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KRISLAI
Lozoraitienė—Karalienė.
Sako, ji bus šventa.
Kodėl rašome?

Rašo R. Mizara

Baltimoi

vams pagerbti, 
puola Tėvu l)i<

ties

ruošia

- K

Būtu gerai, 
tu sėkmingi.

ras

Plieno 3 korporacijos j a u 
Įteikė unijai pasiūlymus

Išlaikymui Laisves Dienraščiu

$15,000 Fondas
pramonės 

United 
pik- | States Steel, Bethlehem , ir 

Republic — paskelbė ęavo 
bendrą pasiūlymą United 
Steel Workers of America 
unijai dėl naujo kontrakto. 
Šių korporacijų fabrikuose 
dirba apie 650,000 unijos 
narių. Jeigu su jomis būtų 
susitarta be streiko, tai ir 
kitos plieno pramonės kom-

džiosios plieno 
korporacijos

tū-

are pagerbti meno 
ėją Juozą Nedvarą.

mono

umanu.

d.
stam-

pagerbdamas 
i ir malonu

Tarp dipuku eina 
kad prof. Maceina, 
mos esami- rase La Is

kurna, jis paklausė savo žmo
nos ir vaiku balso Ir nusitarė 
su jais gyventi kartu Lietuvo-

Maceina grižo, neturime,

tai pranciškonai ji pasmerks, 
nepaisant to. kad Maceina

se” šitaip rašo:
Ponia Vincenta 
Yra ligšiolaik Ji 
Bet aš nujaučiu 
Kad Ji su laiku

panijos nusileistų unijai.
Visų pasiūlymo smulkme

nų dar viešai neskelbiama. 
Skelbiama tiktai tiek, jog 
pasiūlyme kalba apie pakė
limą algų 15 centų per va
landą pirmaisiais metais su 
tam tikrais pridėčkais seka
mais metais. Tuos korpo
racijų pasiūlymus praveda 
apsvarstyti unijos .algų ko
misija, kuri susideda iš 170 
nariu, c

Padarys filmą apie už- Namą savininką skai- 
mušimą Emmett Till čius vis dar tebeauga

Hollywood, • Calif.— Atsi
mename atsitikimą su dėt- biuras skelbia, 
roitiečiu jaunuoliu Emmet šalyj namų savininkų skai- 
Till. Jis buvo Mississippi čius kasmet tebeauga. Prie- 

I valstijoje nulinčiuotas. Da-• anglis pasiekia apie i960,000 
i bar du filmų gamintojai, per metus.
i Sam Bischoff ir David Dia- kad
■ mond, žada išleisti drama- randasi 38,300,000 vedusių

Washingtonas. — Cenzo 
kad mūsų

Biuras sako, 
šiandien Amerikoje

tiška firmą “The Till Mur
der Case”. Filmui veikalą 
parašė Crane Wilbur. Tai 
bus vienas iš geriausių dra
matiškų filmų, susietas su 
socialine padėtimi Pietuose.

įskundė daug New 
• "'kuri I Yorko žymią veikėją

WASHINGTON. — Bu
vus komunistė ir tapusi iš
davike Mrs. Bella Dodd vėl 
liudijo Senato Internal Se
curity sub-komitete. Ji čia 
įskundė daug žymių New 
Yorko miesto veikėjų, pa
sakydama- kad būk jie yra 
buvę komunistais- kai mie
sto majoru buvo William 
O’Dwyer. Visi jie buvo val
džios tarnautojais. Įskųs
taisiais yra: Paul Ross, 
Clifford C. McAvoy, Jules 
Justin, Hyman Fors.tėnzer, 
Palmer Walker, Hugh De 
Lacy ir Si Gerson.

porų ir iš jų tiktai 1,300,600 
arba 3.3 procento neturi sa
vo namų. Gi 1950 metais 
savo namų neturėjo 2,000,- 
000 porų, arba 5.6 procento 
visų vedusiu porų.

Šiandien viso šeimų Ame
rikoje randasi 42,800,000 
Nuo 1950 metu šeimų skai
čius paaugo 3,500,000.

Tie skaičiai labai įdomūs. 
Jie parodo nuolatinį ir ga
na smarkų Jungtinių Vals
tijų gyventojų augimą.

ne vargdiene, 
ir sužinota, 
bus vainikuo

ta,
Kaip karalienė lietuviu 

krašto . . .
'Poliau tas pas poetas ten 

pat mini, kad Lozoraitienė 
f

Kai Vincenta Lozoraitienė, 
‘‘diplomatijos šefo” ponia, bus 
“lietuviu krašto karalienė”,

s Vidikauskas, atro- 
karalienos dvaro po-

UNITED NATIONS, N. 
Y.— Jungtinių Tautų sek
retorius Hammarskjold sa
ko, kad šita tarptautinė or
ganizacija turi daugiau 
teikti pagalbos Vidurinių 
Rytų kraštams. Jis mano, 
kad su laiku tas bus pada
ryta.

Britai gaus informaci 
jas dėl atom-submarino

WASHINGTON.— Tar
pe Amerikos ir Britanijos 
pasirašyta sutartis, pagal 
kurią britai gaus visas in
formacijas apie pastatymą 
atomine energija operuoja
mo submarino. Iš savo pu
sės britai pažadėjo ameri
kiečiams suteikti visas in
formacijas, kokias tik jie 
vieni teturį, apie atominės 
energijos pavartojimą tam 
tikruose kituose komerci
niuose darbuose.

ta, tuomet, K azys

inei.

K. Vidikf 
n as žmogus, 
prieš 40 metu gyvenau

jau se
Pažinojau ji, kai 06.1 laipsnių.

KARŠČIAUSIA DIENA
NEW YORKAS.— Ket

virtadienis buvo karščiau
sia birželio 14 diena bėgiu 
paskutinių 86 metų. Tem
peratūra buvo pasiekusi ■« 1 • •

ladelphijoje. LONDONAS.— Britani-
Jis tuomet dirbo naudingą jos valdžia griežtai atme- 

%irbą: buvo esperantistas ir 
net paraše esperanto kalbos 
vadovėlį, kurį, rodosi, išleido 
M. Paltanavičius.

Na, o dabar, matote, kuo 
tas senas esperantistas užsiim
ti i nėj a 1 ..

ta Yemeno reikalavimą, 
kad britų kolonija Aden bū
tų pavesta Yem-enui.

bu Sąjungoje aštriai kritikuo-

Prisipažinsime, rašyti apie 
tai nėra malonu, bet reikia

Kai kurie Laisvės skaityto- 
*ai kritikuoja mus, kam ra
šome apie J. Stalino padary
tas klaidas, atliktus negerus

h darbus, kuriuos dabar Tary- kelia.

Mūsų laikraštis'juk leidžia
mas tam, kad skaitytoją in
formuoti, kad pateikty žinias 
tokias, kokias gyvenimas iš

Prezidentas ir Adenau- 
eris tarėsi 10 minučių

WASHINGTON.— Ket- 
virtadienį Vak. Vokietijos 
kancleris Adenauer aplan
kė prezidentą Eisenhowerį 
ir per 10 minučių su juo 
tarėsi “Vokietijos apvieni- 
jimo reikalais.” Adenauer 
sako, kad prezidentas po 
tokios sunkios operacijos 
nepaprastai gerai atrodo. 
Jis net klausė gydytojų 
nuomonės*, kaip gali būti 
toks greitas pasveikimas. 
Gydytojai jam atsakę, kad 
prezidentas yra labai tvir
tos sveikatos vyras, todėl 
jam sveikti taip gerai seka
si.

Kartu su Adenaueriu pas 
prezidentą lankėsi ir vals
tybės sekretorius Dulles.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

“Gerbiama Administracija: Čia rasite čekį vertės 
$291.79. Žmonės sudėjo $241.00, o $50.79 pelnas nuo pa
rengimo geugžės 26 et, rengto bendrai L. M. Klubo ir 
LLD 63 kp., Hartford, Conn. Su geriausiais linkėji
mais—viena iš Komisijos.”

Tai puikus laiškelis iš Hartford, Conn. Seka auko
tojų vardai:

So. Windsoro Farmerių Duktė 
Jurgis ir Ona Šilkai ...............

P. Žilinskas .... 
A. Grigaitiene ... 
Vikutis ir Eva . .. 
J. ir V. Kazlau ... 
A. Vikšrienė.......
P. ir O. Giraičiai . 
švediškis ...........
M. Barnett .......
A. ir O. Kiškūnas 
V. Staugaitis ....

A. Latvėnas
B. Muleranka

$100.00 
. 15.00 

. 15.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 1.25

F. ir A. Bagdonai
M. Sabaliauskienė

Po $1: Geras Vyras, J. Tumosa, Bevardis, J. Žo- 
linienė, L. Mankienė, J. Strauss, A. Buzienė, M1. Strauss,
E. Kalvaitienė, P. Bokas, M. Johnsonienė, J. Latvis, K. 
Krasnitskas, A. Dagilienė, M. Raulinaitienė, J. Beržinis,
F. žaltauskas, M. Staugaitienė, Windsor Farmerys, 
Adolfas Fercįkis, J. Bureika, R. Vaitkus, J. Czerniecki, 
J. Kazlauskas, Kensingtono Ona, Žemaičių Juozas. L. 
Žemaitienė, 50c., ir Ramonas, 25c.

Pauline Walant, Philadelphia, Pa., prisiuntė blanką 
ir $30.00. -Aukojo:

Theodora Bačanskas ..
Paul &Nellie Griciūnas
F. ir P. Walant...........

$10.00
10.00
10.00

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė blanką 
ir $259.00. Aukojo:

Kastancija Kalvelienė ..........................
George Shimaitis .................... ..............
U. Markelienės. gimtadienio minėjimas

• K. F. Čereškai ........................................
M. Gutauskienė.....................................
J. F. Skirmont........................................
M. F. Markevičiai ................................. .
M. Tamulevičienė ...................................
A. Lakavičius ........................................

(Tąsa 2-ram pusi.)

