daugiau va-.
po garo gadynės. I lymo.

Pagrindiniu darbo taupy-j Mieste negali bile kaip 
j; n f I rengtis, kas galima užmies- 

šeimos nariai turi 
gražiai atrodyti darbe ar jo 

; reikia daugiau pa
pilamų, dažniau plauti ir 
į valyti, nuolatos taisinėti. 
! Paprotys gražiai ir švariai 
| atrodyti - geras, jei to visko 
padarymas, plovimas ir tai-

darbo, o sylau stabdo ir tau- lšeimininkei jau jr to ne. ng

mui įrankio principu 
darbo padalinimas; u c l ,. • . 
individuališkai vartojamų ’ 
namų darbui įrankių pase- įe^an^.. 
ka yra kaip tik priešiška. mainu f 
Juk tokie namams įrankiai,! - 
kaip siuvamoji m a š i n a, 
skalbiamoji mašina, elekt
rinis pečius, fryzeris, ir pa
našūs stabdo padalinimą

pymą laiko, kuris tauposi 
tuomet, kai tie darbai dir
bami komerciniai.

Geriausiu atveju, tie na
mams įrankiai atleidžia nuo 
muskulų įtempimo. Valdžia 
priėmė kaip tikslų tyrinėto
jų raportą, kad “ima tiek

GERAS PATARIMAS
Laike LMS festivalio te

ko išsikalbėti su draugu ke
pyklos darbo ekspertu. Jis 
priminė, kad visuose pyra
gų kepimui receptuose bū
tinai reikėtų paminėti mil
tų rūšį. Ne kurios kompani
jos, bet tą, kurios rūsies ke
piniui ar tešlainiams jie 
vartotini.

Labai, svarbi pastaba.
Paprastieji miltai (all 

purpose flour) reiškia, kad 
jie tinka visokiems tešlai
niams (įvairiems virtienių 
rūšies patiekalams), bet 
kepiniams jau ] ne visiems. 
Čia jau tenka atidžiai pa
žiūrėti, ką rašo recepte ir 
kas užrašyta ant miltų pa
kelio.

Taikomieji p y r agams 
būna pažymėti “cake flour” 
ant pakelio, vienok ir tas 
dar nereiškia, kad jie vi
siems tinka. Yra vadinamų 
‘mixes,’ kuriuose jau būna 
įdėtos pyrago iškėlimui ke
pamosios pudros. Belieka 
tik sumaišyti su pienu ar 
vandeniu ir kepti. O tūlų 
receptuose dar pataria da- 
dėti kiaušinį.

Jei tokių jau sumaišytų 
miltų mišinį panaudotum 

i kepimui pyrago pagal tokį 
į receptą, kuris pataria, kad 
{ pati į miltus d^tum kepamą 
i pudrą, tai toks dvigubą ar 
; dar didesiję dozę pudrų ga
vęs pyragas tikriausia “su
kvailiotų” taip, kad gal ir 
iš blėtos išbėgtų.

Tas prietelius pasakė ki
tą įdomų dalyką: Šeiminin
kės kepimui namie gauna 
už vis prasčiausius miltus.

— Dėl ko taip? - klausė
me nustebusios. Atsakė:

Kepyklos, pirkdamos po 
didelius kiekius, pasirenka. 
Jos turi ekspertus supirkė-

(Tąsa 3-čiam pusi.,)

NETINKA TAI? JA 
| KANKINTI

Prieš keletą metų rodytas 
filmas mums pasakojo, kad 
Clara Schumann, kompozi
toriaus žmona, išaugino 
pustuzinį, vaikų, laikė bur- 
dingierius, virė, kepė, valė, 
skalbė ir siuvo, o vienok su
rado pripuolamų momentų, 
kuriuos ji panaudojo tapti 
viena pasaulio žymiausių 
pianistų. Net jeigu jinai tą 
ir išgalėjo, neturėtų būti to
kios skerspainės statomos 
„j vienam žmogui, einan
čiam prie siekio.

Sekamus du straipsnius 
skirsiu ieškojimui atsaky
mo.

(Bus daugiau)

Today’s Pattern

9085
12—20

Pattern 9085: Misses’ Sizes 12. 
j4, 16, 18, 20. Size 16 takes 4’<į 
yards. 35-inch fabric. *

šamos didelės naštos.
DĖL KO NEBUVO 

DIDMOTERIŲ
Ir tame, daugumoje, yra 

atsakymas į dažnai girdimą 
pašaipą: Kur yra didžios 
moterys rašytojai, kopozito- 

pat taiko atlikti darbą skal-Iriai, organizatoriai, mok- 
slininkai, išradėjai, inžinie
riai, industrijos vadai, me
dicinos pionieriai? Dėl ko 
nebuvo moterų Beethovenų, 
Tolstojų, Einšteinų?

Aš jums pasakysiu.
Mes palikome savo nera

šytas knygas ant nesuskai
tomų nušveistų ir nubliz
gintų grindų; mūsų muzi
kinės kompozicijos išburbu- 
liavo iš milijonų sriubos ka
tilų; mūsų genijus organi
zuoti ištekėjo į begalines 
virtuvių rynas; universitete 
įgytas mokslas pasilieka 
miglotas ir užmirštas atlei- 
dinėjant išaugtų ar atlen- 
kinėjant atspurusių rūbų 
padalkas, kai mūsų adata 
nardo po apskurusius dra
bužius. Eve Meriani, savo 
karčioje poemoje “Užsiėmi
mas: Šeimininkė,” sušunka: 
“Stalas — užtiestas mano 
oda!”

bia’nt namie su pilnutina 
automatinių įrankių įran
ga, kaipj kad ir plaunąnt 
rankomis!”, 

“Miestietės 
įrankiu,’ 
v 4. 7

raportas 
giau laiko namų ruošai ne
gu užmiestietės-” Tuo išaiš
kinama, kad moterys įran
kius perkasi ne taupyti lai
ką, bet tikslu palengvinti ir 
pagerinti darbą. Tyrimas 
rodo, kad juo daugiau į na
mus įrankių, tuo daugiau 
moteVis praleidžia laiko vi
sokiausioms darbams na- 

Visą dieną nė- niie.

su daugiau 
sako Bryn Maw r 
“praleidžia dau-

Šeimininkėms
DARŽOVIŲ su MĖSA 

ŠUTINYS i
4 šaukštai sviesto
pusė svaro liesos, ketvir-1 

tainiukaiš’ supiaustytos mė-,

su- i

kandį’ suvalgau stovėdama. 
Kita rašo:

Į ra tokio laiko, kurį galėčiau 
pasiskirti sau ir vadinti sa
vu.”

