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mena. Ji smarkiai

Są | u ilgos

i turi ir ve raja i 
sa juk parodo. I

T nusižengimų. socializmas 
maršuoja pirmyn. Tai puiki 
garantija, kad ir tokie smar-

įam

‘‘Daily Workcrio” bendra 
darbiai rašo Pekino valdžia 
laiškus. Jie ragina komunisti

amerikiečiu.
sako, padėtu

pratimus tarpe

rvsiai

z i jos komunistai parlamente

Mollet kabineto, 
mas nuo balsavimo

Ii.
Mollcto politika Alžyro yra 

I mvina. nepateisinama, bru- 
tališka. -Ji turi būti pasmerk
ta ir atmesta.

ne-gal i Į matyt i 
komiuiistai ?

Eisenhoweris gavo 
N*. Bulganino raštą

Vis daugiau Lietuvos turistų 
lankosi užsienio kraštuose

Washingtonas. — Tary
bų Sąjungos premjeras 
Bulganinas vėl atsiuntė 
laišką prezidentui Eisen
hower iu i. Laišką tarybinis 
ambasadorius Zarubinas

mentui ir Dulles tuojau 
nusiskubino su tuo laišku 
pas prezidentą.

Laikraščiui einant spau- 
penktadienį, laiško

tekstas dar nebuvo pas
kelbtas. Buvo sakoma, kad 
jis bus paskelbtas penkta
dienio vakare arba šešta
dienio. Bet visi buvo tikri, 
kad laiško turinys yra apie 
nusiginklavimą, gal ragi
nimas,
sektų Tarybų Sąjungos 
pavyzdžiu ii* tuojau pradė
tų mažinti savo ginkluotas 
pajėgas ant vieno milijono 
ir 200,000 karių.

Viinius. — Lietuvos turis
tai šiemet jau svečiavosi 
Rumunijos Liaudies Respu
blikoje, susipažino su de

kad Amerika pa- grupe,

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Jugo- 
įslavina faktinai jau negau
na karines pagalbos iš A- 
merikos. Tuo tarpu, kai 
Kongresas dar svarsto, ar 
tą pagalbą

Darbo unijų 
kovos lauke

jau sulaikė

nukirsti, karo 
pareigūnai 

ginklų siunti

mento pareigūnas pareis 
kė: “Mes nesakome, kad vi
sai n u kirtom e ginklų siun
timą Jugoslavijai, mes tik
tai kaip ir laukiame ir kol 

•|kas nieko nesiunčiame....”.
Memphis, Tenn. — Rasis

tai sudegino kryžių prie 
' negro O. Z. Evers buto, 
' tuomi lyg įspėdami jį, kad 
I jis saugotųsi ir pasidarytų 
I nuolankesniu. Evers, kaip 
I tai buvo pranešta, traukia 
! teisman miesto autobusų 
i ir gatvekarių kompaniją, 
j reikalaudamas, kad būtų 
baigta rasinė segregacija.

tip iškieji smeton in inkai smar- j 
kiai sukirto menševikus ii 
rikalus. Jie šiems užbėgo

į V-’ ienkovas irgi
___

vvksla Paryžiun

Washingtonas. — AFL- 
CTO pildomoji taryba nu
tarė nedaryti pasirinkimo 
tarp demokratų ir republi- 
konų kandidatų iki po tų 
dviejų partijų konvencijų.

New Yorkas. — Plieno 
darbininkų unija ir korpo
racijos jau veda derybas, 
kurios prasidėjo ketvirta
dienį, bet savaitgalyje dar 
nebuvo išdirbtos dienotvar
kės. Kitaip sakant, dar 
nebuvo susitarta, kaip ir 
apie ką tartis.

Chicago. — 
n i ja sako, 
Montgomery 

! ninku išsikovojo 12 su puse 
cento algos pakėlimą va
landai.

Lester, Pa. —6,000 West
inghouse darbininkų, kurie 
priklauso prie UE, čia dar 
tebestreikuoja. Unija sa
ko, kad kitos unijos, AFL- 
CIO, streikieriams padeda 
maisto ir pinigų rinkliavo
mis.

nimu. Neseniai į kelionę 
po Suomiją išvyko dar vie
na Tarybų Lietuvos turistų 

kurią sudaro 35 
žmonės. Išvykusiųjų tarpe 
—Vilniaus “Lelijos” siuvi
mo fabriko meistras Du- 
bickas, architektas kaunie
tė Grinevičiūtė, gydytoja 
Vitkienė iš Klaipėdos ir 
kiti.

Šiame sezone dar numa
tomos Tarybų Lietuvos tu
ristų išvykos Į Čekoslovaki
ją, Švediją ir Norvegiją. 
Liepos mėnesį garlaiviu ap-

link Europą ruošiamos ke
lionės dalyviai susipažins 
su eilės užsienio valstybių 
pajūrio miestais.

Vis labiau nusistovinčios 
pasaulinės sąlygos, vis la
biau normališki santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų rodo, 
kad turizmas dar labiau 
klestės. Kaip matoma, tu
ristai iš Lietuvos vyksta ne 
tik į kitus Rytų Europos 
socialistinius kraštus (kaip 
tai Čekoslovakiją arba Ru
muniją), bet ir į Vakarų 
kapitalistinius kraštus, 
kaip tai Norvegiją ir Šve
diją,

Taipgi planuojamos turis
tų išvykos į Francūziją, 
Italiją ir kitas šalis.

Lenkijos seimas dabar turi 
daugiau galios, viešpatauja 
ir platesnė kritikos laisvė

Jie jau turi

autorių ir šiaip aukštų parei
gūnų ių kermošiuj* 
ir

Paryžius. — Kaip jau y- 
ra žinoma, Chruščiovas ir 
Bulganinas pakviesti ap-

• dalyvauti lankyti Francūziją. Tas vi
zitas, kaip manoma, įvyks 
šį rudenį. Bet pasirodo, 
kad anksčiau negu jie, 
Francūzijon atvyks Ma
lenkovas. Jį, kaip elektros 
jėgainių ministrą, Fran
cūzijon pakvietė ekonominė 
Francūzijos delegacija, kai 
ji neseniai lankėsi Mask- 

! voje.
Malenkovo vizitas įvyks 

vienas toje i dar šį mėnesį, vėliausiai — 
Dabartinis Fe d e-1 liepos mėnesį. . Panašiai 

racijos prezidentas George > kaip Britanijoje, taip 
Meany netoli lėkęs nuo Woll. J Francūzijoje Malenkovas 
Tokie lyderiai dąro gėdą vi-( lankys elektros stotis, 
sam Amerikos organizuotų i fabrikus ir kitokius ekono- 
darbininku sąjūdžiui. ' minius įrengimus..

sėt k u metų 
gūravo viso

ir simu- 
pavydas.

ii esu-

de-

Dar

ai buvo iki gyvojo kaulo re- 
akci jonierius.

Deja, ne

* Worcesterio
Via S. Bostono laisviočius 
lenktynes, žiiyėkime, jie sa 
ko, kurie smarkiau pasidar
buosime šia m o Laisvės finan
sinio stiprinimo vajuje.

Man tas\ patinka. Bet nei
čiau į lažybas, jog usterie- 
čiai tokias lenktynes laimėtų. 
Bostone yra gerų, senų, vidu
tiniai gerai su doleriu sugy
venančių laisviečių. Jei tik jie 
rimtai pasijudintų, draugui 
Skliutui. Jr jo kolegoms būtų 
nelengva atsilaikyti. Kur už-

laisvlečiai sau- tikrinimas, kad jie to nepada- 
i ; i ys ? —:—
■j Darbininkiškos lenktynės 

už darbininkišką reikalą yra 
puikus dalykas. Kaip tik to
kių draugiškų lenktynių labai 
reikia šiame vajuje.

Dar vis tebelaukiame ge
resnių žinių iš Connecticuto ir 
Pennsylvanijos.

Nuo baltimoriečių išgirsime 
po birželio 10 dienos pikniko. 
Apie tai neabejoju. žinau/ 
kad jie turės gerą ir gražų

Tymsteriu *u- 
kad 20,000 

Ward darbi-

Nauji gandai 
apie riaušes
New Yorkas. —. New 

Yorko laikraščiaiz paduoda 
žinias iš Austrijos sostinės 
Vienos, /kad tarybinėje 
Gruzijoje įvyko demon
stracijos „2 U__ L__ t
nuo- Tarybų Sąjungos. 
Kaip tokia žinia pasiekė 
Austriją, neaiškinama.

Tie gandai, sako, kad 
Tiblisi mieste- ir kitur po
grindiniai elementai išpla
tino plakatus-posterius su 
šūkiu “Tegyvuoja nepri
klausoma Gruzijos respub
lika.” Policija suėmusi apie 
100 asmenų, taipgi įvyku
sios demonstracijos, kurias 
policija išsklaidžiusi.

tarybinėje

už atsimetimą

Bonna. — Birželio 20 die
ną į Vakarų Vokietiją at
vyks 25 turistai iš Tarybų 
Sąjungos. Tai bus pirma 
tokia turistų grupė, kurių 
vėliau atvyks daugiau.

Belgradas. — Tarybinis 
kreiseris Kutuzovas ir du 
naikintuvai, kurie viešėjo 
Splito uoste, jau išplaukė 
namo.

Atstovu butas už 
pagalbos kirtimą

Washingtonas. — Kon-1600*,000,000 dolerių to nu- 
greso atstovų butas nepa-; kirsto bilijono būtų sugrą- 
klausė Eisenhowerio pra-1 žinta, bet pataisymas ne- 
šymo ir nubalsavo už kari- i praėjo.
nes ir ekonominės pagalbos | Tas, betgi, dar nereiškia, 

kirtimą. Visas kad karinė programa jau 
dolerių ($1,000,- ant tiek aprėžta.
nukirstas nuo 1 mano administracija, nesu

ko- ’ tiks su buto nuomone, vyks 
; konferencijos tarp abiejų 
I butų, ir galų gale adminis- 
I tracija gaus viską arba ar- 
I ti visko, ko nori.

i

užsieniui 
bilijonas 
000,000) 
$4,860,000,0000 sumos, 
kios reikalavo valdžia.

