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KRISLAI
» Hitleriniai kriminalistai.

Vilnies suvažiavimas.
Menininku Saskridis.* k

Apie įžymųjį dailininką. 
Baisus sąrašas.

Rašo A. Bimba

Tie, kurie praėjusi šeštadie
ni užpuolė ir taip bjauriai su 
mušė tris senus,. nekaltus, pa
dorius žmones, yra kruvini 
hitleriniai kriminalistai.

Nuo ju nukentėjo Julius 
Kalvaitis, Mary Kalvaitienė ir 
Ona Jasinskienė. Ypač pa- 
s t a r o j i" i iz i šk a i n u k e n tė j u si.

Ona Jasinskienė tą dieną 
buvo bažnyčioje, užpirko mi
šias, gavo nuo kunigo pakvi
tavimą, o vakare nuo kunigo 
pasamdytu ir suorganizuotu 
kriminalistu gavo sumušti! OI 
kokia kuniginė dora!

Jau mačiau pranešimą, kad 
gegužės 5 d. Chicagoje Įvyks 
dienraščio Vilnies šėrininku 
metinis suvažiavimas. • Tai 
svarbus Įvykis laikraščio gy
venime.

Nereikia nė aiškinti, .jog su
važiavimui reikia pasiusti pa
sveikinimu su geriausiais lin
kėjimais ir finansine parama. 
Tikiu, jog mes, Didžiojo New 
Yorko pažangieji lietuviai, ir 
šiemet neatsiliksime su ta gra
žia ir garbinga pareiga.

Girdėjau, kad pasveikini
mu rinkimu šiemet rūpinasi 
Rojus Mizara. Įteikime jam, 
tegu kartu nuo visu pasiunčia.

Nebetoli jau gegužės 18 ir 
19 dienos. Mažai apie jas. 
tekalbama, o gi svarbios die
nos. Tomis dienomis Kulltū- 
riniamo Centre Įvyks Lietuviu 
Meno Sąjungos suvažiavimas. 

- Tokie menininkų sąskry
džiai yra svarbūs. Reikia, kad 
iš visų miestų pribūti] delega
cijos.

• Gegužės -18 d., šeštadienį, 
menininkai duos šaunų kon
certą. Pasiruoškime dalyvauti.

Skaičiau labai gražų straips
nį, tilpusi žurnale “USSR,”

• leidžiamą anglų kalba Jungti
nėse Valstijose. Straipsnio 
autorius žymus meno kritikas 
Anatol Chlenov. Jis rašo apie 
seniausią ir Įžymiausią lietu
sių tautos dailin'nką Antaną 
Žmuidzinavičių.
, Antanas Žmuidzinavičius, 

};aip žinia, jau susilaukė gra
žaus 80 metų amžiaus, ir vis 
tebesidarbuoja, tebek-u-r i a ! 
Straipsnis papuoštas dailinin
ko ir šeimos fotografijomis.

• Antanas Žmuidzinavičius 
pasakojo straipsnio autoriui 
apie savo atsiminimus iš ke
lionės po Jungtines Valstijas. 
.Ls šiltai prisimena tuos lai
kus. Tai buvo 1924 metais. 
Chicągojew •buvo suruošta jo 
tapybos paroda.

Amerikoje Žmuidzinavičius 
važinėjo ir parodą suruošė po 
kitu vardu. Jis vadinosi An
tanu žemaičiu.

- Beje, iš straipsnio sužino
me, kad apart tapybos, šis 
įžymusis lietuvių tautos dai
lininkas, nepaisant tos jau 
didžiulės krūvos metų, dar ir 
šiandien mokytojauja dailės 
institutuose bei mokyklose.

Tai energija, tai ryžtas! 
Koks tai šviesus pavyzdys 

«;mums visiems!

O balandžio 15 dienos lai
doje savaitraštyje “National 
Guardian” telpa s ą r a š a s

F raneuzi j oje s Ir eik u o j a 
transporto darbininkai; 
pavojus Molleto valdžiai

V a i r n o t o j ų unijos taryba 
remia Beck’ą. nutarė, kad 
ignoruos AFL-CIO vadovus

Paryžius. — Trečiadienio 
vidunakti i 48 valandų 
streiką išėjo visi Prancūzi
jos geležinkelių darbinin
kai. Geležinkeliai čia pri
klauso valdžiai. Tuo pačiu 
laiku Paryžiuje streikan 
išėjo metro (subvių) darbi
ninkai, autobusų vairuoto
jai ir konduktoriai, gatvių 
valytojai, vandens kanali
zacijos darbininkai, taipgi 
Air-France orinio susisie
kimo kompanijos persona
las. Streikuoja arti 500,000 
žmonių. I v

Transporto darbininkų u- 
i nijos jau senokai veda dery- 
I bas. su valdžia dėl algų pa- 
' kėlimo. Darbininkai rei
kalauja pakelti algas, ant 
10 procentų. Unijos nurodo, 
kad paskutiniu laiku pra
gyvenimo kaina taip padi
dėjo, kad ir pakėlus algas 
ant 10 proc., darbininkai 
faktinąi dar vis uždirbs 
mažiau, negu dveji metai 
atgal.

Jš pradžios Mollet’o val
džia siūlė tik vieną su puse 
procento, dabar jau siūlų 
2 su puse. Bet unijos laiko
si savo originaliu reikalavi
mo.

Streikas vieningas
Dauguma geležinkeliečių

Graikijos sostine i š k i I m i n g a i 
priėmė atvykusį ark. Makaribsą
Atėnai. — Į Graikijos 

sostinę atvyko Makarios, 
Kipro graikų ortodoksų ar- 
kivyskupas-etnarchas, kurį 
britai iki Šiol laikė po na
miniu areštu tremtyje sa- 
liukėje Indijos vandenyne. 
Britai jį paleido, bet neda
vė leidimo grįžti Kipran, 
duodami jam galimybę 
vykti į bet kokią kitą šalį, 
kuri jį įleis. Jis pasirinko 
Graikiją.

Makarioso sutikimas bu
vo kuo iškilmingiausias. Jis 
sutiktas lyg būtų buvęs 
kokios nors svarbios šalies 
premjeras. Aerodrome jį 
sutiko visi valdžios nariai, 
organizacijų atstovai, auk
štoji bažnytinė hierarchija 
ir Kipro pogrindžio EOKA 
nelegaliai atvykę atstovai. 
Mieste vyko demonstraci-

žlmonią, kurie nusižudė arba 
mirė dėl to, kad jie buvo už
pulti, Šmeižiami ir persekio
jami kongresinių komitetų.

Nusižudė bei iš tos priežas
ties mirė:

Harry Dexter White 
Lawrence Duggan
Joseph Edward Bromberg 
Mady Christians 
Canada Lee 
John Garfield 
Abraham Feller 
Daymond Kaplan 
Philip Loeb
Francis Otto Matthlessen 
John Winant
Walter Marvin Smith 
Morton E. Kent 
Herbert Norman 

priklauso prie kairiečių va
dovaujamų CGT unijų ir 
taipgi prie socialistų vado
vaujamų FO unijų. Strei
kas yra vieningas, nors 
kiekviena unija atskirai ve
da derybas^ GT reikalau
ja pakelti algas ant $14 mė
nesiui. Katalikų vadovau
jamos unijos, norėdamos 
pralenkti kairiečius, šiuo 
kartu stato dar didesnius 
reikalavimus; Vidutinis 
Francūzijos geležinkelietis 
'uždirba apie $110 į mėnesi.

Pavojus Molleto valdžiai
Išsivystęs streikas turi 

ne tik ekonominės, bet ir 
politinės reikšmės. Mano
ma, kad jis sudaro pavojų 
Molleto valdžiai. 48 valan
dų transporto darbininkų 
streikas, nurodo spauda, 
yra tik Įspėjimas. Jeigu 
valdžia nepatenkins pagrin
dinių unijų reikalavimų, 
per Francūziją gali persi
risti tikra streikų audra, 
kurioje Molleto valdžia var
giai išsilaikytų, ypatingai, 
nes jo neremtų ir dalis jo 
paties partijos — socialis
tai. Jau dabar socialistų Va
dovaujamose FO unijose 
priešingumas valdžiai yra 
didelis.

jos, kurios sveikino Maka- 
riosa.

Prie Britanijos ambasa
dos buvo pastatytos spe
cialus policijos sargybos 
nes buvo bijota, kad įsikar
ščiavę demonstrantai gali 
ambasadą pulti.

“Irish Times” 
vadina McLeod 
tikru koriku...
Dublinas. — Pačioje Ame

rikoje buvo protestų prieš 
makartisto McLeodo pasky
rimą Amerikos ambasado
riumi Airijoje, bet dabar 
aštrus protestas atėjo iš 
airių pusės, ir dargi iš ne
laukto kampo: iš konser- 
vatyvio įtakingo laikraščio 
“Irish Times”. Tas laikraš
tis sako, kad McLeodas, ku
ris lošė svarbią rolę makar- 
tiniuose tyrinėjimuose ir 
ragangaudiškuose kaman
tinėjimuose, žymia dalimi 
yra atsakingas už Kanados 
ambasadoriaus Kaire Nor
mano mirtį.

“Irish Times” vadina Mc- 
Leodą tikru koriku (“hang
man”) ir reikalauja, kad 
Airijos valdžia jo nepriim
tų kaip ambasadoriaus.

(Washingtone “Irish Ti
mes” .aštrūs žodžiai iššau
kė nemenką susirūpinimą 
ir pasipiktinimą. Senatinis 
užsienio reikalų komitetas

Stokime į Vajų Sukėlimui Laisvei

FONDO
Laiku ir gražiai pradėjo sukėlimą Laisvei $10,006 fon

do Brooklynas. Įvykusiame tam tikslui pokylyje bal. 13 
dieną pasekmės buvo tokios:

PRIETELIU KLUBAS
Po $25 užsimokėjo sekanti: A. Rėmėjas, Brooklyn, N. 