Trečioji pasakė tyrinėto
jams: “Vienatinė atostoga, 
kurią aš gavau nuo namų 
ruošos visu savo vedybiniu 
gyvenimu buvo tuomet, kai 
išėjau į. ligonine.”....... .

tie

DĖL, KO JOS VISKĄ 
DARO NAMIE

Dalinai dėl to, kad 
įrankiai ateina į namus,
daug darbų, kurie buvo be
pradedą apleisti namus šio 
šimtmečio pradžioje, dabar 
vėl nugrįžo. į namus.

pusė puoduko smulkiai 
piaustytų celery

pusė puoduko svogūno 
du puodukai ketvirtainiu-!

kais supiaustytų, pavirtų 
bulvių

4 šaukštai miltų
4 puodukai pieno 
druskos, pagal skonį. 
Ištirpyk sviestą -storame 

puode. Sudėk hamę. Ant. 
lengvos ugnies pašutink 5 
minutes. Dadėk celery, svo
gūną ir kaitink ant lengvos 
ugnies iki daržovės su
minkštės, bet neparudink.
Įmaišyk miltus į hamės su 

daržovėmis mišinį. Paleng
va, dalimis supilk pieną. 
Palengva, nuolat pamai
šant, kaitink iki mišinys

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažynie j i m u formos | 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern I>ept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N, Y.



V\ Kubilius

’ ANTANAS VENCLOVA - POETAS.
BELETRISTAS. KRITIKAS

Montreal, Canada
Siūlo steigti helikopterių 
ajnbulansus

Tačiau su tėviškės vaiz
du susiję .ir kai kurie A. i 
Venclovos š i o laikotarpio i 
poezijos trūkumai, 
poetas

nostalgiška 
nuotaika. Kai kuriuose eilė
raščiuose (jų, tiesa, ne-

silieja į organišką
su ryškiu realistiniu vaiz
du, su stipria lyrine emoci-

1 ja. Tai ir yra vienas g e - 
Iriausių, gal būt, išskirtinis 
i A. Venclovos poetinės indi- 

bruožas. An- 
apibendrinimų

visumą ir daugelis šio laikotarpio 
eilėraščių, susijusios su jo, 
kai}) žymaus kovotojo už 
taiką, veikla, su jo kelionė
mis po Europos liaudies de-

pasy v u s , verkšlenantis. 
Vietomis Ceil. “Tu niekados; 
gal”) poetas susentimenta- 
lina savo pergyvenimus, 
pasiduoda deklamaciniam 
tonui. Visumoje tai nebū-i 
dingą A. Venclovos poeti-; 
n i a m talentui — geriau-1 
šiuo s e eilėraščiuose t jo j 
jausmas būna gilios vagos, i 
jam svetimas išorinis rankų l 

^ąužymas, j i s įvilktas į 
šiurkštų, rūstoką vaizdą.

Svarbiausias A. Venclo
vos poezijos meninis bruo-, 
žas — realizmas. Poeto me- i 
ninis mąstymas — konkre-l 
tus, “dai k 
turi prieš 
miškinius, įvykius, faktus.

konkrečius

Poetą traukia buitinė ir

daiktų, jų savybių, paskiru 
detaliu. Tas aštrus našta- t <

beletristinio darbo, dažnai 
padeda A. Venclovai sukur- 
t i apčiuopiamus, ryškius 
realistinius vaizdus, kai jis 
“daiktiškumą”, stebėjimo 
rezultatus
tyvia poetine 
to sujungimo 
s i randa šalti, 
rašymai.

sujungia su ak- 
mintimi. Kur 
neįvyksta, at-

eilėraščiu 
santykis

Daugumoje
A. Venclovos
\ aizduojamais

aiškus, o tai įgalina poe
tą ne tik atskleisti pačią 
reiškinių esmę, bet sukurti 
kompoziciškai darnius ir 
ryškius kūrinius. Perėjimas

Į t ai, koks 
platumas ir ryškumas, ko
kia apčiuopiama kiekvie
na detalė, koks vaizdo verž- 

. lumas eilėraštyje 
tauta”, 
poetiškai 
Didžiojo 
kotarpį:

Kėleis 
eiti

Stingai 
žarų,

Miline 
ganų

Labirintuos

“Tarybų 
kuriame autorius 

apibendrina visą 
Tėvynės karo lai- v

rėvomis ūžian— 
upių,
šaltv šarmotu*/ ••

nuo žiemos dar
ėt ps i su pus

šaltų ežerų.
Kelio dulkės ir akmens, 

ir saulė,

kaitra,

viskas pasauly, — 
Lašo vandenio niekur

nėra.
O į vakarus ėjo ir ėjo 
Nesulaikomi mūsų pul

šūvių drebėjo,
Ir gelmėn grimzdo, nėrės 

laivai.-.
bu pirmaisiais laryni- 

nes Armijos daliniais A. 
Venclova grįžta į fašistų 
nuniokotą Lietuvą ir tuoj

supažindina
su tais istori-

Apybraižos 
skaitytoją 
niais pakitimais, kurie įvy
ko šiose šalyse^ su įvairio
mis jų gyvenimo sritimis. 
Dauguma šių A. Venclovos 
kūrinių priklauso publicis
tinių apybraižų rūšiai. Jo
se nėra žmonių portretų, 
ryškesnių situacijų. Tik ne-

įstatymo darba. Kuri laika 
jis vadovauja Kauno Valst.

i universiteto Istorijos-filo- 
su ; fakultetui. A. Venc

lova išrenkamas TSPS.
i Aukščiausiosios Tarybos | gyveninio

Montrealo Neurologijos Ins- 
; tituto vyriausias neurochirur- 
gas, D r. William Cone, siūlo, 
kad būtų Įsteigta bent kele
tas holikopter (oro) ambulan- 
sų. Tas, jis sako, sutaupytų 
daug gyvybių, ypatingai, jei 
ligonis nelaimėje sunkiai su 
žeistas ir tolimesnėje vietoje 
nuo ligoninės. Paprasto am- 
bulanso transportacija, jo 
nuomone, ima per daug laiko. 
Gi oro transportacija, ligonis 
gali būti pristatytas į ligoninę 
ir jam suteikta pirma pagal
ba bėgyje minučių laikotar
pio, vietoj keleto valandų.

Jis siūlo tuo reikalu susirū
pinti provincialei valdžiai.