Atstovų butas balsavo 
192 balsais prieš 112. Pre
zidentas prašė, kad bent

Senatas,

New Yorkas. — Iš Lenki
jos grįžo amerikietis žur
nalistas I. F. Stone. Jis 
taipgi lankėsi Tarybų Są
jungoje. Stone, kuris lei
džia savo žurnaliuką “L F. 
Stone Weekly,” išsinešė ne
kokius įspūdžius iš Tary
bų Sąjungos, kur jis pas
tebėjo nemažai pakaitų, 
bet kur, sako jis, dar toli 
iki žodžio ir išsireiškimu 
laisvės.

Visai kitokius įspūdžius 
jis išsinešė iš Lenkijos. Jis. 
sako, kad pakaitos Lenki
joje yra labiau pamatinės 
ir žymiai stipresnės, negu 
kituose socialistiniuose 
kraštuose.

Lenkijos • seimas, sako 
Stone, vaidina žymiai svar-! 
besnę rolę, negu iki šiol — 
ministrai ir kiti valdžios 
pareigūnai raportuoja sei
mo komisijoms, aiškinasi, 
ir seimo nariai kritikuoja, 
diskusuoja, svarsto daly
kus, o ne tik patvirtina, ką

valdžia nutarė.
Lenkijos, spaudoje dabar 

viešpatauja daug nuomonių 
skirtumo ir kritikos. Net 
Jungtinės darbininkų par
tijos (PPR) organas “Try- 
buna Ludu” talpina ne
mažai kritikos prieš slap
tą policiją, nusižengimus 
demokratijai ir t. t. PPR 
tai Lenkijos jungtinė ko
munistų ir kairiųjų socia
listų partija.

Varšuvoje dabar gali
ma gauti ne tik kitų socia
listiniu kraštu, bet ir Va- 
karų Europos laikraščius.

. Didelį įspūdį, sako Stone, 
į jį padarė būdas, kuriuo- 
mi lenkai atstato Varšu- 

kurią naciai buvo be- 
Varšuvos 

jis, atsta- 
su pagar- 
atstatant

vą, 
! veik sunaikinę.
senmiestis, sako 
tomas su meile, 
ba praeičiai, 
kiekvieną gatvę ir namą bei 
paminklą lygiai tokius, ko
kie jie buvo prieš karą.

L e Havre, darbininkai kėlė 
demonstracijas prieš karų, 
bandė sulaikyti traukinius
Le Havre. — šio Fran- jiems pasisekė tik po to, kai 

cūzijos uostamiesčio dar- j darbą buvo paleistos aša- 
bininkai sukėlė dideles de
monstracijas prieš, karą 
Alžyre. Tūkstančiai dar
bininkų susirinko į geležin
kelio stotį, iš kur traukinys 
turėjo išvežti Paryžiun bū
rį į armiją pašauktų re
zervistų, kurie buvo siun
čiami Alžyran. Darbinin
kai sulaikė traukinį ir ten 
pat ant bėgių surengė ma
sinį mitingą. CGT (unijų) 
ir taikos judėjimo vado
vai sakė prakalbas stovėda
mi ant garvežio.

Atskubėjo sustiprinti ka
riuomenės daliniai ir poli
cija ir jie bandė jėga iš
sklaidyti darbininkus. Tas

rinės dujos.
Valdžios komunikatas 

sako, kad keliolika demon
strantų ir policininkų su
žeista, bet nesako kiek.

Traukinys su rezervis
tais išvažiavo su dviejų va
landų pasivėlavimu.

Karo veiksmai Alžyre
Francūzijos valdžia sa

ko, kad Alžyre pravedami 
platūs kariniai 
mo veiksmai,” 
Orano srityje,
kad kariai okupuoja ištisas 
stritis, kurios iki šiol ra
dosi po alžyriečių naciona
listų armijos kontrole. Bet 
pripažįstama, kad užim-

“apvaly- 
ypatingai 
Sakoma,

Jaunasis Rooseveltas susitepęs, 
todėl neprašomas j suvažiavimą 
New Yorkas. — Franklin

D. Rooseveltas Jr., mirusio 
prezidento sūnus, nedaly
vaus kaip delegatas demok. 
konvencijoje. Jis 
vans ne todėl, kad 
bet todėl, kad jis 
čiamas. Priežastis 
kad jis susitepęs bendra
darbiavimu su fašistiniai - 
teroristiniu Domininkų res
publikos diktatorišku Tru
jillo režimu.

Kaip yra žinoma, jauna-

sis Rooseveltas yra Trujil
lo oficialus advokatas šioje

nedaly- 
nenori, 
nekvie- 

tame,

vęs kaip Domininkų agen
tas. O dabar kaip tik daug 
kalbama ir rašoma šioje 
šalyje apie profesoriaus 
Galindezo nužudymą, už ką 
kaltinamas diktatorius Tru-

New York o demokratų 
vadai todėl nutarė neįjung
ti Roosevelto i savo dele
gaciją.

! Kairas. — Egipto vai
zdžia deportavo Britanijon 

Jie 
pagarsėjęs Mississippi ra- kad nors jie
sistinis senatorius, kuris! dest« pasaulietekose bri-

Eastlandas skelbia, kad 
jis pagavo naują žuvį...

Washingtonas.- Liūdnai! du, mokytojus.
Mississippi ra- i 'jpkajtinti, r

* • kuris i ^este pasaulietiškose 
□olauja’CŠenato‘'juridinei i išlaikomose mokyklose, 
komisijai, skelbia, kad jis 
tardys “žymų Lenkijos ko
munistą.” Tas komunistas 
esąs tūlas Sewerynas Bia- e v. .
leris, kuris neseniai pahė-' Lonin<>‘radieCiai 
go iš Lenkijos į Vakarų i . r™
Vokietiją ir dabar atvyko pasveikino lito 
Amerikon. •

jie mokino krikščionybės 
dėsnius musulmoniškiems 
vaikams.

Kipre nušautas !
kolabora torius

Limassol. — Kipro nacio
nalistai nudėjo britams tar
naujantį 
Andreasa 
ris dirbo 
aparate.
atsargos kapitonas Serghi- 
des iki galo liko kvislingu, 
nors didi dauguma kiprie- 
čių, kurie karo metu bu
vo britų karininkai, savo 
laipsnių atsisakė ir britams 
netarnauja.

Serghides buvo 
tas dienos metu, 
centre, prie pat teismo rū
mų.

Pagalba iš Britanijos
Britų kolonialistai Kipre 

labai pasipiktinę prieš kal
niečių vadovaujamą elek
tros reikmenų darbininkų 
uniją Britanijoje. Ta unija 
atsiuntė 150 svarų naciona
listinių kipriečių kalinių 
gynimui. Kolonialistai sa
ko, kad unija tokiu būdu 
“gelbsti Britanijos prie-

kiprietį graiką 
Serghidesą, ku- 

britų policiniame 
Kaip Britanijos

nusau- 
miefeto

Leningradas. — Čia lan- 
! kosi Tito, Kardelij ir kiti 
'Jugoslavijos vadai. Su jais 
atvyko Chruščiovas, Bulga
ninas ir Šepilovas. Laikas 
pašvenčiamas dviems tiks
lams: svečiai jugoslavai ap
žiūri visokias įdomias vie
tas, bet dalis laiko taipgi 
pašvenčiama deryboms.

Kur tik Tito ir kiti Ju
goslavijos atstovai pasiro
do, leningr a d i e č i a i juos 
sveikina. Viename darbi
ninkų mitinge Tito pasako
jo, kad jis kaip jaunas vy
ras 'buvo Leningrade, kur 
dalyvavo revoliucijoje (kaip 
žinoma, Tito buvo Austro- 
Vengrijos armijos kareivis, 
kuris pasidavė Rusijos be- 
laisvėn ir paskui dalyvavo 
Rusijos revoliucijoje.)

tuose kaimuose francūzai 
randa tik moteris, senius ir 
vaikus — visi jauni vyrai, 
kurie gali pakelti ginklą, 
išėjo su išlaisvinimo armija 
ir partizanais.

Kairas. — Čia pradėjo iš- ' 
eiti naujas laikraštis “Al 
Šaab” (“Liaudis”), kuris 
kritikuoja Nasserio valdžią. 
Tai vienintelis Egipto laik
raštis, kuris stoja atviron 
opozicijon prieš valdžią. Tą 
laikraštį leidžia majoras 
Salah Salem, kuris iki ne
seniai buvo Nasserio val
džios nariu.

ORAS NEW YORKE
Lietus iš ryto, giedra po

piet ir vakare, 
v
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Mano pažintis su V. Kapsuku
(Iš atsiminimų)

| vaizdas mane blogai nutei-1 Lietuvoje sustoti nebū- 
1-7 įčia-u suspėjęs, jei ir būčiau

įgavęs vizą, kadangi pasku
tinėmis mano Maskvoje bu
vimo dienomis gavau porą 
telegramų iš New Yorko, 
raginant juo greičiau grįžti 
namo, nes buvo kai kurių 
(skubių reikalų, kuriuos 
man reikėjo būtinai atlikti.

(Bus daugiau)

i1

STEVENSONAS IR KAS KITAS?
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ įvykusieji balsavimai | 

Kalifornijoje (kiek tai liečia demokratus) parode, kad 
Adlai Stevenson stovi aukščiau už senatorių Kefauveri. 
Adlai Stevenson laimėjo apie 62 procentus visų demo
kratų balsų, tą dieną paduotų balsavimuose.

Kaip žinia, Kefauveris kai kur iki šiol buvo laimė
jęs daugiau balsų negu Stevensonas. Dabai1 pastarasis 
toli pralenkė senatorių.

Adlai Stevensonas, taigi, jaučia, kad įvyksiančiame 
demokratų partijos suvažiavime Chicagoje jis turės di
delį delegatų skaičių savo pusėje. Jis mano ten laimėti 
nominacijas kandidatūrai j prezidentus.

Bet Stevensonas nėra ir negali būti tikras, jog taip 
bus.

Dalykas yra toks: New Yorko valstijos guberna
torius Harrimanas taipgi nori būti nominuotas kandida
tu prezidento vietai: Ir Harrimanas su savo šalininkais 
energingai darbuojasi—ne taip jau garsiai jie apie tai 
kalba, bet kalba. Gi New Yorko valstija dar vis stovi
pirmoje vietoje gyventojų skaičiumi ir demokratų su- karą buvo užkvietęs pas su
važiavime ji turės arti 100 balsų.

Taigi viskas rodo, kad prieš demokratų suvažia
vimą atsistos du kandidatai: 
nas. Žinoma, gali išlysti ir kc 
bet dėl to abejojama.

