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KRISLAI
P. Bonoskio knyga lenkų 

kalboje.
Anglų kūriniai Maskvoje. 
Apsikeičia su hollandais. 
Ką tai rodo?

Turiu po

“Plonąca dolina”. Tai rašyto
jo “Biimino- Valley” romano 
vertimas
<lo grožinės literatūros leidy-

kalba

ra i žinoma 
ninkė May 
žmona

Apie p. 
pradžioje

‘Phillip 
pranta z. 
wychowal 
ga . . .”

Taipgi

egz. tiražu. į lenki, 
verte Krzysztof Zar

I ’ask u tini am e v i rše 1 i( 
as autoriaus por 

piešė mums ge 
amerikietė daili 
Baran ik. Rudolfo

knygos
rašoma :

emi-

itį au tor i ii 
tarp kitko
Bonosky, syn

Litvvy, urodzil šie . i
w pobližu Pittsbur-

minėtasis rašytojo

ir
yra

verčiamas ir i kinų kalbą— 
gal jau išleistas.

Be abejojimo, anksčiau ar 
vėliau jis bus išverstas į lietu
vių kalbą ir 
j e

Smagu, k: 
męs ir augęs

Didžiulis milingas 
reikalavo pabaigti 
negrp persekiojimą

000 žmonių, negrų ir baltų, 
ketvirtadienio vakare pri
pildė Madison Square Gar
dena. Tai buvo didžiausias 
masinis

r Išlaikymui Laisves Dienraščiu Siuvėjų A. C. W. už
$15,000 Fondas anti-koiminisiinių

įstatymų atmetimąJau prabėgo pusė vajaus lako sukėlimui $15,000 
fondo, o nesukėlėme nė trečdalio. . Kodėl taip vėliname 
darbą, kuris labai skubus? Nelaukime karščių, veikime 
kol oras patogus.

Šiuo kartu fondo sukėlimu pasirūpino:
L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė, čekį sumo- 

$200.00 ir sąrašą aukotojų:
A. L. Bėki s____
Wm. Cherney —
Vietinis Kapsukas
B. Mikalauskas -
R. Barauskas ----
G. Mockevičia__

Washingtonas. — Amal
gamated Clothing Wor
kers (Amalgameitų) unijos 
suvažiavimas, kalbaiTbis 
400,000 darbininkų vardu^

gniaužti kairiečius. Rezo
liucijoje nurodoma, kad tie 
įstatymai laužo Amerikos 
demokratijos dėsnius ir 
taipgi gali būti naudojami 
ne tik prieš komunistus, bet 
ii r prieš unijas.

Suvažiavime kalbėjo se
natorius Lehmanas. Smar
kiausiai jam plota, kai jis 
kalbėjo apie civilines teises. 
Suvažiavimo ir unijos pre
zidentas Potofsky sakė, 
kad Amalgameitai darys 
viską,kad raginti Lehmaną 
vėl kandidatuoti.

Delegatai iš pietinių val
stijų perstatė suvažiavimui 
dramatinį vaizdelį, kuris 
nupiešė, kokius sunkumus 
sutinka unijos organizato
riai Pietuose.

priėmė rezoliuciją,' kurioje 
reikalauja, kad Kongresas 
panaikintų Smitho aktą, 
taip vadinamą Walter- 
McCarran aktą ir ‘Komu
nistu kontrolės akta?

Rezoliucija nerašyta, ži
noma, komunistams drau
gingu tonu. Amalgameitų 
vadovybės priešakyje sto
vi žmonės, kurie griežtai 
anti-komunistiniai įsista- 
tę, ir rezoliucijoje odėl 
kalbama apie “komunistinę 

 

konspiraciją.” Vienok Re
zoliucija reikalauja f ai- 
kinti tuos virš minėti į- 
statymus, kurie siekia už-

klausimus, o jaunoji negrė 
studentė atpasakojo savo 
nuotykius ir jos ateities 
planus, kaip ji pasiryžusi 
nebaigti kovoti už įstojimą

mitingas pasku- j Alabamos nuiversitetą.
i-1 tinių kelerių metų kovoje 

I už rasinės segregacijos 
pabaigimą, už negrų teises 
lankyti visas mokyklas ir 
už teisę balsuoti.

Mitingas buvo ypatingai 
realistinis, aktuališkas, nes 
jame kalbėjo žmonės, ku
rie stovi pirmose eilėse to
je kovoje: tokie, kaip neg
ras daktaras Howard iš 
Mississippi, kurį kukluk- 
sai yra prisiekę nušauti, 
Autherine Lucy, kaip eilė 
kitų, kurie vaizdingai at
pasakojo, kas dabar deda
si Pietuose.

Daktaras Howard pra
dėjo savo kalbą pasakymu, 
kad jis atvyksta iš “valsti
jos iš už geležinės už
dangos — Mississippi.” G. 
Courts, senukas negras ir 
mažos krautuvės savinin- 

miestely- 
kuri rasistai sužeidė 

vien dėl to, kad jis regis
travosi balsavimui, vaiz
dingai atpasakojo, kaip ra
sistai teroru stengiasi į- 

negrus, kaip ant 
daromas ekonominis 

spaudimas, bet jie neišsi-

Buvo pravesta piniginė 
rinkliava, kurioje kai ku
rios unijos aukojo net po 
tūkstantį dolerių.

Mitingo nuotaiką kiek 
gadino p i i • m i n i n k a u j a n t i s 
Philip Randolph, AFL- 
CIO vice-prezidentas, kuris 
perdaug gyrė Meany kaip 
didį kovotoją prieš rasiz
mą ir atakavo komunis
tus.

Išeinant iš Gardeno, ke
li jauni žmones pardavinė
jo 1 Daily Worker” ir teko 
matyti šimtus žmonių 
laikraštį perkant.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

ta c-

Laisvės skaitytojas__
V. Bullienė------------
E. Duobienė------- —
P. A. Malinauskai___
S. O. Gendrėnai ____
K. Žemaitienė _____
J. L. Totoriai ______
F. J. Kantėnai _____
A. Duobienė________
A. Milčius_________
J. Sevarinas-------------
Ch. Simaitis------------
A. Gricienė________
J. Kulis šeimyna------
M. Gedraitis_______

Po $1 •’ J. Klimas, D. Naujalis, A. Usevičienė, N. 
Baltakiene, D. Jokubonienė, A. Kazakevičia, J. Barzdai-

A. (Tąsa 4—tame puslap.)

__ $20.00 
___ 15.00 
___ 15.00 
___ 12.00 
___ 10.00 
___ 10.00 

5-00 
___ 5.00 
___ 5.00 
___ 5.00 
____5.00 
___ 5.00 
___  3.00 
___ 3.00 
___ 2.00 
___ 2.00 
___ 2.00 
___2.00 
___ 2.00 
___ 1.50 
____ 1.25

išleistas Lietuve- ^ag Mississippi
1 je,

praturtinimo 
tūrinio lobyno!

Amerikoje gi- 
lietuvio (kjrbi- 
prisideda/ prie 

nasaulinio kul-

i bauginti
Neseniai Puškino vardo mu- jų 

ziejuje Maskvoje buvo atida
ryta anglų tapytojų kūrinių

Surinkti i< įvairių tarybinių į P1- 
muziejų — Maskvos, Lenin
grado, Kijevo ir kt. — go
riausieji britiškų meistrų kū
riniai ir Čia išstatyti visi vie
noje salėje, kad maskviečiai 
galėtų pasigrožėti tn.o, ką per 
šimtmečius davė anglų kultū
ros darbuotojai, kūrę drobė
je. Buvo išstatyti darbai dai
lininkų Reynoldso, Gainsbo- 
i-ougho, Lawrenco ir kt.

Eleanor Roosevelt, ku
rią susirinkusieji sutiko 
griausmingais plojimais, 
sake, kad Montgomery neg
rai savo boikotu ir atkak
lia kova prieš segregaciją 
parodė pavyzdį visai šaliai, 
moralybės pamoką visų ra
siu amerikiečiams. Po to 
Rooseveltienė ir Autherine 
Lucy pravedė lyg dialogą: 
Roosevėltienė statė jai

Nicosia. —Jau antra die
na, kai Kipre vyksta grai
ku ir turku kruvini susi
rėmimai.

New Yorkas. — Federa
linis teisė jas Richard Levet 
nusprendė, kad Komunistų 
partija ir “Daily Worker” 
turi mokėti “užsivilkusius 
taksus,” kurių reikalauja 
iždo departments — parti
ja $386,265 ir laikraštis 
$46,047.

K. P. ir laikraštis turi 
90 dienų sumokėti arba a- 
peliuoti į aukštesnes teis
mo įstaigas.

Į Maskvą, į Washin gtoną
Hukštpjų karininku 
vizitų pakvietimai

Tito sakė, kad Jugoslavijos ir 
Sovietų komunistai ateityje eis 
prie geresnio bendradarbiavimo

Tarybų Sąjungos muziejuo
se yra hollandų genijaus, 
Rembrandto, kūrinių.

, kas atsitiko: Hol- 
valdžia susitarė .su 

vyriausybe 
kir-

dailininko

land i jos
Tarybų Sąjungos 
laikinai apsimainyti kai 
riais to didžiojo 

’kūriniais.
Tarybų Sąjunga 

[ Hollandiją* turimus
dto kūrinius, o hollandų val- 

pasiųs tiek pat to geni- 
kūrinių’ i Tarybų Sąjun- 
llollandai susipažins su

sa-

prisius i
Rembran-

jaus 
gą-

A tuo, ką turi Tarybų Sąjunga, 
o pastarosios piliečiai susipa
žins su dar nematytais jiems 
Rembrandto kūriniais, esan
čiais Holland i jos muziejuose.

*4 Labai gražus mainas!

Nacionalistas arabas 
tapo legijono vadovu
Amanas. — Jordanas 

vo legijono komandantu
vietoje pašalinto brito 
Glubb “Pašos” paskyrė jau
ną 33 metų amžiaus pulki
ninką Ali Abu Nu war. Nu- 
waras vadovavo karinin
kų grupei, kurie jau seno
kai siekė legijono “suarabi- 
nimo,” tai yra, britų paša
linimo.

19-ajame amžiuje kai kurie 
demokratiniai 
suomenininkai, 
dost, 
tas Heinė,—pritardavo darbi
ninkų judėjimui už išsilaisvi
nimą.

