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Socialistų laikraštis apie 
Italijos rinkimų rezultatus

“Glos Ludowy” redaktorius 
T. Dombrovskis nužudytas i

Eisenhoweris pasirengęs 
“smarkiai kampanijai”...

New Yorkas. — Du mas-, savaites Lenkijoje ir tame 
kunti žudikai įsiveržė ket- 
virtad. vakare į Polonia 
klubą E. Side, 219 Second 
Ave ir nušovė pažangų len
kų laikraštininką Thomasą 
Dom brow 
dowy”

’iJlHI'MIcl I 11 1 V t l > I - T) r •1*1., , Koma. — Socialistu or-lamoKas Dr. Jesus ; u ;’ ganas Avanti ( Pir- 
yra anti-fašistas. į ni.V^”) ?<tko, kad reakcija 

ušipažinęs su bai-1 Diri mažai pamato džiaug- 
buiiimi Dominiko-i tis Italijos rinkimu rezul- 
koje. parašė apieĮtatais. Rinkimai vyko į 

smerkiančią tos i miestų savivaldybes ir taip- 
lašistinį diktato- gi j provincijų (sričių) ta

rybas. 1953 metais parla- 
Pa- i mentiniuose rinkimuose 
; .(komunistai ir kairieji so

cialistai gavo 35.4 proc., o 
dabar rinkimuose į provin
cines tarybas 35.1 proc., ki
taip sakante, jų balsai su
mažėjo ant trijų dešimta
dalių vieno procento, tai y- 
ra, mažiau negu procento 
trečdaliu.

Į provincijų tarybas ko
munistai ir socialistai bu
vo išstatę bendrus sąrašus. 
Bet miestų savivaldybių 
rinkimuose komunistai ir 
Nėrinio socialistai ėjo at
skirai. Ten komunistai pra
rado maždaug 10 proc. bal
sų, bet socialistai apie 
tiek laimėjo.

“Avanti” sako, kad tai 
tam tikras nošimtis darbo 
žmonių, nusivylę komunis
tų taktika, perėjo pas kai
riuosius socialistus, kurie 
vis vien palaiko bendrą 
frontą su komunistais.

Vyriausiais pralaimėto
jais Italijos rinkimuose bu
vo neo-fašistai ir monar
ch istai, kurie dabar kartu
turi tik apie 11 proc., tuo bandymas atbauginti neg- 
tarpu, kai anksčiau furėjo rus nuo autobusų boikoto.

daviniu apie Dr. Galin- 
žuvimą. Sako, kad jis

Įviliotas i dominikonų 
»ini laivą ir gyvas įmes- 
o katilą — sudegintas.

15 proc. Daugiausia lai
mėjo centro pasaulietiškos 
partijos, bet ne krikščio
nys demokratai. Tos pasau
lietiškos partijos yra libe
ralai, respublikiečiai ir so
cialdemokratai, Saragato 
vadovaujama partija, ku
ri atskilo nuo Socialistų 
partijos. Toje Socialdemo
kratų partijoje dabar, yra 
sparnas, kuris agituoja už 
bendra frontą su Nennįo 
socialistais.

“Gloss Lu- 
(Liaudies Balso”) 

redaktorių iš Detroito, kur 
tas savaitraštis leidžiamas. 
Jie taipgi pavojingai sužei 
dė Franką Grodzkį iš Mas- 
petho ir Walter 
Ne war ko.

Polonia klube 
vyko sutikimo
grupei lenkų turistų, 
rie ta diena francūzų lai- 
VU 
ropos.

Nogą iš

istiniai gongs- 
mūsužiauriai siautėja

visai neseniai kai 
toriai nakties metu 
Avėjo užpylė cho r

me jam 
venimui. 
daryta ? 
rašė ir

kurie 
mies-

(Victor

regėjimą visam gy
li ž ką tai buvo pa- 
Už tai. kad Riesel 
>er radiją kalbėjo

kuriu genį 
ubo unijose!

.\a, o k<‘t\i»taui 
gongsteriai užmušė 
ninka Dombroxski

linkti

Tautininkų Dirva kelia to
kį klausimą: Ar nereikėtų se
kamame SLA seime to Susi
vienijimo iždininku palikti ne 
N. Gugionę 
mu išrinkta

narių referendn- 
o Trečioką?

kad tautininkai 
mosis ką nors panašaus dary
ti, nes juk .jie yra tie patys 
“galijotai”, kurie 1926 metais 
padarė pučą Lietuvoje ir tą 
pučą dar iš šiandien tebegar-

O visgi man atrodo, kad jie 
SLA seime savo užmačių ne
praveš — dar per trumpos jų

.N a, 
o tai

tai birželis jau čia pat, 
eiškia vasarą.
a pasakyti, kad pava

saris pas miis buvo šaltokas 
ii drėgnas. Bet vasarą už

Kaip juos padaryti sėkmin-

os m ti
ku r pik-

nikai ruošiami.
Mums labai svarbu, kad go

tai pavyktu spaudos naudai 
ruošiami piknikai.

1 Vilnietis S. J. Jokubka — 
“uolus senų laikraščių ir knygų 
rinkėjas. Jis turi jau ne vie
ną rietuvę senų lietuviškų 
knygų ir žurnalų. Tr karts iš 

• karto Jokubka, pavartinėjęs 
juos, parankiojęs medžiagos, 
parašo straipsnelius į Vilnį.

Praėjusį ketvirtadienį jis, 
be kitko, rašo apie “Gazietą 
Lietuvišką”, kurią 1879 me- 

|Į tais buvo pradėjęs leisti Mi
kas Tvarauskas. Nežiūrint vi- 

■Į* Sų silpnybių, “Gazreta Lietu
viška” buvo pirmas lietuvis-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Sirijos, smarkiai 
Saugumo tarybai 
britu rezoliuciją,

Jungtinės Tautos. — A- 
rabų kraštų delegacijos, y- 
patingai 
atakavo 
patiektą
kad pagirti Hammarskjol- 
do kelionės pastangas.

Washingtonas. — Aukš
čiausio teismo teisėjas W. 
O. Douglas įsakė sumažin
ti teisiamo komunisto S. 
Šteino kaucija nuo $40,000 
iki $10,000.

Tallahassee, Fla. — Poli
cija suėmė vietinio NAACP

K. Steele. Jis kaltinamas 
pravažiavime pro raudoną 
šviesą, bet tikra priežastis, 
sako negrai, yra policijos

Palestinoje surado senus raštus, 
kalbančius apie užkastus turtus

Jeruzalė. — Prie Negy- 
, vosios jūros, Izraelio ~ ir 
Jordano pasienio srityje, 
mokslininkai surado 2,000 
metu senumo rankraščius, 
rašytus hebrajų kalboje. 
Tie rankraščiai išliko, nes 
jie ant plono vario išraižy
ti. Juose kalbama apie

buvo

bėjo, vė- 
J. šliupu 
“Uniją”.

kas laikraštis Amerikoje.
M. Tvarauskas buvo sulen

kėjęs, jo laikraštukas 
labai silpnas ir neilgai teko
jam gyvuoti. O visgi man Tva
rauskas—įdomus žmogus. Jis 
kišo į tą laikraštuką paskuti
nį savo centą;

M. Tvarauskas, 
linu Jeido kartu su 
kitą laikraštuką,
Nieko gero ir iš to neišėjo. 
'Tačiau J. Šliupas vėliau pasa
kojo, kad jam visa tai ėjo 
naudon, nes jis pramoko 
rinkti raides ir ant presuko 
spausdinti. Tai šliupui padė
jo išleisti “Lietuviškąjį Bal
są”, kuris buvo kur kas geres
nis už Tvarausko leistus laik
raščius.

Apie tai kadaise man teko 
daug skaityti ir po to para
šyti “šviesai” ilgesnį raštą.

kažkokius didelius turtus, 
net 200 tonų sidabro ir auk
so, kuris esąs užkastas 
Hebrano ir Nablus srityje. 
Tos sritys randasi Jorda
no teritorijoje.

Bet rastieji dokumentai 
kalba apie dar vieną doku
mentą, kuris esąs kitur 
užkastas ir kuris turis de- 
tališkesnius įrodymus.

Mokslininkai mano, kad 
turtų neteks surasti. Vie
nas dalykas, gal niekad ne
pasiseks surasti tą trečią 
dokumentą. Antra, Pales
tinos paviršius žymiai pa
sikeitė nuo to laiko (2,- 
000 m.), taip, kad visokie 
ženklai, apie kuriuos kal
bama, gali nebeegzistuoti. 
Trečia, visas dalykas gali 
būti tik legenda, nes Arti
muosiuose Rytuose visuo
met buvo daug padavimų 
apie užkastus slaptus tu r-, 
tu s.

Viena. — Čia skleidžiami 
gandai, kad Vengrijoje vėl 
suimtas kardinolas Minds- 
zenty.

Mūsų laikraščio vajus dėl 
sukėlimo $15,000 sunkiai ko
pia aukštyn*

ORAS NEW YORKE
Vėsiau, mažiau drėgnu

mo ore.

tuo metu 
banketas 

ku-

Li berte“ grįžo iš Eu- 
viešėjo kelias

sutikimo bankete kartu su 
pažįstamais, giminėmis ir 
draugais linksminosi, dali
nosi įspūdžiais.

Kuomet žudikai įsiveržė, 
jie įsakė visiems sustoti 
prie sienos. Iš pirmų pra
nešimų neaišku, ar kas 
nors bandė Jiems pasiprie
šinti.

Thomas Dom browsky 
buvo 40 metų amžiaus, šio
je šalyje gimęs žurnalis 
tas, kuris buvo plačiai ži
nomas lenkų ir bendrai a- 
merikiečių tarpe.

Pranešama, kad F. G rod 
zkis mirė ligoninėje penk
tadienio rytą.

Dar vienas vizitas
Italijos premjeras 
irgi vyks Maskvon

— čia beveik tik-, nesi. Tarybinis ambasado-
Tarybų Sąjunga
premjerą Segnį ir

reikalu ministrą
apsilankyti Mask-

P.usiau oficialus už-
reikalu ministeri-

” sako, 
būtų

Roma, 
ra, kad

užsienio
Martino 
voje.
sienio
jos organas “Esteri
kad toks kvietimas 
priimtas.