ųešta, kad šio vieškelio pra- 
vedimui žemės užpirkimas 
kainuos $5,617,436.

Pranešimas nepasako kiek 
kainuos vieškelio praved imas, 
nei kada bus pradėtas darbas.
Apsivedė

Gegužės J2 d. sukūrė nau
ją šeimyninį gyvenimą—-apsi
vedė Julia Macelytė su Guy 
L. Blanchet. Po vedybinių ap
eigų, Julijos tėvai, Maceliai, 
suruošė didelę, daug svečių 
dalyvaujant, puotą.
Susižeidė Liudas Kisielis

Sunkiai susižeidė — darbe 
susilaužė ranką Liudas Kisie
lis. Nuvežus į ligoninę ranką 
sutaisė, sudėjo į gipsą. Ligo
nis dabar gydosi namuose.
Mirė

nojo d. Matuz, įvairių vaišių 
dd. Uksiene, Bagdonienė, Sen- 
kevičienė; L. Matuz, Samulio- 
nienė ir Mockienė. Gal būt ką 
praleidau-, atleiskite, Arbatė
lę ir kitką prirengė dd. S. Bu- 
dro ir Mockienė. Ačiū joms.

Pirm. d. Samulionienė pa
kvietė d. Senkevičienę pakal
bėti apie Motinų Dienos reikš
mę. .Ji pakalbėjus trumpai 
prašė kitas drauges išsireikš
ti, tad dar kalbėjo d. Remei
kienė, Casco, 
viena kita.

Beje, buvo 
tarpe matyti

Brigiene ir dar

malonu mūsų 
. Remeikienę,

kuri labai suvarginta visokių 
nelaimių ir vis dar ranką ne
šioja subandažuotą. Mes lin
kime, kad jai gyvenimas šiais 
metais būtų laimingesnis ir 
kad greitai pilnai pasveiktų. 
Ačiū jai, kad iš taip toli at
važiavo susirinkimam

Na, taip malonioj atmosfe
roj ir giliame draugiškume 
mos pasidalinome mintimis, 
pagerbėme atmintį mūsų mo
tučių ir pakilusiame ūpe lauk
sime kito susirinkimo, kuris 
įvyks 12 d. birželio. Nepa
mirškite, draugės, dalyvauti 
jame. Viena iš Valdybos

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto paklotų siun

timo ) Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu iš anksto muitu 
ir su garantija, kad paklotus bus 
Pa kietai yra gatavi.

Paklotas' Nr. 1.
tienos, 1 sv. tauku, 
ir ¥2 sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2.

Gegužės 13 d. mirė Jonas 
Girdauskas, sulaukęs 73 m. 
amžiaus. Velionis priklausė 
DLK Vytauto Nepr. Klube, 
buvo šėrininkas ir keliais at
vejais ėjo valdyboje pareigas.

pristatytus tani, kam jis siunčiamas.

Kaina $26.00.
3 kcnai pieno.

Jame yra IL sv. bekono, 1L sv. jau- 
5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 3 sv. cukraus

m i pasakojimo gyvumu, 
spalvingesnių žodžiu.

Kitose prozos rūšyse — 
romane ir apsakyme — po
kario metais A. Venclova 
plačiau nepasireiškė. Poe
zija šiuo metu tapo pagrin
diniu rašytojo kūrybos žan
ru.

Pirmųjų pokario metų 
lyrikoje A. Venclova dar 
plačiai vysto Tėvynės karo 
meto tematiką. Poeto lyri
nis herojus savo pagrindi
niais bruožais tebėra tary
binis karys, kovotojas. Ta
čiau greta to jis įgauna vis 
daugiau statytojo, naujo 
gyveninio kūrėjo bruožų. 
Nuostabi yra tarybinė sant
varka, prikelianti sugriau
tus miestus ir kaimus, — 
toks džiaugsmo ir pasidid
žiavimo motyvas persunkia 
visą pokarinę A. Venclovos 
lyriką.

1947 m. A. Venclova su
kūrė eilėraščių ciklą apie 
Kaukaza, kuriuo i lietuvių 
tarybinę poeziją pirmą kar- 

j tą tokiu mastu įėjo broliš- 
įkųjų tarybinių respublikų

i tema. Tautų 
’ draugystė — viena svar
biausių visos pokarinės A. 
Venclovos lyrikos temų.

1 Pastaraisiais metais savo 
kūrybą A. Venclova dau
giausia skiria kovos už tai
ką reikalui. Į šios temos 
vaizdus įsilieja ir Didžiojo 
Tėvynės karo prisiminimai 
ir kelionių po liaudies de
mokratijos šalis įspūdžiai, 
ir Tarybų šalies laimėjimų 
paveikslas.

(Bus daugiau)

M o n tr e a 1 o T ra n s p o r t a c Įjos 
Komisija sudegino 22 senus 
nudėvėtus gatvėkarius, kurie, 
kada kai buvo nauji pirkti, 
kainavo po $45,000 kiekvie
nas. Komisija sako, kad tai 
geriausias būdas jų sunaikini
mui. Sudeginant, ant kiekvie
no dar sutaupyta liekanų, ku
rios galima bus panaudoti ki
tiems reikalams, po apie 
$2,000."

Sakoma juos dar būtų buvę 
galima sutaisyti ir naudoti, 
bet dabar sudeginti todėl, kad 
transportacija pakeičiama au
tobusais. Tenka priminti, kad 
Montreale planuojama visiš
kai panaikinti gatvėkarius, o 
jų vietose įvesti visišką auto
busų trans p o i’ta c i j a.

Ant N. Y. vieškelių automo
biliai reikia apdrausti

New Yorko valstijos parei
gūnai informavo kanadiečius 
turistus, kaip čia praneša Mo
toro Klubas, kad ten praves
ta įstatymas ir įeis galion nuo 
spalių 1 d., kad visi automobi
liai, kurie rasis ant New Yor
ko valstijos viešk 
ways), turi turėti

I $10,000 apdraudą 
■ mą ar sužeidimą 
į mens, $20,000 — 
daugiau asmenų 
turto sugadinimui.

Vieškeliui žemė kainuos 
$5,617, 346

Kaip žinia, ruošiantis 
v i n c i a I i a m s re i k a 1 a m s,

Chicago 111.
įKultūrietės gražiai paminėjo 
Motinų Dieną

Kadangi nebuvo galimybių 
surengti Motinų Dienos pami
nėjimo parengimo, Moterų 
Kultūros Klubas turėjo pasi
tenkinti paminėjimu tos taip 
svarbios dienos savam susirin
kimui užsibaigus, gegužės 8-ą 
dieną. Labai pagirtina, kad į 
valdybos kvietimą narės labai 
gražiai atsiliepė, dalyvavo jų 
labai daug, buvo net gerokai 
iš northsaidės atvažiavę. Tas 
labai pagirtina, ačiū joms. Ti
kime, kad ir ateityje mes tu
rėsim tokius gražius, skaitlin
gus susirinkimus.