?mės, 
4 kuom 
4 ims i

rašytojai ir vi- 
—jų tarpe, ro- 

ir didysis vokiečių poe-

Washingtonas. — Senato 
vidujinio saugumo sub-ko- 
m i tetas dar reikalauja, kad 
valdžia išsiųstų iš čia tary
binį vyr. J. T. delegatą 
Sobolievą. Prieš jį kelia
mas kaltinimas, kad jis 
“privertė penkis tarybinius 
jūrininkus grįžti namo.”

Egiptas ir Izraelis sutiko 
su Gazos inspekcijos planu

Jeruzalė. — Jungtinių 
Tautų paliaubų priežiū
ros komisijos viršininkas 
gen. Burns paskelbė, kad 
Egiptas ir Izraelis abu su
tiko su. planu įsteigti Gą- 
zos srities pasienyje spe- 
lialius postus, kur pasto
viai rasis stebėtojų grupės. 
Iki šiol būdavo, kad paliau
bų komisijos nariai atsis
kubindavo į pasienio vieto
ves, kai būdavo praneša
ma apie kokį nors konflik
tą, v

Dabar bus įsteigti šeši 
pastovūs punktai, kur rasis 
stebėtojai — karininkai iš 
Kanados, Norvegijos, Aus
tralijos, Naujosios Zelan
dijos ir Švedijos.

Washingtonas. — Vienas 
kvietimas jau žinomas ofi- 
ciališkai: Tarybų Sąjunga 
kviečia Amerikos aviacijos 
štabo viršininką gen. N. F. 
Twininga apsilankyti Mas
kvoje ir stebėti tarybinės 
aviacijos dieną birželio 24. 
Kitas kvietimas žinomas 
neoficialiai: Sovietai kvie
čia mūsų šalies generalinių 
štabų viršininkus, tai yra, 
aukščiausius armijos., avia-

cijos, laivyno ir marinų va
dus apsilankyti Maskvoje.

Dar kitas dalykas žino
mas neoficialiai: tie kvieti
mai turbūt priimti, po ko 
seks kontr-kvietimas: Ame
rika pakvies Washingto- 
nan maršalą Žukovą ir gal 
kitus aukštus tarybinius 
karininkus.

Valstybės departmen- 
tas sako, kad tie visi kvie
timai dabar “gvildenami.”

Belgradas. —- Preziden
tas Tito davė interviu spau
dai. Amerikos United Press 
korespondentas Wilbur G. 
Landrey praneša, kad Tito 
sakė, jog Jugoslavijos ir 
Tarybų Sąjungos komunis
tai stiprins ideologinį bend
radarbiavimą socializmo 
statyboje ir taikos siekime. 
Bet jis sakė, kad nemato 
reikalo steigti naują tarp
tautinę komunistų organi
zaciją, kokia buvo Komin- 
formas. Jis taipgi sakė, 
kad jo kelionė Maskvon

sekantį mėnesį nereiškia, 
kad Jugoslavija stos į ta
rybinį bląką. Jugoslavija 

 

liksianti tokią pat draugiš
ka Vakarams^ iaji da

 

bar yra, sakė jis, ir laiky
sis nuošalyje visokių kari
niu bloku. A. 4-

Tito sakė, kad pakaitos, 
kurios vyksta Tarybų Są
jungoje, po Stalino mirties, 
yra be galo svarbioj. Ne
sąmonė sakyti, kad tos pa
kaitos tik manevras, sakė 
Tito.

Bet jie reikšdavo bai
sam protaudami, kad, 

t darbininkų klase pa
ims į savo rankas kurios ša
lies vairą, ji, būdama nemo
kyta, gali sunaikinti visokį 

(Tąsa 4—tame puslap.)

Plattsburgh, N. Y.—Dai
lininkas Rockwell Kent 
pasidavė operacijai. Jis 
staiga, vairuojant automo
bilį, susirgo pavojingai 
inkstų liga. Kent yra buvęs 
IWO prezidentas.

Maskva. — Medikas pro
fesorius Larinovas sako, 
kad labai karštų valgių val
gymas gali prisidėti prie 
skilvio vėžio sukėlimo. Jis 
sakė, kad daugelis valgo 
perdaug karštą sriubą. Kai 
kuriuose kraštuose, kaip 
tai Egipte, kur žmonės kai
muose valgo tik džiovintus 
vaisius ir pieną, skilvio vė
žio beveik nėra, sakė jis.

Senatas nubalsavo statyti
J

4 kart daugiau viešų butų, 
negu norėjo Eisenhoweris

Washingtonas. — Sena
tas 41 balsu prieš 38 nubal
savo per vienerius metus 
pastatyti 135,000 butų vie
šuose namų projektuose. 
Tai yra žymiai mažiau, ne
gu reikalauja unijos ir pa
žangios organizacijos, bet 
tai keturis kartus daugiau, 
negu norėtų prez. Eisen
howeris ir jo administraci
ja.

Eisenhoweris pasiūlė, 
kad per dvejus metus būtų 
pastatyta 70,000 butų, bet 
Senato dauguma priėjo iš
vados, kad tai būtų toli

nepakankama, tik “lašas 
jūroje,” kaip išsireiškė de
mokratinis Illinois senato
rius Douglas.

Už planą statyti apie ke
turis kartus daugiau bu
tų, negu.aprašė prezidentas, 
stojo dauguma liberalinių 
senatorių, įskaitant dides
nę demokratų dalį ir kai 
kuriuos republikonus.

Senatoriai taipgi pridėjo 
pataisymą, kuris pratęsia 
valdiškų paskolų davimą 
eks-kareiviams, kurie po 
taip vadinamu G. I. Bilium 
planuoja pirkti namus.

Turku riaušininkai užpuolė 
Kipro graikų nacionalistus

Nicosia. — Britams vėl 
pasisekė išprovokuoti su
sirėmimus tarp Kipro grai
kų daugumos ir turkiškos 
mažumos. Kadangi grai
kai nacionalistai nušovė 
britams tarnaujantį turkų 
kilmės policininką, tai tur
kų i 
gaujos įsiveržė į graikų 
kvartalą, apmėtė akmeni
mis krautuves ir vietomis 
šovė per langus. Kipre gy
vena 400,000 graikų ir ar
ti 100,000 turku.

Nors britų kariai ir po
licija neva bandė sulaikyti 
turkiškus riaušininkus, 
graikai sako, kad faktinai 
britai tas riaušes sukiršino. 
Britu karininkai turkiška
me Nicosijos kvartale tarė
si su turkų teroristinės or
ganizacijos “Vulkan” 
dais ir juos įdrąsino.

Kopenhaga. — Danijoje 
lankosi Vakarų Vokieti
jos užsienio reikalų minis
tras Von Brentano.

Straipsnis, kurio neleido 
atspausdinti Francūzijoje

New Yorkas. — Vietinis 
“Daily Worker” sako, kad 
savo pirmadienio laidoje

šovinistų sukiršintos atspausdins straipsnį apie
dalykus, kurie dedasi Al
žyre. Kuomet tas straips
nis, iškeliantis francūzų 
armijos brutalumą tapo 
atspausdintas Paryžiaus 
“Humanite,” tai policija tą 
laikrašti konfiskavo.

va-

Pekinas. — Čiango pa
trankos iš Quemoy ' salos 
apšaudė Tatingo salą ir už
mušė du žmones.

New Yorkas. — Britani
jos Darbo partijos prezi
dentas Hugh Gaitskell išvy
ko namo.

East Islip, N. Y. — Mirė 
senas filmų ir scenos akto
rius Guy Kibbee. Jis turėjo 
70 metų amžiaus.

Alžyras. —Francūzai sa
kosi nukovę 39 partizanus 
ir “įtariamus asmenis,” kas 
reiškia, civilius.

New Yorkas. — Vietinis 
demokratų “Post” siūlo, 
kad Demokratų partija su
darytų bendra Stevensono- 
Kefauverio sąrašą — Ste- 
vensonas į prezidentus, o 
Kefauveris į vice-preziden- 
tus.

Varšuva. — Laikraštis 
“Glos Koszalinski” sako, 
kad nuo karo pabaigos iki 
šios dienos 30,000 lenkų ka
rių, saugumiečių ir Darbi
ninkų partijos (PPR) na
rių, krito ginkluotoje kovo
je prieš, liaudies priešus.

Manoma, kad laikraštis 
turi omenyje susirėmimus 
su reakciniais partizanais, 
kurie veikė per kelis poka
rinius metus, atentatus, už
puoli muns ir t. t.

ORAS NEW YORKE ’
Giedra ir šilčiau
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vyskupo p. maželio nuomone
DEL KONKORDATO SU VATIKANU

virtadienį) iš Komos. Ji byloja štai ką:
Italijos Komunistų partijos organas, dienraštis 

“L’Unita,” įdėjo’ pirman puslapiu savo korespondento 
pasikalbėjimą (interview) su Telšių vyskupu Petru

Integracijos progresas 
viešosiose mokyklose

J A V-ių Aukščiausio Teis-1 see valstijose labai mažai 
mo nusprendimas iš 1954 negrų lanko mokyklas su 
m. gegužės 17 d. turėtų už- baltaisiais, 
baigti segregaciją viešose i 500, bet visvien tik 5 nuo- 
mokyklose. Bet kokia ištik- šimtis jos negrų studentų- 
rujų yra padėtis pietuose 
šiandien ?

Tikrą padėtį beveik ir už- ware, Maryland, Missouri, 
• mirštame, kai laikraščiuose | Oklahoma ir West Virginia 
skaitome apie visokias inte-i padarė didelį progresą. Mi
gracijos nepaprastas ir dra-Įryland ir Missouri 80 nuo
ma t i š kas išraiškas.

Neseniai New York Times integruoti 
paskyrė dešimt reporterių žiau kaip pusė, West Virgi-1 
išstudijuoti visą problemą 
per vieną mėnesį, ir kovo

Texas turi 10,-

Geras Progresas. Penkios 
rubežinės valstijos, Dela-

šimtis negrų studentų buvo 
; Oklahoma ma-

LITERATURA-MENAS *

tų gerai, jei Vatikanas sudarytų sutartį—konkordatą— 
su Tarybų Sąjunga. (Konkordatas reiškia su Vatikanu 
sutartį, pagal kurią reguliuojami tikybiniai katalikų in
teresai šalyje, esančioje konkordato dalimi.)

Jeigu Tarybų Sąjunga sudarytų su Vatikanu konkor
datą, tuomet kataliku bažnyčia visose tarybinėse res
publikose būtų reguliuojama pagal sutartį, užgirtą abie
jų pusių — Vatikano ir Tarybų Sąjungos vyriausybės.