Du laikraščiai, Turino 
konservatyvė “La Stampa” 
ir kairiečiu “Paese Sera” 
sako, kad nėra abejones, 
jog Segnio ir Martino vizi
tas Maskvon įvyks dar šią 
vasarą, gal rugpjūčio me-

rius Bogomolovas pasku
tinėmis savaitėmis keletą 
kartu matėsi su ministru 
Martino ir su juomi tarėsi 
visokiais klausimais, vy
riausiai planuojamo vizito.

Jeigu Italijos premjeras 
apsilankytų Maskvoje, tai 
jis, kaip paprastai daroma 
tokiais atsitikimais, pa
kviestų tarybinį premjerą 
Romon. Toks. Bulganino 
(o gal ir Chruščiovo) vi
zitas įvyktų jau ne šią va
sarą, sekančią.

Kinija pasiūlė atnaujinti 
derybas apie Korė ją,--nori 
atsteigti paliaubų galias

Pekinas. — Liaudies Ki
nija pasiūlė, kad Amerika 
ir Pietų Korėja (kurios 
Korėjoje veikia kaip “Jung
tinių Tautų pusė”) ir Kini
ja ir šiaurės Korėja iš ki
tos pusės, atidarytų dery
bas, kad atsteigti paliaubų 
komisijų galią. Kaip yra 
žinoma, amerikiečiai ir 
Rhee pareikalavo iš Jung
tinių Tautų neutrališkų ko
misijų kraustytis iš Pietų 
Korėjos. Į tas komisijas, a- 
part ■ atstovų iš Švedijos, 
Švecarijos ir Indijos, įeina 
ir atstovai iš Lenkijos ir 
Čekoslovakijos.

Amerikiečiai teigia, kad 
Šiaurės Korėja įsigijo 400 
naujų karinių orlaivių ir 
tuomi laužo paliaubų su
tartį. Bet Šiaurės Korėja 
paneigia kaltinimą ir dargi 
sako, kad šią vasarą ji su
mažins savo armiją ant 80,- 
000 vyrų.

Šiaurės -Korėja taipgi 
reikalauja, kad visos užsie-

nio jėgos būtų ištrauktos 
iš Korėjos. Kinai jau pali
ko Šiaurės Korėją, bet a- 
merikiečiai liekasi Pietuose.

Londonas. — Darbietis 
George Thompson parla
mente sakė, kad valdžia 
turėtų sulaikyti orgijas, su 
šampanu, kurias praveda 
aristokratinis jaunimas. 
Vienoje tokioje orgijoje 
dalyvavo Kento kunigaikš
tis, karalienės pusbrolis. 
Jis tapo suimtas girtas, bet 
greit paleistas.

KEFAUVERIS APIE
ADLAI STEVENSONĄ

Los Angeles. —Estes Ke- 
fauveris sako, kad Flori
doje Stevensonas visaip 
bandė prisigerinti prie ra
sistinių elementų, kad jis 
beveik atvirai gyrė rasinę 
segregaciją. “Visokie Tal- 
madge tipo rasistai buvo 
už Stevensoną ir prieš ma
ne bei civlines teises,” sa
kė Kefauveris.

Washingtonas. — Prezi-1 aš visai pamirščiau, kad 
dentas Eisenhoweris kai-1 turėjau širdies ataką,” sa- 
bėjo suvažiavime organiza- kė Eisenhoweris. 
cijos, kuri vadinasi “Pilie
čiai už Eisenhoweri.” Tai 
organizacija, kuri neva be- 
partinė, neva neturi bend
ro su republikonais.

Eisenhoweris sakė, kad 
jis yra pasirengęs smarkiai 
kampanijai. Jis sakė, kad 
jo sveikata puiki. “Jeigu ]er viešbutyje. Dauguma

Kaip yr^ žinoma, Eisen
howeris šioje priešrikimi- 
nėje kampanijoje daug ne
keliaus, labiausiai tą kam
paniją ves per radiją ir te

Suvažiavimas vyko Stat-

daktarai man neprimintų,

Darbo unijų
kovos lauke

delegatų buvo senyvos tur
tingos ponios. Jos visos 

! nešiojo sagutes su užrašu 
“I Like Ike” arba “I Still 
Like Ike.”

Kipro gyventojai ignoravo 
britų Elzbietos gimtadienį

\Nicosia. — Britų okupa
cinės jėgos Kipre pravedė 
paradus, kad paminėti sa
vo karalienės Elzbetos 
gimtadienį. Jų komandan- 
tas ir gubernatorius salo
je, maršalas Hardingas, 
dalyvavo parado priėmime. 
Jis tuomi norėjo parodyti, 

’kad nebijo nacionalistų 
grasinimų jį nudėti.

Bet gyventojai paradus 
i ignoravo. Tik turkų 

'i kilmės kipriečiai išėjo 
--------- gatves paradus stebėti, 

Los Angeles. — Indonezi- graikai, 
jos prezidentas Sukamo

Detroitas. — Pradedant 
sekmadieniu, Auto darbi
ninkų unija (UAW) švęs 
savo 20 metų sukaktį. Vi
sokie jubiliejiniai minėji
mai, mitingai tęsis per vi
są savaitę pačiame Det
roite ir kitur.

New Yorkas. — Trečia
dienį čia atsinaujino dery
bos tarp plieno darbininkų 
ir kompanijų. Derybos šios 
savaitės pradžioje prasi
dėjo Pittsburghe ir paskui 
tapo nutrauktos. Manoma, 
kad jos gali užsitęsti kelias ! visai 
savaites.

O 
kurie sudaro gy

ventojų daugumą, pasili- 
sakė, kad “Hollywoodo fil- ko namuose. Nacionalistai, 
mai padėjo kelti Azijos an- kaip paprastai tokiais atsi

tikimais, išleido lapelius.ti-kolonialius jausmus...”

Karštos diskusijos Francūzijos 
parlamente apie karą Afrikoje

Paryžius. — Francūzijos 
parlamente ketvirtadienį 
prasidėjo ir tęsiasi karštos 
diskusijos apie karą Alžy
re. Mollet valdžia atakuoja
ma iš dviejų pusių: kraštu
tiniai dešinieji elementai 
sako, kad valdžia nevedė 
pakankamai ryžtingo karo, 
kad perdaug nusileidžia a- 
rabiškiems nacionalistams, 
o komunistai ir kai kurie 
pačios Mollet partijos žmo
nės, socialistai, sako, kad 
karą reikėtų sustabdyti, 
kad reikėtų derėtis su na
cionalistais.

Dešiniųjų deputatas Di
dės reikalavo, kad valdžia 
uždraustų “konspiraciją na
mie,” tai yra, komunistus. 
Jis sakė, kad stodami prieš 
Alžyro karą, komunistai 
tampa “tautos išdavikais.” 
Komunistų frakcija jo pa
reiškimus sutiko Švilpi
mais ir baubimais, ir jis bu
vo priverstas kalbą nu
traukti.

Komunistų teoretikas J. 
Duclos sakė, kad komunis
tai visa energija smerkia 
žiaurų kolonialį karą Šiau
rės Afrikoje, kuris daro 
gėdą Francūzijai.

Tuo tarpu policija kon
fiskavo trockistini savait
raštį “La Verite,” kuriame 
tilpo aprašymai apie žiau
rumus Alžyre. Už panašius 
raštus kelios savaitės atgal 
buvo 
nistų 
te.” ‘

konfiskuotas komu-
organas “T Human i-

Už narkotiku pardavinėjimą v 
bus baudžiama net mirtimi

Washingtonas. — Sena
tas priėmė įstatymą, kad 
mirties bausmė gali būti 
duodama nusikaltėliams, 
kurie pardavinėja narko
tikus jaunesniems kaip 18 
metų. Senatoriai, kurie 
balsavo už tą įstatymą, sa
ko, kad heroino ir kitų 
narkotikų pardavinėjimas 
jaunuoliams, ypatingai vi
durinių mokyklų vaikams, 
paskutiniu laiku yra labai 
išsiplėtęs. Nesąžiningi spe
kuliantai ne tik pardavinėja 
jaunuoliams narkotikus, 
bet padaro jaunuolius savo 
agentais, kurie pardavinė
ja narkotikus kitiems jau
nuoliams.

GAUKTT LAISVEI SKAITYTOJI

>
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PAVERGIMAS IR IŠLAISVINIMAS
VIENAS KLERIKALŲ andai parašė, būk 

nesiduoda “raudonosios Kinijos pavergiamas.”
Kiek mums žinoma, Tibetą Kinija bando ne 

ti, o išlaisvinti,—išlaisvinti iš didžiulio skurdo ir
paverg
ta m so s.

Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė, kaip pra
nešama, pirmiausia nori, kad tibetiečiai atsistotų ant 
kojų ekonomiškai. O jie tai padarys, kai ten bus pra
vesti šiokie tokie pagrindiniai būdai ekonominiam gy
venimui pagerinti. Tibetas neturėjo kelių, neturėjo 
geležinkelių, neturėjo fabrikų-pramonės. Visa tai geikia 
jam duoti, jei norima, kad gyventojai išbristų iš sun-

baigė 
skyrių 
operą.

Per ilgus metus tibetiečiai buvo valdomi budistinių 
dvasininkų, kurie patys gyveno gerai, pertekliuje, o žmo
nės skendėjo tamsoje, prietaruose.

Aiškus dalykas, jog visa tai turės trauktis iš kebo,— 
žinoma, ne viena diena ir ne vieneriais metais. Na, ir 
ilgainiui tibetiečiai, turėdami plačias autonomines tei
ses, išbris iš tamsos į šviesesni gyvenimą.

NE PO VIENU, TAI PO KITU
FEDERALINĖ GRAND DŽIURĖ Bostone Įkal- 

tino septynis darbininkų judėjimo veikėjus kaip nusi
žengėlius Smitho įstatymui. Juos visus FBI vyrai areš
tavo ir dabar jie laukia teismo.