$50.00 
50.00 
27.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

. 5.00

Senato komisija sugrą- Britų premjeras sako 
žino 600 milij. dolerių turįs Amerik. užgyrimą

WASHINGTON— Sena
to užsienio reikalų komisi
ja nutarė pasiūlyti Sena
tui, kad jis sugrąžintų į 
Atstovų buto nutarimą nu
kirsti užsieniui teikiamą 
pagalbą šešis šimtus mili
jonų dolerių. Vyriausybe 
norėtų, kad Senatas sugrą
žintų visus buto nukirstus 
bilijoną ir šimtą milijonų 
dolerių.

WASHINGTON.— Džiū- 
rė rado kaltais buvusius 
Trumano valdžios pareigū
nus Connelly ir Caudle. Jie 
kaltinami padėjime žmo
nėms išsisukinėti iš taksų 
mokėjimo. Gali būti nubau
sti 5 metų kalėjimu.

LONDONAS.— Britani
jos premjeras Eden viešai 
paskelbė, kad jisai turi pil
ną Amerikos užgyrimą sa
vo planams ir veiksmams 
dėl Kipro. Jungtinių Vals
tijų valdžia sutinka su bri
tais, kad dėl Kipro užtenka 
autonomijos. . Kas reiškia, 
kad Kipro sala turi pasi
likti britų rankose.

Washingtonas sako- kad 
premjeras Eden pasakė tei-

Šis atidengimas, mano
ma, dar labiau kipriečius 
nuteiks ir prieš Ameriką.

Val-BOSTON, Mass.— 
džia nutarė nebepersekioti 
Harvardo profesoriaus Dr. 
Furry. Jam buvo primeta
mas Senato pažeminimas. 
Valdžios prokurorai mano, 
kad jie negali laimėti by
los prieš profesorių.

NICOSIA.— Kipro na
cionalistai sako, kad jie tu
ri naujus pasiūlymus Ang
lijai dėl susitaikymo. Jie 
nori, kad tuojau būtų pra
dėtos derybos. Jie sako, 
kad jie savo pasiūlymus 
pasiuntė ir ištremtam ar
kivyskupui Makarios dėl 
užgyrimo.

VALDŽIA PRIVERČIAMA 
PRIIMTI ATGAL TŪLUS 

IŠVYTUS TARNAUTOJUS
JAUS GRĄŽINAMI Į VIETAS TŪLI PALEISTIE
JI TARNAUTOJAI; REAKCIONIERIAI SENATO
RIAI GRIEBIASI ŽYGIŲ PRIEŠ AUKŠČ. TEISMĄ

Washingtonas. — Aukš- kad daugelis paleistų tar- 
čiausio teismo nuosprendis, nautojų dabar užves bylas 
kuris pasakė, kad preziden
tas sulaužė įstatymą su sa
vo paskelbta “saugumo pro
grama”, jau pradeda veikti. 
Išleistas naujas patvarky
mas, kuriame sakoma, kad 
bus prisilaikoma Aukščiau
sio teismo sprendimo. Gi 
tas sprendimas patvarkė, 
kad pagal 1950 metais Kon
greso priimtą įstatymą, vy
riausybė gali atleisti iš vie
tos tiktai tuos rizikingus 
tarnautojus, kurie dar
buojasi slaptybės išlaikomo 
reikalaujančioje srityje. Iki 
šiol valdžia šlavė laukan vi
sus, kurie tiktai buvo įskų
sti arba nužiūrimi. Taip 
nukentėjo tūkstančiai žmo
nių.

Kadangi Aukščiausio tei
smo nuosprendis yra aiškus 
ir griežtas, tai pagal jį vy
riausybė jau yra priversta 
tūlus pirmiau išmestus tar
nautojus sugrąžinti į jų 
vietas. Kaip plačiai šis grą
žinimas atgal bus praves
tas, dar nežinia. Manoma,

prieš valdžią ir per teismus 
pareikalaus sugrąžinimo 
atgal. Aukštieji pareigūnai, 
ypač makartistinio tipo, 
dabar susirūpinę, nes jiems 
atrodo, kad visa prezidento 
“saugumo programa” atsi
dūrė krizėje.

Tuo tarpu reakciniai se
natoriai pradėjo plačią 
kampaniją už atkeitimą 
Aukščiausio teismo spren
dimo. Pirmiausia su pareiš
kimu išėjo senatorius Mc
Carthy. Jis griežtai smer
kia teismo nuosprendį ir 
vadina jį pavojum šalies 
saugumui. Pačiame senate 
demokratas Eastlandas ir 
republikonas Mundt paruo
šė Senatui įnešimą, kuris 
panaikintų Aukščiausio tei
smo nuosprendį. Manoma, 
kad šitas bilius bus daugu
mos Senato priimtas. At
stovų bute reakcionierius 
kongresmanas Walter pa
siūlė panašų bilių. atkreip
tą prieš Aukščiausią teis
mą.

Argentinos sukilėliai buvo 
pagriebti ir sugrąžinti

Buenos Aires.— Čia įvy
ko nepaprastas atsitikimas. 
Dvidešimt du ginkluoti vy
rai įsiveržė į Haiti respub
likos ambasadoriaus butą 
ir pagrobė ten pasislėpu
sius septynis Argentinos 
sukilėlius, kurių tarpe bu
vo sukilėlių vadas Raul 
Tanco. Bet po keturių va
landų jie sveiki buvo su
grąžinti ir dar su Argenti
nos prezidento Aramburu 
atsiprašymu ir apgailesta
vimu dėl tokio nemalonaus 
atsitikimo.

Dalykas, mat, tame, kad

užsienio ambasadų kabine
tai ir butai skaitomi nepa
liečiamais. Ten pasislėpę 
žmonės skaitomi tų amba
sadų prieglaudoje ir jų nie
kas negali liesti. Tokia yra 
Pietų Amerikos kraštų tra
dicija ir jos griežtai4prisi
laikoma.

Prezidentas Aramburu 
savo atsiprašyme sako, kad 
tas Sukilėlių pagrobimas 
buvo atlikta be jo žinios. 
Tai buvęs “nuoširdžių pa
triotų” sauvališkas pasiel
gimas.

Vice-prezidentui paliktą i 
galią daryt sprendimą

Washingtonas. — Juridi
nės komisijos dauguma ža
da Kongresui pasiūlyti bi- 
lių, pagal kurį būtų palik
ta vice-prezidentui nuspręs
ti, kada prezidentas, su
sirgęs, nebegali atlikti pre
zidento pareigų. Dabartinė 
konstitucjja tuo klausimu 
yra neaiški. Norima, kad 
Kongresas aiškiai tą daly-' 
ką nustatytų.

Panama.— Birželio 25-26 
d.d. čionai turėjo įvykti vi
sų Amerikos respublikų 
prezidentų konferencija. 
Bet prezidentas Eisenho- 
weris yra susirgęs. Pana
mos prezidentas siūlo kon
ferenciją atidėti. Prašo ki
tų respublikų nuomonės.

Po 181 metą ir armija 
gavo savo vėliavą

Washingtonas.— Iki šiol 
Jungtinių Valstijų armija 
neturėjo savo vėliavos. Bet 
dabar, minėdama savo 181- 
metinę sukaktį, armija pa
galiau gavo savo vėliavą. 
Ją jai įteikė vice-preziden- 
tas R. Nixonas. Savo vėlia
vas turi laivynas ir oriai vy
nas. Stebėtina, kad iki šiol 
savo vėliavos neturėjo ar
mija. Vėliava padaryta iš 
balto šilko, jos viduryje iš
siuvinėtas Armijos depart
ment ženklas, po juo pa
rašyta “United States Ar
my”, o apačioje numeriai: 
“1775”.

ORAS NEW YORKE 
ŠILTA, PROTARPIAIS GALI 

BOTI LIETAUS
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TRAGEDIJA WILLIAMSBURGE
BROOKLYNO RAJONE, vadinamame Williams- 

burgu, įvyko tragedija — baisi tragedija: šeši jauname- 
čiai vaikai, tarp 6 ir 10 metų amžiaus, tapo užversti 
perkase, kuriame bus naujas kelias pravestas.

Williamsburgas — darbininkų rajonas, lūšnynų ra
jonas (ten per metų eilę išeidinėjo Laisvė). O kur gy
vena darbininkai, ten daugiausia Įvyksta baisių trage
dijų, ten mažai skaitomasi su žmonių gyvybe.

Kodėl tie jaunamečiai vaikai tragiškai žuvo? Kaip 
jie žuvo?

Jie žuvo bežaisdami perkase, kuris būvo neaptvar
kytas, nesaugomas. Vaikai liekasi vaikais. Jie nežino
jo, kad žemės gabalas ant jų užgrius. Jie turi kur nors 
pažaisti, pabėgioti. Juk tai yra žmoniškai, tai yra na
tūralu. Būtų tragedija, jei vaikai, kieno jie nebūtų, sė
dėtų šaligatvy arba kambary, nejudėdami.

a

Bet žaisti ten buvo pavojinga. O to pavojaus jiems 
nieks nenurodė. Nebuvo sargo, kuris būtų saugojęs tą 
perkasą, tą baisią duobę; nebuvo jokios užtvaros.

Kodėl nebuvo sargo arba, užtvaros? Atrodo todėl, 
kad tiems, kurie už tai yra atsakomingi, rūpėjo doleris, 
o ne žmonių gyvybė.

Jei būtų stovėjęs pasamdytas žmogus (sargas), jis 
nebūtų vaikučiams leidęs eiti ten, kur jiems pavojinga 
eiti.

Jei būtų padarytas aptvaras, aišku, vaikai nebūtų 
ten įlindę.

Tie, kurie už tai atsakomingi, žiūrėjo ne į vaikų 
saugumą, o į pelną.

Šiuos žodžius rašant, dar vis nesurasti kaltininkai 
dėl tos tragedijas. Sako, jie ieškomi. Juos būtinai tu
rėtų surasti ir atitinkamai pabausti.

Mes reiškiame didelę užuojautą tėvams, kurių vai
kai atidavė savo gyvybes dėl kieno nors gobšumo!