Mums rodosi, iš tokios sutarties (konkordato) gra
žiai pasinaudotų katalikų bažnyčia. Tuomet jai nieks 
nekliudytų atvirai susisiekti su popiežiaus kanceliarija 
Vatikane, tuomet būtu aiškumas.

Toje pačioje žinioje, tačiau, pabrėžiama, jog Vati
kanas nenorįs daryti konkordato su Tarybų Sąjunga. 
Jis nenorįs veikiausia dėl to, kad tam būtų priešingi 
“Vakarai,” ypatingai Mr. Dulles. Dabar, kol konkorda
to nėra, tai Vatikanas ir “Vakarai” gali rėkti, gali lais
vai dūmus į žmonių akis krėsti, būk Tarybų Sąjungoje 
nesą tikybos laisvės. Kai-tokia sutartis būtų padaryta, 
tuomet jie turėtų užsičiaupti.

Ligi šiol Vatikanas nesudarė konkordato nei su 
viena liaudiška respublika. Lenkijoje, Vengrijoje, Če- 
choslovakijoje gyvena daug katalikų, kurie, matyt, irgi 
norėtų, kad tarn jų šalių ir Vatikano būtų sudaryti kon
kordatai. Bet Vatikanas — pasaulinis reakciojs lizdas— . 
nenori apie tai kalbėti

Kaip ten bebūtų, Telšių kūrijos vyskupo Petro Ma- j 
želio pareikštos mintys. Italijos komunistų organo l$o- j 
respondentui yra įdomios.

(lino 8 puslapių priedą apie 
padėtį 17 pietinių valstijų, 
kurias Aukščiausio Teismo 
segregacijos įsakymas tie-

> sioginiai palietė.
Šio Times reporteriai ra- 

• do nusprendimui ar griežtą 
pasipriešinimą ar pilną su
tikimą, viskas priklausė 

■ nuo to, kiek negrų gyveno

Iš Times raporto sekan
čios valstijos (1) nepadarė

tik taip vadinamas “token” 
(paviršutin is) progresas, 
(3) toli progresavo, (4) už
baigė darbą.

i Alabama, Florida, Georgia
i Louisiana, Mississippi,

nia 2Z3, dalyse Delaware 11 
procentų.

Pilvai Integruoti. District 
of Columbia negrai inte
gruoti. Bet iš Distrikto 169 
mokyklų apie 27 vis negrų 
ir baltų mokyklos.

Pirmame puslapyje “T- 
mes” antgalvis pranešė: 
“Times studija randa de- 
sintegraciją neišvengiamą.” 
Bet kada?

f tai nėra atsakymo. Pie
tinės valstijos dėl istorinių 
priežasčių yra konservaty
vi škos. Joms konservatyviš- 
kuinas yra gyvenimo būdas, 
kuris tiki, kad “seni keliai 
geriausi keliai”. Segregaci
ja yra senas kelias.

Ir po Times reporterių 
pasikalbėjimų su daug žmo
nių, ir po visokiausių tyri
nėjimų jie nustatė—'“into-1 

neišvengiamas da
li) metų,

j North Carolina, ir Virginia gracija
i — pravedė įstatymus sulai- lykas — gal už
i kyti arba pasipriešinti Au- gal už 15 metų, gal už 50 
kščiausio Teismo sprendi-1 metų.
mui. Tikslas tų įstatymų kiaušio stipraus pasiprieši- į 
yra legaliais būdais kliudy- nimo, 
t i integraciją. kad “

“Token” Prograsas. Ar-j Ii bet
kansas, Kentucky ir Tenne-I

Bet nepaisant viso-

reporteriai jaučia, į 
egregacijos sienos ga- 
kada subyrėti.”

Common Council!

Žinios iš Iiieftuvos
O, BEJE, New York Timeso korespondentas ton pa- 

čion žinion įterpia štai ką: Girdi, Vatikano nuomone, 
šį komunistų dienraščio korespondento pasikalbėjimą su 
Telšių vyskupu P. Maželiu Italijos komunistai naudoja 
kaip rinkiminę propagandą.

Mat, sekmadienį ir pirmadienį visoje Italijoje įvykis 
savivaldybių rinkimai. Komunistai nerį gauti juo dau 
giau balsų. O kad gauti, tai jie rodą Italijos katali 
kams: žiūrėkite, kaip 'karybų Sąjungos katalikų vysku

pa

Naujas rytas
i. ';

Arši mirtis gėles išskynė. 
Išblaškė želmenis iš daržo i
Ir žemės skaudančią krūtinę 
Kietais tamsos retežiais varžo.

Skambių dainų nebegirdėti, 
Gamtos negali saulė puošti: 
Da nepradėjus jai spindėti, /
Mirtis jau ėmė kapą ruošti. j

Tačiau juntu galingą dainą, ‘ (
Kuri pertrauks tą baisią tylą;
Juntu, kaip slaptos gaidos kila 
Ir naujas, laisvas rytas eina.-. >

II.
Purpuro varsoms nudarytas 
Aušta išskiriantis rytas.
Ką jis teiks, da nežinia:
Šūviai tranko, lyg perkūnai, 1 
Lyg šešėliai, krinta kūnai 
Paskutiniam tamsume...

III. jI
Ar regėjai Naujo Ryto rausvą varsa?
Ar girdėjai iškilmingą varpo garsą? t
Ar girdėjai pilną džiaugsmo laisvės 

dainą?
Juk tai rytas, Naujas Rytas eina! i

M 1Ar girdėjai, kad jau vergas liuosas 
tapo?

Ar žinai, kad prie vergijos stovim 
kapo? \

Jei žinai, tai trauk galingą laisvės 
daina:

Te greičiau prakilnas Rytas eina! ’
Julius Janonis ‘ •

MANO ŠALIAI
Vyšnios už lango sninga—ir krinta 
Žiedas už baltą 
Sniegą balčiau.
Langas tarytum
Diena nušvinta,—
Tokio baltumo dar nemačiau.«
Limpa prie lango baltas, kaip tulpė, 
Mėnuo—poeto 
Dažnas svetys.
Tupia tarytum
Didelė gulbė—
Balto gegužio tupia naktis.
Eisiu į sodą, eisiu į lauką.
Pats aš pr a žysiu
Jo gražume.
Šiąnakt norėtųs
Daug, apie daug ką
Pasikalbėti man su žeme...

7Mylima žeme! Norisi darbu 
Siekti, kad būtų 
Tau kuo geriau.
Tu man atleiski,
Jeigu tuo tarpu
Aš dar per maža tau padariau.
Myliu šios žemes medį ir paukštį, 
Siekti, kad būtų 
Duoti rankas, 
Kai neįstengia 
Skristi į aukštį.
Arba ištiesti savo šakas.
Myliu šios žemės paprastą žmogų.
Jam aš ne vieną 
Dainą rašiau.
Gera, kad vargo,
Gera, kad blogo
Žemėj kasdieną lieka mažiau.
Gera, kad žmogui žemėje darbas 
Daros lengvesnis, 
Daros geriau.
Gera pačiam man,
Jeigu ką gera
Žemei ir žmogui aš padariau.
.Šis mano darbas, aišku, tai lašas, 
Lašas didžiausioj 
žemės šaly.
Skyrium kiekvienas 
Esame mažas.
O kai kartu mes—mes dideli.
Norisi žemę apsikabinti, 
Noris priglausti
Ją prie širdies.'
Noris i darba
Tol ją vadinti,
Kol kiekviena jos smiltis kratės.
Vyšnios, ant tako sninga—ir krinta 
Žiedas už balta
Sniegą balčiau.
Pateka saulė.
Žemė nušvinta,—
Tokio gražumo dar nemačiau!..

E. Mieželaitis

LIAUDIES PAUKŠTELE
(Skiriu dainininkei Suzanai 

Kazokytei ir jos mamytei)
Pas mus randasi paukštelė,
Kuri liaudies sode gieda, Y
Kuri sielą atgaivina, 
Kad ir ašaros tau rieda.

Jos negali pavilioti
Jokios gaujos pavyduolių, 
Nes pripratus laisva būti— 
Ir giedoti dėl varguolių.

Tokioj dvasioj, tokioj laisvėj
Ją mamytė užaugino, 
Ir dabar jau kur giedoti 
Ji pati jau gerai žino.

Taigi vis čiulbėki garsiai
Tu, paukštele, tu laisvoji!
Tegul linksminasi, džiaugias 
Vargšė liaudis pavergtoji.

Jonas Juška

! “Aušros” fabriko dramos ko-> 
! lėkt,was, vadovaujamas akt. j 
LA. Bernoto, teatro scenoje! 
■ pasirodė su žemaitės komedi
ja “Trys mylimos” ir viena
veiksmiu K. Sajos vodeviliu 

j “Vis per gerą širdį”. Kolekty- 
I vo spektakliuose, kurie buvo 
atlikti žemaičių tarme, daly
vavo fabriko darbininkai: iš
leidžiamojo skyriaus darbinin
kė St. Jonikienė, mezgėjos T. 
Lepeškevičiūtė, J. Petrauskai
te, meistras St. Lenkauskas, 
tekintojas J. Tarvydas, for
muotoja St. Šimkutė ir šalt
kalvis A. Pocius. Saviveikli
nius spektaklius gausiai lan
kė vilniečiai. ■

*

Pasitarimas saviveiklinės ' 
dramaturgijos klausimais

Balandžio 23—21 d.d. 
niuje Įvyko dramaturgų 

; meno saviveiklos vadovų
l sitarimas originaliojo repertu- 
i aro klausimais. Pasitarimą 
organpwi\o Respublikos liau- 

(ūrybos namai kartu su 
rašytojų sąjungos dramatur
gų sekcija. Pranešimus apie 
dramaturgų darbus ir meni
nes saviveiklos poreikius bei 
saviveiklinės dramos vystymo
si klausimus padarė Respubli
kinių liaudies kūrybos namų 
direktorius Jakelaitis ir kriti
kas Lankutis. Diskusijose da
lyvavo dramaturgai Baltušis, 
Gricius, Miliūnas, mokytojas 
Tautkevičius iš Plungės rajo- 

į no, Utenos rajono “Raudono- 
jsios vėliavos” kolūkio dramos 
.'ratelio vadovas Valančiūnas.
Akmenės rajono Viekšnių kul
tūros namų meno vadovas Sa- 
iadžiuvienė, Klaipėdos “Auš
ros” fabriko meistras Lenkau-

pai žiūri i savo šalies ir Vatikano santykius; žiūrėkite, 
kokie dideli pasikeitimai įvyko Tarybų Sąjungoje po 
Stalino mirties!