Taigi susidarys nauja byla, dėl kurios teks nuken
tėti eilei žmonių.

Tarp suareštuotųjų yra žymių veikėjų-komunistų, 
pav. Otis Hood,'Michael A. Russo, Sidney Lipshires, Mrs.

Valst. akademinio operos ir baleto teat
ro solistė Veronika DAGELYTĖ.

Veronika Dagelytė gimė 1911 m. Troš
kūnų valsčiuje, valstiečių šeimoje. Bai
gusi Panevėžio gimnaziją, 1929 m. ji įs
tojo į Kauno universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą. Nuo mažens jautusi 
patraukimą prie muzikos ir dainavimo, 
Veronika Dagelytė kartu su studijomis 
universitete nuo 1931 m. pradėjo moky
tis ir Kauno muzikos mokykloje.

1938 m. Veronika Dagelytė 
Kauno konervatorijos dainavimo 
ir buvo priimta soliste į Kauno
Per aštuoniolika darbo scenoje metų Ve
ronika Dagelytė sukūrė visą eile įsime
nančių vaidmenų, pavyzdžiui, Lizos 
(“Pikų dama”), Na tąsos (“Undinė”), 
Gražinos (“Gražina”), Saburovos (“Ca
ro sužadėtinė”), Toskos (“Toska”), Ai
dos (“Aida”), Tamaros (“Demonas”), 
Venus (“Tanhoizeris”), Rachilės (“Kar
dinolo duktė”), Santucos (“Kavaleria 
rustieana”) ir kt. Kai kuriose operose, 
pavyzdžiui, A. Dargomyžskio “Undinė
je”. Veronika Dagelytė buvo pirmoji pa
grindinio vaidmens atlikėja lietuviškos 
operos teatro scenoje.

Veronika Dagelytė aktyviai dalyvavo 
ir visuomeniniame darbe- Už aktyvų da
lyvavimą šefiniuose koncertuose tarybi
niams kariams Veronika Dagelytė apdo
vanota Garbės raštu. Medaliu “Už šau
nų darbą Didžiajame Tėvynės kare 
1941—4945 m. m- pažymėtas Veronikos 
Dagelytės darbas fašistų sugriauto ope
ros teatro atstatymo metais.

Veronikos Dagelytės — kuklios ir są
žiningos mūsų operos teatro darbuoto
jos atminimas ilgai liks ne tik jos drau
gu, bet ir teatro žiūrovų širdyse.

GRUPĖ DRAUGU

Jis parašė: “Derlių žada 
Oras vasaros puikus”....
Vėl rankas iš džiaugsmo trynė:
— Bus apysaka gera...
Gal užbaigti pamėginus?
— Spėsiu, laiko juk yra
Vasarą: saulutė, upė, 
Nusidegini rudai. •.
Nelauktai ruduo užklupo ...
—-Su apysaka blogai... 
Nespausdins, mintis pasenus... 
Rašo kūrinį delsenis.
Kaktą parėmė “protingą” 
Jis švelnia, lepia ranka.
“Laukėme rudens turtingo...” 
Taip parašė ir tvarka-
Vėlei džiūgavo be galo:
— Bus apysaka gera.-.
Gal prisėsti užu stalo?
— Spėsiu, laiko juk yra.
Rudenį — iš labo ryto: 
Bulvės, malkos, pinigai...
Pirmas sniegas greit iškrito.
— Su apysaka blogai...
Nespausdins — mintis pasenus... — 
Rašo kūrinį delsenis.
“Žiemą sočiai valgo žmopės” — 
Taip parašė iš peties, 
Vėl šypsojosi maloniai, 
Spaudė ranką prie širdies 
Ir kas dieną linksmas gyrės:
— Bus apysaka gera.
Gal užbaigt ją užsispyrus?

Žiemą vėlei bėdos senos.
Ankšta. Trukdo dirbt vaikai.-. 
Galvą krapštosi delsenis:
— Su apysaka blogai- 
Jis kasdien rašyti ruošias, 
Būsiąs kartą dar garsus: 
Tokį kūrinį jis duosiąs, 
Jog nustebinsiąs visus.

GIEDOK VIS LAKŠTINGĖLE!

deralini
tie žmonės

Kai kurie jų anksčiau buvo areštuoti ir įkalinti, ei
nant Massachusetts valstijos “Sedition Aktu,’’ bet kada 
Aukščiausias Teismas, Steve Nelson byloje, pareiškė, jog 

sedition” įstatymai neveikia, kuomet yra fe- : 
toks pat įstatymas—Smitho įstatymas,—tai ir 

ostone buvo paleisti. Dabar -jie iš naujo
suareštuoti.

New Yorke šiuo metu tęsiasi septynių komunistų 1 
♦ byla; jie kaltinami pagal tą patį įstatymą. 1

Kai kurios bylos nuteistųjų kalėjiman komunistų ' 
veikėjų yra Aukščiausiame Teisme. Nieks kol kas neži- ■ 
no, ką jis tuo reikalu pasakys.

Pažangieji visuomenininkai Amerikoje šiandien dar
buojasi už tai, kad Smitho įstatymas būtų atšauktas, nes 
tai įstatyams, pagal kurį galima pasiųsti kalėjiman bet 
kokį žmogų, niekuo nenusikaltusi prieš mūsų šalies vi
suomenę.

Delsenis
“Jau pavasaris atėjo.
Žmonės sėja. Grūdo bus” . . .
Tiek parašė ir padėjo 
Popieriaus kuklius lapus. 
Linksmas vaikščiojo ir mąstė:
— Bus apysaka gera.-.

praėjo. Kas

(tame “Amži- 
partija rinki-

— Spėsiu, laiko juk yra-
Čia stikliukas, čia stiklinė, 
O aplink — geri draugai... 
Štai ir vasara auksinė- 
Nespausdins — mintis pasenus... 
Rašo kūrinį delsenis.
Greitai išeitį surado, 
Buvo, mat. gabus žmogus, —

OI, 
(Skiriu dainininkei Aldonai Wallen-

Downing ir jos tėveliams)
Oi, giedok vis lakštingėle
Mūs‘ meno daržely!
Linksmink liaudį, apgailėk jos 
Kiekvieną vargelį.

Čia tave tavo tėveliai
Gražiai užaugino
Ir laisvąsias liaudies dainas 
Giedot išmokino;

Čia gi tavo draugai- draugės
Žolynus augina
Ir kovotojams už taiką
Vainiką jau pina.

Taigi vis giedok, paukštele, 
Ramink liaudies sielą!
Kai tu giedi, čiulbi-ulbi — 
Visiems mums yr’ miela.

Jonas Juška

DĖL RINKIMŲ ITALIJOJE
SAVIVALDYBIŲ rinkimai Italijoje 

juos laimėjo—dar tikrai nežinoma.
Tačiau yra jau žinoma, kad Romoje 

najame mieste”) krikščionių demokratų
mus prakišo, nors nei viena partija ten neišrinko savo 
atstovų absoliutės daugumos.

Komunistų partija balsais truputėlį nupuolė, sako 
pranešimai, bet kairieji socialistai, kurie sudaro bendrą 
frontą su komunistais, pakėlė savo balsų skaičių. Kai
rieji valdys Bologna, Leghorną ir kitus miestus.

Sakoma, pakilo balsų skaičius ir dešiniųjų socialis
tų, bet tai buvo padaryta krikščionių demokratų partijos 
iškaščiais.

Prieš diena

SAKO, KYLA SOVIETINĖ ĮTAKA
Lš BELGRADO New York Timesui pranešama, kad 

ten pastaruoju metu smarkiai paplito “sovietinė įtaka.”
Korespondentas rašo, jog ypatingai dabar, kai Ju

goslavijos prezidentas Tito pasiryžo vykti į Tarybų Są
jungą Oficialiam vizitui, toji įtaka vis labiau pasireiškia.

Tarybų Sąjungos menininkų trupė gastroliuoja Ju
goslavijoje ir visur gauna šiltą pritarimą.

Šiomis dienomis į vieną Jugoslavijoj uostą įplauks 
; keli Tarybų Sąjungos karo laivai—taipgi draugiškam 

■ vizitui.
Su liaudiškomis respublikomis Jugoslavija vis tam

priau derina savo santykius.
Tito aplankė Italijos komunistų vadovas Palmyro

Galimas daiktas, jog Tito vizito metu Tarybų Są
jungoje bus padaryta “dar kas nors didesnio.”

Dėka technikos progreso, 
JAV Šiandien gali išaugin
ti ant 20 milijonų akrų plo
to apie tiek pat bovelnos, 
kiek prieš 25 metus išaugi- 

’ no ant 40 milijonų akrų.

Mokslo išvystyti nau-1 
jieji kukurūzai duoda arti 
trečdaliu daugiau derliaus 
ant 82 procento ploto že
mės (lyginant su 1930 me
tais vartotu plotu).

Du pasauliai mūs planetoj, 
Du likimai; o tarp jų

i Ilgas kelias —. netikėtum,— 
i Lyg tarp šimtmečiu dv.ieju. ..
i . * * *

Miestas žvanga, miestas 
dunda,

(Dieną naktį — velniava, 
I Aukso .stabas miestą gundo, 
j O širdis ten — negyva.
...Jau vidurnaktis. J langą 
Kažkas beldžia neramus .. .
“Daktare, sūneli brangy 
Gelbėkit! Supraskit mus!..”
Langas kurčias, abejingas, 
Kaip naktis stiklai juodi .. .

|Tčvo lūpose sustingo' 
žodžiai, veltui ištarti.
Tu geriau pažvangink auksu- 
Tuoj nušvis visi langai, 
Ir pagalbos susilauksi, 
O be aukso — čia blogai.
...Eina tėvas paskui karstą, 
Grįžta vienas į namus,

i O duris kasdieną varsto 
į šeimininkas neramus.
“Čia
Kiek

| Miestas remiasi į dangų, 
į Pastatytas jo. ranka.