“PANIEKINO KONGRESĄ...”
TOKIUO KALTINIMU Ne-Amerikinis komitetas 

kaltina patį žymiausią negrų dainininką iv aktorių Paul 
Robesoną.

Mes jau rašėme, kad Robesonas buvo pašauktas to 
komiteto liudyti apie tai, ar jis esąs komunistas.

Dainininkas pirmiau negu galėjo ką nors atsakyti, 
ryžosi paskaityti savo pareiškimą, iš anksto paruoštą. 
Jis pabrėžė, kad ne jis yra ne-amerikinis; neamerikiniai 
yra toks kongresmanas Walteris (to komiteto pirminin
kas), toks senatorius Eastlandas. Jie neamerikiniai, sa
kė artistas, nes jie rasistai. Jie žemina, niekina kitas 
tautas ir kitas rases. Jie eina prieš šalies konstituciją, 
prieš Teisių Bilių, prieš Aukščiausio Teismo sprendimus.

Aišku, Ne-Amerikinis komitetas dainininkui neleido 
baigti kalbėti ir pareiškė, kad jis, komitetas, kreipsis į 
Kongresą, kad šis darytų žingsnius dainininkui pa
smerkti. Girdi, dainininkas, savo tokia kalba, “panie
kino Kongresą.”

Mums gi rodosi, kad dainininkas Kongreso nepa
niekino. Jis tik kritikavo porą asmenų dėl jų žalingo 
nusistatymo.

Jei Kongresas iš tikrųjų priims Kongresmano Wal- 
terio sumanymą ir dainininką pasmerks, tuomet jis, 
dainininkas, bus priduotas teismui ir teisiamas.

Kiek mes žinome šį dainininką, jis visuomet buvo 
atsargus savo kalbose. Bet jeigu jis čia pakaltino porą 
asmenų, tai už tai, mums rodosi, jis neturėtų būti Kon
greso pasmerktas.

NE DIEVAS^ NE ANGELAI

DAILY WORKERIO kolumnistas Abner W. Berry, 
aną dieną savo kolumną šitaip pavadino: “Stalinas ne
buvo dievas, o mes nebuvome angelai.”

Mr. Berry pripažįsta, kad Stalinas padarė klaidų, 
bet jų padarė ir Amerikos komunistai.

Amerikos komunistai, sako kolumnistas, per daug 
buvo atitrūkę nuo amerikinio gyvenimo. Visa, ką darė 
Tarybų Sąjungos valdžia užsieninėje politikoje, jie už
gynė, nežiūrint to, kad tai užgirti nereikėjo.

Mr. Berry mano, kad, netgi jei Stalinas ir būtų 
klaidų nepadaręs, tai visvien Amerikos darbo žmonių 
kova už socializmą turėjo būti pagrįsta ne tuo, kaip 
viskas vyko ten, Tarybų Sąjungoje,—ji turėjo būti pa
grįsta amerikinėmis tradicijomis ir vietos sąlygomis, 
ir pagal jas turėjo būti nustatyta amerikinių komunistų 
veiklos programa.

Aišku, dabai', po Chruščiovo kalbos, amerikiniai 
komunistai taipgi, atrodo, daug ką seno atmes ir sieksis 
naujo.
2 pusi. Laisvė (Liberty). ŠeŠtad., Birželio (June) 16, 1956

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo psl.) LITERATURA-MENAt

O. P. Klimai .........................  5.00
B. Naviskienė .................    3.00
B. Mary................................................................ 2.00
K. Ustūpa^.......................................................... 2.00
K. Beniulis ........................................  *......... 2.00
P. Mickevičienė ................................................. 2.00
R. Stripinis ....................................................... 2.00
W. Yurkevičia ..................................................... 2.00

Po $1: H. Rindzevičienė, P, Sinkevičienė, M. Pot- 
sienė, O. Chestnut, T. Kaminskienė, J. Stigienė, K. 
Markelienė.

----- /------
Per Antaną Bimbą, iš Baltimorės pikniko birželio

10 d., gauta $249.00. Aukojo:
Ona ir Juozas Deltuvai, Hanover, Md.......... $75.00
P. Kupris, Annapolis Junct. Md.................. 25.00
St. ir C. Joniškiečiai, Washington, D. C........ 10.00
Seirijų Dzūkelis ............   10.00
F. ir J. Deltuvai ............................................... . 10.00
F. MaĮkaitis, Beverly, N. J............................... 10.00
Jonas, Baltimore, Md......................................... 10.00
Ignas Krivickas ............................................... 10.00
C. Jacobs .................................................    7.00
P. Paserskis .. . . ................................................... 5.00
V. Stankevičius ................................................. 5.00
Philadelphia ....................................................... 5.00
Alena Kušleikienė, Phila., Pa.......... .................... 5.00
Antanas Dopkus ...............................................  5.00
M. Kučinskas .. ................................................... 5.00
A. Paukštienė, Miami, Fla.........................  5.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa...................................... 5.00
A. Lipčius, Chester, Pa........................................ 5.00
Andrius Vitkus ........................   5.00
Jonas Baltimorietis ....................................  5.00
Nuo Motinų Dienos Pareng., per Stankevičienę 3.00 
L. Tureikis, Philadelphia, Pa............................ 3.00
Juozas Ančiukaitis ............................................ 2.00
Domininkas Jokša .........  2.00
Baltimorietis ....................................................... 2.00
J. ir E. Bekampiai, Avalon, N. J.................. 2.00
Juozas Bubnys .........  2.00
F. Walant, Phila., Pa. ..............   2.00
S. Raymond ....................................................... 2.00
J. Baranauskas, Hi-Nella, N. J.......................... 2.00

Po $1: Ona Kušleikienė, Phila., Pa.; Eva Alvikie- 
nė, J. S., Baltimorietė, Anna Strauss.

$25.00 Prietclių Klubas
K. ir J. Sireikiai, Brockton, Mass............ . . $25.00

> J. Vaitaitis,'Brockton, Mass. ....................   . 25.00
Bridgeportietis ............... ...................... • 25.00
A. Jocis, Bridgeport, Conn............................. 25.00

J $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Bedievis ............................................................ $20.00
Wm. Goodis, Utica, N. Y............ .................. 12.00
Martin Pond, San Francisco, Calif................ 12.00
Antanas Jakstonis, Trenton, N. J......................10.00
J. W. Thompson, N. Franklin, Conn............. 10.00
Mažoji Onytė, Newark, N. J. ........................ 10.00

Į Geras Žmogus, Woodhaven, N. Y...................... 10.00
Jonas Matuza, Trenton, N. J........................... 10.00
John Yasulis, Kenosha, Wis.......................    5.00
A. Mureikienė, Bridgeport, Conn. .............   5.00
Magdalena Aleksienė, Woodhaven, N. Y. ... 5.00 
Wm. Cook, Chicago,^ III. ................................... 5.00

Petro Cvirkos laiškai, 
rašyti J. Veličkai V

Savaitraštis “Literatūra ir menas” pa
skelbė du rašytojo Petro Cvirkos laiš
kus, rašytus amerikiečiui Jonui Velič
kai, kilusiam iš tos pačios vietos Lietu
voje. Laiškai įdomūs. Be kitko, vienas 
jų parodo, kaip rašytojas P. Cvirka dar 
1932 metai norėjo būti Laisvės bendra
darbiu. Sukliudė jam tai daryti, aišku, 
fašistinė reakcija Mes čia abudu laiškus 
paduodame mūsų skaitytojams.—Red.

J. VELIČKAI
(1932 m. kovo mėn., Paryžius)

Joneli,
Matai, rašau tau gromatą. Baisiai 

Tavęs išsiilgau- Dovanok, kad taip ilgai 
neparašiau, nes turėjau daug klapatų. 
Abi tavo fotografijas ir du laišku ga
vau —- širdingiausiai dėkoju. Matai, aš 
dabar ne Lietuvoj, o Prancūzijoj, Pary
žiuje. Šį laišką tau iš Paryžiaus rašau. 
Gavau iš vienos draugijos stipendijos 
truputį, tai ir išvažiavau mokytis. Reiš
kia, jau ketvertas su viršum mėnesių, 
kai nemačiau Veliuonos. Iš Paryžiaus 
gal tik vasarą teapsilankysiu Lietuvon. 
Taigi, Joneli, dabar mudu abudu . toli 
nuo Lietuvos. Paryžius man patinka. 
Nuostabiai gražus miestas. Žinai, man 
didelis noras pamatyti daug-šalių ir 
miestų. Apie Velykas manau patraukt į 
Šveicariją. O ką tu pasakytum, jei mu
du ,staiga; bac — ir susitinkam Brukli
ne. Visaip su manim gali būt. Ach, bro
lau, kaip tavęs pasiilgau! Štai vaikštau 
vienų viens plačiais Paryžiaus “stry- 
tais”, trinu šiušius ir švilpiu tavo griež
tą Drdl melodiją, o taip pat “Tram-tad- 
rylialia”... Mielas, kaip mes smagiai lei
dom laiką- ^Pameni, kai eidavom su lik- 
tarnom iš Kriauzos, paskum pavasarį, 
Nemuno krantus, Jurbarką. Visos 
smulkmenos man prisimena. Puikus tu, 
Jonai, vyras, aš tavęs velniškai pasiil
gau, kad galėčiau, laivu pavirsčiau ir 
pas tave atplaukčiau. Matai, gyvenimo 
bangos kur mudu nubloškė — viens Pa
ryžiuje, kits Amerikoj. Tiesa, nieko ne
žinau apie Gasparą. Veverskio Jara- 
muks man neseniai parašė laišką. Sako, 
Gasparas ruošiasi į Argentiną. Tai, bro
lau, liūdnai visi trys išsiskirstysim. Net 
graudu daros. Kada vėl susitiksim, ar 
būsime gyvi? Jonai, stenkis kaip nors 
visai grįžt į Lietuvą. Mudu pasistatysim 
kur nors girioj namuką, — tu grieši, — 
aš rašysiu. Kepinsim bulves, obuolius ir 
gyvensim! Ko mums daugiau reiks? 
Kaip tikri artistai, girioj. Ar negražu

Jaunas Studentas, B’klyn, N. Y...................... 5.00
Ona Maslaviskienė, Detroit, Mich................... 5.00
R. Mickevičius, Toronto, Canada .................... 2.00
P. Motuzą, B’klyn, N, Y. .................................  2.00
A. Jocis, Bridgeport, Conn................................. 2.00
J. Shillingas, Bridgeport, Conn. . ...........  2.00
John Baker, Vallejo, Calif.............................. 2.00
F. Bakaitis, Detroit, Mich..................................  2.00

Po $1: Ch. Pampalas, Hamilton, Canada, ir K. 
Šimonis, Toronto, Canada.
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Iš anksčiau gauta $4,630.37. Dabar įplaukė $1,014.79. 
Viso gauta $5,645.16. Dar reikia $9,354.82.