Pačiame susirinkime da
lykai ėjo sklandžiai. Mes 
džiaugiamės, kad mums pasi-

mažiausiai

vieno as- 
d vie jų ar 
ir $5,000

“Vilnies” dalininkų sveikini
mui. Tai yra, sukėlėme visus 
$200 iki centui. Iš “Vilnies” 
suvažiavimo raportą išdavė d. 
Mažeikienė iš Mildos konfe
rencijos d. Casko. Taipgi, pa
sidarbavimu d. 
nes, gavome dar 
nare i klubą, d.

Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. jautienos, 
2v. bekono, 2 sv. taukų, 3 komikai sardinių. 5 sv. miltų. 2 sv. cukraus ir 
\:2 s v. kakao.

Viskas gerai supakuota Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, kokį pa
kirtą riorite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą. Muitai 
j paminėtas kainas įrokuoli. Rašykite:

Vytautas Skrinska, savininkas 
IDEAL PHHARMACY — 29 KELLY 8Q. — WORCESTER, MASS.

a

WORCESTER, MASS

Kviečiam Visus i

OLYMPIA PARK
Čia bus vasaros sezono atidarymo iškilmė

J vyks Gegtižės-May 30

— LTSR Mokslų akademi
jos narys - korespondentas 
Tais pačiais metais 

V e n c lova iš re n k a m a s
Tarybinio komiteto taikai 
ginti 'nariu.

Pokario laikotarpiu žg- 
Jo asociacijos taip pat į miai padidėjo A. Venclovos 

i literatūrinio darbo žanrinė 
’ apimtis.

Pirmaisiais pokario me
tais A. Venclova našiai dir
bo kritikos bare. Jo studijo
je apie Salomėją Nėrį, nors 
ir nelaisvoje nuo kai kurių 
klaidų, duota ligi šiol tur- 

i tingumu ir dėstymo ryšku- 
1 m u nepralenkta poetės kū- 
i rybinė biografija. A. Venc
lova bene vienintelis mūsų 
kritikoje taip plačiai ir ryš
kiai naudoja savo atsimini
mų medžiagą piešiamiems 
literatūriniams p o r t r e- 
tams. Daug naujo pasakė 
rašytojas ir literatūrinių 
memuarų srityje. Jo strap- 
snis “Iš atsiminimų apie 

tra Cvirką” — vienas iš 
rūšies pa- 

literatūroje- 
Pokario metais išėjo trys 

Venclovos apybraižų

Venclovos poezijoje turi lo
giška charakteri, nesiremia 
vien tik subjektyviu jaus- 

įmu.
išlaiko stiprų logišką ryšį, 
yra “daiktiškos”, telpa vie
ningoje temos vagoje. A. 
Venclovos poezijoje aplamai 
nemažą vaidmenį atlieka 
intelektualinis elementas, 

priėjimu prie 
kompoziciniu kūrinio 
publicistinėmis poe- 

išraiškos priemone-

planuoja pravesti

kaip 
sako, prasidės iš 
eis vakarine puse 

nr. 11 kelio, ap

pro- 
prem- 

jeras Duplessis pranešė, kad 
j) r o v i 11 ci j a
antrą naują vieškelį į Lauren- 
tian kalnus.
pranešimas
Montrealo, 
dabartinio
lenkiant St. Jerome miestą ir 
už kelių '.mylių, ten įvestas į 
senąjį kelią. Jis bus šešių 
linijų pločio. Taipgi jau pra-

pas! reiškiąs 
temos, 
ryšiu.

ŠEIMININKĖMS

mis.
A. Venclovos poezijoje 

pasiektas savotiškas lyriz
mo ir publicistinių elemen
tų lydinys. Poetas drąsiai 
ir atvirai reiškia savo išva
das, daro plačius apibendri
nimus, kelia mobilizuojan
čius šūkius. Publicistinis

Venclovos kūrybos bruo
žu, nors kai kuriuose -eilė
raščiuose poetas ir neišven
gia retorikos Tačiau dau
gumoje karo meto eilėraščių A .

su- knygos. Jo apybraižos, kaip

geriausių šios 
vyzdžių mūsų

publicistinis aštrumas

Nemunas (A. Žmuidzinavičiaus piešinys)..

JUS,
lenktyniuoti 
už koštu me-

(Tąsa nuo 2 pusi.)

kurie bile ko nepriima. 
T urėdą m o s 
viena su kita
rius kepyklos stropiai žiūri 
miltų kokybės. Gi šeiminin
kei į namus parduodamas 
užklijuotas pakelis. Iš pras
tesnės rūšies miltu išsike
pusi prastą pyragą šeimi
ninkė dažnai patylomis iš
metinėja pati sau, būk ji 
esanti prasta kepėja, kuo
met iš tikrųjų tuo kaltinin
ku galėjo būti tas spalvin
gai apdekoruotas pakelis 
miltu.

Viešnia

Cleveland, Ohio
PRANEŠIMAS

L.D.S. 55 kuopos piknikas, 
tai yra pirmas šių metų, įvyks 
gegužės 27 d. J. Rūbo pikni
kų darže ant 422 kelio, vi
siems gerai žinomoj vietoj. 
Rengėjai, kiek teko patirti, 
gerai pasiruošę visus svečius 
tinkamai priimti ir pavaišinti. 
Bus gera orkestrą šokiams.

Kviečia visus atsilankyti.
Rengėjai

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

Vaičiulionie- 
vieną naują 
L. Vainavi- 

čienę. Nares priėmė, ją su
plojimu. Nutarta, kada nors 
apie pradžią rudenio turėti 
žaislų parę klubo naudai. Ma- 
tuzienė ir Senkevičienę pasi
žadėjo pasiteirauti apie dieną 
ir svetainę. Dar keli raportai, 
reikalai ir reikalėliai ir susi
rinkimas ėjo prie užbaigos.