Y.; J. Grįgiškis, Maksimiškis, S. Sasna, Jonas, Jr., R. 
Mizara, A. Bimba, Senas Juozas, Jonas Grybas, irgi iš 
Brooklyn, N. Y.; F. W., Ossining, N. Y.; M.- Klimas, 
Fairlawn, N. J.; P. Buknys, Brooklyn, N. Y.; J. Rudma- 
iniškis, Brooklyn, N. Y.; Paul Bechis, Great Neck, N. 
Y,; S J., ir Lukšių Antanas.

AUKOS
J. P. iš K ..................................   $100.00
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y....................... 25.00
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K. Briedis, Forest Hills, N. Y.............. .  15.00
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J. Bondži, New York City, N. Y..................... ■ 10.00
Charles Devetzko, Laurelton, N. J.................... 10.00
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, Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y.......... .  10.00
M. Kulikienė, Brooklyn, N. Y. ....... .’........... 10.00

x S. Titanis, Richmond Hill, N. Y....................... 10.00
Geo. Waresonas, Brooklyn, N. Y...................  10.00
F. Kazokienė, S. Kazokytė, Jamaica, N. Y.......10.00
S. Petkienė, Brooklyn, N. Y.....................••.... 10.00
V. Mikulenas, Brooklyn, N. Y.............. ............  10.00

; D. ir F. Maziliai, Brooklyn, N. Y....................  10.00
I A. Philipse, Stamford, Conn. • •......................... 10.00
! R. ir G. Laukaičiai, Maspeth, N. Y......... .............10.00
; F. ir M. Krungliai, Woodraven, N. Y.................. 10.00

J. Balaika, Brooklyn, N. Y............................... 10.00
(Tąsa ketvirtame puslapyje)

Vėliausios

Pasaulio naujienos
Jungtines Tautos. — A- 

merika, nusivylusi tiesiogi
nėmis. derybomis su Egiptu 
dėl Sue.zo kanalo, vėl kelia 
šį klausimą Saugumo Ta
ryboje.

Washingtonas. — Ameri
ka kaltina, kad tarybinis 
diplomatas bandė įbaugin
ti šioje šalyje gyvenantį 
buvusį tarybinį lakūną pa
bėgėlį Pyrogovą, kad jis 
grįžtų namo. Diplomatas 
būsiąs paskelbtas persona 
non grata — nepageidauja
mu asmeniu.

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio brolis

Egiptas skaito 
Jordano valdžią 
nacionalistine

Kairas. —< Atsiliepimas 
pasaulyje apie naująją Jor
dano valdžią gan įvairus. 
Tuo tarpu, kai Washingto
ne pabrėžiama, kad naujoji 
valdžia; yra Eisenhowerio 
doktrinos laimėjimas, čia, 
Kaire, laikomasi skirtingos 
nuomonės. Įtakingas. Egip
to laikraštis “Al Ahram” 

nutarė pradėti apklausinė
jimus apie McLeodo tinka- 
mybę.)

Edgar Eisenhower sako, 
kad jis negali suprasti, ko
dėl Ike nori tokio didelio 
biudžeto.

Tokyo. — Pekino radijas 
sako, kad premjeras Čou 
En-lajus pasiūlė Azijos 
paktą, kurin įeitų Kinija, 
Japonija, Tarybų Sąjunga, 
Amerika, Indija ir Indone
zija.

New Yorkas. — Amerika 
leido atvykti iš Meksikos 
trumpam vizitui čia Troc
kio našlei Natalijai Trocko- 
vai. Ji apsistojusi neskel
biamoje vietoje kur nors 
prie New Yorko. Jinai 
turi 75 metus amžiaus.

.sako, kad naujasis Jorda
no kabinetas yra naciona
listinis, kad jo sudarymas 

lyra laimėjimas prieš impe- 
jrializmą. Tas laikraštis y- 
i patingai pabrėžia faktą, 
I kad į - naująją valdžią įeina 
i eks-premj’eras Nabulsis.
I Nasseriui artimiausias 
I laikraštis, “Al Gomhouria” 
Į uždėjo didelį raudoną ant- 
:galvį, „ kuris sako: “Tauti
nės vienybės kabinetas su
darytas Jordane”. )

IŠ Ammano pranešama, 
kad Saudi-Arabi ja pažadė
jo karaliui Husseinui ka
rinę pagalbą, jeigu Jorda
nas to norėtų. »

Galveston, Texas. — At
rodo, kad Vairuotojų 
(Tymsterių) unijos taryba 
dar randasi Dave Beck ir 
jo sėbrų rankose. Kaip tai 
paskelbė tos unijos tarybos 
narys William Fly th, tary
ba nutarė čia laikytame po
sėdyje ignoruoti AFL-CIO 
kaltinimus, prieš Becką ir 
ji remti kaip unijos galvą. 
Esą, 12 tarybos narių, ku
rie posėdyje dalyvavo, vien
balsiai nutarė remti Becką 
ir ignoruoti AFL-CIO pil
domąją tarybą.

Kaip žinia, AFL-CIO va
dovybė pašalino Becką iš 
vice-prezidento vietos,, ir 
pasmerkė jį kaip nusižen
gusį gero unijos vado var
dui, kadangi jis įsivėlė į 
nešvarias finansines ma
chinacijas. Kongresinis ko
mitetas, kaip žinia, iškėlė, 
kad Beck pasisavino dide
les unijos sumas.

AFL-CIO vadovybė rei
kalauja iš Tymsterių unijos 
tarybos, kad ji atvyktų į 
AFL-CIO Etinės praktikos 
komisijos apklausinėjimus 
gegužės 6 dieną. Tymsterių 
taryba atsisako tą padaryti.

Nepasitenkinimas auga
Tymsterių unija turi a- 

pie milijoną ir 500,000 na

Egiptas protestavo JT Saugumo3 
tarybai prieš Izraelio žygius

Jungtinės Tautos, N. Y. ■ nai perėjo paliaubų demar- 
— Egipto atstovas Omar, 
.Lqutfi patiekė protestą! 
Saugumo tarybai; prieš Iz-1 
raelio provokacijas ir ag-1 
resingus žygius Gazos sri
tyje. Proteste sakoma, kad 
Izraelio kariai pakartoti-

Krišna Menon 
tapo Indijos 
karo ministru

Deli. — Nehru pats yra 
ne tik premjeras, bet ir už
sienio reikalu ministras. 
Vienok žymiausiu Indijos 
diplomatu paskutiniu laiku 
buvo skaitomas Krišna Me- 
nonas, keliaujahtis ambasa
dorius ir dešinė Nehru ran
ka. Dabar skelbiama ne
laukta staigmena: Krišna 
Menonas paskirtas apgy- 
nos reikalų ministru.

Ši žinia ateina kaip staig
mena, nes visi manė, kad 
su laiku Nehru atsisakys 
užsienio . reikalų ministro 
posto ir jį perduos Meno- 
nui.^Tmpgi nežinia, kokias 
"kvalifikacijas Menonas tu
ri apgynos ministro vietai.

Kai kurie vietiniai laik
raščiai dabar sako, kad 
Menon o naujos pareigos' 
reiškia, kad jis laipsniškai 
prirengiamas premjero 
vietai, jeigu Nehru turėtą 
pasitraukti arba mirtų. Me
nonas yra apie dešimčia 

| metų jaunesnis už Nehru.

rių. Ji tokiu būdu yra di
džiausia šalyje unija, su ku
ria lygintis gali tik Auto 
darbininkų unija (UAW), 
turinti beveik tiek pat nar 

I rių. Nors atrodo, kad Bec- 
ko grupė dar laiko tos uni
jos vadeles tvirtai savo 
rankose, nepasitenkinimas 
eiliniuose nariuose yra di
delis. Becko atsikreipimas, 
kad būtų sukeltas specialus 
joapgynos fondasJokaluose 
ignoruotas. Kai kurie loka- 
lai net atrašė, kad jie ver
čiau prisidėtų “prie fon
do prokurorui, kuris kal
tins Becką”.

4

I JAV orlaiviai 
pradeda ieškoti

Washingtonas. — Ameri
kos orlaiviai padeda tarybi
niams, Norvegijos ir Islan
dijos orlaiviams ieškoti tri
jų tarybinių ruonių žvejų. 
Jų laivas pastebėtas tuš
čias, bet yra galimybė, kad 
jie išliko gyvi ir plūduriuo
ja ant ledo. Tie trys žve
jai priklausė laivui “Čis- 
trobol”. Jie buvo išsiųsti 
iš didesnio laivo mažu mo
toriniu laiveliu, kad atvilk
ti pašautus ruonius.

kacijos liniją, atakavo Ga
zos gyventojus, grobė jų 
turtą. Balandžio 8 d. gink
luoti izraeliečiai prisiartino 
prie Gazos miesto. Taipgi 
sakoma, kad Izraelio orlai
viai pakartotinai skraidi- 
nėja virš Gazos srities.

Kaip žinia, bal. 8 d. izra
eliečiai patiekė Saugumo 
tarybai panašų protestą. 
Jie sakė, kad iš Gazos sri
ties ginkluoti arabai vėl pe
reina sieną Izraelio pusėn 
ir praveda visokius agre
singus žingsnius, Egipto at
stovas Loutfi sako, kad 
keista, jog izraeliečiai to 
paties protesto nepatiekė 
maišytai paliaubų komi
sijai, ką jie būtų tikriau
siai padarę, jeigu turėtų į- 
rodymų.

Pekinas. — Vorošilovas 
kalbėjo iškilmingame priė
mime Kinijos parlamente 
ir sakė, kad draugiški ry
šiai. tarp TSRS ir Kinijos 
yra' amžini.

Am m anas. — Nau jasis 
Jordano premjeras Chali- 
dis turi sūnų, ‘kuris studi
javo Amerikoje ir dabar 
dirba amerikiečių žibalo 
kompanijoje.

Jakarta. — Nepatvirtinti 
pranešimai sako, kad Su
matroje vyksta kariniai 
susirėmimai.