Šiltom kartu puikiai pasidarbuota. Pavarykime to
kiu tempu iki liepos penkioliktos, tai tikrai sukelsime pa
skirtą kvotą.

Širdingai dėkojame už surengimą pramogų tam rei
kalui ir už pasidarbavimą rinkimu aukų. Taipgi esa
me labai dėkingi visiems aukojusiems ir dalyvavusiems 
pramogose, suruoštose fondo sukėlimui.

Laisves Administracija

būt ten žiemą, vasarą, pavasarį...
Kiek girdėjau anksčiau, tavęs, Joneli, 

visi ten Veliuonoj pasiilgo. Ką tu dabar 
veiki, kaip Amerikoj? Ar negalvoji apie 
sugrįžimą ,į Lietuvą? Tiesa, Joneli, tavo

siųsto dolerio negavau, bo aš Čia Pary
žiuj, gal kur pakelėj žuvo. Tai nesvar- , 
bu, Joneli, jei norėsi kokių knygų iš ma- - 
nęs — pinigų nesiųsk, aš ir taip prisių
siu- Juk visai menkos išlaidos. Tu pra
šai atsiust “Nemunas žydi”, bet, brolau, 
dar neišėjo. Tebėra neparašyta. Apie ru
denį tik gal išeis. O dėl “Trečio Fronto”, 
tai gal jau girdėjai, Lietuvos smetoni- 
ninkų valdžia jį uždarė, tris vyrus suki
šo į kalėjimą. Su vienu iš jų, kiek pame
nu, Kaune buvau tave supažindinęs. 
Baisi reakcija ir teroras toj Lietuvo’ 
tai barbarų šalis. Rašyt galima tą, K 
patinka policininkui ir. cenzoriui. Tai^. 
“Frontas” daugiau neišeis. Jei nori se
nus numerius — galėčiau prisiųst. Ma
tai, kokių dalykų atsitinka fašistų Lie
tuvoj. Joneli, pranešk man Amerikos 
laikraščio “Laisvės” adresą. Nežinau, o 
noriu jame bendradarbiauti. Prie laiš
kučio įdedu mažą savo foto, kitąkart 
gal prisiųsiu didesnį, iš Paryžiaus. Ra
šyk apie viską kuo plačiausiai, nes bai
siai tavęs pasiilgau. Rašyk laiška vieno 
mano draugo adresu, nes aš persikeliu 
į naują kambarį, tai nežinau, koks nau
jas adresas bus. Taigi rašyk tam drau
gui, o jis man perduos.

PETRAS

J. VELIČKAI
(1932 m. gegužės - birželio mėn.,^ 

Paryžius) 
Jonai,
Pasiutusiai ilgai tau nerašiau. Gal 

būsi ir užpykęs. Na, nepyk, atmink, kad 
Petras tavęs neužmiršta. Su dideliu su
sijaudinimu sutikau Tavo žinią, kad tu
rėjai didelę nelaimę — du žmonės išsi
skyrė iš šeimos. Dėl Benedikto — tai t 
tiesiog nesitikėjau. Kas galėjo tikėti, 
toks vyras, toks stiprus. Jonuk, mano , 
nuoširdi, gili užuojauta dėl tave ištiku
sios nelaimės. Aš, kaip matai, dar vis 
tebesislepiu Paryžiuje. Gerokai prancū
ziškai pramokau, galiu žeberiot kaip ge
ras vyras. Jei teks kada nors pas tavę į 
Brukliną važiuot ;— vis ne tokia bėd??* 
Iš Veliuonos laiškų retai gaunu. Girdė- z 
jau, kad Veličkų Julius vedė, Jokubaus- 
kaitės į Kauną tarnaut iš,ėjo. Šiaip Lie
tuvoj, rodos, didžiausias krizis siaučia, 
nėr pinigų, darbo. Baisu ir pagalvot, * 
Jonai, kas daros. Nori nenori, reikia imt 
komunizmą mūs krašte vykint. Reik 
naikint tą juodąją bajoriją, kunigus ir 
kunigų padermę.

Na, kaip su tavim, Jonai? Ar turi 
darbo, ar grieži smuiką? Och, kąip pa
siilgau tavęs, bent pagriežtum, pasi
klausyčiau, kaip aną pavasarį po liepa.

Jonuk, aš tavęs norėjau prašyt vieno 
dalyke. Būtent, štai koks: netrukus 
grįžtu į ^Lietuvą iš Paryžiaus. Rudenį 
gal negrįšiu į Paryžių, nes reiks kariuo
menėj atsitarnaut ir 1.1. Taigi, begyven-

(Tąsa ant 3 puslapio) ,

LMS News and Views

Klaidos pataisymas
Kiek anksčiau ir praėju

sio ketvirtadienio Laisvėje 
buvo įdėtas worcesteriskio 
J. Skliuto laiškutis. Jame, 
be kitko, pasakyta: “Jei 
So. Bostonas surinks dau
giau (Laisvės fondui) ne
gu Worcesteris, tai aš dar 
šiam tikslui pridėsiu $1,000, 

I o jei Worctesteris surinks 
daugiau negu So. Bostonas, 
tai turės pridėti $1,000 Jau
nutis.

Vieton $1,000,” turėjo 
būti $10.00.

Gaila, kad tokia nemalo
ni paklaida įvyko.

| Redakcija

. DIDŽIAUSIAS BUS 
VISOJE AZIJOJE 

TELESKOPAS
Tokyo. — Japonijos val

džia pagamins ir pastatys 
ant kalno Chikurinji 72 co
lių teleskopą. Tai bus di
džiausias teleskopas visoje 
Azijoje. *Jo pagalba bus 
daromi astronominiai ste
bėjimai. ,

Bonna.— Čionai paskelb
ta, kad Sovietų premjeras 
Bulganinas atsiuntė laišką 
dėl nusiginklavimo ir Va
karų Vokietijai. Tai be
veik kopija laiško, kurį 
Bulganinas pasiuntė Ame
rikos prezidentui.

LITHUANIAN SONGS 
RECORDED

For those who like to 
listen to Lithuanian melo
dies'arranged for choral 
singing there is the new 
long - playing album “DAI
NŲ SKRYNELĖ” (A 
Treasure Chest of Lithua
nian Songs) recorded 
(1955) by the famed Chi
cago Alice Stephen’s girls 
ensemble.

Here is choral singing of 
a very high c.aliber in a 
wide range of songs, from 
the humorous folk song 
“Spragilų Daina” (Song of 
Threshing),Šimkaus haunt
ing “Nakties Tylumoj” to 
the moderns, “Rugsėjis” by 
V. Jakubėnas or “Šauks
mas” by7 Budriūnas, and 
excerpts from the operas 
“Birutė,” “Radvilas Per
kūnas” and “Pagirėnai.”

The album was made to 
commemorate the 15th An
niversary of the Alice 
Stephen’s Ensemble. And 
it is indeed a fitting trib
ute with a glowing account

By Mildred Stensler
of the activities of the en
semble, pictures of its di
rectress and twenty - one 
girl singers, and a short 
history of the composers 
whose songs were used by 
the group. Added to that 
is the complete text in 
Lithuanian and English of 
the 11 songs and 3 opera 
excerpts that make up the 
music portion of the album.

Alice Stephens is of 
course the well-known Chi
cago music teacher and 
singer. As well as direct
ing the ensemble, Miss 
Stephens made many of 
the arrangements for wom
en’s voices used by her 
group.

The album was made pos
sible by private donations 
and solicitations and was 
limited in its first edition. 
It is a welcome addition to 
any record library and 
should do much to interest 
music lovers of all nation
alities, to the versatility of 
Lithuanian composers.

• • •

This writer has not yet

come across any record al
bums from present day ' 
Lithuania, and, if there are * 
any around, would be most 
anxious to hear about it. 
We do know there is great 
interest in folk-song sing
ing in Lithuania, for as 
we noted in one of our 
other columns, three dif
ferent volumes of soifįs 
have been published there 
recently and are available 
at the foreign book shops 
over here. i*

/*

However, we did find one 
day one lone record of 
Lithuanian songs made in 
the Soviet Union. It is, a 
standard 78 rpm. On $f>e 
side a duet of an old com
ic song “Apie Palšą Ark
lį” with a most interesting 
“dūdų” accompa n i m e n t; 
the other side a snappy 
vocal ensemble singing “Ki
kilis” and “Mergužėle Ma
no Miela.”

This is a premising be* 
inning any way. I/am s 
we can expect more recoi 
in the coming future. y



DAIRIOS ŽINIOS
Vatikanas. — Tarybiniai 

turistai, atvykę busais į St. 
Peter aikštę, buvo popie
žiaus palaiminti. Kartu su 
jais, žinoma, aikštėje buvo 
ir tūkstančiai italu, v

Buenos Aires. — Argenti- 
tinoje jau panaikintas karo 
stovis, kuris buvo įvestas 
sutriuškinimui peron i s t ų 
sukilimo.

Highland Park, Mich. — 
utomobilistų unijos Fordo 

alo 400 darbininkų nuta- 
J streikuoti prieš įvestą 
paskubos sistemą. Streikas 
paliestų 2,852 darbininkus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhower prašo,

J. Baltušis

ŠVIESI PROPERŠA
(Pabaiga)

Petras nieko neatsakė. 
Klebonas šaukė vis garsiau, 
tik nebe taip drąsiai, ir vis 
žvilgčiojo į šalis, aiškiai 
vengdamas Petro. O šis 
staiga šyptelėjo. Nežymiai, 

^bet šyptelėjo! Ir jo akių 
Kertelėse sužiburiavo taip 
man pažįstamos liepsnelės.