Klubo pirmininkė pakvietė 
nares susėsti prie gražiai gė
lėmis apdekoruotų stalų,
jau buvo priruošti lengvi už
kandžiai, visokie skanėsiai, 
namie kepti pyragai, vyno ir 
šilta arbatėlė. Gėles padova-

kur

Jonas Sabaliauskas Ona DirveLiene 
Tenoras Sopranas

Bus skanių užkandžių, muzikos ir liaudies dainų 
programa, kurią patieks Aido Choras ir duetistai 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, vadovaujant 

mokytojui Jonui Dirveliui.
Liet. Sūnų Draugija

Greit Persiunčiant Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir grei* 

pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. 
Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo 
$1.65. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant. l>er
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (.iki 300 
dolerių).

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

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

Už Amerikos dolerį

$5 iki $400 kainuoja 
Trans-Atlantic Cable

Hartford, Conn

ŽAISIJJ VAKARAS

Moterų Klubas, užbaigdamas svetainėse šio se
zono veiklą ruošia žaislų vakarą. Šio, pobūvio 
tikslas remti spaudą. Jei mes savo spaudos ne- 
vemtume, kas gi kitas ja besirūpintų?

Dėl to kviečiame vietos ir apylinkės spaudos 
patriotus į šį šauniai ruošiamą pobūvį. Bus 
galima pažaisti, su artimaisiais pasikalbėti, ska
niai pavalgyti, ir gražų reikalą paremsite.

Tasai vakaras įvyks šeštadienį, gegužės 26, 
Laisvės Choro svetainėje, 155 Hungerford St. 
Prasidės 6:30 vai. vakare. Įžanga 1 doleris.

Rengėjos

9

♦

Lawrence Mass

BANKETAS

Lavvr-enciečiai rengia pirmą šiuom sezonu puikų 
banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužės 27 Mav
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiamc 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

3 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad., Gegužės (May) 23,1956



Ona Tamkienė nusilaužė 
ranką gegužės 10 d. Randasi 
namie, 314 Mac Dongai St., 
Brooklyne. Galima aplankyti 
kas diena.

Ona Tamkienė yra teta Al
donos Klimaitės - Devetskie- 
nės, mums visiems gerai ži
nomos dainininkės.

Linkime greitai pasveikti.
F. R.

susi-

Paimtas autobusas 
LDS kuopti piknikui

LDS kuopų komisijos 
rinko gegužės 6 d. ir išdirbo 
bendram kuopųf piknikui pla
nus. Visi pasidalino darbais. 
Vieni rūpinasi autobusu, kiti 
—lietuviška muzika, treti ki
tais reikalais. Valgius parū
pint apsiėmė Great Necko kp. 
draugai. Atrodo, visi sutarti
nai dirba, kad tik piknikas 
gerai pavyktų, kad jis būtų 
visapusiai sėkmingas.

Autobusas jau paimtas. Bi
lietas nuvažiuoti į pikniką ir 
parvažiuoti $1.50. Bosas išeis 
nuo Lituanica Skvero, Wil- 
liamsburge, lygiai 1 vai. po 
pietų. Atvyks prie Liberty Au
ditorijos 1 :30 vai. ir tada 
trauks tiesiai i Kasmočiausso
dą, Great Neck, N. Y.

Piknikas, kaip žinote, 
sekmadieni, birželio 17. 
bus sykiu ir LDS Seimo 
gatų išleistuvės. Likęs pelnas 
bus paskirtas kuopų delegatų 
lėšų padengimui.

Prašome visų LDS narių ir 
visų prietelių prie šios pramo
gos ruoštis. Tą dieną pasižy
mėkite* ir dalyvaukite. įsigy
kite buso bilietą. Galite 
savo kuopose.

Nepaisant koks oras 
piknikas Įvyks, nes ten 
graži salė, tai Ir lietingoje 
dienoje yra pakankamai vie
tos piknikauti.

Komisijos Narys

įvyks
Tai 

dele-Įjos (CIO)

gauti

būtų, 
yra

Lietuvių Liaudies Teatras
-Lietuvių Liaudies Teatras 

labai rimtai ruošiasi rudeni
niam sezonui. New Yorko 
apylinkės publika jau* matė 
vieną veiksmą “Lapkaus” pa
rengime, kuris buvo sureng
tas pradžiai Laisvės $15,000 
fondo sukėlimui. Nors tai bu
vo skubotai prisirengta, bet 
vis vien mūsų artistai suspėjo 
nors su vienu aktu palinks
minti susirinkusią publiką į ši 
taip prakilnų pobūvį.

Dabar, per vasarą, ši grupė 
artistų rimtai imasi už darbo 
ir bus pilnai pasiruošusi su 
visu veikalu. “Lapkus”—trijų 
aktų komedija, dalyvauja tik 
5 žmonės. Veikalas verstas 
į lietuvių kalbą, bet galėtų 
būt buvęs tiesiog parašytas iš 
lietuvių gyvenimo, jis taip tin
ka lietuviams kaip ir kitatau
čiams. Jame yra daug sveiko 
ir pamokinančio juoko iš žmo
nių silpnybių. Visiems gerai 
žinomas artistas, Jonas 
tis, netik režisuoja, 
vaidins.

Iki šiol, Liaudies 
grupė užkviesta su “Lapkum” 
New Havane ant rugsėjo 23 
d. Wilkes-Barre’iuose dar die
na pilnai n u nu statyta, bet at
rodo, kad bus rugsėjo 30 d., 
o Richmond Hill’e spalio 7 d. 
Patartina ir kitoms koloni
joms pakviesti šiuos artistus. 
Kadangi iš viso tik 5 vaidinto
jai, tai ir lėšos mažos, nes 
visa grupė gali nuvykti vieria 
mašina, šiuo veikalu galima 
kreiptis pas Eva T. Mizarienę, 
Liaudies Teatro pirmininkę.

Valdyba

Valen- 
bet ir

Teatro

Long Island geležinkelis leis 
50,000 keleivių važinėti maši
nisto kabinoje. Norintieji taip 
važinėti turi paduoti prašy
mus ir jie vienu kartu galės 
važiuoti taip iš savo stoties 
priemiestyje į New Yorką. 
Kiekvienas traukinys turės to
kį “mašinisto sankeleivį”.

4 ptul. Laiivft (Liberty). Trečiad., Gegužes (May) 23,1956

NowYorko^Wžife7lnlot
per-

Vengry pabėgėliy vadovas 
karščiavosi prieš Rakoši

Vietiniai laikraščiai 
s pa usd in o p are i š k imą, 
padarė vengriškų reakcinių 
pabėgėlių vadas, Dr. Belą Fa
bianas. Fabianas, “Vengrų 
Nacionalės Tarybos Ameriko
je” pildomosios tarybos narys, 
“reikalavo, kad Rakoši atsi
statytų Vengrijoje”. Spauda 
neaiškino, kokią teisę tas bė
glių vadas turi “reikalauti”.