Yra spėjimų, būk senatorius Kefauveris, jei pats ne
bus nominuotas, tai savo šalininkus ragins balsuoti už 
Harrimaną.

Taip yra pas demokratus.
Republikonams gi “laužyti galvos” nereikia, ką jie 

nominuos. Jie jau turi savo kandidatą—Eisenhoweri. 
Republikonams tik rūpi, ką jie statys greta Eisenhowe- 
rio—vice-prezidento vietai—Nixona ar kurį kitą. De
šinieji republikonai jau pasisakė: jie stovi už Nixoną.

(Tąsa)
Vieną vakarą V. Kapsu

kas nusitarė mane palydėti 
į operą. Lauke buvo šalta 
ir snigo. Vykstame mudu į 
Bidįji teatrą autobusais ar 
gatvekariais, neatsimenu. 
Žmonių daug, spūstis dide
lė, o jis, nesveikas, lydi įna
me ir gana, nepaisant to, 
kad aš protestavau. Sa
kiau, geriau nuvyksiu kur 
nors vienas į kino teatrą ir 
vakarą praleisiu. Bet ne. 
Palikęs mane operoje, jis 
pats, vėl spūstyje, grįžo na
mo dirbti.

Ta vakar a mačiau, 
si, “Piku dama.” ' v v

Kartą gavau nuo 
“velniu.”

Lapkričio 7 dieną jis už
kvietė mane į namus vaka
rienės. Pažadėjau. Bet ka
dangi per dieną vaikščioda
mas didmiesčio gatvėse, be
stebėdamas žmonių eisenas, 
išsiblaškiau, išvargai.!, tai 
vakarienės pas Kapsukus 
nenuvykau. Gerokai jis ma
ne Į) a barė už tai.

rodo-

jo ir

i ke.
Ką mudu kalbėjome?
Jis darė man ir kitiems 

mums pastabų, ypatingai 
dėl mūsų spaudos. Jis, be 
kitko, nurodė, kad mes, 
polemikoje su oponentais, 
dažnai naudojame aštrius 
žodžius, dažnai be reikalo 
kišame asmeninius žmo
gaus dalykus, o mažiau te
kreipiame dėmesio į; argu
mentus, į faktus.

—Aštrus žodis, —’sakė 
jis, — juk nėra argumen
tas. Tenka ieškoti tvirtes
nių argumentų, o švelnes
nių žodžių— taip geriau.’

Ta pačia proga aš jalu 
pastebėjau, kad, mūsų nuo
mone, jie perdaug aštriai 
kritikuoja kairiuosius Lie
tuvos, rašytojus, susibūriu- 
sius aplink “Trečią Fron
tą.” (Aplink tą žurnalą bu
vo susibūrę, 'be 1 
Cvirka, Salomėja Nėris, A. 
Venclova, J. Šimkus, K. 
Korsakas.) Kapsukas sa-

Laiškas Redakcijai
BE ANTRAŠTĖS

Suradęs senuose “Kovos” 
numeriuose St. Strazdo ei
lėraščių, A. Bimba nusi
džiaugia sena Strazdo “kū
ryba.” Iš tikrųjų Strazdo 
“poetikos” istorija 
kitokia. Tų “kovingų eilė
raščių,” po kuriais išdidžiai 
figūruodavo St. Strazdo 
parašas, tuo laiku “Kovos”

ir pasirašydavo, kaip po sa
vo originalia kūryba!

Nuo to laikoj kai Strazdo 
niekšiškumas buvo atideng
tas — daugiau ja “eilėraš
čių” niekas niekur nematė 
—“poetas” mirė!

Aišku, kad Š. Strazdas 
pirma dar, negu jis poli
tiniai suniekšėjo, — buvo 
plagiatorius!

New Yorko Radio City 
Music Hall dabar eina spal
votas filmas ‘‘ B h o w a n i 
Junction.” Tai “eksploduo- 
jantis” filmas, anot eilinės 
reklamos.

“Bhowani Junction” reiš
kia tūlą Indijos geležinke
lių centrą. Gi patsąi veika
las yra paprasta antikomu
nistinė propaganda, kurių 
dabar yra labai daug. Fa
bula sukasi apie Anglijos 

biskį j karių traukimąsi iš Indijos, 
(rimima Tndiinc npnriklmi-

kltU P tuu ,dmu XWVW
t- A‘ špaltose pasirodydavo daž-

kimo reikalavo tik komu
nistai, kad tuo sudemorali-l 
zuoti indus ir, suirute pašl 
naudojus — patiems paimti* 
valstybės vairą į savo ran
kas. Komunistai perstato
mi sabotažninkais, žmog
žudžiais, provokat oriais. 
Jie ir traukinius sprogdina, 
nori nužudyti Gandį ir ki
tus Kongreso partijos va
dus, kad patiems įsitvirti
nus. Pabaiga visai šablo
niška : “cops - and - robbers” 

! stiliaus.
Skaitytojas

ve vieną įžymųjį Maskvos 
Dailės teatro artistą, gimu- 

Stevensonas ir Harrima- si Vilniuje, ir norėjo mane
tamsusis arklys,

DAUG DISKUSIJŲ
DĖL CHRUsčIOVO kalbos, sakytos apie J. Staliną, 

šiuo metu vyksta labai daug diskusijų,—diskusijų per 
spaudą, per radi j a ir asmeniškuose pokalbiuose.

Žinoma, kad dėl to nuomonių pasidalinimas yra ne
mažas. Vieni mano, kad Chruščiovas pats nori būti toks 
kaip Stalinas. Kiti—kad jis gerai padarė Staliną nuo 
pjedestalo nutraukdamas ir jo žalingus veiksmus pa
skelbdamas.

Mes taipgi apie tai rašėme ir dar teks rašyti dau
giau.

Vieną dalyką, kurį mes andai sakėme, norime pa
kartoti: Mums rodosi, Tarybų Sąjungoje ir visame pa- 

. šaulyje reikėtų panaikinti mirties bausmę. Tai reikėtų 
padaryti tuojau. Nereikėtų mirties bausme teisti (ir 
ją vykdyti) net ir tiems, kurie bendradarbiavo su Beri
ja,—vyriausiu instigatorium viso to, kas Tarybų Sąjun
goje pokario metais buvo bloga.

Diskusuojant stalinizmą, “asmenybės kultą” ir ki- 
• tus dalykus, iškilusius Tar. Sąjungos KP XX suvažiavi
me, turėtume turėti galvoje ii1 tai: Ar dabartinė tos 
šalies vadovybė žmonėms teikia lengvatas ar ji juos 
labiau varžo?

, Rodosi, ji) teikia žmonėms lengvatas ir tų lengvatų 
žada ateičiai.

Panaikinamos verstino darbo stovyklos, į kurias bu
vo siunčiami prieš valstybę nusižengę. asmenys.

Žmonės, buvę tose stovyklose nekaltai uždaryti, pa
leidžiami.

Sutrumpinta darbo savaitė. Tiesa, ji sutrumpinta 
kol kas tik dviem valandom, bet bus sutrumpinta dar 
šešiom valandom.

Jaunamečiai tarp 16-18 metų amžiaus, einant nauju 
patvarkymu, dirba nedaugiau 6 valandas per dieną.

Įstatymas, kuris buvo išleistas tuojau prieš karą, 
draudžiantis darbininkams keitinėti darbus, atmestas.

Išleistas naujas pensijų mokėjimo įstatymas. Pagal 
jį žymiai pakeliamos žmonėms pensijos senatvėje, li
goje ir susižeidus.

Panaikinta visasąjunginė justicijos ministerija, pa
gal kurią buvo reguliuojami teismai. Dabar kiekviena 
tarybinė respublika turės savo teisingumo ministerijas. 
Kiekviena respublika tvarkys savo ribose teismus ir 
kitką.

Panaikinta visa eilė kitų visasąjunginių ministerijų, 
paliekant pačioms respublikoms rūpintis tais reikalais, 
kuriais rūpinosi bendrosios ministerijos “iš aukščiau.”

SU juo 
mano 
kau...

supažindinti. O aš, 
nelaimei, nenuvy-

IVi
Daug trumpesnių ir ilges- 

; nių pokalbių su V. Kap- 
! suku teko turėti. Man jie 
buvo labai svarbūs, nes 
pilni įdomių žinių, taipgi 
pamokymų, patarimų.

Pagaliau artinosi laikas, 
kai aš turėjau iš' Maskvos 

i išvykti. Viena vakarą nu- 
Į vykau atsisveikinti Kapsu- 
■ kų šeimą. Po arbatos ir už
kandžių, padėkojau visiems 
už šiltą svetingumą; atsi
sveikinau vaikus, Kapsu- 
kienę. O kai priėjau prie

—Tegu jie eina gulti, o 
mudu dar pasikalbėkime. 
Prašau į mano darbo ka
binėta.

Jo kabinetas — mažas, 
•siaurukas kambarys. Jame 
— rašomasis stalas, pora 
kėdžių, sofelė; nemaža kny
gų, žurnalų, laikraščių.

Rodė jis man kai kuriuos 
žurnalus, kuriuose tilpo jo 
straipsniai. Rodosi, turėjo 
porą lenkiškų žurnalų su 
savo ilgais straipsniais. Jis, 
mat, rašė ir lenkiškai kai 
kuriomis lenkus ir lietuvius 
liečiančiomis problemomis. 
Jis pasakojo, ką dar turįs 
parašyti.

Svarbiausias jo užmany
mas, kurį turįs būtinai at
likti: veikalas apie 1918- 
1919 metus, apie tarybinės 
santvarkos ’įsikūrimą Lie
tuvoje ir josios laikiną žlu
gimą. (Pirmąjį to veikalo 
tomą, kaip žinia, išleido 
mūsiškė Literatūros Drau
gija, gi antrojo, matyt, 
Kapsukas nespėjo užbaigti, 
liga' ir pagaliau mirtis su
kliudė.)

Jis sėdosi sofon.

triau dėl to, kad nori juos 
juo greičiau patraukti į pa
žangi ą s i a s p o z i c i j a s.

Kapsukas labai troško 
trečiafrontininkus asmeniš
kai susitikti, su jais tartis, 
juos pamokyti. Deja, tuo
met tai nebuvo galima pa
daryti.