—Nevertieji dievo malo
nių, sakau jums! — griau
dė mano šeimininkas iš sa
kyklos, vėl pr a deda m a s 
krikti — Dievo maloniu-., 

i žmonių ramybės drmstėjai, 
nekaltų sielų piktintojai...

Toliau vis gražiau. Pa
mokslas, lyg vežimas su at- 
sipalaidavusiom ienų ata- 
siejom: pagrioviais, pa

grioviais..
-—Sakau jums... slibinas 

po viešpaties riterio kojų... 
visi jūs po šventojo Jurgio 
kojų... Iš tiesų sakau jums: 
kas artinasi prie dievo avi- 
nyčios nenuvalęs širdies ir 

< nešutrynęs-.. iš tiesų;..
Išraudo mano šeiminin

kas sakykloje, kaip virtas 
. burokas, pasidrumstė jo 

akys, nužliugo veidas pra
kaitu. Išrėkė dar kelis žo
džius, o paskui staiga ties- 
telėjo ranką į Petrą ir su
šuko pergedusiu iš pykčio 

*• balsu:
—Ko šitas bolševikas Čia 

atėjo? Ar melstis? Atgal
iant? Klysta šitaip manan
tieji! Jis atėjo papiktinti 
sielas, atėjo išniekinti die- 

Ivo namus! Girdite? Gir
dite? Girdite?

Nerimo šurmulys nubėgo 
per žmones. Visi ūžtelėjo į 
šalis, tolyn nuo Petro. Ap
link jį tuoj pasidarė tuščia, 
ir jis stovėjo dabar vienas, 
tarytum ąžuolas audros iš
guldytam miške. Trupu
čiuką balstelėjo, bet vistiek 
šypsojosi. Bažnyčioje pa
sidarė tylu, kaip prieš dide

kad Atstovų butas sugrą
žintų į savo nutarimą nors 
jau $600,000,000. Kaip ži
nia, butas sumažino prezi
dento siūlomą užsieniui pa
galbą $1,109,000,000.

Chicago. — Pulkininkas 
Leghorn, kuris yra pasi
traukęs iš armijos, reika
lauja, kad Amerika stotų 
už atominių ginklų vartoji
mo ir gaminimo uždraudi
mą, v

Louisville, Ky. — Čionai 
tapo sėkmingai pravesta 
mokyklose rasinė integraci
ja. Abiejų rasių studentai 
susirenka ir jokių nesusi
pratimų nekyla.

Detroit, Mich. — UAW 
unijos sekretorius Mazey 
išsiuntinėjo į visus lokalus 

lį debesį. Atrodė, klebonas 
pratrūks dabar tokiais pra
keiksmais, jog Petras ti
kriausiai prasmergs skra
džiai žemę. Ir man baisiai 
pagailo jo. Tik išėjo į lais
vę, tik susitikom, ir jau... 
Išsiveržiau aš iš minios, 
priėjau prie Petro ir atsi
stojau greta. Jis nieko ne
pasakė, tik suėmė mano 
ranką, spustelėjo. Ir. čia 
mes staiga pamatėm, kad 
kažkokia mergina laužiasi 
iš minios, skuba prie mūsų.

—Ona!—tyliai šūktelėjo 
Petras.

Iš tikrųjų tai buvo Ona. 
Atsistojo ji šalia mūsų, pa
sitaisė skarelę ir piktai su
šnypštė :

—Durniai! Du durniai 
ir abu neraliuoti !-.

Dabar mes buvome drau
ge visi trys, kaip kadaise, 
pirmaisiais mano piemena
vimo metais. Stovėjom ir 
žiūrėjom, kaip platėja ir 
platėja tuštuma aplink 
mus. Bet platėjo ji ne
labai ilgai. Vienoj ir ki
toj vietoj sujudo žmonės, 
kažkas vėl veržėsi iš jų tar
po, kažko neleido, ir staiga 
į tuštumą išsistūmė klebo
no bernas Jokymas, o po 
jo ir antrasis bernas Pe
liksas, ir samdinė Stepo
ne... Visi jie ėjo prie mū
sų.

—Jeigu jau piemuo ši
taip, tai ir mes...—sumur
mėjo Jokymas.

Šeimininkas krūptelėjo, 
žvelgė viršum žmonių gal
vų. O iš minios vis veržė
si nauji ir nauji žmo
nės. Atsistojo šalia Petro 
Padumblių Petrulio bernas 
L a u r ūkas, Pašaltuonio 
Vaitkaus samdinys Balsys, 
laužėsi artyn Palaukių 
Kinderio pusbernis Čivy- 
lis-.- Po vieną, po du, o čia 
jau ir tuštuma užsipildė 
aplink mus, susiliejom su 

aplinkraštį. Jame jis ragi
na lokalus tuojau sudary
ti specialius komitetus tei
kimui pagalbos bedarbiams 
automobilistams.

Hong Kongas. — išauri- 
nio Vietnamo radijas skel
bia, kad Š. Vietnamo val
džia pasiuntė protestą pa
liaubų komisijai. Protes
tuojama prieš tai, kad Pie
tinis Vietnamas esąs paver
čiamas Amerikos kolonija.

Washingstonas. — Visi 11- 
linojaus valstijos nariai At
stovų bute pasirašė reika
lavimą, kad tuojau būtų 
Kongrese svarstomas civili
niu laisvių bilius. k €■

Washingtonas. — Fede
ralinė džiūrė išdavė apkal
tinimą prieš r u m u n ų 

visais, tarvtum nieko nė 
nebuvo atsitikę.

Klebonas raudo ir balo, ke
lis kartus kėlė ranką į vir
šų, bandė kalbėti, bet pas
kui tik susverdėjo, atsi
klaupė ir užtraukė trūkčio
jančiu balsu:

—Angelas dievo apreiš
kė!..

—Ir prasidėjo iš švento
sios dvasios’..— susitrik- 
dydamos pagavo giesmę 
giedorkos ant viškų.

Klebonas sunkiai nulipo 
i nuo sakyklos ir dingo za
kristijos duryse.

Lijo lietus. Drungnas 
pavasarinis vanduo teškėjo 
namų stogais, zirzdamas 
bėgo dar neišsprogusių me
džių šakomis, skiete negrįs
tas Maldyniškės gatves. 
Oras buvo tirštai pritvinkęs 
sunkiu rūku, dengiančiu 
nuo akių viską, ilgam už
stojusiu saulę.

Jokymas, Peliksas ir Ste
pone dar tebesėdėjo dabok
lėje. Mane tik ką paleido 
namo, ir aš dabar variau
si pirmą kartą bandą į lau
kus. Karvės ėjo nenorom, 
avys puldinėjo pabaliais ir 
bliovė kaip pašėlusios, šauk
damos savo ėryčius. Kimiai 
maurojo bulius, žengdamas 
bandos priešaky. ..

Ir staiga aš pamačiau 
Petrą. Jis ėjo lydimas dvie
jų augalotų policininkų, su
rištomis už nugaros ranko
mis. Ėjo keliu, vedančiu į 
mažytę geležinkelio stotį.

—Petrai!—šūktelėjau aš 
jam.

Bet jis neišgirdo manęs. 
Ėjo tiesus, aukštai pakėlęs 
galvą ir su šypsena veide, 
tarytum matytų niūriame, 
debesimis apsun kusi a m e 
danguje šviesią ir saulėtą 
properšą, apie kurią dar 
taip neseniai kalbėjo man 
šventojo Jurgio atlaiduose. 

laikraštį ir jį leidžian
čią organizaciją Roumani
an - American Publishing 
Association. Viršininkai 
kaltinami neužsiregistravi- 
me “užsienio agentais.”

Maskva. — Tarybų Są
jungos ministrų taryba nu
tarė sugrąžinti Norvegijos 
karaliui Haakon archyvus, 
kuriuos vokiečiai buvo už
grobę, bet kurie po karo iki 
šiol buvo laikomi Maskvoje.

Dvasininkai jau išvyko 
atgal Tarybij žemėn

New .Yorkas. — Aštuoni 
Tarybų Sąjungos dvasinin
kai trečiadienio vakarą 
baigė savo misiją ir lėktu
vu iš Idlewild aerodromo 
išskrido atgal Tarybų Są
jungom Prieš apleidžiant 
Ameriką, dar atlaikė trijų 
valandų konferenciją su še
šiais protestantiškų bažny
čių pareigūnais. Abiejų ša-, 
lių dvasininkai sutiko, jog 
turėtų būti daugiau pana
šių delegacijų apsikeitimų.

Washingtonas. — Valdžia 
nusprendė atidėti amerikie
čio kario Hagelberger nu
žudymą Vokietijoje. Šis ka
rys nuteistas mirtin už nu
žudymą dviejų civilinių vo
kiečių.

Maskva. — Tarybinė val
džia nutarė sugrąžinti Ru
munijai visus meno kūri
nius, kurie buvo vokiečių 
užgrobti ir paskui pateko į 

NUSIBODO JŪSŲ DARBAS?
Pakeiskite jį išsimokindami

GROŽIO KULTŪROS
Interesinga, gerai apsimokanti profesija laukia jūsų. Jūsų 

amžius ar mokslas nėra kliūtis. Individualūs instrukcijos už tik
rins jums greita pasisekimą, plaukų stiliavimui, veido darbo, pa
dailinimo, manikiūro, plaukų šukavimo Ir taisymo. Si profesija 
turi daug progų ir per mūsų nemokamai parūpinimų darbo, mes 
padėsime jus prie gerai apmokamo darbo. Trumpi kursai dėl 
vyrų ir moterų. Dienom, vakarais ar daliai laiko skyriai, užgirti 
ateiviams studentams. Oro vėdinama. Pasimatykite su mumis, 
padiskusuoti jūsų prirengimų dėl gerai apmokamos profesijos 
grožio kultūroje, arba prisiųskite žemiau paduotų kuponų.