Fabianas pripažino, kad 
vengrai paskutiniu laiku pa
leido iš kalėjimo apie 400 so
cialdemokratų, bet jam labai 
nepatinka, kodėl iš kalėjimo 
neliuosuojami klerikalai, pro- 
fašistai ir panašūs elementai.

Jis sakė, kad socialdemokra
tai laisvinami todėl, “kad ko
munistai nori bendro fronto 
su jais”, o kadangi jie dar 
nenori 
kalais, 
tiek.

bendro fronto su Iperi
tai jų nelaisvina — ir

Suvažiavlme, beje,

Viešnia iš Kalifornijos
Praėjusį penktadienį turė

jome brangią viešnią — K. B. 
Karosienę iš Kalifornijos.

Karosienė dalyvavo delega
te tekstiliečių darbininkų uni- 

suvažiavime Wa
shington e. Ji toje unijoje San 
Francisco mieste veikia jau 
per metų eilę; darbininkai ją 
myli ir gerbia, todėl kiekvie
ną kartą, kai jos unijos su
važiavimas įvyksta (nežiūrint 
kur), jie ją pasiunčia savo de
legate.
dalyvavo ir našvietis V. Vil- 
kauskas, taipgi dar vienas lie
tuvis i)’ Mass, valstijos.

Beveik atsitiktinai teko su ja 
telefonu susisiekti Washingto
ne ir paprašyti, kad užsuktų 
pas mus į New Yorką. Pasi
baigus tekstiliečių suvažiavi
mui, K. B. Karosienė atvyko į 
Niuyorką. Čia ant greitų Kul
tūriniame Centre buvo pa
ruošta vakariene, kurią valgė 
apie 20 asmenų, ant greitųjų 
pakviestų, čia viešnia papa
sakojo apie tai, kas buvo nu
veikta tekstiliečių suvažiavi
me ; papasakojo apie San 
Francisco, Oaklando, San Le
andro pažangiuosius lietuvius 
ir jų veiklą. Prisiminus apie 
dabartinį Laisvės vajų už su
kėlimą $15.000, viešnia įstojo 
į Laisvės rėmėjų klubą, pasi- 
mokėdama $25. Ji sakė, 
k a 1 if or n i e č i a i p asisten gs 
dėti šį fondą sukelti.

Pasišnekėjusi su visa 
draugų ir draugių asmeniškai, 
K. B. Karosienė tą patį vaka
rą išvyko pas savo dukrelę ir 
žentą į New Jersey valstiją. 
O iš ten, sekmadienį, grįžo 
atgal į Kaliforniją,’ nes, sakė, 
pirmadienį anksti ji turi stoti 
darban.

kad
pa-

eile

Iš tikrųjų, buvo labai malo
nu su gerbiama viešnia susi
tikti ir pasikalbėti I N.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su šypsena”
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6496-7

Iš Montgomery ir Tuscaloosos jie 
atvyksta kalbėti newvorkieciams

pats

Už dviejų dienų, šį ketvir
tadieni, gegužes 24-ą, New 
Yorke kalbės keli žmonės, ku
rio atvyksta iš vietų, kur yra 

įkarštis kovos prieš rasis- 
prieš kukluksus, baltuo- 
linčininkus ir persekioto- 
Jie atvyksta iš Montgo- 

Alabamos. kur apie 
27-ą savaitę veda 

rasistinę 
iš Tus- 

kui* atsilošė negrai-

sius 
jus. 
m ory, 
50,000 jau
drąsų boikotą prieš 
a u t o b u s ų k o m p a n i j ą, 
caloosos, 
lės noro įstoti į Alebamos uni
versitetą drama, -ir iš kitu 
punktu Pietuose.

Iš Montgomery atvyksta 
jaunas drąsus negras protes-’ 
tautų pastorius Martin Luther 
King, kuris boikotui vadovau
ja. Iš Tuscaloosos atvyksta

s pan
ku ris

$100,000 kampanija 
už “Daily Worker?’

Specialus komitetas 
dos laisvei palaikyti, 
renka pinigus “Daily Worker- 
’io” išlaikymui, atidarė $100,- 
000 fondo kampaniją. Papras
tai kiekvieną pavasarį tas lai
kraštis pradeda panašią kam
paniją, bet šiais motais, sako 
komitetas, padėtis žymiai aš
tresne, o tai dėl iždo depart
ment© agentų užpuolimo ant 
laikraščio.

Minimas komitetas, žino
mas kaip Emergency Commit
tee for a Free Press, dabar 

575 
St. 
no-

ress, < 
persikėlė naujon vieton. 
Sixth Ave. kampas J 
kambarys 301. Visi, kurie 
ri padėti spaudos laisvei, 
komiteto raginami atnešti 
ba atsiųsti aukas tuo adresu.

ar-

UŽGIMĖ ORLAIVYJE

Iš San Juan, Puerto Kičo, 
amerikinis lėktuvas išlėkė 
sekmadienį su 86 pasažieriais, 
o pribuvo Į New Yorką su 
87. Mat, lėktuve gimė kūdi
kis, Ji pagimdė Mrs. Julia 
Esario do Pimentai, brookly- 
nietė.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. f

Draugiškas Vakaras spaudos nau
dai įvyks gegužės (May) 25 d., 
Taut. Namo Kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare, rengia LLD 6 kp. 
Kviečiame visus spaudos mylėtojus 
atsilankyti. Tai bus paskutinis pa
rengimas po žiemos sezono salėje. 
Pasitarsime spaudos reikalais ir 
prisirengsime prie ‘piknikų.

Geo. Šimaitis (99-101)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

metinį May Walk, Liet. Taut. Na
mo Parke, gegužės 27 d. Turėsi
me užkandžių. Kviečiame visus 
dalyvauti. Pradžia 12 vai. dieną.

Komisija (99-101)

HARTFORD, CONN.
Žaislų vakaras. Rengia Moterų 

Klubas, užbaigimui šio sezono sve
tainėse veiklą. Šio pobūvio tikslas 
remti spaudą. Jei mes savo spau
dos neremtume, tai kas gi kitas ja 
rūpintųsi? Kviečiame vietos ir iš 
apylinkės spaudos patriotus j šį šau
nų pobūvį . Galėsite pažaisti,'su ar
timaisiais pasikalbėti, skaniai pa
valgyti. Įvyks šeštadienį, gegužės 
26 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St., 6:30 vai. vak. Įžan
ga 1 doleris. Rengėjos. (99-101) 

Gyvybės Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pąkietus į 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; t sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon
densuoto pieno kenuke: G sv. geriausių miltų; 14 sv. geriausios arbatos;
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakloto kaina yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntimu.