#
i
Audra lekia, neša sniegą, 
Staugdama klaikiu balsu ., 
Tolimas kolūkis miega, 
Tik ligoninėj šviesu.
“Eikit, daktare, truputį 
Pailsėkit. .. Jau vėlu . ..’ 
“Aš nepavargau, sesute . 
Jis išsisuka melu.
O jaunam veide matyti 
Nenurimstanti mintis, — 
Raukšlele liks įrašyta 
Ši aršios kovos naktis.

v

•Ar pavyks išgelbėt žmogų ?
Operacija — sunki. .. 
Audra, rodos, plėšia stogą.
Sniego sūkurius regi,—
Kas ateis jiems j pagalbą 
!;• prieš mirtį stos kartu? 
Jiedu tyli, — akys kalba, 
Sukas .mintys — verpetu . ..

ne prieglauda, mielasis!
man laukt — savaitę,

tris ?!
laikais kvailių nerasi,šiais 

Nesumoki — produris!..”
Po žvaigždėm šuo susirango

2 pu»l. Laisvė (Liberty), šeštad., Birželio (June) Z, 1956 | Ir žmogus. Naktis pilka.

Sostinė. Chirurgo butas.
Poilsio naktis brangi.
Ir staiga tyloj—skambutis .. . 
“Aš klausau. Alio! Sveiki...
Koks rajonas? Ilgas kelias .. . 
Išvykstu tuojau” Blyškus 
Mėnuo danguje sušalęs, 
Gatvėj — vienišas žmogus.
O skambutis drumsčia tylą .. . 
“Kas, sūneli? Tu skrendi?” 
“Taip- Ligonis...” Jie nutyla.
Lyg nelahnės ištikti.

. .. Plieno paukštis naktį tylią
• Išskečia danguj sparnus .. .
• Akademikas — pražilęs,
: O pilotas — lyg sūnus.
į Temo žvaigždės. Juos apsupo 
Sniego debesys juodi.
Audra šėlsta. Paukštis tupia...
Neviltis — žaizda širdy.
..-.“Tėvai, arklius tuoj 

kinkyki!
Du keleiviai per miškus 
Atklampoja naktį nykią .. . 
Miršta, sako jie, žmogus!..”
Ir lenkčių su1 ryto vėju 
Eiklūs juodbėriai žirgai 
Iš kolūkio išskubėjo . .. 
Priešais—vien laukai, laukai...

■'i; * >>■<

Akys vėl melsvai sužibę .. .
Ir diena šviesi, gera...
O dėkoti už gyvybę 
žodžių, rodosi, nėra.
Metai bėga .— nepamatom, 
Rodos, dieną gyvenai...
O norėtum, kad tie metai 
Nepraeitų amžinai.
Ir yrą dėl ko gyventi,
Ir tikrai nebus gana, 
Kai visuos kraštuos lyg šventė 
Nuostabi išauš diena.
Kai geltonas aukso stabas 
Lenksis tau, žmogau,—nūnai. 
Prieš Tave mirtis jau dreba, 
Tu valdovas —- amžinai!

(Iš “Švyturio”)

Ne taip jau daug metų 
praėjo po karo, o kiek per 
tą laiką padaryta Lietuvo
je! Kaip išaugo jos indus
trija, praturtėjusi tokiomis 
šakomis, kurių niekad pir
miau respublikoje nebuvo. 
Pastatytos ir paleistos į 
darbą staklių, turbinų, elek
trotechnikos reikmenų ga
myklos, siuvimo fabrikas ir 
daug kitų stambių įmonių. 
O kiek per pokarinius me-> 
tus pastatyta mokyklų, li
goninių, vaikų darželių, gy
venamųjų namų! Visur ne
toli naujųjų fabrikų ir ga
myklų išaugo gerai sutvar
kytos gyvenvietės.. Sunku 
išvardyti visa tai, kas nu
veikta per pastaruosius 10 
metų.

Bet statyba vyksta ir

kuojant Lietuvos respubli
kos sostinę. \

Pramonės įmonės stato
mos' ir- kituose Tarybų Lie
tuvos miestuose. Antai, 
Kaune greitu laiku bus per
duotas eksploatacijon dide- ' 
lis šiauštinių audinių fabri
kas, Šiauliuose statoma nau
ja kepykla, Klaipėdoje pra
plečiamas žvejybos uostas.

Greta pramonės objektų 
statybos šeštajame pėnk- 
Įmetyje numatyti dideli dar
bai statant kultūrinių k 
buitinių įstaigų pastatus, o 
taip pat gyvenamiuosius 
namus.

Apšvietus tinklas
Nėra dabar Lietuvos res

publikoje tokio kampelio, 
tokio miestelio ar kaimo, 

įvyksta vis didesniu mastu. Į kur nebūtų savo klubo, J>i- 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je ir kituose miestuose bei 
miesteliuose — visur maty
ti statybos pastoliai. Jau 
pirmaisiais šeštojo penkme
čio metais kapitaliniai įdė
jimai Lietuvos respublikoje 
palyginti su 1955 metais 
padidės 40 procentų.

Išsipildė tautos svajonė

bliotekos, skaityklos. Bet 
jų tinklas kasmet didėja. 
Vien šiais metais respubli
kos miestuose ir kaimuose 
bus pastatyti 98 kultūros 
namąi, 80 bibliotekų, daug 
kinoteatrų, atvirų scenų ir 
sporto aikštelių. Lietuvos 
TSR vyriausybė 1956 metų 
biudžete asignavo kultūros- * 
švietimo įstaigoms. 57.2 mi-

XX suvažiavimo Direkty- lijono rublių.
vose numatyta paleisti į Sveikatos kėlimo reikalai
darbą Kauno hidroelektri
nę prie Nemuno . Išsipildo ! 
senoji lietuvių tautos svajo
nė išnaudoti šios upės ener
giją. Paleidus šiame penk
metyje veikti Kauno hidro
elektrinę, elektros energi
jos išdirbis respublikoje pa
didės 1.8 karto.

Darbai busimosios hidro
elektrinės statybos aikštė
je vystosi sparčiais tem- 

' pais. ’

Praeityje Lietuva turė
jo labai mažą kaimo gydy
mo įstaigų tinklą. Valstie
čiai iš esmės neturėjo ga
limybės gauti kvalifikuotą 
medicinos pagalbą. Per ta
rybų valdžios metus felče
rių punktai, ligoninės ir 
am b u 1 a t o r i j o s atsirado 
kiekvienoje g y v e n v i e t e- 
je. Didžiulė medicii^ 
darbuotojų armija saugT , , \ x v. • uarouoLoiu armija satų» 

i- . J,atvažiuoja darbo žmonių sveikatą, šeš- 
| specialistai, tutintieji paty- tajame penkmetyje sveika- 
i rimą hidroelektrinių staty- 
i bos srityje. Gamyklos siun
čia čionai galingos techni
kos: žingsniuojančiųjų eks
kavatorių, žems i u r b i ų ir 
daugybę kitų mašinų.

Dabar sparčiais tempais 
vyksta gyvenvietės statyba. 
Joje bus 60 daugiaaukščių 
namų, klubas, mokykla, 
parduotuve, stadionas.

Naujos industrijos
šeštajame penkmetyje 

Lietuva praturtės naujo
mis pramonės įmonėmis. 
Vien Vilniuje stos rikiuo- 
tėn grąžtų, televizijos apa
ratūros, kasos a p a r a t ų , 
staklių prietaisų ir pri- 
klausinių gamyklos. Grąž
tų gamykla jau statoma. 
Per trumpą laiką .statybos 
aikštėje išaugo cechų, dirb
tuvių, pagalbinių įmonių 
korpusai. Prasidėjo monta
vimo darbai mechmaninio 
remonto dirbtuvių pastate. 
Mūrijamos pagrindinio pa
stato sienos. Tuo pat me
tu buvo pradėti statyti sep
tyni namai gamyklos darbi
ninkams ir tarnautojams. į

Pietvakariniame Vilniaus 
pakraštyje netrukus bus 
pradėta statyti televizijos 
aparatūros gamykla. Tai 
bus vienintelė tokio profilio 
įmonė Pabaltijyje.

Inžinieriai ir architektai 
projektuoją dabar kasos 
aparatų ir staklių prietai
sų bei priklausinių gamy
klas.

Pagerinimai sostinėje
šeštajame penkmetyje 

numatomi dideli darbai 
.Vilniaus termofikavimo sri
tyje. Šiuo metu Raudono
sios Armijos prospekte tie
siama magistralinė linija. 
Pirmoji jos eilė bus perduo
ta eksploatacijon iki 1956 
metų lapkričio 7 d. Vysto
mi taip -pat darbai gazifi-

I rimą hidroelektrinių staty- tos apsauga respublikoje 
pakeliama Į aukštesnę, dar 
neregėtą pakopą. Medici
nos įstaigų tinklas padidės 
maždaug 30 procentų, o vai
kų darželių ir lopšelių skai
čius — pusantro karto.

Jau pirmaisiais naujojo 
penkmečio metais Lietuvo
je bus pastatyta 14 ligoni
nių, 40 felčerių - akušerių 
punktų, vaikų darželių ir 
lopšelių. Per penkmečio 
metus lovų skaičius ligoni
nėse padidės 34 procentais, 
vietų skaičius vaikų lopše
liuose — 72 procentais ir 
sanatorijose — 10 procentų 
palyginti su 1955 metais. A

Plati namų statyba
Neregėtais tempais vys

toma gyvenamųjų namų 
statyba. Vilniuje, Neries 
krantinėje, baigiami staty- . 
ti 76 butų, 48 butų ir 24 bu- * 
tų namąi. Kaune statomi 
6 namai turbinų gamyklos 
darbininkams ir tarnauto
jams. Daug pastatų čia sta
toma ir kitų įmonių dar
buotojams. Kauno statybi
ninkai, statydami namus, . 
sėkmingai taiko stambius 
gamyklinius blokus ir panei 
liūs. Industriniai statybos 
metodai įgalina juos pasta
tyti gyvenamuosius namus - 
žymiai sparčiau.