Daug kitų dalykų jis lie
tė. Aš stebėjausi jo atmin-1 
timi. Jis, kalbėdamas apie į 
Lietuvą, man atrodė, žino
jo beveik kiekvieno žymes
nio asmens visą praeitį, ne 
tik dabartines pažiūras. 
Kalbėdamas apie Ameriką, 
jis minėjo daugybę pavar
džių žmonių, su kuriais tik 
atsitiktinai buvo susitikęs, 
kai gyveno Jun g t i n ė s e 
Valstijose.

Man ypatingai buvo įdo
mūs jo smulkmeniški pasa
kojimai apie 1918-1920 įlie
tus, apie darbininkų ir vals
tiečiu valdžios isikūrimą 
Lietuvoje ir jos žlugimo 
priežastis, apie social-de- 
mokratų lyderių rolę tos 
valdžios kūrimosi metu, 
apie savo palėpinį gyveni-7 
mą Vilniuje po to, kai jo 
vadovauta darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė laiki
nai turėjo iš Lietuvos pa
sitraukti. Jis svajojo apie 
grįžimą Lietuvon, kai tik jo 
sveikata pasitaisys.

Kalbėjomės apie literatūrą 
—jis pagyrė kai kuriuos 
mano raštus, bet ir darė pa
stabų dėl “pacifistinės li
nijos” “Sliakery.” Vis ra
gino mane, kad daugiau pa- 
sirodyčiau grožinėje litera
tūroje.

Daug kitų svarbių dalykų 
jis pasakojo — dalykų, ku- 

i rių čia neatpasakosiu, nes 
jiems čia ne vieta.

Buvo jau 4 ar 5 vai. ryto. 
Mačiau V. Kapsuką vis 
.silpnėjantį. Atsiprašęs, pa
kilau. - Jis — taipgi. Pasi-( 
spaudėme rankas, karštai 
pasibučiavome. Jis man

nokai; tai yra, tol, kol 
Strazdas tapo numaskuo- 
tas, kaip plagiatorius. Pa
sirodė, kad jisai imdavo iš 
latvių socialistų laikraščio 

eilėraščius, juos išversdavo

gimimą Indijos nepriklau
somybės. Anglijos kariai, 
žinoma, delsė, nenoriai 
traukėsi iš Indijos, o pasta
rosios gyventojai, kuriems 
tie kariai jau buvo iki gy
vo kaulo įgrisę, — reikala
vo, kad jie nešdintųsi lau
kan kuogreičiausia! Filmo 
meistrai (M-G-M) nori mus 
įtikinti, jog anglų pasitrau-

SUMAŽĖJO ir GYVULIU* 
LIGOS, PRAGAIŠTYS jŲ

Kova prieš džiovą galvi
juose davė nuostabias pa
sėkas- 1922 metais tyrimas 
rodė, kad bent 4 procentai 
visų tyrinėtų galvijų yrą 
užsikrėtę, serga džiova. Gi 
1935 metais s-ergančių be- 
sirado beveik tik 
no procento.

Pastaraisiais 
ra dešimtu metų
ir daugiau limpamų lligų, į 
kurias buvo kreipta rimto 
dėmesio. Beveik 
nugalėta kiaulių 
kuri pirm šių ligų kontro
lės pražudydavo po šešetą 
milijonų kiaulių kas metai.

pusė vie-

apie, po- 
apgalėta

visiškai 
cholera,

LITERATURA-MENAS
LMS News and Views

Atsi- linkėjo laimingos kelionės, 
prašęs, atšlijo, lyg ir atsi- o aš jam—geriausios svei- 
gulė. Jis jautėsi pavargęs, katos.

Sėdėdamas greta jo ir jį 
stebėdamas, galvojau, jog 
paskutinį kartą V.’ Kapsu
ką matau. Jis išblyškęs, jo 
veido spalva turi kaž kokio

Naujoji Tarybų Sąjungos vyriausybė, kaip matome, I ?Plsl° gelsvumo. Rodosi,,.
- - - - . jam sunku kalbėti, sunkutuojau po Stalino mirties pradėjo ištaisyti viską, kas

Toks buvo mano paskuti
nis pasimtymas ir atsisvei
kinimas su įžymiuoju lietu
vių tautos sūnumi, su V. 
Mickevičium-Kapsuku, 
z Po to išvykau į Minską, 
kur lietuviai turėjo savo

Ky Mildred Stensler
LITHUANIAN SONGS RECORDED

Music may be an international lang
uage, but even so written music cannot 
always catch the true flavor of a style 
of performance. Through the means of 
the recording machine we can now catch 
and preserve those original performan
ces., . '

It is too bad that that miraculous ma
chine wasn’t invented when the art of 
the folk song was at its highest, so that 
we could have heard how our ancestors 
really sounded when they sang those 
special “vestuvių dainos, raudos” or 
“sutartinės”.

However, recently I heard what I 
suppose was the next best thing, a re
cord called “The Lithuanian Folk Song
in the U. S.” published by Ethic Folk
way Library, under the supervision of 
Jonas Balys.

Dr. Balys was formerly head of the 
Lithuanian Folklore Archives in Vil
nius University, Lithuania. As a recent 
immigrant to America, he has been act
ive in collecting more folklore treasures 
from the older Lithuanian immigrants. 
He has traveled throughout America 
contacting those people versed in the old 
art of storytelling and singing and put 
their voices on tape. Out of his vast 
storehouse of folklore he has published 
a book “A Treasury of Lithuanian Folk 
Songs” — Washington 1954, and then 
in 1955 the recorded long-playing al
bum. *

Still, I’m afraid Dr. Balys’ enthology 
has made me rather unhappy. The 
songs as sung by these authentic old- 
timers, with no musical accompanment 
of any kind, are not at all like those fa
miliar melodies that have been set down 
for us by Petrauskas, Šimkus and other 
ardent folksong collectors. Instead these 
melodies sound strangely oriental in 
flavor even to the frequent use of the 
five-tone scale and minor tonations. The 
singer drones on from one verse to an
other, repeating the same melody line 
until he has told the full story.

If our ancestors really sang with as 
little relish as those who recorded
Mr. Balys, then I fail to see how the 
Lithuanian folksong survived at all. 
But perhaps, in their native habits, the 
songs and the singers had a great deal 
more in common. Undoubtedly this new 
album of Lithuanian folksongs is of 
some historical significance, but I’m

afraid the average layman will put ir 
down as a bore.

What saves this specific collection is 
that J. Balys has set' down the words 
and music of each song as well as a 
pretty good literal English translation, 
in a separate pamphlet inside of the al-^ 
bum.

Since in ancient times songs were 
sung mainly to get the storyline 
straight, it is the narrative that carries 
more significance. And some of these 
narratives are really delightful and re- ♦ 
vealing!

Note the following song reprinted 
from Dr. Balys’ enthology:

VAIKŠČIOJO TĖVELIS •
Vaikščiojo tėvelis
Pabarėm i, parugėm i.
Prašinėjo saulalės
Be kepurės, kepurėlės:
— Saulala, motula, .
Vakaruosna, vėlyvuosna.
Jauna mano dukrelė
Jau pailso, tai nuvargo.
Bloguosius rugelius
Bepjaudama, bepjaudama.
Iš kalnelio klonelėn
Nešiodama, nešiodama.
Retosias kapelas
Statydama, statydama.

for
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buvo negera, pradėjo palaipsniui atsteigti socialistinį z^dzlu^ pralysti pro jo lū- centrą ir leido savaitraštįpas. Si mintis, šis šiurpus “Raudonąjį Artoją.”teisėtumą, kuris buvo pažeistas.
Mums atrodo, kad sekama Tarybų Sąjungos aukš

čiausiojo parlamento sesija, kuri įvyks neužilgo, pada „ _____ , ___  ___ __
rys dar kitokių reformų, užtikrinančių Tarybų Sąjun- To greit negalės padaryti nei Chruščiovas, nei Bulgani-

1 . ’nusveria jo blogus darbus, pasilieka ateičiai išspręsti.

gos tautoms laisvę. Į nas, nei kuris kitas asmuo, nežiūrint, kur jis. begyven-
Na, o klausimas: Ar Stalino atlikti geri darbai-1 tų ir koks jis bebūtų.

THE FATHER WAS WALKING
The father was walking
By rows .of rye field.
He asked the sun
Lifting J^is cap:
— Go down, dear mother sun, 
In the west, in the evening. »
Because my young daughter 
Is very tired and weary.
She is in the poor rye field 
Harvesting, cutting it down.
From the hill to the valley 
Bringing the sheaves.
The sparse shocks of rye į 
Arranging in rows.

In the second part of this old rye har
vest song, the story goes that the fathre- 
in-law asks the sun to stay longer in the 
sky, because his daughter-in-law is not 
tired yet and she may work longer, de
spite much difficult working condi
tions. Similar songs are sung by the 
mother-in-law who always finds more 
work around the house for the dauęl- 
ter-in-law than for her own daughter.
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Aaiijienos iš Nemuno krašto
* Rašo

MEČISLOVAS BRAZLAUSKAS 
Nemuno laivininkystes motorlaivio' “K. Zaslanov” 

kapitonas
Žydrasis Nemunas apsi

valė nuo ledo. Tartum išsi
veržusi į laisvę, galinga upė 
srauniai ėmė varyti savo 
vandenį j Baltijos jūrą.

Mano paties gyvenime šis 
pavasaris yra susijęs su 
reikšmingu ir džiugiu įvy
kiu — Gegužės Pirmosios 
šventės išvakarėse prasidė- 

> antras dešimtmetis, kai 
dirbu kapitonu upių lai- 

» 'yne.
Štai ir dabar aš stoviu 

kabinoje krovininio motor
laivio “K. Zaslonov,” kuris 
daro pirmąjį 1956 metų na
vigacijos reisą. Vos prieš 
keletą minučių buvo suko
manduota “atrišti laivą’,” 
ir mūsų laivas jau plaukia 
palei Pergalės, krantinę, 
puošiančią mano gimtąjį 
Kauna. Šiame mieste man 
pažįstama kiekviena gatvė, 
kiekviena aikštė, o vande
ningojo Nemuno krantus 
aš išstudijavau kaip gerą 
žemėlapį. Bet gyvenimas 
Tarybų dalyje taip sparčiai 

•žengia į prieki, kad gimto
sios upės krantai, kaip ir 
visos šalies geografija, to
lydžio keičiasi.