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

147 13th St., Avalon; N. J

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

HELP WANTED MALE
REIKALINGI 

WELDERS IR ASSEMBLERS
PAGELBININKAI 

Kreipkitės pas I. Swenson 
PRAT—DANIEL CORP.

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

(94-100)

KELRODIS: Iš New Yorko ir jam artimųjų 
New Jersey miestų važiuokite ROUTE 9 pro šo
ną Atlantic City. Už apie 30 mylių už Atlantic 
City bus AVALON.

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva

žiuosite į Avalon, N. J.
Bekampiai prašo, kurie galite, kad atvažiuo- 

’ tumėte šeštadienį, gegužės 26 d. Pas juos nak
vynei vietos yra daug.

Pas Bekampius galite patogiai praleist vaka- 
cijas, nes čia yra geros jūrų maudynės ir rami 
vieta poilsiui. Pasinaudokite proga.

pati Autherine Lucy, kuri pla
čiai pagarsėjo po visą pasauli 
savo kova už lygias teises mo-

Taipgi atvyksta daktaras T. 
R. M. Howard, pietietis neg
ras, kurį rasistai daugelį kar
tų grasino užmušti, bet kuris 
tvirtai lieka savo poste kovoje 
už lygias teises.

Tie trys, ir dar eilė žymių 
kalbėtojų, kalbės masiniame 
mitinge, kuris įvyks Madison 
Square Gard one. Mitingą ren
gia unijos ir NAACP. Kalbė
tojai, tarp kurių, apart virš 
minėtų, rasis ii’ žymūs unijų 
vadai, nurodys, kaip rasistai 
grąsina ne tik negrams, bet 
ir baltiesiems darbo žmonėms, 
y pat i nga i u n i j istams.

Mrs. Cross liks savo 
vietoje departmente

Majoras Wagneris neatleido 
iš jos tarnybos kolekcijų ko- 
misijonierę Anna M. Cross. 
Vietoje to, jis ją paskyrė gal
va tyrinėjimo komisijos, kuri 
lyrines, kas netvarkoje jos 
departmente. Tas departmen- 
tas, kuris tvarko kalėjimus, 
dabokles ii* pataisos namus 
New Yorke, yra įsivėlęs į vi
sokius nemalonumus. Bet ma
joras Wagneris dabar priėjo 
išvados, kad tie nemalonu
mai išplaukia tik iš komisijo- 
nieres Cross gero noro praves
ti visokias reformas.

atidarė savo 
“šviežio oro

Herald-Tribune’’ 
taip vadinamą 

fondą”. Kasmet 
surenka apie 
kuriuos išsiun- 

į stovyklas va- 
tūkstančiu

$425,000, už 
čia už miešti n 
saro.jimui keletą

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

BROOKLYN 
Greit Užšaldoma 
SCUNGILLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of S.ea Conch. Skanu 

su Spagetti.
CALAMARI IN SAUCE .

Viskas iš vaisių su jūrų skoniu, 
produktai 

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N« Y.

Gera) Patyrę# Barbėti#

ATLANTIC MARINE
Išnuomojamo 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

$7 į dienų. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės j pietus ant So. 
Grove, paskui j kairę ant Jeffer
son.
11, Hudson Ave. FR. 8-2170

5

Norvegai maršavo Brooklyn, 
minėjo konstitucijos dieną

Ši sekmadieni New Yorko 
norvegų kolonija paminėjo sa
vo tautinę šventę, Norvegijos 
konstitucijos dieną. 1814-ais 
metais tą datą Norvegija pri
ėmė savo pirmą parlamentari
nę konstituciją, gan panašią 
į Amerikos konstituciją.

Minėjimas buvo paradas, 
kuris Įvyko Brooklyne. Para
dą priėmė Brook lyno 
dentas John Cash m ore 
vegijos konsulas Thor Brodt- 
korb.

prezi- 
ir Nor-

NĘLAIMĖ EAST RIVER
Praėjusį sekmadienį East 

River prie 51st. aliejinis tan
kers įplaukė į pasažierinį lai
velį ir pridarė daug žalos. 
Viena moteriškė tapo nuskan
dinta, o kiti penki pasažie- 
riai tapo išgelbėti.

Visus prašome įsitėmyti
Nepaprastai didelė ir skani 

vakarienė, kurią rengia Lie- I
tuviu Namo Bendroves direk- v
toriai, Įvyks šeštadienį, (geg. 
26 dieną. Tai bus pačioje Kul
tūrinio Centro Auditorijoje. 
Nereikia ne aiškinti, jog tai 
bus viena iš geriausiai pri
ruoštų vakarienių. Ir vietos 
joje užteks visiems.

Tik jau prašome nepamirš
ti ateiti. Vakariene prasidės 
6:30 vai. LNB Valdyba

Fabri kantas John Jay Hop
kins išrinktas Arthrito ii* reu
matizmo fundacijos šiometinio 
vajaus pirm įninku.

>

-J

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, Ukraina ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ mai
sto, drabužių siuntinius žemomis kainorpis ir apmokėtu 
muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ 
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums siuntini 
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.

i

NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ 
Ofisas atdaras kasdien 10—8; Sekmadieniais 9—6
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GEGUŽĖS 27 MAY
Pasimatykite Su Bekampiais Avalon,' N. J.

Ar skaitėte Bekampių pakvietimą į atidarymą 
jų vasarinio rezorto? Jei skaitėte, tai tikrai ži
note, kad Bekampiai lauks pasimatymo su ju
mis gegužės 27-tą dieną. Nenuvylkime jų — va
žiuokime pas juos, nes niekur gražiau ir links
miau nebus kaip pas Bekampius. Apart gražios 

'vietos ten bus ir geri pietūs. Antrašas:

GĖLININKAS PRAŠO
Neseniai vienas iš gerai 

žinomų draugų davė L K C 
gėlininkui $1 gėlyno reik
mėms. Tuokart neturėta 
ant ko pasižymėt, pasitikė
ta atminčiai ir pamiršta, 
kas yra tuo gėlyno rėmėju. 
Taigi, tas asmuo prašomas 
apie save gėlininkui pri
mint, kad jis galėtų jo var
dą paskelbt.