I
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organizacijomis
Per keturiasdešimt metų prie karsto nustatyta eilės 

mūsų i 
smarkiai pasikeitė! 
drabužiai, gyvenimo butai, 
etc. O mūsų transportaci- 
jos ratai į orą pakilo. Nors 
valandėlę pagalvokime apie 

is, kuomet lietu
vi rė-kun- 

Prakalbos, baliai,

BASEBALL
PRASIDĖJO amerikiečių mėgiamiausio ir populia

riausio sporto — baseball — sezonas, ir jis tesis iki ru
dens.

Sezoną formaliai atidarė prezidentas 
Wasingtone, paleisdamas pirmąją bolę.

Čia noriu pakalbėti apie 
Lietuviui Darbininkų Lite- 

j raturos Draugiją. Ši drau- 
Eisenhoweris į gija, tai anų laikų lietuviš- 

* I ko judėjimo, išdavas, o di-

gy v e n i m a s labai kortų su užpirktom mišiom 
Mūsų ir vienas kitas gėlių vaini

kas “bedievių” nupirktas. 
Ar matote, kad eiliniai ka
talikai susiprato ir vietoj 
gėlių pradėjo pirkti mi
šias? Nereiks tų baikų! 
Ekonomija privertė tai da
ryti. Viena, tikinti pradė
jo mažesnę afierą atiduoti, 
o antra, tai kur parapijoj 
buvo vienas kunigas, Jai da
bar trys keturi, ir negi vie
na gaspadinė gali tiek pa-

tižiais tariant, kunigai at
sidūrė ekonominėj bėdoj ir

Taigi dabar daug spaudos skilčių, daug radijo ir tele- i didžiausią kreditą už tai 
vizijos laiko bus paaukota tam sportui. Daugelis žmo- Į reikia atiduoti mūsų avali
nių, sugriebę dolerį, ištrūkę iš darbo arba šventadieniais,' gardui, kuris i s n a u d o j o 
laiką praleis stadionuose, kur šis sportas bus žaidžia-i momentą, įsteigdamas šią 
mas. Daugelis žmonių valandų valandas prasėdės prie (organizaciją.
televizorių, stebėdami “baseholininkų” žaislus. Nemaža' Kartą antros kuopos su
žinomų, kurie “betina”, praloš pinigų. Ištrinkime-nutarėme sureng-

Tenka pasakyti, kad senosios kartos mūsų tautiečiai j l)ia^‘
1 ‘ daugiauį šį sportą nėra “įsigilinę”, jo nesupranta ir jo nepaiso. 

Bet Amerikoje gimę ir augę žmonės, jų labai didelė da-
narių. Kalbėtoju 

pasikvietėme Joną B. Smel-

Kai perdaug, sako žmonės, tai ir vaistai — nuodai
Taip ir čia: kai perdaug laiko ir pinigų žmonės pralei- į nips o..( 
džia stebėdami šį sportą stadionuose arba prie televizo- Į skaudu 
rių, nėra gera. Bet, iš kitos pusės, vykimas į stadioną 
stebėti beisbolės žaidimą yra geresnis, naudingesnis, da
lykas, negu tą laiką, sakysime, žmonės sunaudotų saliū- 
nuose.

GUS HALLO BYLA ATIDĖTA

les ir parapijonims įkalbė
ti mišias. • ,

pavyzdį paimsiu tik vieno 
mūsų gero draugo bostonie- 
cio Šukio laidotuves. J

Skulptorių kūrinių galite 
rasti Lietuvos miestuose ir 
rajonų miesteliuose. Papi
lės miestelyje yra žinomojo 
rašytojo Simono Daukan
to paminklas, Zarasuose— 
paminklas lietuvių tautos 
didvyrei Marytei Melnikai- 
tei, Vilniuje — monumen
tali Puškino skulptūra. Is
torinio •• revoliucinio mu
ziejaus sodelyje kvepiančių 
rožių ir ilgaskarių gluos
nių draugystėje akylai į to- 
1 į žvelgia “Knygnešys,” 
maišelyje ant nugaros neš
damas carinės reakcijos už
draustas skaityti lietuviš
kas knygas. Netoli jo ant 
pjedestalo išdidus žengia 
“Sėjėjas,” o pačiame sodo 
gale, šalia mylimos lietuvių 
liaudies poetės Salomėjos 
Nėries kapo — antkapinė 
skulptūra, padaryta skulp
toriaus B. Bučo.

Sunku ir išvardinti visus 
monumentinės skulptūros 

kurie puošiakuomet! Pavydžius
blo- 
nu-

nei j

lietuvių krašto parkus, net 
jeigu minėsime tik tai, kas 
sukurta tarybų valdžios 
metais. Naujos skulptūros, 
puošiančios miestų aikštes, 
tiltus, pastatus, muziejus, 
klubus, aiškiai liudija, kad 
Tarybų Lietuvos .dailinin
kai pažengė platų žingsnį 
pirmyn.

Nacionalinės skulptūros 
pionieriumi Lietuvoje teisė
tai laikomas Juozas Zika
ras, miręs 1944 m. Daugu
ma viduriniosios kartos 
skulptorių — Aleksandra
vičius, Vaivada, Pundzius, 
Bučas ir kiti — yra jo mo
kiniai ir tęsėjai. J. Zika
ras dalyvavo suorganizuo
jant pirmąją lietuvių dai
lės parodą, įvykusią prieš 
50 metų. Savo demokrati
nėmis ir realistinėmis tra
dicijomis jis suvaidino 
svarbų vaidmenį vystant 
lietuviu mena.

Kilęs iš pačios liaudies 
gelmių J. Zikaras gilia mei
le atsigrįžta į liaudį. I. 
Riepinas aukštai įvertino 
patį pirmą J. Zikaro skulp
tūrini darba “Motina?’ Ta- 
lentipgi buvo ir kiti anks
tyvieji skulptoriaus kūri
niai: “Be vietos” (1926), 
“Bedarbis” (1926) ir vėles
nieji lietuvių kultūros vei
kėjų portretiniai bareljefai.

Paprasti žmonės — lietu
vių liaudies atstovai —J. 
Zikaro įkūnyti ir žinomo
je skulptūroj “Knygnešys,” 
“Senelio? pasakoje,” “Senat
vėje” ir kit.

Giliai nacionalinis meno 
charakteris atsispindi ir ki
to vyresniosios kartos at
stovo — skulptoriaus Pet
ro Rimšos—kūryboje. Pra
ėjusiais metais jis atšventė 
75-ąsias gimimo metines ir 
50 metų kūrybos jubiliejų. 
Jo kūriniai “Artojas,” 
“Vargo mokykla,” portre
tai ir medalionai persunkti 
liaudies meno ornamenti
kos motyvais, jaudina kiek
vieną žiūrovą. Vystydamas 
medalionų meną Lietuvoje, 
P. Rimša sukūrė įdomius 
Vytauto Didžiojo, 400 metų 
lietuviškai knygai, K. Do
nelaičio ir kitus medalio
nus. 1946 metais respub
likinėje dailės parodoje di
delio susidomėjimo susilau
kė jo eksponuotas medalio-' 
n as “Karas ir taika.” 
Skulptoriaus darbo atelja— 
daug naujai pradėtų kūri
nių. Nežiūrint senyvo am
žiaus, T a py b ų Lietuvos 
liaudies dąilininkas P. Rim
ša kupinas gražiausių kū
rybinių sumanymų ir ener
gijos.

Naujais kūrybiniais už
mojais gyvena ir žinomas 
lietuvių skulptorius, nusi
pelnęs męno veikėjas P. 
Vaivada, apdovanotas Dar
bo Raudonosios Vėliavos 
ordinu. Vienas iš stambiau
sių jo darbų — skulptūrinė 
grupė “Žemės ūkis” Vil
niaus Černiachovskio vardo 
tiltui, sukurta drauge su 
skulptorium B. Buču. La
bai aukšto Lietuvos visuo
menės įvertinimo susilaukė 
P. Vaivados skulptūrinė 
g r u p ė , ątlikta kaitų su 
skulptorium Br. Pundzium 
Visasąjunginės žemės ūkio 
parodos Lietuvos paviljo
nui. Šios skulptūros auto
rinės kopijos buvo ekspo
nuojamos tarybiniuose pa
viljonuose Pekine ir Leipci-

bruožus, įkūnyti medžiago
je gilią mintį, gyvenimo tie-' 
sa.

...Mes apsilankome įžy- ’ 
miojo lietuvių dailės veikė-* 
jo, nusipelniusio meno vei
kėjo profesoriaus Petro A- 
leksandravičiaus kūrybinė
je studijoje. Kiek čia dar
bų, savo laiku išstatytų ir 
Lietuvos, ir užsienio paro
dose! O štai ištisa galeri
ja meno kūrinių, sukurtų 
pačiu brandžiausiu ir pro-*’ 
duktyviausiu autoriaus kū
rybiniu laikotarpiu — po-» 
kario tarybinio gyvenimo, 
metais. Estetinį pasigerė
jimą sukelia visa eilė por-, 
tretinių darbų ir bareljefų, 
tame tarpe rašytojo A. Vie- 
nuolio-Žukausko portretas, 
kuriame puikiai sugautas 
ir perteiktas rašytojo kūry
binio susimąstymo momen
tas.

Tačiau pati P. Aleksan
dravičiaus kūrybos viršūnė 
—rašytojos J. Žemaitės pa
minklo projektas, už kuri 
autorius buvo premijuotas. 
Paprasta drobine skarele 

,apgaubta rašytojos galva, į 
tolį smingančios akys, lais-' 
vp.s, tvirtas figūros judesys 
suteikia skulptūrai plastiš
kumo ir kartu monumenta
lumo.

Pastaraisiais metais 
skulptorius sukūrė roman-' 
tiška bareljefą “Žvejai” ir 
baigia modeliuoti pamink
linę kalbininko J. Jablons
kio figūrą. Kartu P. Alek
sandravičius dirba didelį 
visuomeninį ir pedagoginį 
darbą Vilniaus Dailės In
stitute. Jo buvę mokiniai 
F. Daukantas, O. Lipeikai- 
tė, K. Švažas, E. Radaus
kai te šiandien jau plačiai 
žinomi kaip talentingi dai
lininkai.