Mes nežinome, kuriais sumetimais Italijos komunis
tų dienraštis tą pasikalbėjimą išspausdino. Bet žino
me, kad Vatikanas anksčiau ar vėliau turės socialistinio 
pasaulio tikintiesiems nusilenkti, bus priverstas daryti 
tai, ką jie nori!

KAM BARTI EGIPTĄ?
PO TO, KAI Egipto vyriausybė pripažino Kinijos

megzti diplomatiniai ryšiai, Mr. Dulles ir prezidentas 
Eisenhoweris pareiškė tuo nepasitenkinimą. Jiedu at
sargiai bara Egiptą. Girdi, jis padarė klaidą, pripa
žindamas Kinijos Liaudies Respubliką.

Tarytum atsakydamas į tai, Egipto premjeras Nas- 
' ser pareiškė, kad jis vyks į Kiniją “apsidairyti.” Jis 

vyks tartis su Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybe, 
matyt, dėl glaudesnių politinių, kultūrinių ir ekono
minių—ryšių sudarymo tarp tų dviejų šalių.

Nežiūrint to nepasitenkinimo Egipto atžvilgiu, gali
me būti tikri, jog anksčiau ar vėliau ir Amerika turės 
pripažinti Kinijos Liaudies Respubliką. Ignoruoti 600,- 
000,000 gyventojų šalį juk visuomet negalės.

Beje, sakoma, kad neužilgo Egipto pavyzdžiu paseks 
ir Syrija—ji taipgi sumegs diplomatinius ryšius su Kini
jos Liaudies Respublika.

PIETŲ KORĖJOJE
Dienraštis Vilnis rašo:
“Pietinės Korėjos rinkimų rezultatai įdomūs. Syng- 

.tnan Rhee laimėjo prezidento urėdą, bet io dauguma yra 
nedidelė. Jei jo oponentas nebūtų staiga miręs, laike 
rinkimų kampanijos, klausimas ar Rree būtų lairtiėjęs. 
Įdomu, kad ir už mirusį kandidatą paduota arti pusės 
Rhee gauto balsų skaičiaus.

“Antra, Rhee kandidatas vice-prezidento vietai pra
laimėjo. Daugumą balsų gavo opozicijos kandidatas 
John Myun Chang,

“Chango laimėjimas juo reikšmingesnis, kad pats 
jis nepasirodė niekur laike rinkimų kampanijos, bijo
damas, kad žudikai gali jį užpulti ir nužudyti. Kai Chan-

Baletas “Žizel” Vilniuje
Daug puikių liaudiškų pa- vysto, ji daugiausia tik 

akompanuoja šokiams. Ta
čiau, nežiūrint to, “Žizel”

Gamybininkai mokosi
Kauno politechnikos insti

tute prie Mechanikos fakulte
to jau treti metai veikia vaka
rinis fakultetas, kuriame šiuo 
metu mokosi 190 studentą - 
gamybininkų.

Dauguma vakarinio fakul
teto studentų mokosi tik la
imi gerai ir gerai. Praėjusią 
egzaminu sesiją vienuolika 
gamybininką išlaikė vien pen
ketais.

Eilė vakarinio fakulteto stu
dentą sugeba derinti atsakin
gas pareigas gamyboje su sėk
mingu mokymusi institute, jų 
tarpe “Kauno energoremonto” 

inžinierius č. Budzinaus- 
kas, “Pergalės” turbinų ga
myklos laboratorijos viršinin- 

»” fab
riko meistras A. Kelniotis, 
“Drobės” fabriko inžinierius 
J. Pakutna, “Kauno audinių” 
fabriko inžinierius I. Paliliū- 
naitė ir eilė kitų, šiuo metu 
vakarinio fakulteto studentai 
įtemptai ruošiasi artėjančiai 
pavasario egzaminų sesijai.

J. Šiaulys

/ Pasitarimo metu LTSR Vals- 
t

■ tybinio Akademinio dramos 
teatro scenoje pasirodė savi
veikliniai kolektyvai. Kelmės 
rajono “Laimės” kolūkio dra
mos kolektyvas vaidino Br. 
Ivaškevičiaus vieno veiksmo 
pjesę “Aktai ir faktai”. Vaid
menis pjesėje atliko: 
pirmininko pavaduotojas J 
Jurkūnas, buhalteris Z. Au 
gustis, melžėja J. * Paulauskai- kas L. Bilvinas, “Litekso 
tė, kolūkiečiai: K. Bartkus, L 
Dambrauskaitė. B. ir L. Gu-

) daniškai. Po to V. Miliūno 
“Sienlaikraštį” parodė Šedu
vos rajono “Tarybinio parti
zano’’ kolūkis, o J. Grušo 
“Nenuoramą žmoną” —‘ Pa
nevėžio mėsos kombinato dra
mos kolektyvai. Klaipėdos

kol ūk io vyr.

go kolega prezidentinis kandidatas staiga mirė* Chan- 
gas dar labiau pabūgo . Bet jis laimėjo vice-prezidento 
urėdą. . y

“Dabar Rhee vice-prezidentas bus jo opozicijos par- 
; tijos žmogus. Paties Rhee dauguma irgi visai menka.

“Verta pastebėti, kad Rhee režimas diktatoriškas 
ir opozicijai labai sunku dalyvauti rinkimuose. Bet ir 
to .nežiūrint opozicija daug laimėjo.”

davimų ir legendų, apgaub-; 
tų romantiška fantastikos 
skraiste, žinojo didysis vo
kiečių poetas H. Heinė. Pa
gal vieną tokią legendą — 
pasakojimą apie “vilisas”— 
mergaites, kurios mirė, ne- 
patyrusios meilės džiaugs
mo, ir po mirties naktimis 
keliasi iš kapų, prancūzų 
rašytojas T. Gotjė kartu su 
dramaturgu Sen žoržu su
kūrė libretą baletui “Žizel.” 
Baleto muziką parašė gaiv 
sus to meto prancūzų ko
miškų operų ir baletų kom
pozitorius A. Adamas.

Baletas “Žizel,” pirmą 
kartą išvydęs rampos švie- i 
sas pereito šimtmečio 40- 
aisiais metais, yra glau
džiai susijęs su romantinio 
baleto epochos pradžia. Ja
me pirmą kartą pradėta 
šokti “ant pirštų7—tuo bū
du norėta atvaizduoti kriš
tolinį jaunosios Žizel sielos 
tyrumą. Ryškiai per visą 
veikalą greta su pagrindi
ne veiksmo linija tartum 
raudona gija eina ir socia
linės nelygybės tema. Tie
sa, “Žizel” muzika veikalo 
dramaturgijos beveik ne

apkeliavo viso pasaulio te
atrų scenas, iki šiol dar ne
paseno.

Lietuviško teatro scenoje 
baletas “Žizel” pirmą kartą 
buvo pastatytas 1931 m. Se
nasis pastatymas sudarkė 
autoriaus' sumanymą: iš 
trijų veiksmų baletas buvo 
suglaustas į du, išmetant 
kone , visas liaudies scenas 
ir paliekant tik pagrindi
nius herojų meilės ir pavy
do motyvus. Nežinia kodėl 
baleto veiksmas iš Elzaso- 
Lotaringijos buvo perkeltas 
į Škotiją, nors muzikoje 
aiškiai jaučiamas Pareines 
koloritas. Naujajame pa
statyme, kurį LTSR Valst. 
akademinis operos ir bale
to teatras parodė gegužės 
švenčių išvakarėse, “Žizel” 
tapo realistiniu spektakliu. 
Aiškiai vesta veikalo siuže
tinė linija, daugelis šokių 
(tiek solinių, tiek masinių) 
įdomiai sukomponuoti, iš
vengta pavojaus paskuti
niajame veiksme (kapų sce
noje) nuklysti į misticizmą.

Tačiau, mūsų manymu, 
atstačius visas veikalo ku
piūras, vietomis (ypač 3-a- 
jame veiksme) atsirado kai 
kurių nereikalingų pakai’- ( 
toj imu. Dirbtinė atrodo ir 

j natūralistinė valkatų scena 
‘ paskutiniojo veiksmo pra
džioje.

Pažymėtinos dail. R. Son- 
gailaitės dekoracijos ir kos: 
tiuniai, kurie visiškai ati
tinka režisūros .sumanymą\ 
ir puikiai derinasi. “ŽizeP* 5 
pastatymas — tai naujas 
šios talentingos dekorato- 
rės laimėjimas.

Laimėjimas naujasis pa- »’ 
statymas yra ir mūsų ba
leto kolektyvui, kuris spek
taklyje šoka darniai, rit
miškai, nors ir šioje sritjjį 
je dar toli gražu ne viską# 
pasiekta.

Pagrndinis veikalo vaid
muo — pačios Žizel vaid
muo — sunkus ir sudėtin
gas. Tokios įžymiosios ba
lerinos, kaip Taljoni, Els
ter, Ulanova ir kt., yra su- 
kūrusios nepakarto j a m u s 
Žizel paveikslus, kad Į jas i 
lygiuotis tiesiog labai sūn-B.:

(Tąsa 3-Čiam pusi.) |

‘•f

2 pusi. Laisvė (Liberty). SeštatL, Gegužės (May) 26, 1956
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Apie tuos našliŲt skatikus
Montevideo, Uruguay. — 
Prieš kiek laiko, vienas jė

zuitas rado reikalo paaiškinti, 
radijo bangomis, kad jų kle
bonija, skiepas ir bažnyčia 
pabūdavo!a ne amerikonų pi
nigais, o našlių sudėtais skati
kais.

Suprantama, kad šituo 
Įplaukų šaltiniu niekas nepati
kėjo, — labai jau staigiai tie 
šimtai tūkstančių čia pabiro, 
__ bet kad tėvai jėzuitai ant 
našlių skatikų turi specialius 
apetitus, tas tai tiesa. Jėzui
tai iš savo viršininkų net gau
na smulkius nurodymus kaip 

A reikia veikti, kad pasigrobus 
našlių turtą. Tuose nurody
muose apart kitko štai ką 
skaitome:

“Nuodėmklusys turi pasiek
ti tai. kad našlė klausytų jo 
patarimų ir vykdytų jo Įsaky
mus. Du ar tris kartus per sa
vaitę reikia kalbėti joms apie 
lai, koks geras dalykas yra 
našlavimas. kokią žalą teikia 
antroji santuoka, kalbėti apie 
tuos pavojus bei naujus sun
kumus, kurie yra su ja susi
ję. Našlę reikia taip paveikti, 
kad ji atsisakytų net minties 
apie ištekėjimą.