BANFORD ACADEMY OF BEAUTY CULTURE 
165 W. 46th St., N. Y. C. — PL. 7-0933 

Prašome prisiųsti tnan be jokios obligacijos “Book of Success.’'

Adresas .................................................................................................................
Miestas ..........   Apt. ................

Vardas ......................................................................................................................
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Dienraščio Laisvės Paramai

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

pasilinksminimai.

Brockton-Montello, Mass.

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

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Ave. ' Woodside, L. 1.
Laisves Metinis Piknikas

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

mo.
KELRODIS: Atvažiavę į West Haven centrą pasiklauskite 

kelio į Janns Hill Road, čia rasite naują mokyklą, pasisukite 
po dešinei ir čia rasite Indian Grove.

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

KOMISIJA

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai
svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

Tarybų Sąjungą. Į tą ko
lekciją įeina 1,350 piešinių, 
156 ikonai iš 16-j o šimtme
čio, 35,000 senovės pinigų, 
medalių ir tt, Viskas gra
žiai išsaugota.

Sako, ir New Yorke 
veikia segregacija

Atlanta, Ga. — Mr. Du
mas, šio miesto gyventojas, 
New Yorke praleido penke
rius metus. Jis sako, kad ir 
New Yorke, apart trans- 
portacijos, visur viešpatau
ja tokia pat rasinė segre
gacija, kaip ir Georgijoje. 
Jis sakė, kad New Yorkas 
yra purvinas, nešvarus 
miestas. Jo supratimu, 
newyorkieciai neturi teisės 
kalbėti apie panaikinimą 
segregacijos Pietuose.

mainierių ir kitų United 
Steel Corporation kasyklos 
darbininkų išėjo į streiką. 
Jie streikuoja prieš korpo
racijos nepaisymą saugumo 
potvarkių. 

• -- - - —
Washingtonas. — Valsty

bės departmentas sako, kad 
jis iš naujo svarsto paliau
bas Korėjoje. Tos paliau
bos, sako, apriboja ginklų 
vartojimą. O ten amerikie
čiai tebesą ginkluoti, tokiais 
ginklais, kurie jau yra pa
senę.,

NEW YORKAS.— Tym- 
sterių unija pasirašė su Co
ca-Cola kompanija kont- 

• rakta, kuris draudžia dar-C. 7

bininkams streikuoti per 7 Iki" šiol Petrillo buvo “už
metus.' Paliečia 1,500 kretėjęs” demokratas. Mu- 
sunkvežipiių vairuotojų ir zikantų unija turi 256,000 
kitų darbininkų. narių.

NEW DELI — Indijoje 
gautas pranešimas, kad 
rimtai yra susirgęs Afga
nistano monarchas Shah.

Muzikantų lyderis už Ike
Atlantic City, N. J.—At

rodo, jog muzikantų unijos 
prezidentas James C. Pet
rillo šiemet rems Eisenho- 
werio kandidatūrą. Jis 
maždaug taip išsireiškė.

LAISVĖS SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
’ J 29 Kelly Square, Worcester, Mass. J ;
L • •L Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu i J J
; J Lietuvą ir j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, «•
• • kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, ’ I• •
J ’ validolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus
•* del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. PerJ •
•• mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 • • . 
o dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi
• • siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
L valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

New Haven. Conn.

Fathers Day Pietūs
Rengia L.L.D. 32-rą Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Birželio 17 June
Prasidės 1-mą valandą dieną

Indian Grove Park 

WEST HAVEN, CONN.
Bilietas $2.00 Asmeniui

AVALON, N. J.
POKILIS.......

BIRŽELO O /£ 
JUNE-

~Sekmadienį,~birželio'24 dieną traukiame pas 
Bekampius į Avalon, N. J. Ten Bekampiai lau
kia mūs su puikiais pietais. Jie kviečia ir pra
šo atvažiuoti visus mylinčius linksmai praleisti 
dieną gražiame pajūryje, jų vasariniame re- 
zorte.
Bekampiai anksčiau buvo suruošę pietus, bet 
pasitaikė blogas oras, nedaug svečių teatvyko. 
Todėl dabar rengia antru kartu ir tikisi susi
laukti daug svečių. Kuriems laikas daleidžia, 
nuvažiuokite šeštadieni- Bekampių rezorte yra 
daug kambarių., nakvynėm patogu.

Pietūs bus duodami 12 vai. dieną
147 13th St., Avalon, N. J.

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

Atydžiai tėmykite, kad neiškrypti iš 9-to ke
lio. Laikydamiesi ant 9-to kelio lengvai nuva
žiuosite į Avalon, N. J.

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

BRUSELIS.— Belgijos 
sostinėje lankėsi Harry 
Truman su žmona ir buvo 
valdžios ir žmonių gana 
šiltai priimtas.

REIKALAVIMAI
Hillside . Acres
Milanville, Pa.

Reikalinga moteriškė ar mergina, 
mylinti užmiestyje gyventi ir dirb
ti, padėti prie boarding House. Del 
informacijų telefonuokite:

NL 9-4776.

CVIRKOS LAIŠKAI
/ (Tąsa nuo 2 puslapio)
damas Lietuvoj, norėsiu bendradarbiau
ti Amerikos lietuvių pažangioje spaudo
je. O tu žinai, kad Lietuvoj paštą kont- 
roliuoja, reiškia, visokius raštus ir laiš- 

” kus siųst tiesioginiu “Laisvės” adresu 
būt man pavojinga. Taigi aš sugalvojau 
S viską siųsiu tavo adresu, o tu ga- 

;desi “Laisvės” adresą ir ten kam 
persiusi. Ar gerai? Ar nebus tau 
gumų?
^darnas visokius dalykus pažan- 

amerikiečių . laikraščiams, aš 
tusia nepridėsiu jokios pavardės, 

o tik slapyvardę. Na, žodžiu, jei’ aš tau 
ką siųsiu iš Lietuvos, tai paaiškinsiu- Ir 
jei kokį laišką gausi visai be parašo, - 
suprask, kad tai mano. Žvalgyba Lietu
voj tokius dalykus labai kontroliuoja- 

^Buržuazijos agentų ir šnipų kiekvienarh 
Jnarpdury Lietuvoj.

•S* . ________________
Z^ 3 pusi. Laisvė (Liberty). Šeštad., Birželio

Na,tai, Jonuk, viską rašyk, kaip gy
venimas Amerikoj, ar manai kada nors 
grįžt Lietuvon-

Taigi dabar man laišką gali rašyt 
jau Veliuonos adresu, todėl, kad už tri
jų dienų iš Paryžiaus išvažiuoju.

Draugiškai tave bučiuoju.
Tavo PETRAS CVIRKA

Jonuk, dar žodis. Dovanok, kad tiek 
mažai parašiau. Matai, Paryžius — di
delis miestas, o tu irgi dideliuose mies
tuose gyveni — taigi neįdomu ką rašyt. 
Ot, iš Veliuonos tai papleškinsiu laišką.

Ach, tiesa, dar naujiena, ugi tas die
dukas “tfu”... numirė, žinai, Simų die
dukas, kur aš juokdavaus ir vis sakyda
vau—tfu, ciongas klojimą nunešė.

Na, o matai — dabar jį ciongas nuo 
Klangių laukų nunešė- Ir amžinai!

Rašyk kuo daugiau apie viską.

une) 16, 1956
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Streikas buvo supa
ralyžiavęs važiuotę

Ketvirtadieni po pietų ra
dijas prapliupo, jog prasidė
jo subvių motormenų streikas. 
Ji iššaukė Motormen’s Bene
volent Association. Daugiau
sia buvo paliesta IND ir BMT 
linijos. Tūkstančiai- nevvyor- 
kiečių paleisti iš darbo, pa
sijuto bejėgiais pasiekti savo 
namus. Demoralizacija tęsėsi 
devynias valandas, 
riškoji Transport 
Union nestreikavo
pasmerkė. Pagaliau, 
naktį, streikieriai 
streiką užbaigti ir sugrįžo 
darbą.

NewYorko^/i^ZinUn
■asaai

<i Darbininkams rūpi 
darbo nesaugumas

NEW YORK yJ
HELP WANTED FEMA

Pasimatykim LDS apskr piknike Galimybe vaikams baisios
birželio 17 d., Great Neck, N. Y

. Regulia- 
Workers 

ir streiką
10 vai.

nubalsavo
i

Visi prašomi 
LDS kuopų 
dienį Įvyks 
būtų oras.

Piknikui
visokiam orui.

žinoti, jog . Jersey valstijos, 
piknikas ši sekma- 
nežiūrint, koks

busas pasamdytas

nelaimės buvo numatoma
Tiek daug dabar tyrinėji

mų! Tuo tarpu šeši maži vai- 
Penkios šei- 

rauda nepajėgdamos iš-
i iš savo jausmų niekuo

met nebeišdildysimos šird gė

Dau- kilčiai laidojami.
mos

Mokytojai protestuoja 
prieš Apš. Tarybą
ciation protestą

a. Mat,

Asso- 
prieš 
tary

bos
mokytojai,

Pikniko dienos negalėsime 
kaitalioti, nes kitomis pato
giomis dienomis sodas ir salė 
išduoti kitiems.

v Jis svarbus tuo, kad pagel
bėti kuopoms pasiųsti delega
tus i LDS Seimą, 
sekama mėnesi 
Mass.

šiame piknike 
išrinktieji delega
galėsime susipažintų \ pasikal
bėti ir palinkėti^ gaižios ke
lionės i Worcester}, taipgi ten 
atlikti naudingų da/Įų.j, 
laukia visi LDS nariai.

Tikimės atvykstant Į 
ką nemažai publikos ir iš New

kuris į vyk f 
Worcester, laukia:

dalyvaus

Apsaugojimas darbo ir New 
Yorko darbininkams darosi 
svarbiausiu klausimu. Jis pa
liečia daugelio industrijų dar
bininkus.