Jaunųjų kūryba — gaivi 
srovė lietuvių mene. Tary
binė aukštoji mokykla Lie? 
tuvos jaunimui sudarė vi
sas sąlygas pasiekti tikslą 
mokytis, mokytis, kūrybiš
kai augti. Sistemingai or- »■ 
ganizuojamos respublikinės 
ir visasąjunginės dailės pa
rodos, kūrybinės* komandi
ruotės, respublikinės kino- 
studijos išleidžiami kino 
žurnalai, spauda ir radijas 
visokeriopai populiarina ir’ 
skatina naujus gabius dai
lininkus. Dailės fondas nuo
latos teikia gausybę kūry
binių užsakymų visų dailės 
rūšių menininkams.

Neseniai Palangoje, bu
vusio grafo Tiškevičiaus 
rūmuose, atidaryti tarybi
nių dailininkų kūrybos na
mai. Dabar čia gyvena pir
mieji 40 dailininkų, dai
giausia jaunimas. Puikus 
rūmai, jūra, parkas — visa . 
tai sudaro puikias sąlygas 
ilsėtis ir kūrybiškai dirbti. 
Šių metų visasą junginę 
dailės parodą Tarybų . Lie
tuvos dailininkai ruošiasi 
sutikti naujais giliai nacib- 
nalinio charakterio ir soci
alistinio turinio kūriniais.

Jadvyga Šležai te

Laiškas Redakcijai
“Kančias keliu”

Ne vienas fašizmo sąly
gomis iš Lietuvos savo kū
rinius siuntė į • “Laisvę”.

žluojant į kapus, 
pravažiavome keliolika 
kų, dar vežimas gėlių 
važiavo į šermeninę, 
jau tos* gėlės nepuoše 
velionio karsto, nei jo k
Turėdamas nuovoka apie 

Į gėlių kainą, galiu pasakyt;
kad m inėtom šermenim bu
vo praleista ne mažiau tri
jų šimtų dolerių, o jei dar1 
pridėsimo ir kunigo pamoks
lą, tai susidarė krūva pini-.

boms, mes įrašėme i drau- 
narius. Vargiai 

■‘sime šiemet tokį 
narių įrašyti, suė

mus visas kuopas i daiktą.
Mūsų organizacijoms nėra 
progos augti; seneshiąją 
karta mirtis skina vieną 

o jaunoji karta j 
sios šalies dva-J^^ ir (

į visą Amerikos 
| visuomenę, kv

po

ŠIOMIS DIENOMIS federalinis teisėjas. New Yorke šiems, “dipuk: 
miems kultui 
Jų dauguma 
avantiūristų, 

rūpėjus 
būtų turėję bent 

krisleli tėvynės meilės, tai

Richard Levet nusprendė atidėti Gus Hall’J teisimą ne
ribotam laikui.

Jis, kilęs iš darbininkų šeimos, pats darbininkas, per būtų 
ilgą laiką veikė darbininkų organizacijose, daugiausiai jeigu jie 
Ohio valstijoje, Cląvelando mieste. Jis organizavo neor
ganizuotus darbininkus, jis pats švietėsi ir juos švietė.

Gus Hali buvo ir tebėra komunistas. Jis — dar, paly
ginti, jaunas vyras. Antrajame pasauliniame kare tar
navo laivyne. Po karo buvo Ohio valstijos Komunistų/ 
partijos vadovas, vėliau buvo išrinktas i JAV Komunistų 
partijos Nacionalinį Komitetą, ir per kai kurį laiką bu
vo jo sekretoriumi. Tai tvirtas fiziškai, pilnas energijos, 
apdairus vyras—veikėjas.

Hali kartu su Dennisu, su Gatesu ir kitais buvo nu-

įstatymui, minties kontrolės įstatymui.
1951 metais, kai šalies Aukščiausias Teismas tą įsta

tymą užgyrė, kartu užgirdomas žemesniojo teismo 
sprendimą šitų komunistų vadovų nuteisimą kalėjiman, 
Komunistų partijos vadovybė, teisingai ar klaidingai 
galvodama, priėjo išvados, kad šiai partijai teks veikti 
slapta. Dėl to Gus Hali ir kiti trys asmenys, nuteisti ka
lėti, pasislėpė, nėjo į kalėjimą savo bausmei atbūti. Gus 
Hali pasitraukė į Meksiką.

Neužilgo- tačiau FBI, veikdamas kartu su Meksikos 
policija, iį ten surado ir iš ten pargabeno atgal į Jung
tines Valstijas. Tuomet teismas šiam vyrui pridėjo dar 
trejus metus kalėjimo,, pa bausdamas jį už tai, kad nepa
sirodė laiku savo bausmei atkentėti.

G. Hali buvo patalpintas į Leavenworth kalėjimą, Kan-j 
sas valstijoje, ir ten išbuvo iki šio laiko. Dėl to, kad 
Hali buvo pavyzdingas kalinys, sunkiai ir akuratnai 
dirbo avalynės fabrike, esančiame kalėjime, tai jam ka
lėjimo laikas buvo sutrumpintas. Jis tapo išleistas, bet 
išleistas tik policijos priežiūroje. Jis tegalįs gyventi ir 
dirbti Clevelande, kur gyvena jo šeima — žmona, dukro
je ir sūnus, sulaukęs jau dešimt metų amžiaus.

Kai tik Hali išėjo iš kalėjimo, valdžia jį iš naujo su
ėmė ir įkaitino pagal tą patį Smitho aktą. Jis buvo ati
duotas teismui už tai, kad priklausė JAV Komunistų 
partijai.

Ir dabar, čia, New Yorke, teisėjas turėjo nustatyti 
teismui laiką, bet teisėjas Levet atsisakė šiuo metu tai 
daryti.

Kodėl atsisakė? Kodėl Hall’o teismas nukeltas neribo
tam laikui?

Todėl, kad dar nėra žinoma, ką tuo reikalu pasakys 
šalies Aukščiausias Teismas.

Jau prieš kurį laiką buvo teisti du komunistai veikė
jai — Claude Lightfoot ir Junius Scale —•' ir ’jiedu buvo 
nuteisti kalėjiman pagal tą Smitho įstatymo skyrių, ku- 

. ris draudžia žmonėms priklausyti Komunistų pąrtijai. 
Abudu jiedu kreipėsi į Aukščiausią Teismą, reikalauda
mi, kad iis tartų tuo klausimu žodį, kad pasakytų sa
vo nuomonę, ar tas Smitho įstatymo skyrius, pagal kurį 
valdžia siekiasi brukti į kalėjimus komunistus, yra įsta
tymiškas ar ne?

Taigi dabar ir laukiama Aukščiausio Teismo sprendi
mo. Jei jis užgirs žemesnių teismų sprendimus, tuomet 
bus teisiamas-ir Gus Hali ir kiti, kuriuos valdžia norės 
įkišti kalėjiman. .

Šiuo kartu Gus Hali yra “laisvas”. Čia pat, New Yorko 
teismo salėje, jis pirmą kartą pamate ir savo draugus,

i neapeina 
susideda ii
Jeigu jiems

negi būtų susidėję su Hit-
lerio avantiūra.

šyto.j’ą Kaškaitį į “Laisvę” 
pasidnčiau pirmuosius sa
vo kūrinius. Po kurio laiko 
jis man prisiuntė mano eil. 
“Ei, bakūže, ko verki” ir 
kit. ir apsakymo “Neturto 
auka” iškarpas. Po jais pa- 

nu-ta' tukstanenis jlderiųj 1931_1932 m. visiĮ eilę ga.
: vau tokių savo kurinių iš- 
i karpų. 1933 m. pradžioje 
i V. Tauras man prisiuntė 
i mano keletą eilėraščių ir 
I recenzijos apie almanachą 

f; J “Darbas”. Recenzijoje ypač 
j kėliau Venclovos ir Mont- 
j los kūrinius. Tuomet pasi- 
■ rašydavau A. Badaičio var
du. Ta proga Tauras laiške 
rašė: “Eilėraščiifš ir recen- 

Tiesa, labai sunku atsiža-1 zijas spausdiname. Ypač 
dėti tradicijų, bet kuomet! džiaugiamės, kad taip ra- 
gyvenimas keičiasi, tai tu-įšo jaunuolis”.
i ime pakeisti ii tiadicijas. i yįano kūriniu iš “Lais- 
Tik prisiminkime tuos lai-

artimui)

verstume į apsvieta, tuometi 
n.ereikėtiĮ jokia vaju, ne
reikėtu redaktoriams ir lei-

Draugijos gyvavimu ir tu-. f)l-j(įu ‘ (/au 
rėti omeny, kad už 10-tiesl 
metų pusė Draugijos narių\ p(/). - ’

garbiu gai Į
I oi i a u. n line 's t u f n ('■ savo 

vėliava iki...

nuveikė, to jokia kita orga
nizacija negalėjo nuveikti. 
Nesigilinsime i Draugijos 
istoriją, bet tik pažvelkime 
į pereitus metus, tai yra 
1956 metus*, o pamatysime, 
kokį milžinišką darbą atli
kome.
dūrus 
Vienas

Draugija buvo atsi- 
ekonominėj bėdoj.

Draugijos narys, 
būdamas, padarė tes

tamentą ir savo sutaupąs 
paliko Draugijai, o mes iš
leidome Leono Prūsėikos 
parašytą pusės šimto metų 
apžvalgą, kuri bus mūsų 
tautos praeities veidrodis.

Rodosi, lapkričio mėnesį 
iš Vilniaus radijo stoties 
komentatorius skaitė per 
penkiolika minučių iš minė
tos knygos, o jo balsas atsi
mušė į kiekvienoj bakūžėj- 
gyvenančią ausi, ir pasiekė 
net mus Amerikoj, tos kny
gos leidėjus!