Nedideliu, bet galingu 
krovininiu laivu mes atlie
kame pirmą savo reisą šių 
metų navigacijoje ir iš vi
sos širdies džiaugiamės, 
matydami apčiuopiamas 
naujo gyveni m o žymes. 
Štai Pergalės krantinėje 
greta dviejų puikių namų, 
kuriuose apgyvendinti 
“Pergalės” turbinų gamy- 
J ’os darbininkai ir inžinie
riai - techniniai darbuoto
jai, išaugo dar vienas dide
lis šios įmonės gyvenamasis 
namas. \

—Žiūrėk, — sušunka ma
no pirmasis padėjėjas Juy 
nas Bakaitis. — Va, šitas 
didžiulis baltas pastatas — 
naujas “Pergalės” gamyk
los korpusas. Kaip sparčiai 
plečia savo įmonę turbini- 
ninkai!

O argi tik turbinininkai? 
Štai i kairę nuo mūsų mo
torlaivio matyti naujų įmo
nių korpusai. Tai—“Bitu
ko” plytinė ir “Nemuno” 
metalo apdirbimo gamykla. 
Džiugina akį rekonstruoto
ji Petrašiūnų elektrinė.

Nejučiomis pradedu gal
voti apie visas tas permai
nas, kurios vyksta Kaune 
ir keičia senojo miesto iš
vaizdą. “Drobės” ir “Kau
no audinių” fabrikų audė
jai gavo gerai įrengtus gy
venamuosius namus, kurie 
papuošė Šančių ir Vilijam
polės darbininkų , rajonus. 
Baigiami statyti puikūs gy
venamieji namai remonto 
įmonės, Juliaus Janonio 
vardo popieriaus fabriko, 
“Nėries” mechaninės lieji
ko gamyklos darbuoto- 
,ams. Miestas, kuriame aš 
gyvenu, duoda šaliai turbi
nų, staklių, audinių, popie
riaus, avalynės, trikotažo, 
daugelio šimtų rūšių kitų 
dirbinių. Ar buvo kada nors 
Kaune toks pramonės ga
mybos užmojis iki įvedant 
Tarybų valdžią? žinoma,

Motorlaivis “K. Zaslonov” 
praplaukė Petrašiūnus, ir 
už posūkio išvydome salos 
kontūrus. Kiek aukščiau 
jos, dešiniajame upės kran
te, matyti plati, gilyn miš
ko nueinanti p r o s k y n a. 
Praeitos navigacijos laiku 
jos nebuvo. Tai ir supran

tama — tada čia augo tan
kus spygliuočių miškas.
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—Va jinai, nauja staty- 
! ba! — džiaugsmingai su
runka laisvas nuo budėji- 
! mo motoristas - vairinin- 
: kas Vitas Grigaliūnas.

Ši nauja statyba teisėtai 
vadinama visaliaudine šeš
tojo penkmečio statyba. 
Čia auga galinga Kauno hi
droelektrinė. Naujoji pro
skyna, kurią mes pamatė
me, skirta dešiniakrantei 
HES užtvankai įrengti. 
Praeis iš viso tik keli me
tai, ir žydrojo Nemuno 

j krante išaugs Kauno hidro- 
' elektrinės — Nemuno kas
kados pirmgimio — pasta
tas. Mes, upeiviai, džiau
giamės, kad Kauno H E S 
paleidimas į darbą žymiai 
pagerins laivybą Nemune. 
Mūsų motorlaiviai per visą 

i navigaciją galės plaukti 
l aukštyn iki Alytaus.

Motorlaivis “K. Zaslonov” 
I buksyruoja baržą. Ji pri
krauta mineralinių trąšų 
Jiezno rajono Čapajevo var
do kolūkiui. Prieš mums 
atplaukiant artelės nariai 
pastatė naują prieplauką. 
Pririšome prie jos laivą.

—Pasitikęs mus žmogus- 
; Čapajevo vardo artelės pir- 
i mininkas Kazys Orvydas.

Užsimezga gyvas pašne
kesys. Mes sužinome, ko
kius didelius ir kilnius pla
nus yra užsibrėžę Čapajevo 
vardo žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai. Jie nutarė dvi
gubai padidinti, palyginus 
su praeitais metais, grūdi
nių kultūrų derlingumą, 

i dukart pakelti išmilžj iš 
kiekvienos garvės, 6 kartus 
padidinti kiaulienos išeigą 

i išmtui hektarų ariamos že- 
mes, o bendrąsias pinigines 
pa jamas padidinti iki pu
sės milijono rublių.

—Ka mes tam darome ?- 
klausia Kazys Orvydas. Ir 
tuoj pat atsako:

—Į agrotechniką svar
biausią dėmesį kreipiam,— 
be jos derlingumo nepakelsi. 
Pirmąsyk pradėjom tręšti 
dirvą durpėmis. Išvežėm 
jų į laukus daugiau kaip 
tris tūkstančius tonu. Tris
kart daugiau, negu pernai, 
paruošėm mineralinių trą
šų. Visus javų pasėlius ap- 
sėsime rūšine sėkla.

Pirmininkas su entuziaz
mu pasakoja, kokiais bū
dais jie kelia visuomeninės 
gyvulininkystės produkty
vumą. Artelė dvigubai iš
plečia dobilų pasėlių plotą, 
o kukurūzų pasėlius — tri
gubai. Sukultūrinamos pie
vos, įvedamas užuoganinis 
ganymas, ir šiam tikslui 
jau paskirta 80 hektarų 
dobilų. Kolūkio statybinin
kai pastatys keturiaeilę 
karvidę, erdvią kiaulidę.

Atsisveikinę su kolūkio 
pirmininku, mes nuplaukė
me toliau, Alytaus link. 
Prisipažinsiu, kad man se
niai beteko turėti tokį sun
kų reisį. Šiemet vandens 
lygis Nemune smarkiai pa
kilo. Dėl to pagreitėjo upės 
tekėjimas. Ypač sudėtinga 
vesti laivą ir baržą per rė
vas, kurių pakeliui į Alytų 
nemaža. Nuo Balbieriškio 
baržą tenka vilkti dviguba 
ir net triguba trauka, štai 
kodėl, nubuksyravę į čapa
jevo vardo kolūkį baržą, 
mes pasivijome motorlai
vius “Tarybų Lietuvos X 
metinės” ir “U. Gromova” 
ir padėjome jiems vilkti 
baržas su ' mineralinėmis 
trąšomis Alytaus kolū
kiams.

Reisas buvo sunkus, bet

I

UŽUOJAUTA

Pr ana s Ma rcinke virius
Mirė Gegužės 31, 1956 

Seffner, Fla.

Reiškiame giliausią užuojautą velionio žmonai 
Agnes Marcinkevičienei, jo sūnums Vindent 

ir Stanley, ir įjų šeimoms.

Frank, Adele ir Francine Pakali 
Antanina Zablackienė

Clearwater, Fla.

Nick, Frances ir Nicky Pakali 
—Chicago, 111.

Mažumų reprezentacija vaidina 
svarbią rolę Amerikos politikoje

Nors daugumos valia 
nustato valdžios politiką 
JAV-se, mažumų nuomonės 
ir norai pasireiškia ir yra 
gana stiprios įtekmės poli
tikoje.

Etninės ir rasinės grupės 
nesudaro Amerikos politi
nių mažumų. Mažumų gru
pes Jungtinėse Valstijose 
sudaro piliečiai įvairių po
litinių Įsitikinimų, kurie 
laikinai susivienija prave- 
dimui kokios nors įstatym- 
davystės. Kartais jų užda
vinys yra sukelti viešąją 
opiniją dėl dalyko, apie ku
ri mažai težinoma. Mažu
mų grupės gali reprezen
tuoti kokią ekonominę gru
pę kaip darbo, ūkininkų ar 
specialios industrijos na
rius, ir t. t.

Mažumos pagrįstos reli
giniais susivienijimais nie
kad nevaidino svarbios ro
lės. A m e r i k o s politikoje. 
Atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės — vienas iš Ame
rikos valdžios pamatinių 
principų nuo pat pradžios 
—ir tiek daug įvairių reli
gijų originaliose (tryliko
je) valstijose įsteigė tole- 
•ranci ją kaipo A m e r i k o s 
principą.

Visi vadai, net ir demo
kratų ir republikonų, smer
kia diskriminaciją prieš 
mažumų grupes.

Įvairios grupės, kurios 
prasidėjo kaip m a ž u m ų 
grupės įvairiais laikais 
Amerikos istorijoje, įvyk
dė daug svarbių išsi
vystymų, kaip moterų ly
gios teisės, teisė darbui su
siorganizuoti, panaikinimas 
vaikų darbo ir pan.

Net Teisių Bilius pabrė
žia; jog “Kongresas nepra
veš jokio įstatymo susiau
rinti žmonių teisę laisvai 
susirinkti, ir prašyti val
džios atitaisyti skriaudas.” 
Garsusis francūzas Alexis 
de Tocqueville rašė: “Nie
kur kitur pasaulyje nebuvo 
taip išsivystęs susiorgani- 
zavimo p r i n c i p a s, - kaip 
Amerikoje. Amerikoje 
draugijos įsteigtos viso
kiems tikslams: ugdyti vie
šąjį saugumą, komerciją, 
industriją, tikybą etc.”

Kartais orgaanizeijos, no- 
rėdamos valdyti politinę jė
gą politinėse partijose, kaip 
19-o šimtmečio “Abolition-

mes su juo susidorojome. 
Mūsų laivas buvo puikiai 
paruoštas navigacijai.

, Anksti rytą, dar ne visai 
išaušus, mūsų motorlaivis 
išplaukė į eilinį reisą. Skais
čiai dega skiriamieji žibu
riai. Mes vėl buksyruoja
me baržą su mineralinėmis 
trąšomis. O kiek dar įvai
rių krovinių liaudies ūkiui 
teks mums pervežti per 
pirmųjų šeštojo penkmečio 
metų navigaciją! 

ists,” kurie norėjo panai
kinti vergiją per republiko
nų partiją. Kartais nepoli
tinė piliečių organizacija 
gali paveikti viešąją opini
ją ir per viešąją opiniją 
— valstijų ir valstybės įsta- 
tymdavius.

Kokia nors draugija ar 
organizacija reprezentuoja 
beveik visus socialinius, po
litinius ir ekonominius in
teresus Jungtinėse Valsti
jose. Šios grupės infor
muoja visuomenę per susi
rinkimus, laikraščius, etc. 
Jos siuntinėja peticijas, 
prašydamos skaitytojų, in
formuoti Kongresą apie jų 
nusistatymą dėl visokių su
manymų. Daugelis šių or
ganizacijų užlaiko taip va
dinamus “lobbyistus,” ku
rių pareiga yra padaryti 
įtakos ant Kongreso narių.