Registruota slaugė ar praktiška 
slaugė reikalinga pilnam laikui Rug
pjūčio ir Rugsėjo mėnesiais; mažas 
malonus patarnaujantis lm ii lutas 
motinoms ir kūdikiams, priemiesty
je. Skambinkite tarp 9 ir 5 v.

WAtkins 9-4960
<117-123)

ba aną patvarkė 
persekiojami tie 
kurie atsisakys ai 
tikrus jiems pav( 
mokyklose po reguliarių mo
kymo valandų. Mokytojai to
kį nutarimą skaito žiauriu ir 
neteisėtu.

Nuvirto keltuvas ir 
išgąsdino daug žmonių

Antradieni Yorke ant

mas. penkiasdešimt šeimų bu- 
jų namų ir 

Wagner Ju- 
mokinių be

laukė 
milži-

1,600 Robert F. 
nior High School 
vo išvesti laukan, 
didelės nelaimės, 
ni.škas keltuvas, 
aukščio, vartojamas prie na
mų statybos, pradėjo lūžti ir 
virsti. Gerai, kad nelaimė bu
vo pastebėta pirma, negu Įvy
ko. Nors tūkstančiai žmonių 
stebėjo dramą, bet niekas ne
buvo sužeista.

Mat.
180 pėdų 

vartojamas prie

Keltuvas buvo atgabentas iš 
Bronxo ir naudojamas 
statymo 
tinio 
ant 
76th

prie
17 aukštų apartmen- 

namo. Namas statomas 
2nd Ave. tarpe 75th ir

Pas ji svečiavosi, 
bet rems kitą

(lie
pas gubernatorių 

svečiuose, pas jį 
Jiedu tarėsi apie 

tarp 
Vienok 

n esi tarė 
nes iš ten išėjęs

kad jis teberemia Ste

Majoras Wagnerls aną 
na buvo 
Jlarrimaną 
pusryčiavo, 
santykius 
miesto, 
kalais

valstijos ir 
valstybės rei- 
ar nesutarė, 
Wagnerispa-

reiškė, 
vensoną į prezidentą.

Praėjusį ketvirtadienį New 
Yorkan atskrido lėktuvu 274 
imigrantai iš. Europos. Juos 
pasikvietė Committee for Eu
ropean Migration. Tai beveik 
išimtinai pabėgėliai iš socia
listinių kraštų.

PARDAVIMAI
vartoti) 
elektri- 

virtuvės 
stiklines duris, 

Visai

Parduodame daug įvairių 
daiktų —-Toiletų sėdynių, 
nių prosų, prosinimui lentų, 
stalą su krėslais; 
tinkamas iš lauko. Visai naujas 
Carpenters working bench ir geras 
elektros piūklas, taipgi daugelį kito
kių hardware smulkmenų. Viskas 
labai prieinama kaina. Galite pa
prastais vakarais iki 9 vai. vak. 
šešt. ir sekm. ištisą dieną. Va
žiuokite BMT Brighton’ Beach trau
kiniu, išlipkite ant Kings Highway 
stoties. Geo. Lltwln, 1814 E. 19th 
St., Brooklyn, N. V. (116-117)

Į Pikniko rengėjų prašymas:
Nariai ir prieteliai, pasidar

buokite pripildyti busą 
giaų- svečių atvyks, bus sma
gesnis piknikas. Ir apsaugo
site organizaciją nuo nuosto
lio. Buso feras $1.50 (round 
trip) vos padengia pasamdy- 
mo iškasti pripildytas’ .k 
via is.

Kviesdami keleivius, 
kite nepavėluoti. Dusas 

nuo

žmonės meta 
pa-

Įspė- 
11 e- 

Lituanica Skvero 
vai., nuo Audi-

Gen vargo
(■katilais vienas prie kito 
gelbėti šeimoms palaidoti žu
vusius. Be to kai kurios 
mos neišgalėtų vaikus

kai sekamą dieną teų atsiųsta 
būriai policijos saugoti nuo 
einančių pamatyti tą gyvybes 
prarijusią vietą. Policija at
siųsta komanduoti motinu ir 
vaikų pikietą, reikalaujanti 
apsaugos ir tikrų žaismaviečių 
vaikams. . f

Firma, 
b ūsų 
jau

sei-

‘kaip 
šian- 
visą

; (loti. jų

tori jos J :30.
Apart buso. turėsime ir au-

k u riu

tomobilių tiems, kuriems truk-
1ų vietos b use. Visi bus nu-
vežti i pi kniką. l’rašome tų,
kurie vyk sta aid,omobiliais,.su-

Pikniko Kom. Narys

lietai kada man. pasitaiko 
vaikščioti suardytame Wil- 
liambu rge. Jau keleri metai 
kai jis surausiotas, paskandin
tas purve. Manytum, kad ten 
Babelio bokštą ar Egipto pū
ram ides stato, niekada nebai-

Iš teismo .sales.
Birželio 13-ą septynių dar- 

• bininkų vadų komunistų teis
me jų apgynėjai 
parodinėje, dėl ko 
tų būti išteisinti.

Profesorius Royal 
ce prašė išmesti tą

advokatai 
jie turė-

W. Fra li
pu likta.

jog nėra paro-
dymu, k a 
tu buvęs. parodymu,

tokj suokalbi. Taip pat nėra 
parodymų, kad mūsų šaliai

Majoras labai išgyrė 
New Yorko policistus

Majoras Wagner “Įšventi- 
dar 372 policistus. įvyku- 

1 ceremonijose jis labai iš- 
New Yorko policiją. Jis 

, kad šio didmiesčio po]i- 
i yra laimėję pilniausią 

visuomenės pasitikėjimą.

no < 
siose 
gyrė

Bet, žinoma, majoras no
rėtų matyti dar didesnį polici
jos departmentą. šiandien

Yorke turime 22,906 po
li cista s.

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. HE. 4-5175

IŠMOKITE VAIRUOTI!
Matykite ir išgirskite 2-.jij 

valandų filmą ir paaiškinimą 
apie vairavimą.

HOW TO PASS A ROAD TEST” 
Concourse Plaza Hotel 

161 St. & Gr. Concourse 
įžanga veltui. Rengia

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

WINDSOR HARDWARE 
& PAINT

6744 — 5th Ave., B’klyn

Geležiniai Tavom! ir Maliava 
Red Devil, Plerce^Spiffy—200 

spalvų, ir kitų išdirbysčių.

ŠALTKALVIAI

Veltui pristatome 
Skambinkite SU. 5-0G75

TAI DIDELIS PATYRIMAS FILMOSE!
WILLIAM HOLDEN ** DEBORAH KERR

Filmo je

THE PROUD AND THE PROFANE
Su THELMA RITTER ir DEWEY MARTIN. Parašyta ir 

režisuota George Seaton’o. Pagaminta Win. Perlbęrg’o.

Paramount Filmą Per Vistavision. Dabar rodoma 

ASTOR Theatre, Broadway & 45th St.

4 pusL Laisvė (Liberty). Šeštad., Birželio (June) 16, 1956

kį kaltinime sakoma.
Jis sakė, jog dabar jau kiti 

laikai, ne tie, kuriais ibiivo 
nuteistas Dennis. Kad laikas 
teismui pažiūrėti ir persvars
tyti pati Smith Aktą, pagal 
kuri buvo teisiami pirmieji ir 
pagal kuri tebeteisiami - jau

Keleri metai, kai be per
traukos ten randasi po keletą 

sutrankytų namų, 
griuvėsiuose karus 

žaisti mėgstančius vaikus už
griūti.

Taip pat keleri metai, kai 
vienur ar kitur būna kasami 
ar iškasti gilūs ravai. Jų sta
čiuose; krantuose vienur kitur 
styro iškyšulis didelio akmens.

apgriautų.

parodymai

• 6 milijonai doleriu dėl 
atominio reaktoriaus

siliuosuoti iš sutrankytų, su-I
liuosuotų žemių,' daugiato- 

I niams sunk vėžiniams pro juos 
i be paliovos dundant. Toks ak- 
I muo vienas galėtų užmušti 1| būrį vailfii arba ųžvirsti pa- 
! 1 mosuotomis žemėmis.

Tokių padėčių buvo veik 
įkas' dieną per visus tuos, me
tus. Ir toms padėtims esant

“žiūrėkit”, sakę jos(,. 
apsaugoti mes esame k 
dien jie išgali policijos 
būrį. Vakar būtų užtekę vie
no ir tie vaikai tebebūtų gyvi, 
tos., šeimos linksmos, laimin
gos”.

Motinos nesitenkino išmeti
nėjimu, bet ėmėsi veikti ap
saugai išlikusių gyvais vaikų. 
Vesdamosios vaikus, vežda- 
mosios vežimėliuose kūdikius 
apie šimtas moterų numarša- 
vo i 92-ojo precinkto stotį. 
Ant greitųjų išrašytuose vaikų 
nešamuose ir ant vežimėlių 
užkabintuose plakatuose jos 
sakė: “Duokite parką mūsų 
vaikams žaisti! Mes reikalau
jame daugiau policijos apsau
gai tų vaikų, kurie tebėra 
gyvi!”

Moterys ypačiai pasipikti
no, kuomet sužinojo, kad tik 
dieną prieš tai bedarbis prie 
kitų kelių buvęs sargas Cava- 
liere buvo nuėjęs prašyti dar
bo, bet buvo atsakytas, kad 
“nereikia”.

REGISTRUOTOS SLAUGfcS
Privatiškos pareigos. Geros dir- 

ban'čiom sąlygos. Telegrafuokite, 
šaukite ar kreipkitės pas:

KATHARINE BILTZ
Bucks County Nurses Registry 

225 N. Pine St., Langhorne, Pa.
SKyline 7-2312

(114-117)

Moteriškė. Prie pataisymų. Pat” 
itisi prie geresnės rūšies suline' 

Gera alga, nuolatinis darbas.
ROSE LAIKEN

2261 Broadway, N. Y. C.
TR. 7-3296

(116-118)

New

mission

S.vj(' su 
minis

Atomic Energy 
pradėjo statyti

tyrinėjimo centrą. Ry- 
tuo bus pastatytas ato

Kaimynas

DINGO PRIEŠ IŠTEISINIMĄ

(!om- 
medi-

Statyba vedama Brook haven

į Long Island.