Dabar kyla klausimas, 
kodėl mes negalime imti už 
pavyzdi to draugo ir nors

kus, kuomet atvažiavome į 
š i ą ša 1 į. Pa šitai ky da vo
kad miršta tautietis; 
susirinkę į šermenis, 
rasdavom prie palaikų sta
lą, apkrautą silkėmis, deg
tine ir kitokiais “skanė-| 
siais.” Prisigėrę - 
gę, traukdavom: 
aniuolai, v e r k i t 
šventos.” Tuomet

t i Literatūros Draugijai, 
kuri vienintelė lietuviškame 
pasaulyje rūpinas apšvie-

Dabar paimkime laidoji
mus mirusių ir ar žinote, 
kad katalikai šįt-o klausimu 
toliau nuprogresavo negu 
mes? . Dažnai mums tenka 
nueiti ‘į šermenių®, kur gu
li pašarvotas katalikas, ir 
ką. gi mes matome? Ogi,

Mano
vės” 1931 —li?33 m. susida
rė nemažai. Jas slėpdavau.

’! Vėliau jos žuvo. 1933 m., 
mes’ perskaitęs Jesenino eilėraš

čius, parašiau apie jį platų 
straipsnį ir pasiunčiau 

į “Laisvėn”. Ryšium su tuo, 
! kad paštą sekė, teko rank
raščius > siųsti Kaškaičio 

i vardu. Bet nežinau, ar vi
si mano kūriniai pasiekė 
“j.aisvę”.

Nuo 1933 m. spalio mėn., 
kai patekau kalėjiman, 
pats jau negalėjau savo kū
rinių pasiųsti. Bet draugai 
rasdavę būdą ir iš kalėjimo 
mano eilėraščius ir kit. pa
siųsti “T aisvėn”, kurioje 
jie ir bu.vo spausdinami.

1939 m. buvau parašęs 30 
pusi, straipsnį “Lietuvių li
teratūros erudicijos klausi
mu”. Jį nelegaliai pasiun-

mums

mūs, o ant galo policija įsi
kišo ir sustabdė mūsų tra- *• • 
dicijas, atvežtas iš anos pu-

Metas susiprasti!
Tik pažvelkime į kultū

ringų tautų pasiturinčius 
žmones- Mirus jų 
jie nemėto pinigų 
menkniekių, 
darni gražiai paskirsto su

gini i- 
ligoni- 

kitiems labdariu-

vo sutaupąs: 
nėms, i 
nėms ir
giems tikslams.

nariui, ■ 
a n t 

gyvi bū-

minkhi, kokius mes pastatė
me Mizarai, Limibiui, Me- 
telioniui, Vilkeliui, Prūsei- 
kai Ir Senam Vincui, išleis
dami jų raštus. Daugiau 
toki ii paminklų, kurie puoš

l i et (■ t v i ii ta 11t a gyvi < os!

su kuriais li950 metais buvo nuteistas kalėj imam
Painiavų, kaip jis sakė spaudos atstovams, Gus Hall I 

turi užtenkamai. Jam tenka ieškoti darbo, bet, esant 
akyloje policijos “priežiūroje”, esant nelaisvam, darbą 
gauti sunku., ?

Tokia trumpa šito darbininkų veikėjo dabartinės bui
ties istorija.

A. Venclova į kalėjimą man 
taip paraše: “Straipsnį ga
vome. Del cenzūros negali
me atspausdinti. Nors, ma
tyti, turite gabumų rašyti. 
Patariu straipsnį persiųsti 
i Amerikos ‘Laisvę’.” Šis 
Venclovos laiškas kalėjime 
ma'ne labai nudžiugino. Bet 
laiškas žuvo. Ir to straips
nio tolesnio likimo nežinau.

Kelio į “Laisvę” mane 
vertė ieškoti tai, kad aš, 
kaip ir kiti principalūs ra
šytojai, -fašistinę spaudą 
boikotavau.

Esu dėkingas, kad ,Miza- 
ra, Kaškaitis ir kiti padė
jo man skinti pirmuosius 
žingsnius į literatūrą.

A. Liepsnoms 
Tarybų Lietuva.

Varšuva. — Lenkijos val
džia paneigė žinią, kad ji 
grąžina tarybų Sąjungon 
kartu su kitais repatrijuo- 

piliečiais 
; Jeigu 

kas buvo siųsta atgal, sako 
Lenkijos valdžia, tai dėl ne
sugebėjimo Įrodyti savo pi
lietybę, o ne dėl tautiiįes 
kilmės. • f

j amais lenkų 
grįžtančius ž

Ir portretinės skulptūros 
darbuose, ir monumentalio
je skulptūroje P. Vaivada 
meistriškai sugeba per
teikti žmogaus charakterio

Havana. — Batistos val
džia sako, kad panaikint 
nepaprastą padėtį šalyje 
ir atsteigs civilines teises.

■........... 1 1 ............ — .............. 1.......  for .
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Pregresas

MESŽHMSS RYKŠTE
(APSAKYMĖLIS)

(Tąsa)
Jo žmona, pasiieškojus kiek geresnes 

apyrubes pjautuvu gaude mažytes var
pas. Jie abudu dirbdami tylėjo, vieno
dai jausdami savo nedalios pasekmes. 
Kaimynai, kalbėdamiesi, pirštais rody
dami i Genučio laukus, juokavo. Sako: 
Žiūrėkite, kokie jo rugiai! Visu, kaip 
mūras, o Genučio nors imk ir apark. . .

Prietaringos moterėles kuždėjo: Tai 
gal kokia visagalio bausmė. Tai vis už 
griekus baudžia. Dar viena pridėjo: 
.Kuomet mes sekmadieniais eidavom Į 
bažnyčią, tai abudu Genučiai, prisilen- 

(kę klupsčiomis piktžoles ravėjo darže. 
Ar tai tokius dievas gali palaiminti?

Tiesa, Genučiai abudu buvo laisvama
niai. Jie bažnyčių nelankydavo ir pra- 
baštėliams ranku nebučiavo. Ir kaimynų 
liežuviu mažai tepaisė. Abudu visuomet 
sunkiai dirbdami, grūmėsi su gyvenimo 
įvairiais nepasisekimais.

Genutis parvežęs i kluoną vežimą r*’- 
gių, kraudamas lengvučius mažus pė
dus Į šalinę, dūsaudama,s lyg nenoromis 
išsitarė: Sunkus gyvenimas.

Ot, vis kaip nors pragyvensim — ra
mino jį žmona.
, Taip, žinoma, kad pragyvensim. Bet 
kas iš tokio gyvenimo? Pamatysi, Uršu
le, kai už poros mėnesių atėjęs sekves- 
tratorius viską išparceliuos. Net ir dvi 
margąsias išsives už nemokėjimą ban
kui procentų. Tuomet nė lašo pieno ne- 
•turėsime.

Būk ramus, šyptelėjusi atsiliepė žmo
na. Tu nė nežinojai, kuomet aš dirbda
ma restorane nusmilkau keletą valsty
binių “bondsų”. tai nuo to laiko ir dabar 
guli kamodės stalčiuje iau seniai subren
dę. Dabar tik iškeisti juos reikia.

Genučio veidas nušvito. Jis, nudžiu
gęs, ant greitųjų nesurado žodžių žmo
nai atsakyti.

♦ Tik staiga, pagriebęs ją glėbin, karš
tai bučiavo.

Vos tik nuėmęs javus, Genutis skubiai 
suarė laikus. Ir sausą žemę gerai išpu
reno. Akėčiomis išdraskė ir išgraibė pi1 - 
žolių šaknis, kurias sukrovęs į krūvas 
degino ir pelenus išsklaidė ant dirvos. 
Agrikultūros pareigūnai patarė ūkinin
kams sėti kviečių sekamiems metams, 
kiek tik jie išgali. Tad ir Genutis nu
sprendė apsėti didžiumą savo lauku kvie
čiais.
, Sekama vasara buvo gera ir derlinga. 
Visų javai gerai atrodė. Tačiau nė vie
no negalima buvo prilyginti prie Genu
lio kviečių. Nes jo kviečiai melsvai ža
liavo, kaip koks, ežere meldynas. Jie 
bangavo švelnaus vasaros vėjo pučia
mi. Kai pirmą metą visi kaimynai Genu
tį nupeikdavo, visaip iš jo tyčiojosi, kad 

.iš jo labai prastas gasnadorius, netinka
mas ūkininkauti, taip šiemet jie visi Ge
nutį girdavo, stebėdamiesi, pažiūrėję 
ant jo kviečiu. Net vienas olandas, se- 

*nas -prityręs ūkininkas, susitikęs Genu
tį dėl žing(’durno jo teiravosi: Kuomi jis 
’patręšę laukus, kokios rūšies sėklas pa
sėjo ir t. p.

. Buvo rugiapiūlu. Padangomis pamaži 
slinko balti ir įniki debesų sklypai. Iš

pietų pūsdamas šiltas vėjas judino pri
brendusias varpas. Jos misteriškai 
šnabždėdamos tarytum prašėsi aštrių 
dalgių. Genutis pasiskolinęs nuo kaimy
no javams kirsti seną surūdijusią ma
šiną. ją taisė ir galando peilius.

Sekamą ankstyvą rytą jis kirto kvie
čius. Jo žmona, nešiodama mašinos su
rištus pėdus statė į gubas. Jie abu dirbo 
sparčiai ir džiaugėsi. Tokių kviečių nie
kas neturi, Genutis didžiavosi.

Žmona, trindama delnais stambias 
varpas ir stebėdamasi jų ūgiu ir bran
dumu, pratarė: Šios vasaros derlius at
mokės mums ir už pernykščių ’ metų 
mūsų vargus.

Ir vėl abudu dirbo. . .
Prakaitas dideliais lašais tekėjo že

mėn.
į pavakarį sunešioję pėdus sustatė į 

gubas. Jų buvo daug ii’ ilgos eilės. Ge
nutis, braukdamas delnu prakaitą nuo 
kaktos, dar kartą pažvelgęs į pėdų ri
kiuotę, patenkintai prašneko: Viskas ■ 
atrodo kaip kitų ūkininkų. Ar gal dar 
gerinus. Eikim jau namo, Uršuliuk. Už
teks Ūai dienai. Saulė jau seniai pasis
lėpė už tolimų miškų. Ant laukų nusilei
do pilka miglų antklodė. Suvytusį nuo 
karščių žolė ir dobilai apsidengė žvilgan
čiais rasos lašeliais. Danguje sužibo 
blankios žvaigždės. Buvo vėlus vakaras.