“Neleistina su .jomis griež
tai elgtis išpažinties metu, ne- 

4 bent tik tada, kai būtų ma
ža vilties iš jų ką nors gau
ti .. .

Kai dėl našlių turimųjų pa
jamų tvarkymo, tai reikia 
joms kaip, pavyzdi rekomen
duoti tą pagirtiną šventų vy
rų padėties tobulumą, kad jie 
užmiršę draugus, išdalijo sa
vo turtus vargšams . . . nuro
dyti pavyzdžius našlių. kil
iuos taip pasielgusios netrukus 
tapo šventomis . .

Toliau pasakojama, kaip rei
kia Įtikinėti tokias našles, kad

t BALETAS “ŽIZEL” 
VILNIUJE

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
ku. Vis dėlto mūsų baleto 
Žizel — T. Svent i c k a i t ė 
sukėlė neabejotinas žiūrovų 
simpatijas. Jos sukurta Ži
zel gyva, švelni, pilna jau
natvės polėkių: ji moka 
mylėti, moka ir kentėti.

Šiuo atžvilgiu nieko ne
galima prikišti Žizel part
neriui — princui Albertui, 
kurio paveiksią su tikru 
meistriškumu, tiksliai iki 
kiekvienos mažiausios de
talės atliko H. Kunavičius. 
Kiekvienas jo mostas, mi
mika, šokis — viskas pa
jungta ištisiniam veiks
mui išryškinti.

Vaidybiškai įdomus 
Ilarionas (V. Grivickas). 
Patraukia jo ver ž 1 u m a s, 
temperamentas, nuoširdu
mas.

Gerą įspūdi paliko suža- 
ę , dėtinių ketveriukė pirmaja

me veiksme (I. Kalvaitytė, 
L. Šveikauskaitė, S. Bilida, 
V. Brazdylis). Jų darnūs 
ansambliniai šokiai prisidė
jo prie spektaklio pasiseki
mo. Puikus tiek charakte
riniame šokyje, tiek panto
mimoje P. Baravykas,

Malonu pažymėti ir tai, 
kad mūsų operos teatro or
kestras (dirg. Ch. Potašins- 
kas), gal būt, pirmą kartą 
baleto spektaklyje pasiekė 
švelnų, išlygintą skambesį, 
taip reikalingą šiam klasi- 

t kiniam - romantiniam bale- 
į tui.

Visumoje A. Adamo bale
to “žizel” pastatymą LTSR 
Valst. akademinio operos ir 
baleto teatro scenoje reikia 
laikyti pavykusiu. Nėra 
abejonės, kad jis tobulės, 
vis dar pasitaikantieji ne
sklandumai po kelių vaidi- 
nimų išsilygins, o pastaty- 

y minė brigada suras Jiūdus 
" pašalinti nereikalin g i e m s 

pakartojimams, be reikalo 
stabdantiems veikalo veiks
mo eigą. R. Dainius

jos paimtų griežtumą, pri
verstų savo dukteris stoti Į 
vienuolyną (ir tuom pačiu ne
tekti po motinos mirties teisių 
į palikimą). Turtingųjų našlių 
sūnus rekomenduojama įvilio
ti į jėzuitų ordiną, kuris pa
gal Įstatus turi gauti visą sa
vo nariu turtą.

Kaip tėvai jėzuitai šituos 
nurodymus pritaiko praktikoj 
pas mus, pavyzdžių neteks 
toli ieškoti. Tiesa, su našlė
mis čia, apart nekuriu išim
čių, jie kol kas didelio pasi
sekimo gal ir neturėjo. Pas 
ne kurias gal d a net prikišo 
ir tai, ką iš kitur yra gavę. 
Bet užtadgi prieš viengungius 
ir našlius jau padarė tikrą 
ofensyvą.

Pas mus dar ne visi bus pa
miršę senelį Musteiki, kuris 
skūpiai gyvendamas buvo su
sitaupęs keletą tūkstančių po
zų. Jam mirus, visi tie tūks
tantėliai subirėjo ne kur ki
tur. kaip tik į gilias tėvų jė
zuitų kišenes. Tai buvo neblo
ga veiklos pradžia. Bet to
liau, ateiviams senėjant ir 
mirštant, jie šitoj dirvoj nu
mato daug didesnį derlių.

Jau dabar niekarn nepa- 
slaptis, kad jezuitaųA pasise
kė užmesti kilpą ant vienos 
pasenusios ir be vaikų pore
lės, kuri savo laiku versdamo
si prekyba susitaupė gražų 
turtelį. Nežiūrint kad .jis pir
miau buvo laisvamanis, “tė
vai” jau pasiekė to, kad da
bar klaupia prie jėzuito au
sies, išpažinties. O ligoje, jė
zuitas kaip tas pasakiškas an
gelas, budi prie jo pagalvės.

Kita stambi “žuvis” tai vie
nas našlys fabrikantas, kurį 
jėzuitai irgi labai mielai pa
sodintų šalia “dangiškojo tė
vo” j'ei tik jis savo rūdyjan- 
čius turtus čia žemėje pavestų 
jiems.

Karlais būva ir nepasiseki
mų. Mat, visgi jau ne vidur
amžiu laikai. Neseniai jie tu
rėjo beveik, taip sakant, už 
ausų, vieną turtingą ir jau 
senstelėjusį viengungį, kurį 
už jo turtus mane padaryti 
“šventuoju”. Bet šitam staiga 
išbudo pavėluota jaunystė ir 
jis įsigeidė vesti. Ir ką neda
rė ko nekalbėjo Čia jėzuitai, 
kad jo amžiuje vedybos, tai 
tikra gyvenimo katastrofa,— 
šis vistiek čiupo jauną moterį 
ir atrodo, dar sulauks įpėdi
nių.

Čia suminėtų faktų akyvaiz- 
doje, tie tautiečiai, kurie turi 
šiokių tokių sutaupą ir neturi 
giminių kam jas pavesti po 
savo gyvenimo, turėtų labai 
rimtai apsigalvoti. Jau kur 
kas geriau, padarant aktą pas 
notarą, pervesti visa tai, ku
riai nors kultūriniai organiza
cijai negu palikti, kad pasi
naudotų koks nors dykaduo
nis “tėvas”.

(Iš “Darbo”) Darbietis

PRISIMINIMAS

GEORGE LEKAS
Mirties sukaktis ir trumpa biografija 

Mirė gegužės 19 d., palaidotas 21-mą, 1955 m.

Velionis George liekas gimęs Lietuvoj, vasa
rio 13, 1877 m., Kadarų kaime, Papilio para])., 
Biržų apskr. Į šią šalį atvyko 1899 m. Per visą 
laiką gyveno Bostone. Buvo pažangus žmogus, 
mylėjo skaityt darbininkiškus laikraščius, skai
tė Laisve, Vilnį ir Liaudies Balsą. Tebūna jam 
lengva šios šalies žemelė, ilsėkis, broli.

šeimą. Taipgi pas Pauliną Ya- 
silionienę.

I. Klevinskas iš Scranton, 
Pa., lankėsi pas P. Yasilionie- 
nę ir pas mus.

Mr. Strakalas svečiavosi pas 
F. ii- A. žiburius ir kitus jo 
artimuosius per kelias savai
tes, o dabar ir vėl išvažiavo į 
Chicagą pas Mr. ir Mrs. Sta
kius, su kuriais jis ten gyvena.

Džiugu buvo juos visus ma
tyti. i

A. ir J. Navalinskai

E LIETUVOS

MIRUS

JURGIUI ZABLACKUI
CLEARWATER, FLA.

Mes reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Antaninai, dukrelei Adelei ir žentui Frank Pa
kalniškiams, sūnui Vytautui ir marčiai Natali
jai, taipgi anūkei Francine ir anūkui Peter.

Lai laikas, tas didis gydytojas užgydo Jūsų 
skaudžią žaizdą, o Jam amžinas poilsis ir ramy
bė.

Nick, Frances ir Niek J r. Pakalniškiai 
Antanas ir Anastazija šešelgiai

Jau 
mūsų 
mūsų

Jacob ir Eva Lekas, 
brolis ir brolienė.

Wollaston, Mass.

Svečiai iš Kinijos

NAUJOJI VILNIA.— 
pė Kinijos Liaudies Respubli
kos darbininkų ir inžinierių- 

atlie-
respublikos 

šiomis dienomis ap- 
žalgirio” gamyklą.

Gru

BINGHAMTON, N. Y
seniai nesimato žinių iš 
miesto—nežinia, kode i 
korespondentai taip su-
Ligoniais yra šie: Paul nies

Grinius, Mrs. E. Palioniene 
Mrs. A. Cherniene, 
vyga Kaminskienė. Sirgo ir 
ligoninę buvo išvežta Simonai

kurie gyvena New

žemaitiene paaukojo į Vil- 
fondą $5 ir atsinaujino 

prenumeratą^ Taipgi P. ir K. 
Mrs. Jed- Juozapaičiai ątsinaujino pren. 

au-

techninių darbuotojų, 
kančių praktiką 
įmonėse, 
lankė
Įmonės vyriausiasis technolo
gas O. Lukaševičius,
logai Pakarskis ir Masunovas 
papasakojo svečiams apie 
darbo ir gamybos organizavi
mą, supažindino juos su: nau
jos technikos ir priešakines 
technologijos taikymu gami
nant frezavimo stakles, atsa
kė j gausius klausimus.

hidrotechniniams tyrimams 
nutarta panaudoti elektrinius 
stiprintuvus, 
dirbtuvėse 
spaudimui
naujas prietaisas, 
konstruavo instituto 
tech nikos 
tas Antanas Nemūra.

Be to, instituto 
hidrodinaminiam 

tirti gaminamas 
kurį su- 
elektro-

fakulteto aspiran-

techno-

įvyko trys paskaitos. Ypač 
įdomiai buvo išklausyta gyd. 
K. Labanausko paskaita “Fi
zinė kultūra ir ilgaamžišku
mas” bei Europos čempiono 
A. Šociko pranešimas “Boksas 
TSR Sąjungoje”.