Įstatymas kontroliuoja 
šių “lobbyistų” veiksmus. 
Jie dirba tautos ar valstijų 
sostinėse. Jie kartais liu
dija kongresiniuose išklau
symuose apie numatytą le- 
gislaciją: kongresmanams 
pristato faktų — su viso
kiausiais raportais, ragin
dami pravesti kokį nors 
įstatymą, ar pareiškia sa
vo organizacijos pasiprie
šinimą.

Common Council

Chicago' UI.
Kapų papuošimo dienos 
įspūdžiai

Gegužės 30 diena skirta pa
gerbimui mirusiųjų. Daug 
svietelio suvažiuoja į kapines, 
atlankyti savo artimųjų ka
pus, papuošti gėlėmis ir iš
reikšti pagarbą mirusiem gi
minėm.

Vaikščiojant Tautiškose ka
pinėse akisna metas nauji ant
kapiai: Pasižymėjusių ristikų 
Karolio Požėlos ir M. Tillet, 
Juozo Klastausko, na, ir Jo
no ir Onos "Marquardt, nors 
jiedu dar nei nežada mirti.

Malonu žiūrėti į gražiai pa
puoštus gėlėmis kapus. Bet 
yra nemaža ir apleistų . .. Ma
tyti, ar ten palaidotieji nebe
turi gyvų giminių, ar gal taip 
sau pamiršti.

Perėjus iš grupinės dalies 
prie pavienių kapų, matosi 
kuklūs antkapiai, prie jų ge

LAISVĖS SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

R per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu i J’
;; Lidtuvą ir j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, <•
• • kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, .,
“ r—v ziTN 4*
J * validolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus
•; del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per

mūsų vaistinę vaistai pasiekią Lietuvą j 10
•• dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi
• • siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusu
• • valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA
** Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public J J

Jių puokštes, viskas tvarkin
gai ir gražiai kieno nors ran
ku darbas. Gražiai papuošti 
kapai Juozo Lankelio, Mišei
kienės, Dr. Graičūno.

Diena puiki, gamta maloni. 
Iki pat vėlaus vakaro kapinė
se vaikščioja pavieniais ir 
grupėmis, iki tik uždaro var
tus. Prie vartų renkamos au
kos kapinyno naudai. Iš ka
pinių raštinės nuolatos sklin
da užprašytos dainos ir gies
mės per garsiakalbf.

Kitoje pusėje kelio pilni 
miškai svietelio —piknikuoja 
LKM, Eks-Mainierių chorai ir 
dar kas. Justice Parke pikni- 
kauja pačių kapinių bendro
vės svečiai ir viešnios. Ir ten 
žmonių nemaža, biznis eina 
ir įplaukų bus nemaža, bet ir 
išlaidos didelės. Kapinių vai
dybos surengtas piknikas ne 
tik neduoda pelno, bet kar
tais dar ir nedatekliaus reikia 
iš iždo padengti.

Į pažangiųjų chorų pikni
kus pavakare atvyksta daug 
is Kazimierinių kapiniųi. Jie 
gražiai vaišinasi, nes Vytauto 
darže tebeveikia “prohibici- 
ja”.

Iš piknikų nuvykstame su 
Deikiene į Jokubauskienės re
zidenciją. Gražiame sodelyje 
šeimininkė mus pavaišina ir 
paskaito laišką nuo Jono Leo- 
naičio, Bostono. Jo žmona 
sunkiai serganti, turėjusi ope
raciją.

Tai tokie įspūdžiai iš kapų 
puošimo dienos. R. Š.

Philadelphia, Pa. Fathers Day Pietūs
Serga <1 raugė Anna Meš

kauskienė. Ji buvo operuota 
St. Luke’s ligoninėje. Sveiks
ta. Jau grįžo į namus, 3017 
Bowie St. Pažįstamieji malo
nėkite atlankyti ligonę. Ji 
plačiai žinoma tarp pažangie
čių. Kai buvo sveika, ji vei
kė, kiek tik galėjo.

Antra ligonė: Anna Kušlei- 
kienė įair kelintas mėnuo kai 
krito nuo laiptų ir susilaužė 
lanką. Dar vis nesveika. Ran
dasi namie, 309 Earp St.

i Nuo savęs linkiu abiem li
gonėm laimingai susveikti ir 
vėl‘dalyvauti veikime!

P. Walantiene

! Hartford, Conn.
i Duosniai paremta spauda

j Moterų Klubas gražiais dar
bais puikiai atsižymi. Gegu
žės 26 d. įvykęs žaislų vaka
ras buvo pagirtinas iš visų pu
sių,—vaišingas iš rengėjų ir 
duosnus spaudai iš dalyvių 
pusės. Tokios rūšies pramo
gos teikia ūpą, kelia geismą 
veikti ir ant toliau su dar di
desniu ryžtu.

.Laisvės šiemetiniam vajaus 
fondo sukėlimui dalyviai gau
siai į prašymą atsiliepė. Visi, 
kas kiek išgalėjo, teikė donę, 
vieni davė po $15, kiti po $10, 
kiti j)o $5 ir po mažiau. Pa

daliau viena spaudos p atrijo
te patiesė visą ŠIMTINĘ. Jai 
rūpi spaudos likimas, ji žino, 
kas būtuj be jos; kad ir iš 

j menko ištekliaus, bet parėmė 
! iš visos širdies, šie požymiai 

rodo, kad žmonės geidžia, 
kad Laisvė gyvuotų, kad dar 
ji eitų, kaip ėjus, dienraščiu.

Na, tegul skaitlinės, kaip 
faktas kalba, ir to vakarėlio 
jausmingas žmonių ryžtas: 
Aukomis suplaukė $241, Pa" 
rengimo pelnas $50.79. Tai 
viso labo turime $291.79c.

Dėl to, kai kurie išsireiškė 
sekamai: Neseniai Bostonas, 
krūtinę atstatęs, gyrėsi suby- 
tinęs Worcester!, bet, kaip 
matote, Hartfordas jau pralen
kė abiejus. Tai buvo pirmi 
pasirodymai. Vėliau, žinoma, 
dar pasiprovins visi. Kažin, 
kuris dabar miestas pralenks 
Hartfordą su aukomis?

Didelė padėka Stasiui Yur- 
kūnui už gražią auką — dvi 
kvortas karštesnės, ir A. Gri
gaitienei už karielius. Tas 
pats komisijai, į kurią įėjo 
Ona šilkienė ir kita draugė, 
dar pora vyrų jom talkavo. 
Būtų nusidėjimas, jei nepadė- 
kavotume svečiams, viešnioms 
už skaitlingą atsilankymą, la
biausiai New H'aveno didokai 

Atsakomingiausia 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.

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų; daiktų ir siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

Įstaiga atdara paprastom dienom nuo 9 iki 6 v. v.
šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. <

Sekmadieniais nuo 9 iki 6 v. v. <

New Haven. Conn

' Įvyks Sekmadienį

Birželio 17 June
Prasidės 1-mą valandą dieną

Indian Grove Park
WEST HAVEN, CONN.

Bilietas $2.00 Asmeniui

Kviečiame visus Conn, valstijos lietuvius į 
tą gražų pokilį, kur turėsite daug sau malonu

mo. V.
KELRODIS: Atvažiavę j West Haven centrą pasiklauskite 

kelio j’Janns Hill Road, čia rasite naują mokyklą, pasisukite 
po dešinei ii’ čia rasite Indian Grove.

Prašome nesivėlinti, būtume labai dėkingi, 
kad visi susirinktumėte nurodytu laiku.

KOMISIJA

iiiiiiiūnvnr įntmmmirauiujduiIuiumiBTnnmuniitnniutiiiimūiuųiHaiug

Dienraščio Laisvės Paramai

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

pasilinksminimai.

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

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

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 Av-e. Woodside, L. I.
Laisves Metinis Piknikas

grupei, taipgi Waterburio, 
New Britain© ir kitiems daly
viams. Jūsų visų skaitlingas 
atsilankymas džiugino mus 
visus ir sudarė tame vakare 
malonią nuotaiką. Neužmirši
me ir jūs 'ruošiamų parengi
mų.
TĖVU DIENA

Skelbiama, kad New Have
no senesnieji ir jaunesnieji tė
vai ruošia pietus birželio 
(June) 17 d. Indian Grove 
darže, visiem gerai žinomoje 
vietoje. Čia bus puikus atžy- 
mėjimas tėvų dienos.

Pietūs bus išduoti 1-mą vai. 
Kurie nesuspės ant minėto lai
ko, vis vien bus gerai pavai
šinti vėliau.

‘L.” Koresp.

fol D



Didžiules svarbos piknikas 
sekmadienį, birželio 17
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NEW YORK c-
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vietiniu kuopą
didžiulės svar-

tuo, kad pagel- 
pasiusti delega-

Worcester,

dalyvaus ir
Su jais
pasikal-

laukia
Tad 

visoms 
ti.
nariu

Visi LDS New Yorko apy-jval. po pietų, 
linkės nariai prašomi įsitėmy- 
ti, kad LDS 
piknikas yra 
bos.

Jis svarbus 
bet i kuopoms
lūs i LDS Seimą, 
sekamą mėnesį 
Mass.

šiame piknike 
išrinktieji delega
galėsi me susipažinti, 
boti ii- palinkėti gražios ke
lionės Į Worcester), taipgi ten 

naudingų darbų, kurių 
visi LDS nariai, 
labai svarbu visiems ir 
šiame piknike dalyvau-

Skaitlingas Į pikniką LDS 
ir svečių atsilankymas 

suteikti nemažos para
mos delegatų pasiuntimui.

Brooklyn iečiai ne juokais 
ruošiasi busu i)' automobiliais 
vykti. Didžiulis busas išeis 
nuo Lituanica Skvero lygiai 1

Jis dar sustos 
prie Lietuvių Kultūrinio Cen
tro paimti daugiau keleivių. 
Tada drauge visi drošime Į 
pikniką, i Kasmočiaus sodą,/ 
Great Neck, N. Y.

Visi tur būt jau žinote, kad 
piknikas įvyk 
birželio 17 d.

Birželio 3 < 
vietoje gražiai

sekmadienį

toje pačioje 
piknikavome. 