BAY RIDGE WATCH & 
CLOCK REPAIRING 

Ekspertiškai pataisome.
Vietos ir užsieninių išdirbysčią. 

Visas darbas garantuotas.
O. C. LARSSEN 

555—86111 St., Brooklyn
4th Ave. Sub.

BE. 8-1433

E. GRAEBE’S
MADOS

Nepaprastai gražios

Suknelės, Siūtai, Kolitai

lisymai Nemokamai
Daroma Vietoji1

316 E. 86tli SI. (l-2Av.) N. V. C.

Tel. Regent 7-1967

H. JACOBSON 
HARDWARE

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

mas mašijias.
8003—5111 Avė., B’klyn

S H. 8-9510

į

■t.

tas būtu 
jeigu ne 
Workers

Slaugią Tvarkytoja. Naktimis. 5 
dienų savaitė. 40 va), savaitė. 11 
vai .vak. iki 7 vai. ryto. Gera al
ga. Maža privatiška ligoninė. Šau
kite Supt. 9-5.

AS. 4-8100
(116-122)

at stati -

lėktuvų 
kovojo 

at-

riais, bet ne kartą ir vėlai po 
sutemos.

To negalėjo nematyti kont- 
raktoriai. 1' 
tyti kasdien
■praeinanti policija ir kiti sau
gumo sargai.

Bet niekas nedaryta vaikų

legal e,jo nema- 
pravažiuojanti,

Benjamin Bass, 26 metų 
brooklynietis darbininkas, bu
vo patrauktas teisman už su- 
klastavimą; čekių, 
sėsi keletą dienų, 
teismas padarė 
Bąss nekaltas, 
me nebebuvo, 
žinia kur. 
nuosprendžio

Teismas tę-
Pirmadienį 

nuosprendį:
Deja, jo teis-
Jis dingo, ne-

Dingo n e išgirdę s

Teisėtinai motinos piktinosi

Camera Krautuvė Bay-
Prisii'uoškile> nusifotografa- 

vasaros metu. Turime Ca- 
filmų, ir padaromo fotogra- 

Aulorizuotas agentas dėl Bell 
Howell, Kodak, Graflex.

| Seniausia 
I ridge.

vimui 
merus,

Dėl
SKANIŲ PYRAGAIČIŲ
Tortų Ir Kavinių Tortų 

įvairiems Parengimams 
Sugestuojame

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

LEhigh 5-5955

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

MASAŽAVIMO 
INSTITUTAS

Masažuojame bile dalį kūno. 
Amžius nerubežiuotas. 

Sekamos lekcijos Liepos 2-rą. 
Katalogas veltui, 

įsteigta 1916.
' Lillian F. Phillips, Diiek.

The Swedish Institute
Licensed by N. Y. State 

750—8th Avė. (2nd fl., cor. 46th) 
N. Y. 36.

Mokytojai Daktarai ir 
Profesionalai. Circle 6-3191

Hans and Willy Schauter’s 
GERMAN-HUNGARIAN 

BAR & GRILL
576 Fairview Ave., Ridgewood— 

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

I loadquarters for German-Hun
garian Sport Club.

Lunch — 12-1

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y.

AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EAST SIDE
Pasiuntimui siuntinių į visas dalis Sovietų Sąjungos— 

' J Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir kitas šalis.

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

Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ

Jei jūs gyvenate; toli, Uai galite prisiųsti mums siuntini 
su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. 
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarės . apdrąudos 

jūsų siuntinys bus. apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies.

NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ
Ofisas atdaras kasdien 10 v. r.—8 v.v. Sekm. pagal sutartį

£

i

Operavhno Rūmo Tvarkytoja.
Pirm, iki penki., 5 dienos. 

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumą. 

Kreipkitės pas Supt.

AS. 4-8100
(116-122)

HELP WANTED-MALE

JAMAICA HALL
Bar And Grill

Didelė salė dėl banketų ir kito
kių pokylių. Privatiniai 

dėl mažesnių parių.
168-15 91 st Avenue

tarpe 168 St .ir Jamaica 
Telefonai:

JAmaica 3-9606 OLympia

rūmai

Avė.

8-9892

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. 2-6196-7

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.

štai 3,500 Third Ave. Tran
sit Corp, darbininkai jau sep- 
tyneri metai kenčia baimę dė* 
darbo nesaugumo, 
stambiausia privatinių 
kompanija šioje šalyje,
nuo 1949 metų yra pasiskel
busi esanti bankrūte. O tai 
reiškia, kad bile dieną jos 
linijos gali būti perleistos Į 
kitas rankas. Gi tojo apyvar
toje savininkams nesunku su
painioti dalykus taip, kad 
darbininkai prarastų ne vien 
tik išsikovotus pagerinimus, 
bet ir patį darbą.

Daleistina, kad 
atsitikę jau seniai, 
galinga Transport
Unija, kuri stengiasi darbi
ninkų gerovę saugoti. Tačiau 
nedarbui šalyje didėjant, sun
kėja ir unijos kova.

Kova už darbo saugumą pa
lietė daug ir tokių industrijų, 
kurios anaiptol ne bankrūte, 
bet kurių pelnai tebedidėja, 
o vienok darbininkui 
Dėjimas daugėja.

Republic firmos 
gamyklų darbininkai
iki išgavo šiokius tokius 
pildus laike atstatymo iš dar
bo.

Alaus gamintojai vienu vy
riausių punktų reikalavimuo
se samdytojams stato darbo 
saugumą pilnalaikiams 6,000 
darbininkų. Jie iškėlė obalsį: 
“Kovokime už darbus 1956- 
aisiais metais, arba neturėsi
me jokio darbo 1957-aisiais”.

Pirmoje vietoje darbo sau
gumą stato taksikai, uostinin
kai, automobilių gamintojai 
ir eilės kitų industrijų darbi
ninkai, įskaitant kai kurias ir 
siuvėjų unijas.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas. Lietuvių Taut. Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd. įvyks birželio 17 d., 1 vai. die
ną. Kurie nevažiuosite j 7-tos ap
skrities pikniką, Lawrence, tai 
prašome dalyvauti vietos piknike. 
Rengia Moterų Apšvietos Klubas. 
M. Potsienė ir T. Kaminskienė.

Reng. Kom. (115-116)

Tie 
link 

vi- 
pie-

NEW HAVEN, CONN.
Tėvu Diena, birželio 17 d. 

kurie klausėte per laiškus kas 
vietos, tai pranešame, kad bus 
siems, tik pribūkite laiku, nes
tūs bus lygiai 1 va), dieną. Gaspa- 
ooriai ir gaspadinės visi dirba, kad 
priimti sveęius. Važiuodami klaus
kite kelio Jones Hill Rd., čia prie 
naujos mokyklos, pasisukite apie 
200 pėdų ir tuoj Indian Grove Park.

J. S. K.
(115-117)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦į

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

-—TIKTAI ŠI4 SAVAITĘ
30 Dienų Veltui Naudoti

Skambinkite dėl nemokančiai demonstra
cijos jūsų namuose.

SINGER — per būdavo jame
CONSOLE ar PORTABLE

AC—DC su nauju motoru, taip kaip 
___ _________ iliustruota.

T1K

29.50
Maži rankpinigiai 

$1.25 j savaitę 
Motoro garant. 1 metai 
Mašinos garant 10 m.

ELECTRICIAN
1 -mos rūšies- Mechanikas 

Prie Jtaisymo Vielų Namuose 
Nuolatinis darbas

PO. 7-2870—WA. 3-6373

(116-119)

Staliorius. 2-ros rūšies vyras, jau
nas. Galintis prikabinti duris ir 
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų ra
kandų. Turintis bent kiek įrankių. 
Ideališko darbo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-16 
501h St., Woodside.

(116-122)

Kepėjas. Kepėjo pagelbininka.s.
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo, _ 

Darbas Rockaway. 'Cfe 
Alga nenustatyta. ’

Skambinkite CO. 6-1331. I—4 p. m.
(116-122)

REIKALINGI 
PAGRINDINIAI VYRAI

Patyrę budavotojai ir pagelbininkai •
Kreinkitės prisiruošę darbui

7:15 A. M.
THE FERRIGNO 

FOU N D ATI O N COM PA N Y
1800 Park St., Hartford, Conn.

AI). 3-6273.
(111-117)

Prio rakandų užbaigimo. Patyręs 
vyras. Mokantis visą darbą, ga
lintis viską prižiūrėti. Gera pro
ga, liberališkos apdraudos. J. M. 
A. Decor. ED. 4-1420. 447 Union 
Ave., Westbury, L. I.

(115-121)

Business Opportunity

Ideal for couple. Groc. - Delicates
sen. Yorkville area. 6 days. Good 
income, low rent. Asking $6,500. 
Buy direct from owner, lock stock 
& barrel. 319 E. 93 St., Tr. 6-5057.

(115-121)

Rakandų Apmušinėjimo biznis. Ide
ališka porai. Pirkimui ar išnuo
mavimui. Įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vietos. Sa
vininkas gali būti jūsų pardavėju! 
$3,000. Biznis beveik užtikrintas, 
pirkite tiesiai nuo sav. 376 Atlantic 
Avė., B’klyn. (115-121)

šeimyniškas biznis — Bar ir Grill, 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisųi< 
banketams salė; įsteigta 9 m., "iš
taisyta virtuvė. Geras/ biznis šeimai. 
Pageidaujama pinigais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki 6 v. vak.

Federalinė džiūrė šaukia 
tymsterių unijos vadą lloffą 
liudyti apie jo santykius su 
New Yorko raketieriais. lAit 
Uoffa gyvena Detroite. Į_xKh 
ir pasiųstas šaukimas jam at
vykti New Yorkan.

Naujos 
Mašinos 
$239.50

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

New York City
NE. 9-5217

Amera Appliance

Su kiekvienu pirkimu
HASSOCK

Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Corp., 90-12

DOVANAI

Roosevelt Ave., Queens

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