Z. Stankevičius

Onos Kalasinskienes sūnus 
Dar randasi ligoninė- 

Chekanauskienė; eina 
>et jos marti, Gene 
Katryna J.uozapaitie-

ne eina sveikyn. Ji vis turi 
skaudančią gerklę. Bet (lak-

je lev 
geryn.

kė, kad bus O. K. 
Yasilionienė irgi eina 
John Willius ir vėl 

Has į ligoninę; kaip 
man sakė jo žmona Ona. Mrs.

' Paulina

ui nėję. Ona Kalasinškienė 
sveiksta po didelių dviejų

Ji . yra namie.į operacijų.

pa-

Daug žmonių miršta
Pas mus miršta daug žmo

nių. Į 5 mėnesius mirė septy
ni lietuviai, 2 moterys ir 5 vy
rai. Sausio 25 d. mirė Mrs. 
Anna Kvetkauskiene - Kvet-

Dr. A. Kvetkausky 
68 metų amžiaus.

16 d. mire Helen Pi-
motina, 
Vasario 
san ch ik, 
52 m. amžiaus. Vas. 20 d. mi
re Edvardas Velžis, 31 m. Pa
starasis nusišovė. Buvo Antro
jo pasaulinio karo veteranas. 
Velionis paliko 5 mažus vai
kus ir jauną žmoną, ne lie
tuvę. Taipgi liūdinčius tėvus 
ir brolį. Vas. 27 d. mirė John 
Ivanauskas, 67 m. Buvo pa
vienis. Kovo 5 dieną mirė J. 
Plučas. 70 m. Buvo našlys. Jo 
laidotuvėmis rūpinosi L. ir U. 
Šimu liūnai ir O. Wil liūs.
buvo jiems gimine. Kovo
d. mirė Tavodoris Kasparavi- 
čia. 67 m. Paliko 2 sūnus, 1 
dukrą, Mrs. C. Cardona, taip-

Jis
25

Instituto laboratorijoje taip 
pat pradėti darbai, kuriuos 
Kauno mokslininkai atlieka 
Antalieptės ir Gondingos kai
mo elektrinių statytojams, 
į rengiamas mokymosi 
rius, skirtas studentų - 
t e c. h n i k ų u ž si ė m i m a m s.

Padėkite savo va j įninkama

Laisvės kaina $8.00 metams

se k to
li i dro-

K.

REAL ESTATE

kojo $5. Viso $J3. Buvo 
siųsta j Vilnies sėrininkų 
važiavimą su sveikųlimu.

Dabar jau yra renkamos 
aukos į Laisvės $15,000 fon
dą ant Moterų Klubo blankos. 
Prašomi esate prisidėti. Jau 
pasiunčiau $32.00. Aukojo: 
J. Vaičikauskas $10, Paul Gri
nius $10, A. ir J. Navalinskai 
$10 ir B. Zmitraitė $2.

Laukiame, kas kiti bus iš

Viešėjo mūsų mieste

su-

su

Walter Žukas lankėsi čia 
pas savo motiną Helen Žakie
nę ir tetas L. Čeponienę ir w>as

mies-

insti-

KAUNE komjaunimo 
to komiteto bei kūno kultūros 
ir sporto komiteto surengta
me sportiniame lektoriume jau

304 Dickinson St. Pirkti ar inves
tuoti. 12 kambarių, 2 vonios, karš
tas vanduo, šiluma. Ištaisytas alieji
nis pečius, vasarą ir žiemą. Naujai 
išmaliavota ir popieriuota. Tuščia. 
Tiktai $6750. G.. I. ar civilis.

RI. 6-9613 arba SU. 7-5666 
Philadelphia

(101-102)

Nauji Lietuvos hidro
technikų tyrinėjimai

Kati no politechnikos 
luto hidrotechnikos laborato

rijoje pradėtas naujas būsimų 
I Kauno HES įrengimu tyrimų 
(ciklas. Vadovaujant vyresnia
jam dėstytojui D. Palukaičiui, 
nagrinėjamas h idroelektrinės 
vandens nuopylų darbas. Hid-

1 :2() natūralaus 
is. Statomas

dydžio 
antras 
malto

riami remontiniai skląsčiai ir 
kitos vandens nuopylos dalys.

Pirmą kartą respublikoje

Atsakoming'iausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

PARCELS TO RUSSIA, Inc
Licensed /by U. S. S. R.

891 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. 
Tel. INgersoll *6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatomą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
Įstaiga atdara paprastom dienom nuo 0 iki 6 v. v. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 6 v. v.

WORCESTER, MASS

Kviečiam Visus i

* ❖
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LAISVĖS SKAITYTOJAI!
Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Per
Lietuvą ir į visus U.S.S.R. kraštus, 
kurio yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin 
validolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus 
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 
mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 
dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

imūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu , 
Mes užlaikome visus vaistus

*1 » i'
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Dienraščio Laisvės Paramai/

PIKNIKAIiV

Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Haverhill, Mass.
Gegužės 7 d. mirė Mrs. Mi

kalina C. Balkus-Jennings 43 
metų amžiaus. Gyveno po nu
meriu 256 Broadway. Ilgai 
sirgo ir mirė Hale ligonbutyj. 
Paliko dideliame nuliūdime 
savo tėvą Sam, motiną Marie 
Balkus, vyrą Gu>r M. Jen
nings, tris seseris: Mrs. Julia 
Ya k a vo n is Methuen, Mass., 
Mrs. Josephine Kulish ir Mrs. 
Helen Desrosiers — abi Ha- 
verhillyjc, ir brolį William, 
Methuen, Mass. Paliko ir dau
giau giminių. Palaidota su 
bažnytinėm ceremonijom ant 
lietuviškų kapinių, Bradford, 
M a ss.

Prie kapo kun. Antanas P. 
Baltrušiūnas pasimeldė.

Laidotuvių apeigas atliko 
graborius Čiurlionis, iš Law
rence, Mass. Po laidotuvių vi
si dalyviai buvo pakviesti į 
Lietuvių P. G. Klubą ir pavai
šinti valgiais ir gėrimais.

Lai būna lengva tau, Mika
lina, juoda žemelė, o liku
siems—užuojauta!

Darbininkė

kurie yra Laisvės 
ir geri rėmėjai. 

Balandžio 22 > d. mirė Peter 
Mikolajūnas, 33 m, buvęs An
trojo pasaulinio karo vetera
nas. Paliko nuliūdime tėvus. 
P. ir M. Mikolajūnus, dėdę 
Antaną ir jo šeimą, taipgi Po
vilą ir j'o šeimą. Velionis dar 
paliko sergančią seselę Anna 
Baką, kuri tuo tarpti' buvo li
goninėje ir brolio laidotuvėse 
negalėjo dalyvauti. Tik švo- 
geris Steve Baka dalyvavo. 
Dalyvavo daug žmonių ir bu
vo daug gėlių . vainikų. Reiš
kiame širdingą užuojautą mi
rusių artimiems.

Parvažiavo iš Floridos
Sugrįžo iš Floridos mūsų 

laikraščio rėmėjai, Mr. ir Mrs. 
Kaminskai ir sūnus John su 
žmona. Gaila, sako Jonas, kad 
mano žmona Anelė susirgo ir 
turėjo . būti gydytojo priežiū
roje. Seniai Kaminskai atsi
naujino Laisvę ir paaukojo $2 
į Laisves fondą, 
nė irgi sugrįžo,
mėnesį laiko St. Petersburge. 
Ji buvo išvažiavusi su dukra 
ir žentu Mr. ir Mrs. C. Van

nionius,

A. žemaitie- 
išbuvusi apie

OLYMPIA PARK
*4

Čia bus vasaros sezono atidarymo iškilme

Įvyks Gegužes-May 30

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene
Tenoras Sopranas

Bus skanių užkandžių, muzikos ir liaudies dainų 
programa, kurią patieks Aido Choras ir due.tistai 
Ona Dirveliene ir Jonas Sabaliauskas, vadovaujant 

mokytojui Jonui Dirvelių i.
Liet. Sūnų Draugija

Baltimore, Md.

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avenue
šauni Dainy Programa

Brockton-Montello, Mass.

liepos 1 July
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkes Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Ave. Woodside, Li. I.
Laisves Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje. .

3 pusi. Laisve (Liberty), šeštad., Gegužės (May) 26, 1956



New Yorko
spaudoje

Ginčai tarp armijos, laivy
no ir aviacijos aukštųjų vadų, 
ginčai dėl ginklų ir kokie tin
kamesni, New Yorko spaudo- 

. je atsispindi įvairiais būdais.
Daįlyž News sako :
Apgailėtina, kad mūsų ka

riniai vadai eikvoja energiją 
ir laiką kovoje tarpusavyje, 
tuo tarpu, kai toks pavojus 
gręsia mūsų kraštui iš lauko ir 
iš vidujinių priešų ....

Times sako:
Mes norime iš mūsų karinių 

vadų daugiau atsakomingumo, 
rimtumo ir bešališkumo ....

Herald-Tribune sako:
Tie vaidai ir skandalai 

daro garbės mūsų šaliai, 
gu yra nesutikimų, kokie
klai geresni, juos galima iš
rišti be viešų ginčų.

Daily Worker, betgi, nuro
do dalyką, ko joks kitas laik
raštis nemini:

Užkulisuose tų vaidų stovi 
ekonominiai interesai. Kari
ninkai kalba už įvairias fab
rikantų grupes, kurios 
tarpusavyje dėl riebių 
traktų.

Rašytoju if dailininkų 
įdomios diskusijos

Penktadienį, gegužės 25 d. 
Art of Today galerijoj, Great 
Northern viešbutyje, įvyko 
įdomios dailininkų ir rašytojų 
diskusijos. Disk risnoti Ameri
kos mono ii- literatūros klausi
mai,
dailininkas Hugo Gellert

Šiandien Liet. Kultūrinio
Centro vakariene

Du kraštutiniai kataliku 
leidiniai išeina New Yorke

SERGA NEW YORK

ne- 
Jei- 
gin-

pešasi
kon-

i y

NAUJA RAKETIERIŠKA 
ORGANIZCIJA

Reakciniai pabėgėliai ir 
talkininkai New Yorke suor
ganizavo naują organizaciją, 
pavadintą “American Friends 
of the Captive Nations”. Ji 
sieksianti Amerikos dolerių 
pagalba “išlaisvinti” Tarybų 
Sąjungos ir visų Rytinės Eu
ropos kraštų tautas.