Dėl geresnio poilsio, tvankioj nakty, 
Genučiai nusitarė atsigulti kluone ant 
šieno, šiek tiek pasitaisę guoli, abu 
parkritę greitai užmigo kietu darbi
ninko miegu. Darže monotoniškai čirškė 
žiogai. Pranašaudami giedria gera die- 
na, kuri buvo labai reikalinga ūkinin
kams suvežimui sausu javu. Naktis buvo 
tyki. Tik pririštas prie tvarto inargis 
vėlai naktį kelis sykius liūdnai užstaugė 
ši rd i perveriančiu balsu. Genutis, išėjęs 
laukan, subarė šunį. Nes daugiau nieko 
nebuvo aplink trobesius. Žmona, atsisė
dusi ii- įurštu krumpliais trindama savo 
mieguistas akis, lyg persigandusi, kal
bėjo. Sako: Į burtus nereikia tikėti. Bet 
šis šunio staugimas ne prieš gerą. Net 
mano širdį kai pėdėj pervėrė. Dar ir da
bar širdis krūtinėje baladojasi.

Nezaunyk, ko nereikia. /Atsigulk ir dar 
ramiai sau pamiegok. Dar tik trečia va
landa. Tu baugiuiesi, jeigu ir katės ant 
tvoros susipiauna. Tai pasakęs, Genu
tis vėl krito ant šieno ir greit užmigo.

kaukai buvo nepaprastai sausi. Kai 
kur nuo karščių net išdegė.

Rugienose džiūvo sustatyti javų pė
dui. Ūkininkai krovė javus vežimuose ir 
vežė kluonam Genutis irgi, prikrovęs 
pilną didelį briką, traktoriumi traukė į 
kluoną. Senas bičiulis Žaldonis, pro šalį 
praeidamas, klausė: Na, kaip, kaimyne, 
daugelį kapų prikirtot?

Dar tikrai nesuskaičiau, kiek. Bet ga
na. Ir geriau ne norėti negalima. Ale 
kad brandūs, tai brandūs, pėdą vos at
kelti galima. Džiaugdamasis atsako Ge
nutis. Ir vėl abudu su žmona skubiai 
dirbo. Jau kelintą vežimą parvežė ir dar 
daug liko lauke.

(Bus daugiau)

. MOKSLINIS
B E N D R A D A R B1A VI VI A S 

SU UŽSIENIU

Kaunas. — Užsienio moks ’ 
, hninkai gyvai domisi Lietuve.;; 
chemiku limbais. Užsienio! 
mokslo darbuotoju paprašyti, 
piofesorias J. Jaiii<ki-> ir che- 
tni jos mokslu kandidatė V. , 
Zelionkaite išsiuntė i Anieri-: ‘ I
I ą ir Japoniją kai kuriuos ;a- ' 
'o mokslinius darbus iš m*or-1 
gailinės •chemijos. 'I’m - po-’ 
litioninią rūgščiu tyrimai, tu- I 
rintieji didelę reikšmę pramo- i 
nėję valant dujas nuo sieros ! 
junginiu. Lietuvos moksliniu-į 
kai pasikeitė moksliniais dar-i 
bais <u daugeli metu šiuos | 
klausimus tyrinėjanči*.’ norvi | 
gų chemiku Uos u.

v
Plačius ryšius su liaudies I 

demokratijos šalin moksliniu- 
kais palaiko Politechnikos ins
titutas. Dėstytojai 11. žvalius-1 

’• kas ir B. Janavičius, ruošiau- Į 
tieji disertacijas apie Lietu-j 
vos miestų rekonstravimą, su- į

Įrašinėja su demokratines 
Vokietijos, Rumunijos, Lenki- 
: >s areli įtektais.

V. Dolys

Alsina u j ind a m as i) r eau- 
meratą pridek vieną kitą 
doleri ūką Laisvės paramai.

B'S E B U 5
Jeigu dar nėparsb raukėte Natū

raliu Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, lai skubiai siuskite už
sakymą. Alodus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrina sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natūralia medaus. 3 svarai 
t kvorta) $1.35.

5 svarai, puse galiono, S3.i>().
10 svarų (galionas) $'1.70.

['/. persiuntimų užsimoka pirkėjas
J. VV. THOMSON

RED I, IU. 32, N. Franklin, Conn.
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! New Haven, Conn.
Musų naujienos

Mūsų kolonijoj eina bruz
dėjimas dėl būsimo didelio 
parengimo sekamą vasarą, 

i Toks parengimas turėtu Įvyk
ti, o jis ir įvyks, jei iš anksto 
visi juo susirūpinsime. Laikas 
nelaukia.

LDS 32 kuopa nekantriai 
iaukia gegužės 2G d., nes ji
i žkvietė Aidsietyno kvartetą, 
lai ris tą dieną duos gerą kon
certinę programą. Tai bus ge
ra proga pasigrožėti koncertu 
ne tik vietos lietuviams, o ir 
is kitu miestą. Pasižymėkite 
tą dieną ant kalendoriaus.

•
Turėjome keletą ligonių, 

j l et, pasirodžius pavasariui, 
i visi sveiksta. Atrodo, kad tu
rėsime darbininką mūsą pa- 

I rengimuose, o darbininką 
i mums visuomet trūksta.

Balandžio 7 <1. keletas mū
siškių aplankėme Hartfordo 
Laisves Choro 3,0 metą gyva
vimo sukakties proga sureng
tus pietus, kurie* buvo labai 
geri.* Taipgi choras gražiai 
svečius palinksmino dainomis. 
Choras nariu turi nemaža ir 
gerai dainuoja. Newhavenie- 
ciai. linki Laisvės Chorui ilgai
ii sėkmingai gyvuoti!

JSK.

ko š. m. sausio 26 d. Aido 
Choro — kovo 9 d. Darbi
ninkų Susivienijimo 57-tos 
kuopos — kovo 24 d. ir 
Lietuvos Dukterų Lietuvos 
Simams (taip buvo garsi
nama) — balandžio 6 d- Su 
dideliu džiaugsmu turiu 
pranešti Laisvei, kad mūsų 
pažangiosios draugijos tu
rėjo keturis šaunius paren
gimus, visi buvo pasekmin
gi—pasekmingi dėl to, kad 
visuose parengimuose pri
buvo daug svečių, o svečių 
daug sueina dėl to, kad bū
na gerai patenkinti gerais 
valgiais ir programa.

Laisvu minčių žmonės 
nebaugūs ir neskūpūs; daž
nai geri parengimai palai
ko vieningumą ii- draugiš
kumą.

Sekantis L. S. D. Drau
gijos parengimas įvyks ge
gužės (May) 7 d., 7:30 va
kare, 29 Endicott St.

Rep.

Worcester, Mass.
Balandžio 2 d. įvyko L. 

S- ir D. D, mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir įvai
rios biznio komisijos davė 
raportus iš pereito mėnesio 
veiklos. Iš raportų pasiro
dė, kad įeigos nors ir ma
žos, vienok pelno, visgi, re
gis, turėtų būt kiek dau
giau. Visur girdisi nusi- 

I skundimų, kad per daug di
delės kainos už viską, ką per
ki. Kiekvienam turėtų bū- 

1 ti aišku, kad kuomet kainos 
Į pakyla ant produktų, iš 
į kurių mes biznį darom, o 
i mes nepakeliam kainų, kuo- 
I met parduodam, tuo būdu 
mūsų pelnas ir mažėja. Aš 
nežinau, kiek yra teisybės 
pasakojimuose, būk tai »su 
dauguma moterų / paduotų 
balsų už republi komis laike 
rinkimų, repūblikonai lai
mėjo rinkimus, o balsuoto- 

I .jai — aukštesnes kainas.
Na, ir džiaukitės!

Laisvės Krisluose buvo 
pastebėta, kad parengimų 
garsinimai būna per ilgi, o 
parengimų pasekmės tik 
keliais žodžiais minimos. 
Labai teisinga pastaba, ir 
tai duoda supranti, kad pla
čiai garsinti, parengimai 
nebūna pasekmingi.

Pažangūs žmonės myli 
parengimus ir juosi* daly- 

| vau ja. L. S. ir D. Drau- 
I gijos metinis banketas įvy-

TAIP KALBA PAVASARIS
O kariu su juo ir Tavo arelis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie-’ 
nos, nepalik be knyga jp jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už .$5.00! 
Tuoj kišk penkiolike i voką ir siųsk, nes šita, auksine proga, yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai .mane, ne.s 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
piu. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, ki rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos, iliustruota, 31G psl., kai
na $3,00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 11;) psl., kaina $1.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuviu gyvenimo kny
ga) sako: tik' mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūrą ir tautini išlikimą. G52 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00!

.VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygą, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $l.oo. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill

STREIKO SKELBIMAS 
ATIDĖTAS

Brooklyn Union Gas Co. dar
bininkai buvo nusitarę strei
kuoti, jei ją reikalavimus 
kompanija nepatenkins. Da
bar streiko skelbimas atidė
tas ir pradėta derybos dėl 
naujo kontrakto.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga . 

<ii ' *

Tiatthewaš
I BUYUS
:: (buyauskas) :•» •

i LAIDOTUVIŲ ::
E DIREKTORIUS
• ■ , J
Z *
:: 426 Lafayette St. :•
■ • Newark 5, N. J. •;
U MArket 2-5172 g

NUOSAVYBIŲ TAKSAI 
BUS MAŽESNI «

N. Y. miesto kontrolierius 
L. E. Gerosa paskelbė, kad 
i uosavybių (namų) taksai 
bus dviem centais ant šimto 
dolerių mažesni. Vietoj $4.02, 
tai bus lygiai $4.00 už kiek
vieną šimtą dolerių nuosavy
bės vertės.