Nors iš ryto oras buvo lietin
gas, bet po piet saulutė de
besis nugalėjo. Tai buvo sma
gus piknikas. Dalyviai džiau
gėsi atvykę.

Manome, kad ir birželio 17 
diena bus graži, saulėta. Bet 
jeigu pasitaikytų ir lietus, tai 
nereikia nusigąsti. Bus pasi
ruošta tada gražioje Kasmo- 

salėje vieta p i k n i k auti, 
gražu ar lietinga, pik- 

įvyks i)’ visi ruoškimės;

čiaus 
Taigi,

jame

Sugrįžo Simonavičiai i Filmos-Teatrai
Brooklyn iečiai M. 

monavičiai praleido 
laiką Floridoje. Su pavasariu 
jie grįžo atgal i Brooklyną. 
Abudu s gražiai atrodo, abudu 
pilni energijos.

G. Si- Paramount teatre prie Times 
geroką Square rodomasis filmas “The

ridos, jiedu buvo nuvykę pas 
Marcinkevičius. Ten kalbėjo
si, šnekučiavosi. Pranas Mar
cinkevičius atrodė sveikas, 
tvirtas. (Simonavičiai žadėjo 
tuoj grįžti Į Brooklyną).

Deja, tuoj po to Marcinke
vičius mirė nuo širdies smū-j. 
gio. Simonavičiai grįžo,—grį-

- žo ir Marcinkevičius, bet ji 
parvežė į Great Necką laido
ti ... Simonavičiai dalyvavo jo ! 
laidotuvėse.

Man Who Knew Too Much” 
vaizduoja bandymą papildyti 
žmogžudystę koncertinėje sa
lėje. laike perstatymo, Lon
dono garsiojoje Albert Hali.

Visas simfoniškas orkestras 
vartojamas tam siekiui pagra
žinti, pastiprinti dramą.

šioje Afredo Hitchcock dra
moje žvaigždines roles vaidi
na James Stewart ir Doris 
Day. Filmas gamintas Vista- 

I Vision procesu, technispalvis.
* * *

sukčius, jų pla- 
žmogžu-

Kokių gyvenime pasitaiko 
nemalonių staigmenų ! . ..

Stasys Baisokas 
dar tebeserga

tre pradėjo rodyti 
naują filmą, vai 
Montmartre 
nūs apiplėšimams,
dystei. Jean Servais 
tą blogąjį. Pats veik 
ruošėjas ir direktorius 
Dassin taipgi vaidina 
svarbiųjų rolių.

pa-

vieni ą

STUDENTŲ VAKACIJOS

Apieškojo laivą, 
tardinėjo įgulą 
ir nieko nerado

FBI ii- policijos agentai 
smulkmeniškai apieškojo Do
mininkų laivą “Fundation”, 
taipgi apklausinėje Įgulos na
rius. Jie nieko nerado. Tai 
tas laivas, kuriaihe. 
tapo gyvas sudeg 
šistinis moksliniais 
lindezas, nes jo
kratyti Domininkų diktatorius 
Trujillo, prieš kuri Galinde-

sakoma, 
ntas anti-fa-

norėjo

zas kovojo gyvendamas č 
New Yorke.

Anti-fašistiniai 
piliečiai, kurie 
tyje čia New Y

tis ko nors rasti.

baus.

Domininkų 
;ena trem-

nors

New Yorkan bus 
lyrinėj imo. Jeigu

alpiaukus 
tam tikro 
laive buvo 
pėdsakų, tai jie buvo užtrin- 
ti; tardymas irgi nieko nega
lėjo atnešti, 
nariai, kuri

nes tie Įgulos 
buvo ne visai 
kartu jau nesi-

rado laive ...

300 MERGINŲ BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

4

Columbia universiteto moks- 
. baigė 300 jaunų merginų, 

diplomus ir. dabar 
karjerų. Vienos 

aukštesnio mokslo,
o kitos bandys “pasigauti” vy
rus ir apsivesti.

Jos gavo 
imsis savi

JAU SUGRĮŽO GARSIOJI 
AKTORIŲ GRUPĖ

šešiasdešimt penki “Poi

Jie g’aš
troba vo

Iki pasimatymo Tęvi/ Dienos 
vakare., birželio 9-a

Tėvams paminėti diena jau į praleisti smagiai vakarą ir pa
čia pat. Ryšium sw ja rengia
mas pobūvis (vakarienė), kur 
bus proga visiems dar kartą 
bendrai, draugiškai ir srna- 
biai praleisti vakarą.

Pi’amogos nevadiname ban
ketu. tačiau bus tam panaši: 
geros keptos narnės vakario- į 
nū (su pridėčkais) bus duo
dama vakarienės laiku, 6 va
landą. O po vakarienės—por 
būvis, laisvai užsiimant tuo, 
kas kuo susidomėjęs.

Kviečiame visus su mumis

remti mūsų darbą, kuris, 
jums jam žinoma, visuomet 
vertas paremti.

Liberty Auditorija bus ta 
vieta, km* vėl susieisime dar 
kartą baliavoti pirm išsiskirs
tymo po pramogas

' ])o atostogas. Kiek 
jau bus paskutinė 
pramoga salėje.

laukuose ir 
žinoma, ši 
šio sezono

Lauksime smagaus pasima
tymo su visais.

Klubietes

Keli žodžiai dėl ^Grimičio
Aido Choro korespondentas ko maža paklaida, nėra kai-

(žiūr. Laisvę birž. 7 d.) rašo, 
kad aid iečiai savo susirinkime 
kultino Lais\ės redakciją dėl 
neužtenkamo aprašymo jų ne
seniai statytos operetės “Gri-

Prieš kiek 'laiko Laisvės di
rektorių taryba padarė pana
šia pastabą ir no- 

redakcija, dėl
io tartų viešą

Ką gi tarti

A pi e pastatymą

persona- 
paraše

Birželio 7 d. kalbėjausi su 
Stasiu Brūsoku. Jis sakė, kad 
dar vis tebeserga ir niekur iš 
namų 
apie 
Sako, 
vyko

neišeina. Tegali tik 
namu s pas i va i k šč i ot i.

operacija gerai jam pa
ir ligą laipsniškai nuga

li. Bet dar ims laiko, iki vi
sai pasveiks.

irStasys norėtų susitikti 
pasikalbėti su savo draugais. 
Patartina ji prie progos ap
lankyti. Jo namų adresas: 
60 Doscher St., Brooklyn,

Columbia universiteto pre
zidentas Dr. Kirk paskelbė 
savo nuomonę apie studentų 
vakacijas. Jis mano, kad tos 
vakacijos, beveik trijų mėne
sių, perilgos. Iš jų studentai 
naudos mažai teturi. Jis tei
gia, kad vakacijos turėtų bū
ti gerokai trumpesnes. Tada 
jauni žmonės greičiau baigtų 
mokslą ir pradėtų rūpintis gy
venimu.

Aktoriai sako, kad 
keturis menesius, o 
žinos i Austrai i j ą 
operą pastatyti.

tą pačią

THE UGLY DUCKLING 
DANISH-A MERIC A N 

RESTAURACIJA
Pietūs Cocktails, Vakarienė. Da

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

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

PRANEŠIMAI
WINDSOR HARDWARE 

& PAINT
6744 — 5th Ave., B’klyn

Susirinkimas

ALTERATION HAM)

Experienced. Suits & Dresses 
9 A. M.-—5:30 I*. M.

FRANCESCA DRESSMAKING 
\Q49 Lexington Ave., N. Y. C.

(109-115)

die-

Katalikų laikraščio 
redaktorė dalyvaus 
kairiečių parengime

šeštadienį, birželio 10
na, Įvyks žinomos pažąngie- 
tės veikėjos Rebecca Mindei 
70-to gimtadienio paminėji
mas. Jos vyras J. Mindei, 
kaip žinoma, sėdi kalėjime 
nuteistas po Smitho aktu. Pa
minėjime - bankete dalyvaus 
eilė kairiečių veikėjų, jų tar
pe Esther Jackson ir Morris 
Shappės. Taingi dalyvaus Do
rothy Day, katalikiško sa
vaitraščio “Catholic Worker” 
redaktore.

tu—rašė redakcijos 
lo narys. Pirmiau' 
trumpai “Viet. žiniose”, su
minėdamas visus žymiausius 
aktorius, dalyvavusius opere
tėje, o vėliau, parašė “Lit. ir 

riuje. Pastarajame 
rašė daugiau ne 

o

Meno’ 
rašiny 
apie aktorių atliktas roles. < 
apie kostiumus ir kitus daly 
kus. Tiesa, pastarajame raši- 

ąk torius, Įvyko 
Tiesa ir tai, kad 
pakartoti visą ei

lę asmenų pavardžių, vaidi
nusių operetėje žymesnes ro
les. Bet dėl to, kas nebuvo 
paminėta, ir dėl to, kad Įvy-

ny, liečiant 
nbtikslumų.

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

mas mašinas.
8003—5tli Avė., B’klyn 

SH. 8-9510

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

Nicaraguos diplomatas 
buvo FBI šnipinėtoju

Smitho akto byloje Foley 
Skvere prokuratūra baigia sa
vo liudininkų paradą. Vienas 
paskutiniųjų buvo Ramon Ru
iz, kuris, kaip pasirodė, vienu 
metu buvo Nicaraguos delega
cijos Jungtinėse Tautose na
riu ir FBI šnipu. Jis vyriau
siai šnipinėjo tarp pažangių 
puertorikiečių ir kitų ispaniš
kai kalbančiu New Yorko 
žmonių.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 13 d., 7:30 v. v., 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill Nariai 
dalyvaukite. Valdyba

(111-112)

Geležiniai Tavorafcir Maliava 
Red Devil, Pierce, Spiff y—200 

spalvų, ir kitų išdirbysėių.

ŠALTKALVIAI

Veltui pristatome
Skambinkite. SU. 5-0675

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 11 d., 7:30 vai. vak., 29 
Endicott St. Šis susirinkimas plt- 
skulinis pirm didžiojo Laisves spau- j 
dos pikniko Montello. Mūsų kuopos • 
nemaža pareiga yra pikniko pasek- 
mingumui pravesti. Taipgi šiame 
susirinkime išgirsime moterų pasi
darbavimą, surinktų daiktų išpar
davimo rezultatus. Jos sunkiai dir
bo per kelias dienas. Todėl visi 
būkime susirinkime. Sek r.