Šeštajame penkmetyje 
numatyta perduoti eksploa? 
tacijon du su viršum karte! 
daugiau gyvenamojo plote ‘ 
negu pirmesniajame penW *

Keičiasi Lietuvos TSR 
miestų ir kaimų išvaizda. 
Vis daugiau ir daugiau at
siranda juose įmonių, na
mų, kultūrinių ir buitinių 
įstaigų pastatų. Praeis ne
daug laiko, ir visiškai pasi< 
keis Lietuvos respublikos^ 
išvaizda.

y
N. Mikalauskai v

/
9



Kaip Vilniuje buvo pagerbti 1905-1907 m 
revoliucijos veteranai

Šių metų balandžio mėne
sio gale Vilniuje įvyko susi- 

i 9 tikimas 1905 - 1907 metų 
Rusijos dalyvių, veteranų. 
Jiems ten buvo įteikti ordi
nai ir garbės raštai; ten 
buvo suruoštas didžiulis 
banketas, taipgi gražus 
koncertas jiems pagerbti. 
Čia paduosime (sutrumpin
tą) Eltos korespondento 
apie tą susitikimą aprašy
mą — Red. v ♦

Nepaprastai, > t-----
4 trodo Lietuvos TSR Aukš

čiausiosios Tarybos Prezi
diumo rūmų salė. Iš visų 
Tarybų Lietuvos kampų čia 
susirinko žilagalviai revo
liucinių k o v u veteranai, 
pirmosios Rusijos revoliu
cijos dalyviai.

1905 - 1907 metų revoliu
cija buvo svarbus Rusijos j 
darbininkų ir valstiečių ko- 

0vos už savo socialinį ir na
cionalinį išsivadavimą eta
pas-

Iš įvairių Tarybų Lietu
vos vietų — miestų ir kai
mų — atvyko čia pirmosios 
Rusijos revoliucijos ve tėra- • 

4 nai.
Metai sidabru papuošė

— 1907 metų revoliucijoje, 
buvo caro valdžios persekio
jamas. Visą savo sąmonin
gų gyvenimą jis kovojo už 
darbininkų klasės reikalus, 
už Lietuvos liaudies laisve 
ir laimę. Gaudamas ordiną, 
jis karštai dėkoja Komunis
tų partijai ir Tarybinei 
vyriausybei už garbingą 
apdovanojimą.

Lenino ordinas įteikia
mas taip pat revoliucijos

ypatingai veteranui, Lietuvos nusipel- 
. niusiam gydytojui Antanui 

Didžiuliui. Už aktyvų daly
vavimą 1905 - 1907 metų 
revoliuciniuose 
Didžiulis buvo cariniu bu
delių suimtas ir iki gyvos 
galvos ištremtas į Sibirą. 
Iš čia jis pabėgo į užsieni ir 
tęsė revoliucinę kovą. Leni
no ordinu apdovanota taip 
pat jo gyvenimo ir kovos 
draugė, Panevėžio antrosios 
vidurinės mokyklos direkto
rė Serafima Didžiulienė. 
Priimdama ordiną, ji susi
jaudinusi sako:

—Didžioji Komunistų par
tija parodė mums — revo
liucionieriams, sunkų, bet 
vienintelį teisingą kelią į

j ’evoli uci n ius iškovo j im us.
Darbo Raudonosios Vė

liavos ordinu apdovanoja
mas taip pat respublikos 
Mokslų akademijos tikrasis 
narys, Lietuvos nusipelnęs 
gy d y t o j a s prof-esorius 
Pranas Mažylis.

Ats idėkoda mas par ti j a i 
ir vyriausybei už garbingą 
apdovanojimą, prof Ma
žylis pareiškia:

— Mums — seniems re
voliucionieriams, negali bū
ti didesnio džiaugsmo, kaip 
savo akimis matyti, jog Ko
munistų partijai vadovau
jant įgyvendinamos leni
ninės idėjos, kurių vedami 
mes kovojome už revoliuci
jos pergalę, už darbo liau
dies išvadavimą iš kapita
listų ir dvarininkų jungo.į 
Mes esame laimingi, kad ir 
mūsų senųjų revoliucionie
rių karta savo darbu kuo 
galėdama prisideda prie 
Tarybų valdžios sustiprini
mo mūsų respublikoje.

Darbo Raudonosios 
Ii a vos

Bet tikiuosi surasti progą ir 
sueiti i pažintį. Norėčiau su 
jais užmegsti kaimyniškus ry
šius.

Negaliu pamiršti kovo 8 d., 
kada draugai Great Necke iš
kėlė man išleistuvių banketą. 
Nežinau, ar aš užsipelniau 
tiek pagarbos, kiek jie man 
išreiškė. Tiesa, daug metų 
bendra d ar b ia vo m e. Vi su o m e- 
niniai buvome susirišę, man 
gaila buvo skirtis su jais.

Už ta man skirta išleistuvių 
banketą turiu išreikšti širdin
gą padėką L. A. P. Klubui ir 
draugams-gėms už jų įdėtą 
triūsą — darbą. Aš su jumis 
tebesu ir ant kiek laikas pa
vėlins 
muose, 
jūsų

Tai tokios paskutiniais lai
kais apie—mus žinios, -— pasi
bjaurėtinos. Rodos gyvename 
civilizuotame laikotarpyje, bet 
šitie nuotikiai rodo visai ką 
kitą.
Rengiamės viešnagėm

iNevv Havenc birželio 17 d. 
rengiami pietūs tėvams pa
gerbti. Rengiamės ir mes ten 
apsilankyti; tikimės būsime 

(.gražiai priimti ir pralinksmin
ti. Vieta Indian Grove parke; 
pietausime 1-mą vai.

Koresp.

dis taipgi mokytojas. Taigi 
bus pora mokytojų. . U n k ilk 
jiedviem laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

Jau čia pat ir Apskričių 
piknikas. Man norisi žinoti, 
dcaip prie jo rengiasi kitų ko
lonijų žmonės? Iš mūsų pu- 

jau prisirengta prie 
apgarsinimai išskleisti, 
ir gaspadinės jau turi- 
Išvažiavinie bus naujų 

kurias patieks Jonas

susirinki- 
oliau .nuo

Winchester Anns Co. dar
bininkų. unija laimėjo savo 
reikalavimus. Unijai priklau
so 5,000 darbininkų.

dalyvausiu
nors kiek i

gyvendamas.
F. iKI—ton

New Britain, Conn.

Lawrence, Mass.
Eina derybos darb. unijos 

su Pacifico kompanija dėl pa
kėlimo darbininkams algų. Jie 
reikalavo pakelti po 25 pro
centus. Bet dar neprieita prie 
susitarimo. Kompanija tesiūlo 
tik. po 7j/jc. valandai, žiūrėsi
me, pi'ie ko bus prieita.

visko: 
valgiai 
mos. 
dainų,
Sabaliauskas ir Ona Dirvelie- 
nė. Jie turi vieną dainą, 
rios dar niekur ligi šiol 
dainavo—Maple Parke 
n uos pirmą kartą. Tai 
birželio 17 dieną.

S. Penkauskas

ku- 
ne- 

dai- 
bus

Blogi nuotikiai \

Pirmiau būdavo tik iš did- 
į miesčių ateidavo žinios apie 
tragiškus nuotikius. Dabar 
čia pat jau spauda maitina 
skaitytojus su tokiomis pat ži
niomis.

Daug jaunimo iškrypo iš 
lygsvaros, daužo mokslainių 
langus, gadina baldus—kaip

Jau beveik baigiu 
narines mokestis iš 
kuopos nariu. Kurie 
pasimokėjote, tai malonėkite
pasimoketi. Greit gausime 
puikią L. Prūseikos knygą,

išrinkti
LLD 37 
dar ne-

Vė- kąda ir žmonėmis apgyventų 
ordinas įteikiamas namų, labiausiai statomų nau-

viui, personaliniam pensi
ninkui Juozui Petry] a i, po-

socialini ir nacionalini išsi- e*-u* Krikščiūnui - Jo- -• *- I . . .

G eg. 26 d. keletas New Ha- 
veno žmonių aplankė Hart
fordo Moterų Klubo parengi
mų. Susitikome daug draugų, 
su kuriais buvo proga praleis
ti keletą valandų prie gerų 
vaišių.

Turėjau progą ypatiškai pa
sikalbėti su Juozu Strižausku 
iš Waterburio. Jis buvo ligos 
parblokštas, bet matyt jau 
sveiksta, nors dar randasi po 
gydytojo priežiūra.

niuo sulinko, bet ir laikas 
nepalaužė revoliucinio en
tuziazmo i r pasiryžimo. 
Kiek čia jaudinančių susi
tikimų, kiek gražių prisi
minimų! Štai, susitinka 
profesorius Pranas Mažylis 
ii’ teisėjas Juozas Stankū
nas. Nuo jų paskutinio su
sitikimo praėjo jau daugiau 

lip penkiasdešimt metų. 
ios tada buvo sučiupę caro 
mdarai, o kišenėse rado 

'ginklų dalių. Jų lauke ka
torga, bet jie nenusiminė ir 
sugebėjo ištrūkti iš žanda
rų nagų. Dabar jie prisi
mena tai ir kartu su kitais 

4 di•ąugais linksmai juokiasi, 
kaip jiems pavyko tuokart 
apgauti mulkius žandarus 
ir įtikinti juos, kad revol
verio dalys, tai — siuvamo
sios mašinos dalys.

Štai kalbasi Pūkas ir Di
džiulis. Jie anais laikais sė
dėjo cariniame kalėjffite, ir 
Pūkas prisimena, kaip Di
džiulio tėvas, kuris irgi ta
da sėdėjo kalėjime, kasdien 
paragindavo savo sūnų: 
‘‘Antaniuk, mes dar šian
dien nesame paminėję mū-

* sų žuvusių draugų”, ir dak
taras Didžiulis, tada dar 
jaunas vyrukas, užtraukda
vo revoliucinę dainą apie 
didvyrius, žuvusius kovoje.