Brockton, Mass

Sunkiai susirgo K. Naktinis. 
Išvežtas j Mount Sinai Hospi
tal, 100 St. ir 5th Ave., New 
Yorke.

HELP WANTED—FEMALE

šį vakarą, gegužės 26 d., Bet jeigu kai kam bus per 
susirinksimo į Lietuvių Kultu- anksti, tai ir vėliau atsilankęs 
rinio Centro įstaigą vakario- galės pasivaišinti. Rot geriau- 
niauti; , - šia visiems laiku ir bendrai

Gaspadorius Brazauskas ir į vaišintis.
Dalyvavo Mike Gold, Į direktoriai per visą savaitę

ir ei-; ruošėsi, kai)) geriausia, sve- 
| čius priimti ir skaniausia pa

vyks-į vaišinti. Ir visas vaišinimas 
bus tik $2.00 asmeniui.

Prašome visus ir visas susi
rinkti laiku. Vakarienė bus 

j duodama lygiai 6:30 vakare.

Tie, kurie dar neturite va
karienei bilietų, taipgi galėsi
te gauti ir tą pati vakarą įsi-

Toje galerijoje dabar 
ta dailininko Hendriko 
temkampo kūrinių, paroda. 
Tas pažangus dailininkas mi
rė 10 motų atgal. Memoriali
nę parodą jam surengė drau
gai dailininkai.

Prašome visus ir visas da
lyvauti ir prisidėti su parama 
kultūrinei Įstaigai..

LBN Valdyba

DeGalindezo nužudymo 
į pėdsakai veda linkui 
diktatoriaus Trujillo

Policija ir FBI dar vis 
surado nusikaltėlio, kuris

i mušė ir kur nors paslėpė li
berališką Columbia universi
teto profesorių DeGalindezą. 
Bet visi pėdsakai veda link

ne. 
už

Republic visokiais būdais bando

Domininku respublikos dikta- f.... n , . . si i e i k i a u z i a i.tomus Trujillo, kurio prieši
ninku DeGalindezas buvo.

Iš Kubos ateina žinios, kad 
ten vienas Domininkų pilietis 
prisipažino, kad jam buvo pa
siūlyta net 100,000 dolerių, 
jeigu jis apsiimtų nuvykti į 

j New Yorką ir nužudyti prof. 
DeGalindezą. Jis atsisakė tai 
daryti. Tas Domininkų pilie-

I tis, Soler, sako, kad Arnal- 
Į do Marquiz Martinez, dikta- 

jam

' Pirmadienį sukanka 100 die- 
' nų, kaip Long Islande prasi- 
i dėjo streikas Republic aviaci
jos dirbtuvėse. Streikuoja arti 

10,000 darbininkų, bet bosai 
teigia, kad apie ketvirtadalis 
darbininkų jau grįžo darban. 
Unija aiškina, kad dauguma 
dirbančių yra ne grįžę strei- 
kieriai, o naujai pasamdyti

Kompanija dabar deda di
deles. pastangas streiką pa
laužti. Privatiniai laiškai siun
tinėjami streikieriams, kuriuo
se aiškinama, kad nėra vilties 
streiką laimėti. Dideli pilno 
puslapio garsinimai talpinami 
Long Islando laikraščiuose, 
kuriuose kompanija aiškina,

. i uu ivicii uui/j iu«iPrašome jsitėmyti piknikus, kūne | . rr
bus Lietuvių'Tautiško Namo Parke: ' tOl lauš 11 U,11110 žmogus,

30-tą 
Draugovės
3-čią
6-tos Kuopos
10-tą

Gegužės-May 
Liet. Taut. Namo 

Birželio-June 
Literatūros Draugijos 

Birželio-June
Svetimtaučių Labanys 

Birželio-June 17-tą 
Moterų Apšvietos Kliubo 

Birželio-June 24-tą 
Cambridge Lietuvių Kliubo 

Liepos-July 1-mą 
Laisvės Metinis Piknikas 

Liepos-July 15-tą 
Vienybės Draugystės 

Liepos-July 22-rą 
Svetimtaučių Labanys 

Liepos-July 29-tą 
So. Bostono 3-čios Kuopos 

Rugpjūčio-August 5-tą 
L.D.S. 67-tos Kuopos 

Rugpjūčio-August 12-tą 
L.L.D. 6-tos Kuopos 

Rugpjūčio-August 19-tą 
So. Bostono Am. Piliečių Kliubas 

Rugpjūčio-August 26-tą 
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio 

Rugsėjo-Sept. 3 ir 4 
Liuosybės Choro Piknikas 

Kad atsiminti aukščiau nurodytus 
piknikus, tai pasižymėkite į savo 
kalendorių.

Geo. Simaitis

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
kultūrinį palikimą, sukurtą 
per šimtus metų.

Bet ką gi parodė tikrovė?
Rusijoje, kuri buvo pirma, 

perėjusi į proletariato rankas, 
visoks kultūrinis palikimas 
buvo stropiai išsaugotas.

Kuriam teko būti Leningra
do Armitaže arba Trejakovo 
Galerijoje Maskvoje, tas pui
kiai žino, jog yra taip.

Ten sudėti ne tik rusų kla
sikų darbai, o ir'kitų šalių: 
Leonardo 
Angelo, 
francūzų, 
kiečių ir
dailininkų darbai.

da Vinči, Michael
Rafaello, anglų, 

holandų, lenkų, vo- 
kitų šalių senovės

Tas pats daroma ir Lietu
voje: saugomas kiekvienas da
lykas, turįs meniškos ar isto
rinės vertės, nežiūrint, koks 
jis bebūtų: religiškas ar pa
saulietiškas.

RADIO CITY MUSIC HALL ^±1“ 

"■HOWANI JUNCTION” 
starring

AVA OARDNBIt • STRWART GRANGER 
with BILL. TRAVIRS • ABRAHAM SOFAER 

In On.m.J«^. and Calar • An M-G-M Pktur* 
.nd SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

kad streikieriai yra tik “suve
džioti”.

Kaij) žinia, streiko pradžio
je 100 dienų atgal policija jė
ga blaškė masines pikieto li
nijas, buvo sužeistų ir suim
tų. Kompanija tikėjosi, kad

Dallase, Texase, neseniai 
pasibaigė katalikų spaudos at
stovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo katalikiškos spau
dos redaktoriai, leidėjai ir 
bendradarbiai — pasauliečiai 
lygiai, kaip kunigai ir vienuo
liai. Vienas kalbėtojas nuro-* 
dė, kad katalikų spauda toli 
nėra vienlytė — joje yra įvai
rių linkmių.

Kaipo pavyzdi jis parodė 
du New Yorko katalikiškus 
leidinius, kurie stovi labai to
li nuo viens kito: Brooklyno 
katalikišką dienraštį “The Ta
blet” ir savaitraštį “Catholic 
Worker”.

“The Tablet” yra beveik 
pro-fašistinis laikraštis, stos
iantis už m ak artistus, smer
kiantis kiekvieną liberali.škes- 
nę ir ' pažangesnę mintį. 
“Catholic Worker”, kurį
daguoja poetė Dorothy Day 
yra pacifistiniai liberalinis re
liginis laikraštis, kuris net ne
sidrovi laiks nuo laiko pasa
kyti gerą žodį apie komunis
tus ir juos užstoti.

Lankymo valandos antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
7:30 vakarais, o sekmadie
niais nuo 2 iki 3 po pietų.

Jau buvo minėta, kad Pet
ras Grabauskas išėjo Į ligoni
nę. Dabai* jau nustatyta jo 
buvimo vieta ir lankymo va
landos. Lankyti galima ant
radieniais, ketvirtadieniais, 
sekmadieniais ii* šventadie
niais nuo 2:30 iki 4:30. Penk
tadieniais nuo 7 iki 8:30. Ran
dasi Ward 4-A, Room 46-A.

Antrašas: Tri boro Hospital, 
Parsons Blvd., Queens 32, 
New York.

PRANEŠIMAI
O 

re-

Namą darbininkė. Guolis violoje. 
Gera valytoja. Nora skalbimo ar vi
rimo. Nuosavas kambarys. Vėliausi 
paliudijimai. Malonus darbas. Galin
ti apleisti miestų vasaros molu. 1962 
—651h St, B’klyn. BE. 2-5865.

(100-103)

Namų darbin'inke. Paprasta virėja. 
Guolis vietoje, nuosavas kambarys, 
privatiški namai Atlantic Beach. Vi
si įtaisymai. $50 j savaite, šaukite 
1-4 v. dienų OX, 5-1567.

(101-104)

Virėja—Abelnas namų darbas. Guo
lis vietoje. Nuosavas kambarys ir 
vonia. Patyrusi su vaikais, turimo ir 
kitus nuolatinius darbininkus. Vė
liausi paliudijimai. Larchmont.

TE. 4-4601
(101-104)

HELP WANTED-MALE

padarė tą siūlymą.
DeGalindez buvo vidurke

lio liberalas. Jis gyveno New 
I Yorke kaip tremtinys ir prie 
1 kiekvienos progos demaskavo 
žiaurią diktatūrą, kuri viešpa
tauja mažiukėje Domininkų 
respublikoje.

Teatruose
Tuo tarpu, kai Contempo

rary teatras scenoje stato 
Gorkio veikalą “Giliosios Gel
mės”, 55th St. kino-teatras ro
do jo filmą “Gorkio Vaikys
tė”. Tai pirma dalis didžio 
trilypio filmo apie Gorkio jau
nystę.

Rusiško teatro ir filmų ben
drai dabar apstu New Yorke. 
Art kino-teatras rodo “Bori
sas Gbdunovas” ir Paris kino- 
teatras dar rodo tarybinį fil
mą “Romeo 
4th St. teatras 
“Dėdė Vania”, 
kalą.

ir Džiu 
scenoje 
Čechovo

stato 
vei-

:JĮI

Vienas kitas
kė, kad naujas Rossanos Po- 
destos filmas “Rosana” pilnas 
“primityviškos aistros” ir “ga
lingos audringos žemiškos mei
lės”, bet publika nesiskubina 
tą filmą matyti ir jis, kaip 
atrodo, nesudarys didelio įs
pūdžio. Rossana Podesta, kuri 
kartu su J. šernu* vaidino fil
me “Helena iš Trojos”, 
grožį, turi gerą figūrą, 
žymiai mažiau talento, 
kiti kritikai.

kritikas paša-

turi 
bet 

sako

* # *

Dauguma Loew 
teatrų dabar rodo 
the Great”. Tarp
kų didžių istorinių filmų tai 
vienas iš geriausių.

kinotinklo
“Alexander 
spektakliš-

BERLING SCHOOL
Mokykitės prie saldainių padary

mo, tortų ir dekoravimo. Taipgi 
parduodame tortų dekoracijas. 
Galite ateiti rytais-, popiet ar va
karais.
1465—3rd Ave., N.Y.C. RE. 4-5475

4 pusi. Laisvi (Liberty), šeštad., Gegužes (May) 26, 1956

gai nesitęs, bet ji apsivylė.
Praeitą savaitę unija pada

rė naują siūlymą pasitenkinti 
9 centų pakėlimu per valan
dą. Bet Republic tą siūlymą 
atmetė. Matyti, kad kompani
ja dar bando padarytį vieną 
“generalinę ofensyvą” m ban
dyti streiką palaužti. Bet ma
šinistų unija, prie kurios strei- 
kieriai priklauso, sako, kad 
jie laikysis.