? AR BIBLIJOS i
; PASAKA

apie Samsono spėką ; 
turi kokią reikšmę?

l’ranns Bitantas, išradėjas Nau- 1 
jos Gadynės "New Era” mišinio j 

^galvai mazgoti, sako: Stiprūs > 
j plaukai duoda energijos, daro J 
s asmenį jaunu. Pats išradėjas'i 
j ir daugelis kitų jį vartoja jau j 
[per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastą energiją. [

i Išradėjas pataria visiems naudo- 1 
f i Naujos Gadynės mišinį. Pri- [

i siųskite $2.00 už S uncijų bonką.

; F. BITAUTAS !
303 So. Pearl St.

į Denver, Colorado

Brooklyn, N. Y. ir Brockton, Mass.
Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetes l ežisčrė ir muzikos dirigentė Mildred Stensler

Brooklyne Įvvks Sekmadienį

Oegožės 5 May Popsei
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,
Pradžia 3:30 vai. popiet — Bilietas $1-50. — Prašome nesivėlinti.

Aido Choras kviečia visuomenę iš plačiosios • New Yorko apylinkės 
suvažiuoti ir pasigrožėti muzika ir gražiu vaidinimu.

Brockton, Mass. Įvyks šeštadienį

11 W57
Lietuviui Tautiško Namo Salėje

668 No. Main St., kamp. Vine St., Montello, Mass.
Vaidinimas lygiai 7 vai. vakare Įžanga $1.50 asmeniui

PO VAIDINIMO BUS KONCERTAS — SOLAI IR DUETAI
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos visuomenę atsilankyti ir pamatyti 

gražų vaidinimą ir išgirsti malonių dainelių.
Lietuvi e Tautiško Namo Draugovė

Mildred Stensier
Mokytoja-dirigentė

Nellie Ventienė
Skundėjos rolėje

Elena Brazauskienė
Advokatės rolėje

Jonas Grybas
/ Gynėjo rolėje

Petras Grabauskas
Sargo rolėje

Tadas Kaškiaučius
Teisėjo rolėje

ftMWig .«w tfit t. ■imt-



Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo
(Perkėlimas- nuo pirmo puslapio)

Povilas R., Brooklyn, N; Y. ............................ 10.00
Sena Parapijonas, Brooklyn, N. Y............ .  10.00
Woodhaven............................................................. 10.00
Geo. Jamison, Livingston, N. J. ............. 10.00 
P. Petraitis, Brooklyn, N. Y. ............   10.00
J. Bašinskas, Jackson Hts., N. Y.......... ............  10.00
Brooklyno Menininkas.......................   10.00
Aido Choras, Richmond Hill, N. Y. ................. 10.00
K. M. Z. .. ............. .................... 10.00
K. Petrikienė, Brooklyn, N.Y. ............. 10.00
Charles Aleksynas, Brooklyn, N. Y.............. .  10.00
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y........ . . :......................10.00
P. §., Brooklyn, N. Y............ ...... ................ 6.00
Use Bimba, Richmond Hill, N. Y. . ..................  5.00
P. ir.N. Ventai, Forest Hills, N. Y.................... 5.00
Ona Jonush, Jamaica, N. Y........ ................... . 5.00
E. Kanopienė, Brooklyn, N. Y......... . ................ 5.00
P. ir M. ................    5.00
M. T. .. ... ......•• ...... .. ...........................5.00
I. ir K. Levanai, Brooklyn, N. Y........ . ...................5.00
Vera Lisajienė, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
“Čia Nereikia” ........................... 5.00 
Judita ..........        5.00
Yankee Maid ...................................  '. ... 5.00
V. ir O. Kazlauskai, Flushing, L. I............. . 5X)0
Vincas ir Ona, Brooklyn, N. Y.  ...................... 5.00
P. Grabauskas,-Brooklyn, N. Y........................... 5.00
V. Tauras, Brooklyn, N. Y. ........ • •............... 5.00
Brownsvillietis .... . . . . .................. 5.00 
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y. .. ............  5.00
J. Babarskas. Richmond Hill, N. Y........... 5.00
T. Repšys, Brooklyn, N. Y............ ...................... 5.00
Mažoji Wanda, Fairlawn, N. J. • .........  2.00
So. Brooklyno Ona..............................  2.00

NwWto^^g^ZInlof
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HELP WANTED MALE

Superintendent
DIE <’ONSTRl ( TION

LIETUVIU TARPE
Pasižymėkite gegužės 

penktąją

Mūsų visų mylimas Aido 
Choras smarkiai ruošiasi gra
žiai operetei perstatyti. Da
bar jis laiko pamokas net du 
sykiu į savaitę — trečiadie
niais ir penktadieniais. O so
listai, duetai dar tankiau susi
renka; MildreVl Stensler iš jų

pavyzditigai

diena todėl

galėtų operetę 
perstatyti.

Gegužės 5 
mums visiems
nes tą dieną susirinksime i Li
berty Auditoriją pamatyti ir 
išgirsti tą žavingą operetę 
“Teismo k o m e d i j a “.

Tad visi tą dieną pasižymė
kite į savo kalendorių, kad 
niekur kitur nenuklystumėte.

lai

parengime, 
pasižavčti

no 
gra-

Aido Choras per ilgus 
kus mus žavi. Tad dabar, da
lyvaudami jo 
tik galėsime
žiomis melodijomis, bet kartu 
ir chorą paremti.

Finansinio ’ vajaus pradžia 
puiki

New Yorko kongresmanas nuvyko 
į vyriausią rasistų tvirtovę

New . Yorko kongrespianas 
po well is, ncgTas, atstovaująs 
Washington o didžiausią neg
rišką bendruomenę šioje šaly
je, Harlemą, buvo nuvykęs 
l;aip ir į rasistų sostinę, Geor- 
o-ijos Atlantą. Jis nuvyko ton 
l<all)ėti Atlantos negrų pasto- 
r;ų (protestantų) konferenci-

nebijotos Jūs, kurie čia gyve
nate i)’ kovojate”.

Powe 11 is sakė, kad Georgi- 
jos rasistai ilgai, negalės sto
vėti pažangai skersai kelio, 
negales pastoti kelią plačiam 
negrų Lei-

Aido Choro žinelės
Dar viena žymiajai meno 

darbuotojai dovana

Must have 
st ruction, tryout 
of largo stamping dies.

Apply in person or in writing, in
cluding experience arid background.

experience in con- 
and maintenance

Powellis konferencijos da
lyviams sake, kad jis ten jau
čiasi esąs beveik “priešo na
muose“, bet jis nebijąs, “kaip

Laišknešiai sunkiai 
dirbo, bet kaip nors 
vis vien apsidirbo...

* 
praeitą šeštadienį 
kaip ir kitur, paš- 
pr i statytas gyven- 
savaitės pradžioj,

pirmadieniui, prisi-

Kadangi

ta.s nebuvo 
tojams, tai

Kai 
tiniai 
skelbė, 
įleistas

kurie kraštutiniai rasis- 
elemontai 

nebus 
buvo 
prieš

A 11 an tos 
kad “Powellis 
Georgijon”. Jie 
ką nors daryti

ši Kongreso narį, bet 
niekas neišėjo.

Miestas bando 
apsivalyt L ir 
ne pirmąkart

THE CHRYSlER CORP.
Box 152 

Twinsburg, Ohio.

(75-77)

Foreman, General
DIE CONSTRUCTION

mo- 
stalo

uz-

' Vienas Geras Parapijonas sako: “Užsimokėjau į Pa
rapiją, užsimoku ir Laisvei $10.00”.

Už “Velykų Zuikį”, kurį aukojo W. Brazauskas, su
rinkta $16.00?

Tad Šį sykį gauta $1,086.00. Dar reikia $8,914.00, kad 
užpildyti $10,000 fondą.

Kviečiame visur pasekti brooklyniečius, reiškia visur 
reikia rengti fondo sukėlimui pramogas, gerai jas išgar
sinti ir darbuotis aukų rinkimu. Pradžia visuomet nu
stato pabaigą. Jei nesivėhlosime, tai fondas bus leng
viau ir į laiką sukeltas. Todėl prašome visur stoti į dar
bą fondo sukėlimui.

Laisvės Administracija

šeštadienio vakare susirin
ko į dienraščio Laisves sueigą 
tie, kuriems labiausia rūpi, 
kad dienraštis ir toliau gerai 
pasilaikytų.

Pirmadienį, kai administra
cija suvedė skaitlines, pasiro
dė, kad buvo sukelta tame 
pokylyje virš tūkstantis dole
rių ir nemažai buvo pasižade-1 
jimų.

jr kitokių siunti-nių. Pirmadie
nį ir taipgi antradieni laiška
nešiai labai sunkiai dirbo, 
vilkdami didesnius krovinius, 
dirbdami daugiau valandų. 
Kadangi visas pašto pristaty
mas buvo sulaikytas dėl fon
dų stokos, tai ir pirmadieni 
nebuvo pasamdytą ekstra 
laiškanešiu — kitaip būtu rei-

kiek sutaupyta
stadieni.
Laikau ošia i

Neapsimoka siųst senus 
drabužius j Lietuvą

Prieš apie mėnesį laiko 
dar buvo galima pasiųsti į 
Lietuvą 22 svarų vilkėtų 
drabužių pundą už 30 iki 
35 dol., įskaitant visus mo
kesčius. Iki tol muitas už 
senus drabužius buvo 80% 
jų vertės. Gi už naujus 
drabužius muitas buvo 100 
nuošimčių, o už naujus au
deklus—50%.

Dabar gi, nauju Tarybų 
Sąjungos valdžios potvar
kiu, ir už senus drabužius 
muito imama visas 100 
nuošimčių. Taigi, iš esmės, 
senų ' drabužių siuntimas 
pasibaigė.

Per pastarąsias porą sa
vaičių siunčiau du pundus 
(vieną savo, kitą svetimą) 
senų ^drabužių. Už vieną 
sumokėjau $48.48, o už ant
rą—$62. Ir jie nebuvo 
įkainuoti kaip nauji, bet 
sulyg jų verte. (Agentūra 
sakė rizikuojanti.)