Ordinus ir Garbės raštus 
įteikia Lietuvos TSR Aukš- 

1 / čiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas J. Pa
leckis. Įteikiant garbingus 
apdovanoj i m us, dalyvau
ja Lietuvos KP Centro Ko
miteto sekretorius A. Snieč
kus, Lietuvos Ministrų Ta
rybos pirmininkas M. Šu- 
mauskas ir kiti vadovau- 

tjantieji respublikos parti- 
f niai bei tarybiniai darbuo

tojai, svečiai.
- Susijaudinęs 
' Lietuvos

Tarybos 
mininko 
no j imą —
vienas iš seniausių

* vos revoliucionierių - bol
ševikų, darbininkų judėji
mo dalyvis nuo 1904 metų 

L i e t u v os Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Centro 
Komiteto pirmininkas 
Viktoras Brigmanas. 1905 
metais jis įstojo į Rusijos 
Socialdemokratų darb i- 

į ninku partiją (bolševikų)
* ir aktyviai dalyvavo 1905

varui, personaliniam pen
sininkui Jonui Puteikiui, 
esančiam Komunistų parti
jos eilėse nuo 1910 metų, ir 
eilei kitų pirmosios Rusijos 
revoliucijos dalyvių.

(Bus daugiau)

vadavimą. 1905 - 1907 me
tai buvo mums gera revo
liucinės kovos mokykla. 
Tvirtai žengdami partijos 
nurodytu keliu. Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai 
pasiekė istorinę pergalę, su
kūrė pirmąją pasaulyje ta
rybinę socialistinę valstybę. 
Vykdydama didžiojo Leni
no priesakus, išvaduotoji 
liaudis, savo kovose išmė
ginto vado — Komunistų 
partijos vadovaujama, ku
ria komunizmą.
krūtinėje plaka širdis, mes 
skirsime visas jėgas komu
nizmo reikalo triumfui.

Karštai dėkoja partijai -Ks statybos darbuose.
Statau klausimą: kodėl ne

galėtu iš man žinomu draugų 
padaryti—-vizitą pas mane ir 
padaryti mane geru kaimynu ?

Huntington N. Y.
šioj' kolonijoj tapau nauja- 

kuris, tad šiuo tarpu neką ga
liu pasakyti apie čia gyvenan
čius lietuvius. Čia nuo senų

Kol mūšų laikų randa si būrelis progre-

Aukščiausio- 
Prezi dilimo 

Paleckis įtei- 
apdovano- 

1905 - 1907

šyvių gerų žmonių. Bet kol 
kas su jais neteko turėti kon
taktų, nes esu pajungtas nau-

jų. Kiti pasiėmę be pasiveli- 
nimo automobilius, važiuoja 

' po miestą, kai patrakę , di
džiausiu smarkumu, kad nei 
policija jų sugaudyt nebepa
jėgia iki į stulpą ar medį rie
dėdami atsimušę sustoja.

žudynės taip pat. Aną die
ną porele, nuvykus pas 
vuosius i E. Hartfordą, > 
tai susivaidijo su žmona; vy- 

i ras savo žmoną nušovė. Kita 
I jaunimo grupė prie Lake 
j Coumpound, susiginčiję už 
kokį menkniekį Kensingtono 
gyventoją 20 metų vedusį tė
vą nušovė; žmona laukiasi ki
to vaiko.

Prie North St. sal i ū ne pa
daužos sumušė, suspardė žmo
gų, kad vos gyvas išliko.

Russell & Erwin dirbtuvėje 
Credit Union (taupymo įstai
ga) iždininkas praganė 300,- 
<>00 dolerių. Buvo pabėgęs, 
sugautas New Yorke, žmonių 
pinigai prašvilpti. Sakoma, bu
vo tokių, kurie ten taupė po 
keliolika tūkstančiu dolerių. A- C. 4

Dar vienas paraginimas: 
"Laisvės’’ skaitytojai, kurie 
dar neužsimokėjote prenume
ratų ir jaučiatės skolingi, 
simokėkite greitai. Jeigu 
pasimokėsite, "Laisvė” bus 
iaikyta.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

New Haveno tėvai rengiasi 
'prie Fathers’ Day, kuri įvyks 
birželio 17 d. Pažmonys atsi
bus Indian Grove Parke, West 
Haven, Conn. Gaspadoriai - 
gaspadinės rengiasi priimti 
svečius gražiai. Nei giedra 
neigi lietus to parengimo ne
sustabdys, nes ten yra dide
lė pastogė.

Mūsų mieste yra bedarbių, 
bet yra ir tokių, kurie nedir
ba tik po 3 ar 4 dienas per 
savaitę: šie neskaitomi bedar
biais.

Virš 350,000 farmerių 
buvo praradę savo farmas 
dėl 'krizes laike didžiojo ne
darbo 1933 metais. Gi visu 
krizės laikotarpiu, 1930-35 
apie šeštadalis visų farmų 
buvo prarastos dėl depresi
jos.

sa- 
už ką

pa- 
ne- 
su-

Apsilankė čia draugų Kuo
džių dukrelė Jenie iš Kalifor
nijos. Ji atsivežė ir savo dvi 
dukreles. Viešnia Čia išbuvo 
kiek laiko, apsilankė ir Ma
ple parke.

Draugų Kuodžių sūnelis ap
sivedė gegužės mėnesį su lie
tuvaite iš Bristol, Conn. Ji 
yra mokytoja, na, o jaunave-

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
I SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

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

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

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

įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.
įstaiga atdara paprastom dienom nuo 9 iki 6 v. v.

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

Dienraščio LAISV ES Paramai
✓

PIKNIKAI

priima iš 
Aukščiausiosios 

Prezidiumo Pli
aukštą apdova- 
Leni n o ordiną

Lietu-

ir vyriausybei už gautąjį I 
Lenino ordiną personalinis 
pensininkas Juozas Stankū
nas, Komunistų partijos 
narys nuo 1907 metų.

Lietuvos 
sios Tarybos 
Pirmininkas 
kia garbingus 
jimus grupei
metų revoliucijos veteranų, 
apdovanotų Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinais.

Apdovanojimas įteikia
mas senam revoliucionie
riui pogrindininkui Bronis
lovui Pusiniui. Dar būda- 
m as s e p tyniolikametis 
jaunuolis, Pušinis 1905 me
tais įstoja į revoliucinį ko
vos būrį Suvalkų apskrity
je ir su ginklu rankoje ko
voja prieš carizmą, už dar
bo žmonių laisvę ir laimę. 
Jis neišsigando persekio
jimų ir tęsė revoliucinę ko- [ 
vą žiauriosios reakcijos me-Į 
tais, prasidėjusiais po 
1905 - 1907 metų revoliuci
jos. 1918 -1919 metais jis 
aktyviai dalyvavo revoliuci
niuose įvykiuose Lietuvoje 
ir nenuilstamai tęsė kovą 
už Tarybų valdžios atkūri
mą gimtajame krašte bur
žuazijos valdymo metais.
- Aukštoji dovana, —sa

ko Pušinis, imdamas Darbo 
Raudonosios Vėliavos 
diną, —.įpareigoja mus, 
voliucijos veteranus, 
nauja energija kovoti 
mūsų vado ir mokytojo
I. Lenino priesakų įgyven
dinimą. Mes turime savo 
didelį kovos patyrimą per
teikti jaunimui, auklėti jį 
revoliucinių tradicijų dva
sia, mokyti, negailint jėgų 
ii’ gyvybės, ginti savo tėvų

or- 
re- 
su 
už

ain’t hay!
d

to

y • . ',7 .

That's what one man—Oil Millionaire H. R. Cullen of 
Houston, Texas—reportcdly contributed in the 1952 election 
campaign.

Other rich men spent huge amounts to help elect the 
kind of Congressmen and Senators they like. You’ll find 
them in any list of big corporation directors.

You, personally, can’t match that kind of mow
help elect the kind of Senator or Congressman you'd like.

But, all together, we in the AFL-CIO have the duty and 
determination to help with our votes.

Together, we can educate ourselves and our neighbors 
about the issues and the candidates. Together, we can get 
out the vote and elect officials who’ll look out for the 
interests of the working men and women.

So Register and Vote and Give a Buck to COPE.

See your local COPE collector today.
Published in the public interest by COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION, AFL-CIO

16th Street, N.W., Washington 6 D. C

$750,000.00

* KITTY

? 3 pusi. Laisve (Liberty). šeštai!.> Birželio (June) 1956

Prašome visuomenės įsitėmyti žemiau nurodytas datas ir vietas, kada ir kur 
piknikai įvyksta, ir iš anksto pasiruoškite juose dalyvauti. Visi apšvietę 
branginantieji darbuokimės, kad šie piknikai būtų sėkmingi, kad dienraštis 

turėtų geros finansinės naudos.

Birželio t June 10, Baltimore, Md
Slovak National Park, 6526 Holabird Avenue

Gera muzika, įvairi progra ma. Pradžia 1 vai. dieną

Progamoje dalyvaus Aidsietyo Kvartetas
4

iš New Yorko

Liepos-JuIv 1, Brooklvno Apylinkėje
I. * ■ * 1. f/ J

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y. (arti Roosevelt Ave.)

Laisvės metinis piknikas su gražia dainų programa. Pradžia 1-mą vai. die
na. Muzika nuo 4-tos vai. popiet.

Liepos July 1, Bostono Apylinkėje
Lietuvių Tautiško namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass, 
šauni dainų programa iš chorų ir mažesnių grupių

Gera muzika šokiams. Valgiai ir gėrimai



Mire
Seffner, Florida

Mirė Frank Marcinkevičius.
Marcinkevičiai ilgus metus yra 
gyvenę Great Neck, N. Y. čia 
gyvena du jų sūnūs. Frank 
Marcinkevičiaus kūnas bus 
parvežtas i Great Neck birže
lio 2 d., i Fliedmer Funeral 
Home, 190 Middle Neck Rd. 
Palaidojimo diena dar nenu
statyta, manoma, kad pirma* 
dienj ar antradienį, birželio 
4 ar 5 dieną. Mirė gegužės 
31 d., staiga.