Neseniai taipgi doleri 
vė draugė Cedronienė. 
kui 1

da-
Dė-

Darbo partijos 
Hugh Gaitskell, 
šion šalin daly- 

unijos (ILGWU) 
aną dieną ap-

Gaitskell ir Harriman 
labai seni pažįstami ....

Britanijos 
pirmininkas 
kuris atvyko 
vauti siuvėjų 
suvažiavime, 
lankė ir New Yorko guberna
torių jo bute, 16 East 81 st St.

Pasirodo, kad Harrimanas 
ir Gaitskell yra seni pažįsta
mi. Karo metu, kai H ar i ma
nas buvo specialus Lend-Lease 
atstovas Britanijoje, Gaitskell 
buvo prekybos ministerijos 
valdininku ir jiems tekdavo 
dažnai susieiti.

KONGRESMANAS KALTINA 
ARMIJOS PAREIGŪNUS

pa
x'i sų

Kongresmanas -.Powell 
reiškė, kad nepaisant 
kalbų, rasinė segregacija te
beviešpatauja Amerikos ar
mijoje ir aviacijoje. Jis sako, 
kad ginkluotų pajėgu virši
ninkai dar vis nesiskaito su 
prez. Eisenhower patvarky
mais

Eisenhower 
prieš segregaciją.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos labai svarbus 

susirinkimas Įvyks gegužės 
24-tos vakarą, Liberty Audi
torijoje. Pasitarimas apie 
bendrą kuopų pikniką ir kiti 
reikalai. Valdyba

$

C

NEW YORK *
HELP WANTED—FEMALE

Al A Namų Darbininkės. Guolis vie
loję. Privatiški namai Long Islande. 

Šaukite Miss Linden.
MAR-EL AGENCY

5 Railroad Ave., Freeport 9-7763 ’ 
Taipgi Motinoms Pagolbininkės 

(94-100)

Slaugės. N. Y. registruotos, abel- 
nas darbas ir operavimo rūme; ge
ra alga; .šventėmis laisva, ligoje 
atostogos, reguliarės atostogos, Ilo
nai už vakarinį ir naktinį darbą, 
operavimo rūmo. Galima gyventi 
vietoje. 40 vai. sav. Maloni apy
linkė; 35 m. nuo N. Y. Rašykite: 
Director of Nurses, White Plains 
Hospital, White Plains, N. Y. Arba 
skambinkite WH. 9-4500.

(96-100)

Narnų darbininkė. Guolis vietoje.
Biznio pora, 3 vaikai. Nuosavas 
kambarys, gera alga; gera val- 
Jytoja; paprastas virimas.

NE. 6-2060.
(99-102)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
L. I. Valymas, paprastas virimas, 
mylinti vaikus, nuosavas kambarys 
su oro vėdinimo aparatu. Nuolati
nis darbas su nuolankiais žmonė. 

mis. Skambinkite: CA. 6-7270. 
CA. 6-7280, arba CE. 9-7121, 

Mr. Klein.
(98-101)

Rakandų apmušinėjimo, rakandų ir 
spintų i.šdirbystės biznis pardavi
mui. Su visais įtaisymais. 3 aukš
tų mūrinis pastatas, 3 garadžiai, 
krautuvė ir du moderniški 5 rūmų 
apt. Flushing-Broadway. Albert 
E. Munno, Agentas, 4.3-58 162nd 
IN. 1-9300. Flushing.

(98-101)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Gera valytoja. Nėra skalbimo ar vi
rimo. Nuosavas kambarys. Vėliausi 
paliudijimai. Malonus darbas. Galin
ti apleisti miestą vasaros melu. 1962 
—65th St., B’klyn. BE. 2-5865.

(100-103)

HELP WANTED-MALE

Pečkurys. Liejykloj pagelbininkas, 
prie .švino ir vario. Aukšta alga. 
Apdraudos sveikatoje ir paašlpoje. 
Šaukite;

GI. 8-9800
(96-1^)

Reikalingi
Milling Machine, ir Drill Press O|>e- 
r a tori ai, taipgi Lathe Hands, Tur
ret Lathe Hands, prie Morey Ma
šinos. 1-mos klasės mechanikai 
prie instrumentinių įrankių.
AERO-CAL INSTRUMENT, INC. 

34 Munson St.
Fort Washington, L. I.

(96-102)

MECHANICS & TRAINEES

Su Ma.šin'šapės patyrimu. Stovinti ir 
prie stalų. Gera alga. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-8362
(96-102)

Truck Mechanics. Patyrę, darbas 
Švarioj moderninėj pataisymų ša- 
poj; duodame darbines kelnes; pen
sija, aukšta alga. Matykite Mr. 
Kutchera, 9 v. r.—5 v. vak. Mokanti 
skaityti ir rašyti angliškai.

WHITE MOTOR CO. *
547 W. 47th St., N. Y. C.

(96-102)

MALE and FEMALE

Slaugės, RN’s. Taipgi laisniuotos 
Practicals, O. R. slaugės. Puiki alga, 
geros valandos. Pritaikome gyven, i 
mui vietas, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: Eva Roberts, R. N., Ve
dėja. OR. 7-2300.

(100-106)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Chic Suknelių siuvimo ir pertaisy
mų šapa, gražiai išdekoruota. Savi 
ninkas nori atsistatyti. Puiki viela 
ir pakankamai kostumerių. Įsteigi 
3 m. Taipgi pertaisoma kostiumai. 
BEverly 7-0162 (Bronxville). 9-3 tik
tai pirmadieniais.

(97-100)

Pardavimui Delicatessen krautuvė 
ideališka šeimai. Vokiško stiliaus. 
Iš priežasties ligos, turime pasi
traukti. Originaliai kainavo $10,- 
000. Tavorą ir rakandus parduo
dame pigiai. Kreipkitės pas agen
tą tarpe 12 ir 5 vai., 419 White 
Plains Rd., Tuckahoe, N. Y. arba/J 
Longacre Industries, Ine., 147 Weht 
42rtd St., N. Y. Chlckering 4-6548.

(99-105)

Grosernč ir Delicatessen
Ideališka porai. Tuojau užimama. 
Turime kitą biznį, už tai reikia 

šitą parduoti prieinamai.
Bayside. BA. 5-1616.

(99-105)
---- ---- ... ------------------------------ —

Kariniame parade, 
praeitą šeštadienį (Ginkluotų 
Pajėgų Dienoje) įvyko M ar. * 
hattane, maršavo, tarp kitų, 

, West Point kadetai. \

*