(110-112)

Pranešame Naujų Nusistatymų 
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 Bleecker St. CH. 3-0236. 
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

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 siuntin'ių j visas dalis Sovietų Sąjungos 

I Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.

MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ maisto, 
drabužių siuntinių žemomis kainomis ir apmokėtu muitu. 

Jūs gaunate rąsytę 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 laiko ir pinigų. 
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarūs apdraudos 

jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies.

NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ 
fisas atdaras kasdien 10 v. r.—8 v.v. Sekm. pagal sutarti

E. GRAEBE’S

4 pusi. Laisvi (Liberty), šeštad., Birželio (June) 9, 1956

MADOS
Nepaprastai gražios

Suknelės, Siūtai, Koutai

Pataisymai Nemokamai 
Daroma Vietoje

316 E. 86th St. (1-2 Av.) N.Y.C.

Tel. Regent 7-1967

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

ta visa redakcija.
Redakcija gerbia kiekvieną 

aidietį ir ne aidieti, kurie da
lyvauja vaidyboje, kurie au
koja laiką ir energiją rolėms 
išmokti ir jas gerai atlikti. 
Mes didžiuojamės mūsų Aido 
Choru ir norime, kad jis juo 
dažniau pasirodytų su pasta
tymais operečių.

Jeigu šiuo kartu, aidiečių 
ir kai kurių kitų nuomone, ne
buvo užtenkamai jų darbas 
Įvertintas mūsų laikraščio 
skiltyse, tai atsiprašome. Atei
tyje bandysime “pasiprovyti”.

REDAKCIJA

Jos dalyvavimas kairiečių 
parengime skaitomas dar ki
tu įrodymu, kad vystosi ben
dras frontas tarp pažangių 
elementų.

REAL ESTATE

Syosset-Ranch, .3 bedrm, model 
home, 1 yr. old. Wall to wall car
pet. Stove, comb, storms, patio, 
porch. Liv. rm., dining rm, ful? 
kitchen, dbl bath, basement, 65x100 
landscape plęt. carport, nice out
door area. G. I. loan. $16,300. Owner 
transferred. Imm. poss. WA. 1-3026.

(109-115)

Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje šlubo
je 5 rūmai, porčius, aliejinis pečius, 
7 bungalow vienetas, visi išforni- 
šiuOi. Turistai vasaros metu. Tessel, 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-4631

(109-115)

PADĖS EISENHOWERIUI
Įžymioji aktore Miss Hayes 

aktyviškai darbuosis išrinki
mui Eisenhowerio antram ter
minui. Ji smarkiai dalyvauja 
Women’s Division of National (

I Citizens for Eisenhower komi- 
'teto veikloje.

ĮSAKYMAS MOKYTOJAMS

LABOR TEMPLE
Angliški Skyriai 

Teikiame Vasarinius Kursus 
Dienomis ir Vakarais Suaugusiom 

BIRŽELIO 6 iki RUGP. 10.
SPECIALUS KURSAI

Pilni subjektai. Yra ir kitos 
klasės, Privatiškos instrukcijos. 
Maža kaina.
mad.-Antrad., 8 v. v. 
niais 11 vai. ryto.

New Yorko miesto mokyk
lų superintendentas Jausenas 
išleido rūstų įsakymą. Jis rei
kalauja, kad mokytojai liau
tųsi boikatavę mokyklose tam 
tikrus darbus po reguliariškų 
mokymo valandų. Jis reika
lauja, kad mokyklų vedėjai 
jam praneštų vardus tų moky
tojų, kurie ir toliau tokią 
Ida boikotuos.

vei-

subjektai.
Privatiškos

Registracijos Pir-
Penktadie-

Orchard 4-4240.

BAY RIDGE WATCH & 
CLOCK REPAIRING 
Ekspertiškai pataisome.

Vietos ir užsieninių išdirbysėių.
Visas darbas garantuotas. ’ 

O. C. LARSSEN 
555—86th St., Brooklyn 

4 th Ave. Sub.
BE. 8-1433

TIKTAI ŠIA SAVAITĘ
30 Dienų Veltui Naudoti

Skambinkite dėl nemokančiai demonstra
cijos jūsų namuose.

SINGER perbuejavojame
CONSOLE ar PORTABLE

AC - DC su liauju motoru, taip kaip
iliustruota.

TIK

Maži rankpinigiai 
$1.25 j savaite 

Motoro garant. 1 metai 
Mašinos garant 10 m.

. Naujos
Mašinos

$239.50

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

New York City
NE. 9-5217 

yAmera Appliance

Su kiekvienu pirkimu
HASSOCK

Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Corp., 90-12

Dėl
SKANIŲ PYRAGAIČIŲ 
Tortų Ir Kavinių Tortų 

Įvairiems 1 Parengimams .
Sugestuojaine {

KRAMER’S PASTRIES 
1643 2nd A^e., (85-86 Sts.) 

LEhig'h 5-5955

Hans and Willy Schauter’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

DOVANAI

Roosevelt Ave., Queens

JAMAICA HALL
Bar And Grill

Didelė salė dėl banketų ir kito
kių pokylių. Privatiniai 

dėl mažesnių parių. 
J 68-15 91st Avenue 

tarpe 168 St .ir Jamaica
Telefonai:

JAmaica 3-9606 OLympia

rūmai

Ave.

8-9892

ATLANTIC MARINE
I 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.
II Hudson Ave. FR. 8-2170

PAGERBĖ ŽUVUSĮ 
PROFESORIŲ

C o l u m b i j o s u n i v e raitotas
apdovanojo žuvusį profesorių 
Galindez “Filosofijos Dakta- 

laipsniu. Sakoma, jog tai 
nepaprastas atsitikimas 

u n i versiteto i stori j o j e.

ro 
yra 
šio

TĖVAS UŽMUŠĖ VAIKĄ
Herbert Peetz, 21 metų am

žiaus, susipyko su žmona, pa
ėmęs dviejų mėnesių sūnų 
sviedė Į garažą. Kūdikis mi
rė, tėvas sėdi kalėjime.

SUTRUMPINS VALANDAS
Majoras Wagner sako, kad 

dar 55,355 miesto tarnautojai 
pereis į 40 valandų darbo sa
vaitę. Iki šiof 40 valandas 
dirbdavo 115,000 tarnautojų, 
o nuo 
dirbs
skaičių neįeina 44,000 moky
tojų ir 40,000 susisiekimo 
bininkų.

liepos 1 dienos jau 
apie 170,000. Į šitą

72 NAUJI RABINAI

dar-

Jewish Theological Semina
ry of America įšventino septy
niasdešimt du naujus rabinus. 
Senatorius Lehmanas tapo iš 
rinktas seminarijos pirminin
ku.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Narnų darbininkė. Palyrusi Re
zidencinis viešbutis. Biskį raštinės 
darbo. šeštadieniais laisva.

380 Riverside Dr. MO. 3-1200

(Singer) (110-116)

Narnų darbininkė. Patyrusi 
Guolis nuosavam kambaryje. P'1 
kūs namai. Gera alga. 2 mok> 
lankanti vaikai. Skambinkite p 
10 va), ryto ar- po 6 vai. vak.

BU. 4-0710.

(110-116)

Slaugės, RN. prižiūrėjimo par
eigoms. Nuo 12-tos nakties iki 
8 v. ryto. Alga nenustatyta. Nuo- 
lajinis darbas. Puiki proga ilgjftn 
bendradarbiavimui. 1543 East N. Y. 
Avė., B’klyn. E\'. 5-0304.

(110-116)

Narnų Darbininkė, abelnas dar
bas. Prižiūrėti kūdikį. Nėra virimo, 
lengvas darbas. Mažas apartmentas.

S H. 8-0904.

(111-1141

HELP WANTED-MALE

RAKANDU DARBININKAS

Rakandų krautuvei. Kreipkitės 
vien tik patyrę. Gera mokestis, 

nuolatinis darbas.

Long Island KO. 6-0910

(107-113)

Stalioriai—AL Patyrę vyrai, 
prie aukštos rūšies krautuvių ra
kandų ir staliorystės. Aukštos al
gos.

M. GERBER CONST.
395 Marcy Ave., Brooklyn

EV. 8- 0208
(110-113)

—z----------------------------------------------
Fonnanas prie kieto medžio už

baigimo darbų. Mūsų šapa gami
na aukštos rūšies krautuvėms ra
kandus ir staliorystės reikmėms. 
Turite būti patyrę prie pritaikymu 
spalvų ir galintis visą darbų - ir 
žiūrėjimą tvarkingai vešli.

M. GERBER CONST., 395 Marcy 
Ave., B’klyn 6. EV. 8-0208.

(1-10-113)

REIKALINGI 
PAGRINDINIAI VYRAI 

Patvrę būdavotojai ir pagelbininkai 
Kreipkitės prisiruošę darbui 

7:15 'A. M,
THE FERRIGNO

FOUN DATION CO M PA N Y
1800 Park St., Hartford, Conn 

AD. 3-6273.
(111-117)

Staliorius. Jaunas, gera alga, ir 
kitos geros naudos. White Plains. 
Westchester.

Skambinkite: WH. 6-1016

<111-114)

RAKANDU APMUŠINftTOJAI 
x IR VALYTOJAI

Patyrę, geri darbininkai 
Taipgi turime vietos dėl mokinių.

Gera alga, nuolatinis darbas.

TR.JL3802
(112-118)

Pataisymų Mechanikas, naktimis.
L. L City, 10 vi .vak. iki 7:30 v. r. 

Darbas prie pumpų, conveyers ir 
DC current. Nuolat.

MR. MEYER
RA. 9-7500 

9—5:15 v. v.
(112-118)

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS 
Fiziškai Tinkami 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki Šešt. ka^ 

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

840 — Second Ave., N. Y.C. * 
Tarpe 19 ir 20/gat.

Slauges. Vyrai ar moterys. Re
gistruoti New Yorko valstijoj. Pri-' 
vatiška sanitorija. Taipgi norime 
ir laisniuotų praktikuojaričių slau
gių. Graži vieta. KI. 9-8440.

(110-1W)
BUSINESS OPPORTUNITIES**

šemyniškas biznis — Bar ir Grill, 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
bariketams salė; įsteigta 9 m., iš
taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai. 
Pageidaujama pinigais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki 6 v. vak.
(110-112)

Bronx Borough prezidentas 
Lyons sakė, kad miestas . 
skalnas $20,000. Bet teismas 
patvarkė, kad tų pinigų ji41' 
neprivalo gauti. L