Velionį parlydėjo žmona ir 
du sūnūs William ir Stanley.

reikia

Automobilistų dėmesiui
Visi automobiliu savininkai *

žinokite, kad turite Įsigyti 
naujas “auto-use tax stamps”. 
Laiko turite iki birželio 15 d. 
Už automobilius, sveriančius 
mažiau 3,500 svarų,
pirkti štampą penkių dolerių 
vertės. Visi kiti turi mokėti 
po $10. Po birželio 15 d. ne
turintieji tų “auto-vartojimo” 
štampų bus baudžiami. Ge
riau išvengti nesusipratimo.

Galima pridurti, kad šitie 
taksai paliečia tiktai Didžiojo 
New Yorko gyventojus. Tai 
yra miesto uždėti specialūs 
taksai.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, birže
lio 7, Liberty Auditorijoje. Svarbu 
visiems kuopos nariams dalyvauti, 
nes rinksime LDS Seimo delegatą, 
taipgi turimo ir daugiau svarbių I 
klausimų aptarti. Valdyba.

(107-110)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, birželio 5 d., 7:30 
vai. vakare. Eibei ty Auditorium. 
110-00 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly- 
bauti. Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėte. Valdyba .

(107-108)

BROCKTON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos G kuo

pos susirinkimas įvyks birželio-June 
4 d., Liet. Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St., Montello, pradžia 7:30 v. 
vakare. Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų, kuriuos turėsime atlikti. Svar
biausia tai Laisvės piknikas, kuris 
įvyks liepos-July 1, 1956. Dar yra ir 
kitų reikalų, kuriuos turėsime ap
tarti.

Geo. Sh i mail is 
(105-107)

ELIZABETH, N. J.
Per daugelį metų Aušros Draugys

tės susirinkimai buvo laikomi pir
mą šeštadienio kiekvieno mėnesio. 
Paskutiniame susirinkime, dėl neku-
rių nepatogumų, nutarta pakeisti su
sirinkimų dieną. Dabar bus laikyta 
pirmame ketvirtadienyje kiekvieno 
mėnesio. Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., 8 v. v., Liet. Laisvės 
salėje, 269 Second St. Nariai jsitė- 
mykite šį pranešimą.

Komitetas.
(105-107)

H. JACOBSON
Geležiniai tavorai, maliava, dar
žininkystės įrankiai. Apt. namų 
įrankiai. Elektros ir Plumbing 
įrankiai. Grindų smėliavimas ir 
poliravimas. Išnuomojame tinka

mas mašinas.
8003—5th Avė., B’kJyn 

SH. 8-9510

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

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

Adenoid, Rash.

ALLERGY TESTING LAB.
Herman Hirshfield, Dir.

133 E. 58 St., kamp. Lexington 
Eldorado 5-3187

ACT QUICKLY!
The Only -.y7” 

COURSE IN WINDOW 
DISPLAY

in N. Y. beg bis June 4.
Our short course taught by prof- 
fessionals can break you in to 
top paying field. 14 week sum
mer course registration open.

FREE PLACEMENT
PAN-AMERICAN ART SCHOOL 
321 W. 56 St. (8 Ave.) N. Y.

> PL. 7-0064

NeHYorko^zWW/lrilin
Rasistas Byrnes tada 
norėjo negry paramos

Miesto tarybos narys Earl 
Brown sako, kad dabartinis 
rasistinis demokratu - diksi- 
kratų vadovas James Byrnes 
1944-ų metų konvencijoje ieš
kojo negrų paramos, kad bū
ti nominuotam Į vice - prezi
dentus. Byrnes tada per Chi- 
cagos majorą Edwin Kelly už
klausė kelių atsakingų negrų 
demokratų, kaip jie atsineštų 
į jo kandidatūrą šalia Roose- 
velto. Kada jis buvo infor
muotas, kad joks negras jo 
neremtų, Byrnes buvo labai 
pasipiktinęs ir nustebęs.

Byrnes, kaip yra žinoma, 
paskui tapo valstybes sekreto
rium ir vėliau South Carol i uos 
gubernatorium.

Brownas’sakė: Byrnes yra 
vienas didžiausių dviveidžių 
Amerikos politiniame gyveni
me.

GAL REIKALAUS
PLATAUS TYRINĖJIMO

Miesto Tarybos narys Isa
acs pranešė, kad jis siūlys 
tarybai tuojau paskirti komi
siją ištyrimui Parkų komisijo- 
nieriaus Moses veiklos. Jis 
mano, kad Mr. Mosės turi 
perdaug galios. Ypač Isaacs 
norėtų, surasti priežastis, ko
dėl komisijonierius taip užsi
spyrusiai nori sužaloti ('mitrai 
Parką.

Duluth. — Seniausias A- 
merikos* Šiaurės civilinio 
karo veteranas, 109 metų 
Albert Woolsonas, pasida
vė ligoninėn. Jis yra vie
nintelis to karo . veteranas.

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. 4-5175

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

SHORE ROAD FOTOSIIOI 
8527—3rd Avė. (arti 86 th St.) 
Brooklyn BE. 8-0570

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.

BAY RIDGE WATCH & 
CLOCK REPAIRING 
Ekspertiškai pataisome.

Vietos ir užsieninių išdirbysčių. 
Visas darbas garantuotas.

O. C. LARSSEN 
555—86th St.> Brooklyn

4th Ave. Sub.
BE. 8-1433

TOOLMAKER
Radial Drill 

OPERATORIAI 
Mill Operatoriai

BORING MILL 
OPERATORIAI 

Journaman’s Status. Gera mo
kestis, nuolatinis darbas, links
mos darbo sąlygos.

TURNER BROS.
Ine.

2625 Hilton Road 
Ferndale, Michigan

DABAR! Galėsite pamatyti šią nepamirštamą dramą 
apie šių dienų vaikus New Yorko gatvėse!

CRIME IN THE STREETS
VICTORIA Theatre, Broadway & 46th Street.

4 pusi. Laisvi (Liberty). šeštad., Birželio (June) 2, 1956

Smagiai važiuosime j Great 
Necką (piknikai!) birželio 3
Smagu bus važiuoti į pikni

ką ir iš ten grįžti dideliu bo
su, kelioms dešimtim pikni
kai! to jų sykiu.

B ūsas keleivius paims nuo 
Lituanica Skvero, o vakaro 
ten pat parveš; taipgi sustos 
prie Liberty Auditorijos paim
ti ir grįžtant išleisti. Kelione 
(round iri p) tik $J.5O.

Nenuostabu, kad daugelis 
stengiasi įsigyti boso bilda iš 
anksto, užsitikrinti vietą bu- 
se. Tai padarė kai kurie net 
savo auto turintieji. Jie. sako: 
nors žinai, kad turi pikniką, 
kai nereikia apie trafiką rū
pintis.
Husas išeis 12:30 valandą

Visi, kurie imsite' bosą, at

vykite laiku. Busas išeis lai- 
,ku, pavėlavusių nelauks.

i Busas išeis lygiai 12:3,0. Su
stos prie , Kultūrinio Centro 1 
vai.

Stipriems, jauniems, žino
mą, patogu važiuoti ir trau
kiniais. Iš Pennsylvania sto
ties New Yorke traukinis! ei
na dažnai.

Rengėjai — visos didmies
čio srities LLD kuopos bend
rai—kviečia visus. Užtikrina 
smagų pobūvį, nes turės mu
ziką šokiams ir gerų vaišių, 
kokių tik galima tikėtis pikni
kuose.

Pikniko vje^a: Kasmočių so
das ir salė. 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y.

SULAIKĖ SEPTYNIOLIKA
| JAUNŲ “CHULIGANŲ”

Per Memorial Day Bronks.e 
policija suėmė 17 jaunų vy
rukų. Jie buvo nužiūrimi kai
po jauni “chuliganai”, nuos
tolių darytojai, arba razbai- 
ninkeliai.

šešiolikos metų jaunuolis 
liernandez padegė trijų aukš
tų namą, kad gauti kokį nors 
susijaudinimą. Jis taip sakė 
policijai. Gaišiu1 trys žmonės 
tapo sužeisti. Gaisras įvyko 
trečiadienį po num. 302 Carl
ton Ave., Brookl.Vno.

Harry X. Kinzclmaiin 
OLD KING COLE TAVERN

817 Ondcnlonk Ave.,
Ridgewood 27, N. Y.

Tel. EV. 2-9591 
RESTAURANT BAR & GRILL

Didelė salė del Vestuvių,
Banketų ir Barių.

(106-112)

E. GRAEBER’S
. MADOS

Suknelės, Siūlai, Kautai

Pritaikymai Nemokamai 
Daroma Vietoje

313 K. 86111 SI. (1-2 A v.), N.Y.C.

Tel. Regent 7-1967

-.....-..... -- ............... -
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IŠMOKITE VAIRUOTI!
Matykite ir išgirskite 2-jų 

valandų filmą ir paaiškinimą . . . » apie vairavimą.
HOW TO PASS A ROAD TES I ” 

Concourse Plaza. Hotel 
161 St. & Gr. Concourse.
Įžanga veltui. Rengia

AVALON AUTO SCHOOL
1385 Jerome Ave. LU. 8-3160.

Į HERRIMANAS TEBEGULI 
LIGONINĖJE

Gub. Harrimanas dar vis 
! t (‘besiranda Columbia - Pres- 
! byterian ligoninėje po opera- 
jeijos.. Jis buvo operuotas ant 
! prostatinūs liaukos. Jo. svei- 
! katos padėtis esanti labai ge- 
! ra.; bet nepasakoma, kaip 
j greitai jis galės ligonine ap- 
i leisti. 

__ ___ ______ _____

Domininkų respublikos kon- 
i sulas New Yorke Arturo R. 
ĮFspaillat sako, kad kaltini- 
i mai, .jog jo šalis atsakomin- 
ga už profesoriaus Gąlindezo 
mirtį, yra “didžiausia, idiotiš
ka, negirdėta ir begėdiška *• 

; —melaginga nesąmone”, 
i.-------------------------- ----- ------------ ,
j----------------- ------------------------------------

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 

| padaromo spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su Šypsena”
CHELSĖA LUMBER CORP.