BROCKTON, MASS.
Antras metinis piknikas, įvyks 

birželio 3 d., Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd. Ren
gia LLD 6 kp. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus visko, ko tik piknikui reikia. 
Prašome visų piknikų mylėtojų daly
vauti piknike. Komitetas. (103-106)

35,000 “SALK SHOTS”

Liet. Į 
Rd.

Refrigeration Mechanics. Darbas 
prie įvedimo prekybinių šaldytuvų, 
oro vėdinimo aparatų, taipgi ir prie 
pataisymo. Patyrę. Nuolatinis dar
bas. Su auto. Praneškite savo am
žių. maždaug algą ir patyrimą, taip
gi paliudijimus. ( V. 5-3366.

(102-106)

SLAUGft, R. N.
Naktiniam Darbui

Maži Gydymosi Namai

Ulster 1-6300
(103-106)

Dr. 
kad

$!5fOO© Fondas;y»;

Sveikatos komisijonierė 
Baumagartner praneša, 
New Yorke vaikų skiepijimas 
Saiko vaistais nuo polio veda
mas labai sistematiškai. Kas ! 
savaitė įskiepijama 35,000 
vaikų. Jau iki šiol esą įskie-i 

j-pyta 827,914 vaikų, arba’ 
'apie 47 procentai visų vaikų. 
Kaip žinia, New Yorke turi
me tarpe šešių mėnesių ir 15 
metų vaikų 1,770,000.

BROCKTON, MASS.

Pirmas metinis piknikas, 
Taut. Namo Parke, Keswick 
Rengia Liet. Taut. Namo Draugovė,
gegužės 30, pradžia 1 vai. dieną. 
Bus valgių, gėrimų, muzika. Se
niai jau matėmės, sueisime, draugiš
kai pasikalbėsime. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Komitetas. (101-103)

BUSINESS OPPORTUNITIES

(Tąsa nuo 1-mo puslanio)
tis, P. E. Čoreškai, J. Zinkus, J. O. Vilimaiciai, J. Vai
tas, P. Saclwich, J. Laheika, S* Vaivudienė. J. Žemaitis, 
75c., ir F. Gricius, 50c.

A. S., Elizabeth, N. J., pridavė blanką ir $87.00 pi
nigais. Aukojo:

V. Damašaitis __________ ____
A. Gudaitis, Green Island, N. J. -
M. Rudžionis___________ .____
Vincė Grozan, iš Floridos — __
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J

_ $40.00 
__ 10-00 

10.00 
10.00

5.00
5.00

$25.00
___ 25.00
___ 15.00

MOKYTOJAI 
UŽPROTESTAVO

Miesto Apšvietos Taryba 
rimtai kalbėjo apie pakėlimą 
algų — pirmoje vietoje sau, o 
paskui mokytojams. Taryba 
kalbėjo apie pridėjimą moky
klų viršininkams nuo $1,400 
iki $1,850 per metus, o eili
niams mokytojams tik nuo 
$100 iki $400. Mokytojų or
ganizacijos griežtai užprotes
tavo prieš tokią neteisybę ir 
privertė Tarybą visą klausimą 
atidėti.

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

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

(99-105)

Namų darbininkė*. Guolis vietoje, na
mai užmiestyj. Valymas, paprastas 
virimas, prižiūrėjimas vaikų. Gori 
namai.

RO. 4-0122
(103-106)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Paprastas virimas, nuosavas kamba
rys, oro vėdinimo sistema; nauji na
mai Long Island’e. Visi įtaisymai. 
Geri namai, gera alga. Paprastom 
dienom. SL. 6-1500.

(103-106)

šeimyniškas bizriis — Bar ir Grill, I 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
banketams salė; įsteigta 9 m., iš
taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai. 
Pageidaujama pin'igais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki 6 v. vak.
(101-103)

Namų darbininkė. Abelnas darbas, 
paprastas virimas, valymas. Guolis 
vietoje, nuosavas kambarys ir vo-*^ 
nia. Nuolatinis darbas, namai už-’ 
miestyje. Gera alga. Po 6 v. vak.
CE. 9-4343.

(103-106)

Delicatessen. Ideališka šeimai. 4 
metų lease. $10,000. Valhalla, N. Y. 
White Plains 9-7394. Taipgi skam
binkite WH. 8-9741.

Namų darbininkė. Geri namai, va
lymas. virimas. Guolis vietoje. Pri
vatiški namai. 2 vaikai lankanti 
mokyklą, nuolatinis darbas, draugiš
kuose namuose. FA. 7-8600. 9-5:30 
valandomis

(103-106)

(101-107) MALE and FEMALE

City Center teatras, kurį iš
laiko miestas, praeitais me
tais turėjo $10,254 nuostolių. 
Tie nuostoliai padengiami iš 
miesto iždo.

Delicatessen ir pieniniai valgiai. Ge
rai įsteitgas biznis. Turime parduo
ti iš priežasties mirties šeimoje. 
Pirkite tiesiai nuo savininko. įsteig
ta 10 metų. Ideališka Šeimai.
WE. 9-4149; WH. 6-5635, po 7 v., v.

(101-104)

VYRAI-MOTERYS
Aukokite Savo Kraują

Egzaminavimo gydytojas turi ras
ti jus tinkamus sveikatoje.

Kraujo autokotojai bus užmokami
Kreipkitės pirm, iki .šešt. kasdien 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

340 — Second Ave., N. Y.C.

__ 2.00
__ 2.00
__ 2.00
__ 2.00

$25.00 Prietdių Klubas
St. ir Mary Moison, Miami, Fla.-----
H. Williamson, Huntington, N. Y.
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y, __

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
P. Šlajus, Ecklvstone, Pa ______________ $10.00
A. J. Orlen, Webster, N* Y.“____________  10-00
Paul Bernitonis, Cassville, N. Y.__________ 2.00
J. Matukas, Gardner, Mass._______
J. Kazlauskas, San Francisco, Calif. _
J. Lazauskas, B’klyn, N- Y.-----------
B. ir G., Brooklyn, N. Y; ________
A. Manviela, Pittsburgh, Pa-----------
Iš anksčiau gauta $3,578.37. Dabar įplaukė $384.00. 

Viso gauta $3,962.37. Dar reikia $11,037.63.
Dėkojame visiems pasidarbavusiems fondo sukėli

mui. ir visiems aukojusiems tam reikalui. Prašome visų 
apšvįetą branginančių žmonių be ■ atidėliojimo prisidėti 
prie fondo. •* '

v Laisves Administracija

TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ
30 Dienų Veltui Naudoti 

Skambinkite dėl nemokančiai demonstra
cijos jūsų namuose.

SINGER — perbudavojame 
CONSOLE ar PORTABLE

AC—DC su nauju motoru, taip kaip 
______ iliustruota.

TIK

Maži rankpinigiai 
$1.25 j savaitę 

Motoro garant. 1 metai 
Mašinos garant 10 m.

Naujos 
Mašinos 

$239.50
KREIPK ITftS 

bile dieną ar vakarą 
— 24 vai. patarnavi
mas, 5 Boroughs ir 

New York City 
NE. 9-5217

Amera Appliance

Su kiekvienu pirkimu
HASSOCK

Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Corp., 90-12

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

DOVANAI

Roosevelt Ave., Queens

Seniausia Camera Krautuvė Bay
ridge. Prisiruoškite nusifotografa- 
vimui vasaros metu. Turime Ca
meras, filmų, ir padarome fotogra
fijas. Autorizuotas agentas dėl Bell 
ir Howell, Kodak, Graflex.

SHORE ROAD FOTOSHOP 
8527—3rd Ave. (arti 86th St.) 
Brooklyn BE. 8-^570

THE UGLY DUCKLING
DANISH-AMERICAN 

RESTAURACIJA
Pietūs Cocktails, Vakarienė. Da

niška Sriuba su alum. Atskiras 
prieskonių bufetas. Kepta Antis.

82 W. 3rd St., GR. 5-0322
Šešt.-Sekm, 1—10 v. v.

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

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

Adenoid, Rash.
ALLERGY TESTING LAB.

Herman Hirshfield, Dir.
138. E. 58 St., kamp. Lexington 

Eldorado 5-3137

4-M"*********************±

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUTAUSKAS)

Slaugės, RN’s. Taipgi laisniuotos 
Practicals, O. R. slaugės. Puiki alga, 
■geros valandos. Pritaikome gyveni
mui vietas, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: Eva Roberts, R. N., Ve
dėja. OR. 7-2800.

(100-106)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc**oc*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

Vedusios Poros. Guolis vietoje. Na
mų darbininkai. Virėjai ir patar 
nautojai. Pageidaujami vyrai, kurie 
gali vairuoti mašinas. Puikūs na
mai, gera alga, šaukite

Mr. Ancona. EL. 5-3227
(101-104)

REAL ESTATE

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, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ mai
sto, drabužių siuntinius žemomis kainomis ir apmokėtu 
muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ 
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį 
,su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiką 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

Rakandų apmušinėjimo, rakandų ir 
spintų išdirbystės 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, 43-58 162nd St. 
IN. 1-9800. Flushing.

(102-105)

MILŽINIŠKAS GARADŽIUS
Miesto planavimo komisija 

užgyrė pastatymą garadžiaus 
ant 8th Avė. tarpe 53rd ir 
54th Sts., Manhattane. Į ga- 
radžių sutilps 469 automobi* 
liai, o pastatymas kaštuos 
$1,200,000. Manoma, kad ga- 
radžius iš rendų, gerai mokė
sis.

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea Do rys

Su ai’ be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

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