, 71—81h Ave., CH. 2-6496-7
i —----- -- - _____

Užpultasis negras 
nepraras regėjimo

Anthone Thatcher, 38 metų 
amžiaus negras darbininkas, 
dabai* ligoninėje. Jo veidas 
visai apdegintas pavojingo 
chemikalo, bet laimei jo akys 
popaiiestos perdaug ir jis re
gėjimo nepraras.

Thatch ei* tapo užpultas ke
lios dienos atgal vakare, kai 
jis ėjo iš darbo. Jis dirba di
delėje maisto krautuvėje. Už
puolikai buvo du balti vyrai, 
kurių jis nepažino. Vienas 
jų laikė rankoje butelį, iš ku
rio sviedė pavojingą skystį Į 
jo veidą.

Policija ieškanti užpuolikų.

UNIJA GELBĖS DARBUS
Transporto darbininkų uni

ja reikalauja garantijų, kad 
3,800 darbininkų darbai ir 
teisės būtų apsaugota. Mat, 
N. Y. C. Omnibus Corp, ren
giasi nupirkti visą Third Ave. 
busų liniją. Korporacija nu
mato didelį sutaupymą, išme
tant iš darbo apie 1,000 dar
bininkų.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisvės naudai.

WINDSOR HARDWARE 
& PAINT

6744 — 5th Ave., B’klyn

Geležiniai Tavorai ir Maliava 
Red Devil, Pierce, Spiffy—200 >

spalvų, ir kitų išdirbysčių. s

ŠALTKALVIAI

Veltui pristatome
Skambinkite SH. 5-0675

Hans and Willy Schnuter’s 
GERMAN-HUNGARIAN 

BAR & GRILL
576 Fairview Ave., Ridgewood— 

Brooklyn, N. Y.
, Tel.: EVergreen 2-9044

Headquarters for German-Hun
garian Sport Club.

Lunch — 12-1

Norwegian Embroidery
& Gift Shop

R. Hendrickson, savininkas 
5612—8th Ave., B’klyn. UY. 2-7617

Turime Norvegiškų lėlių, pada
rome inegstinius ant užsakymo. 
Antspaudinčs medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir apsifiliavi- 
mą.

Pranešame Naują Nusistatymą 
Vientik šviežios žuvys 

Specialiai Šią Savaitę: 
Rūkytos žuvies—Įvairių rūšių. 
Didelių žuvinių bandukių—10c. 
Išvalytų Porgies—30c svaras. 

Tėmykite dėl savaitinių specialų 
SEAFOOD HARBOR 

351 Bieecker St. CH. 3-0236. 
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

Dėl
SKANIŲ PYRAGAIČIŲ
Tortų Ir Kavinių Tortų

Įvairiems Parengimams 
Sugestuojame 

KRAMER’S PASTRIES
1643 2nd Ave., (85-86 Sts.)

LEhigh 5-5955

Pirmas Brooklyn!) Lietuyiu

PIKNIKAS

ATLANTIC .MARINE
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar 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

Įvyks šį Sekmadienį

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos Brooklyno 
Apylinkės Kuopas

KASMOČIŲ SODE
91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L, N. Y.

Kviečiame visuomenę atsilankyti. Gera muzika gros 
šokiams ir bus įvairių juokų ir smagių vaišių. Bu.sai 
išeis nuo Lituanica Square ir nuo Kultūrinio Centro 
Kelionės kaina tik $1.50 į abi pusi.
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PAGERINKIT SAVO SĄLYGAS. 
APSAUGOKIT SAVO ATEITĮ.

IŠMOKITE PROSYTI
Siūtus, Palitus, Suknias, Megs- 

tinius. Mašina ar ranka. Dabar 
reikalinga prosytojų. Uždirbsite 
gerus pinigus. I

Mokiname Dienom ir Vakarais.
Brown School Of Pressing

1126—6th Ave. arti 43rd St.
> JU. 2-4543.

JAMAICA HALL
Bar And Grill

Didelė salė dėl banketų ir kito
kių pokylių. Privatiniai rūmai 

dėl mažesnių parių.
168-15 91st Avenue

tarpe 168 St Jr Jamaica Ave.
Telefonai:

JAmaica 3-9606 OLympia 8-9892

Teatruose
Didysis po žvaigždėmis te

atras atvirame ore—Lewisohn 
Stadium — vidurvasario kon
certų sezoną pradės šio mėne
sio, birželio, 18-ą. Orkestrui 
vadovaus Pierre Monteaux.

Pirmajame koncerte tą va
karą dainuos paskubusioji 
Amerikos kontraltas Marian 
Andersom Ji dainuos arijas iš 
operų “Samson and Delilah”, 
“Don Carlo”, “Un Balio in 
Maschera”. Pastarojoje ope
roje .ji vaidino pirmame savo 
išstojime Metropolitan opero
je 1955 metų sausio mėnesį.

Mis Anderson yra pirmoji 
negrė įleista Metropolitan 
operon kaip pirmaeilė aktorė 
solistė.

Paskiausias jos pasirody
mas Stadiume įvyko 1952 me
tais.

Tikietų kaina atidarymo va
karui (ar kitiems koncertams 
per 6 savaičių sezoną) būna 
nuo 30 centų iki $3.

* * #
MG M teatruose po visą 

miestą dabar rodomasis “Meet 
Me In Las Vegas” liečia tą 
paskubusįjį dykaujančių ponų 
ir šiaip lengvatikių, gemble- 
rystėse ieškančių laimės cent
rą. žinoma, akyvus žiūrovas 
gali matyti, kad tokio daly
ko, kaip laimė, nėra. Tai pa
matę (po- pralošimo pinigų), 
šio filmo žvaigždės (Dan Dai
ley ir Cyd Charisse) grįžta į 
naudingą užsiėmimą, darbu 
ir šeimoje kurtis sau laimę.

* * *
New Yorko Capitol Teatras 

baigia rodymą “The Revolt of 
Mamie Stover”. Birželio 4-tą 
pradeda rodymą naujo filmo 
“Trapeze”, apie cirko artis
tus. žvaigždinėse rolėse Burt 
Lancaster, Tony Curtis, Gina 
Loliobrigida. 

* * *
Roxy rodo “D-Day the 

Sixth of June”, romansą, įpin
tą į praėjusiojo karo užbaigos 
laiko sąlygas. 

* * *
Astor teatre rodomas, vienas 

iš geresniųjų filmų “Harder 
They Fall”.

APSISAUGOJIMAS NUO 
BALANDŽIŲ KAŠTAVO 
MIESTUI $24,800

New Yorko City Hali tapo 
“apginkluota”specialiais elek
tros įtaisais apsaugojimui nuo 
balandžiu. Kur dabar pulkai 
tų nelaimingų paukščių pasi
dės, niekam nerūpi. Tuo tar
pu raportuojama, kad šitas 
miesto salės apsaugojimas nuo 
balandžių kaštavo $24,800!

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

NEW YORK r
HELPWANTED FEMALE^.

Namų darblnfnkč-virėja. '25-40). 
Nuosavas kambarys, vonia. Du su
augę. visi įtaisymai. Vėliausi paliu
dijimai. Turime ir kitus darbininkus. 
$50 į savaitę. TE. 4-5366.

(105-108)

’Namų darbinlnkė-virėja. (Suaugu
si Q Patyrusi. Perimti visą tvarką. 
Guolis nuosavame kambaryj. $40 į 
savaitę. Suaugę. Vasarą, nuo birže
lio 20 d. namuose prie vandenio. 
Šaukite iki 12 vai. dieną. FL. 9-8311

(105-108)

NAMU DARBININKE 
Abelnarn darbui

Turi būti patyrusi prie vaikų auk
lėjimo. Guolis vieloje, atskiras k;.: t- 
barys ir maudynė, gera mokesti*?.
Su vėliausiais paliūdijimais.

Tel. SC. 3-6584

HELP WANTED-MALE

RAKANDU DARBININKAS

Rakandų krautuvei. Kreipkitės 
vien tik patyrę. Gera mokestis, 

nuolatinis darbas.

Long Island RO. 6-691!)

(107-113)

VYRAI DIRBTI PRIE 
“COATING”

(Dažymas - Ma Ievoj imas)
Gera mokestis, nuolatinis darbas, 

puikios darbo sąlygos.
The Marvelium Co.

28 Applet on St., Holyoke, Mass.

(106-108)

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS 
Fiziškai Tinkami 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki šeši, 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. 
Tarpe 19 ir 20 gat.

Pora. Guolis vietojo. Virėja, namų 
darbininkė, vyras dirbantis prie visų 
darbų. Nauji namai; nuosavas kam
barys, T. V., gera alga, nuolatini 
darbas draugiškuose namuose.

FR. 4-1250
(105-1

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

binkite WH. 8-9741.

(101-107)

Grožio Salionas. Bronx, blokas nuo 
Westchester Sq. Žema renda. Aplei
džiame miestą. Ideališkas biznis 
pradinei, tuoj jsigys daug kostume- 
rių. Parduodame prieinamai.

TAImadge 9-4017

(105-109)

Brooklyno ant Tompkins 
Ave. tarp Halsey ir Macon 
Sts. parkų departmentas ati
darė naują vaikams žaislavie- 
tę. žaislavietė užima apie vie
no akro žemės plotą.

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

TIK

29.50
Maži rankpinigiai 

$1.25 į savaitę 
Motoro garant. T metai 
Mašinos garant. 10 m.

Naujos 
Mašinos 
$239.50

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

New York City
NE. 9-5217

iliustruota.

DOVANAI
Su kiekvienu pirkimu

HASSOCK
Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Amera Appliance Corp., 90-12 Roosevelt Ave., Queens

’ ’ -v X

LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu
į visus U.S.S.R. kraštuą. Mes užlaikome visus vaistus, 
reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 

nuo reumato antpuolių, ir vaistus
ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per 

pasiekia Lietuvą j 10

Per
Lietuvą ir 
kurie yra 

validolo ir 
del širdies
mūsų vaistinę vaistai 
dienų, o į Sibirą ima 22 dienas oro paštu Visi 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

f VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public