Pirkimo kvitų už naujus 
drabužius pristatyt nerei
kalauja, o jų vertę agentū
ra pati sprendžia. Aišku, 
kaina nustatoma kiek ma
žesnė, tuo sumažinamas ir 
muitas.

Geriausiai yra siųsti nau
jus audeklus, nes už juos 
muito imama tik 50%.

Mokesčių už siuntinį yra 
net keletas. Didžiausias — 
muitas. Agentūra už savo 
patarnavimą ima $8. Paš
tui mokestis (jei siuntinys 
yra 22 svarai) — $6.17. 
Kiti mokesčiai mažyčiai.

Tai šitaip drabužių siun
timas stovi Brooklyne. Gal 
panašiai yra ir kituose 
miestuose (tik pašto mo
kestis visur vienodas).

Kodėl toks potvarkis?
Agentūros klerkas man 

paaiškino:
Iki šiol senų drabužių 

siuntimas (už 80% muito) 
buvo tikras “raketas.” Dau-

1 gelis naują drabužį. pa- 
raukšlėdavo arba perplau
davo ir siųsdavo kaip seną. 
Agentūros irgi stengdavosi 
siuntėjams palengvint, nu
statant aktualia verte la
bai mažytę. Tuo būdu Ta
rybų valdžios nustatytas 
muitas buvo beveik apeina
mas. O tarybiniai inspek
toriai juk nesą vaikai, kad 
taip lengvai būtų apgauna
mi. Todėl Tarybų valdžia 
ir padarė tokį griežtą po
tvarki. S. V.

c

Aišku, pasižadėjusieji savo 
pažadą laiku išpildys. Taipgi 
aišku, kad ir tie, kurie dėl 
vienokios ar kitokios priežas
ties negalėjo sueigoje daly
vauti, netrukus su savo auka 
prisidės.
Band č pakenkti, tris žmones 

sumušė

poros “pikietninkų“

ir pašto tarnau- 
sakė, kad pir

madienis ir antradienis buvo 
kaip “prieš Kalėdas, nors ba
landžio mėnuo“.

Dabar 
normalus 
sas jau
paštui dar 4 1 milijoną dole- 
i ių, kad paštas būtų pristaty
tas bent kasdien. (išskiriant 
‘.ekmadienius).

Taigi, Now Yorko didmies
tis vėl bando apsivalyti. Jo 
honoras miesto majoras Wag- 
neris paskelbė “didžio šlavi
mo“ kampaniją, pavadintą 
“New York’s Big Sweep”. 
Kas tai padirbo didžiulę šluo
tą (kurios vienas žmogus nei 
nepajudintų) ir Wagneris su 
ja pozavo fotografijoms. Tūla 
gražuolė Claire Kallen, mo
delė, išrinkta “Miss Clean 
City”.

Kitaip sakant, viskas pri
rengta miesto apvalymui, bet 
— argi? Wagneris pasakė tuo 
reikalu kalbą laikraštinin
kams, 
parejgingai 
rialą apie 
miestą ir

Įvykusiame Mildred Stens
ler ir kitiems meniu, pagerbti 
pokylyje Mildred gavo dar 
vieną nepapj’astą dovaną. Tą 
dovaną vargiai spėjo pamaty
ti pirmininkas ir tikriausia jos 
nematė reporteris dėl to, kad 
ją pamatyti gaudančios 
terys nešėsi nuo vieno 
prie kito.

Ta dovana — meninė
dengtė pianinui, įasmeninta 
inicialais M. S. Ja dovanojo 
Ona Šilkiene, iš Wethersfield, 
pati chorietė darbuotoja Hart
fordo chore, kuri žino geros 
chorvedės reikšmę choro gy
venimui.. Be abejo, tai jos pa
čios rankų darbas, meilia’ 
skirtas mylimai lietuvių liau
dies meno vadovei Mildred.

Piknikas x

Aido Choro piknikas įvyks 
rugsėjo (September) 15 die
ną, sekmadienį. <Prądžia 1 vai. 
Piknikui jau yra užregistruo
tas Kasmočių ‘ parkas, 9 i 
Steamboat Road, Great Neck,

Draugijos ir organizacijos 
prašomos nieko nerengti mi
nėtą diena. Aido Choro komi
sija kviečia visus dalyvauti 
šitame dideliame piknike.

Aido Choro Komisija

p a št o p r fstaty n i a s 
Kaip žinia, Kongre- 
nu balsavo suteikti

kai bą
k i e k vie n as lai k rasti s

atspausdino edito- 
reikalą apvalyti 
pridėjo žavinčią 
City fotografiją, 

lieka toks purvi- 
koks buvo. Sanitacijos dė

kai p pa- 
pašalina-

[vairūs atsitikimai
maži berniukai žaisda- 

gal ir tyčia, Įstūmė van- 
East River’e pen kerių 

vaika Daniel Cuomo. Iš-

Must have experience in con
struction, tryout and maintenance 
of large stamping dies.

Apply in person or in writing,* 
including 
ground.

THE

experience and back-

CHRYSLER CORP.
Box 15?

Twinsburg, Ohio.

(75-77)

Superintendent 
MECHANICAL HANDLING 

MACHINE REPAIR

Must have experience in con
structing, fabricating, repairing, 
overhauling, • and installing of ma
chine and mechanical handling 
equipment and provide related pre
ventative maintenance in regulat
ing speeds of machines, »

Apply in person or in writing, in
cluding experience and background.’

THE CHRYSLER CORP.
Box 15? , ’

Twinsburg, Ohio.
(75-77)

TOOL DESIGNER

Must have experience in design
ing tools, dies and gauges and 
special equipment »for particular 
operation. Also must have experi
ence in welding fixture design and 
be familiar with hydraulics and 
electrical aspects thereof.

Apply in person or in writing, in
cluding experience and background.

THE CHRYSLER CORP.
Box 152

Twinsburg, Ohio.

HELP WANTED—FEMAL&

NESĄŽININGAS 
ADVOKATAS

Vilnius. —- Tarybiniam ad
vokatui patikėtas piliečių ir 
jų teisių gynimas. Sąžiningai 
atlikdamas savo pareigas, jis 
aktyviai padeda teismui įgy
vendinti socialistinį teisėtumą. 
Deja, dar kartais pasitaiko ir 
tokių advokatų, kurie pikt
naudžiauja savo tarnybine 
padėtimi.

Vilniaus miesto pirmosios 
juridinės konsultacijos advo
katas R. Karvelienė per 1954- 
1955 metus nuolat apgaudi
nėjo į ją besikreipiančius kli
entus ir viliojo iš jų pinigus, 
apgaulingai žadėdama per 
pažįstamus prokuratūros ir 
teismo darbuotojus sušvelnin
ti bausmes teisiamiesiems. 
Tarpininkaujant piliečiui Za
leckiui, Karvelienė paėmė iš 
pilietes Diominos 8000 rublių 
kyšį, prižadėjusi pasiekti, kad 
jos vyras Makaveckas, kalti
namas visuomeninio turto 
grobstymu, nebūtų griežtai 

į nubaustas. Panašiai Karvelie
nė. išviliojo pinigus ir iš kitų 
piliečių.

Neseniai Lietuvos TSR 
Aukščiausiasis teismas, per
žiūrėjęs R, Karvelienės ir L. 
Zaluckio baudžiamąją bylą, 
pripažino juos kaltais kyšinin
kavimu ir sukčiavimu. R. 
Karvelienė nubausta trejiems 
metams, o L. Zaleckis — dve
jiems metams laisvės atėmi
mo.

T-

Dvi 
viską darė, kad tik pokyliui, 
pakenkti. Jie einančius į Li
berty Auditoriją užkabinėjo, 
Loliojo,' purvinas iškabas 
kaišiojo. Bet tai buvo veltus 
jų darbas. Tie, kurie i salę 
ėjo, jų grasinimų nepaisė.

Supykę-, kad jiems nesise
ka laisviečius sulaikyti nuo 
sueigos, tie fašistiniai dipukai 
begėdiškai užpuolė ką tik at
vykstančius Julių Kalvaitį, jo I 
žmoną ir O. Jasinskienę.. Pa
leido darban kumščius, seny
vus žmones parmušė ant gat
vės.

Sumuštieji turėjo ieškoti 
daktaro pagalbos. Balandžio 
23 d. jie stos teisman ir teisė
jui paaiškins, kad jie buvo tų 
valkatų užpulti ir sumušti.

Rep.

Santangelo raginęs 
išleisti 3,000,000 
apylinkių centrams

Valstijos ' seimelio narys 
Santangelo ragino miesto ma
jorą Wagnerj, kad būtų pa
skirta bent trys milijonai do
lerių centrams statyti apylin
kės*?. Tokie centrai (commu
nity centers), turėtų tarnauti 
ypatingai jaunimui, sakė jis. 
Jis taipgi sakė, kad miestas 
nestato pakankamai žaidimo 
aikštelių vaikučiams. Tas vis
kas prisideda prie kriminaliz- 
mo plitimo vaikuose ir jau
nuoliuose.

Santangelo atstovauja sei-> 
mėlyje East Hdrlemo ir York
ville neturtingas sritis.

For the Miracle of Easter, Wo 
humbly give thanks to all of you. 
Rapoports wishes you a deep and 
abiding joy for Easter and all 
days to come.

RAPOPORT'S RESTAURANT
93—2nd Ave., N. Y. C.

(bet. 5th & 6th Sts.)
GR. 7-9888.

Always the best in Dairy and 
Vegeterian Foods for the least.

i (73-79)

nurodo, kad ir šiaip paštinis 
aptarnavimas New . Yorko la
bai blogas. Beveik visuose Eu
ropos didmiesčiuose paštas 
pristatomas i namus du kartu, 
c čia tik vieną. Taipgi nors 
mūsų kraštas yra žinomas už 
savo greitą tempą, tas neatsi-

ow
joja keletą dienų, tuo tarpu, 
kai būtinai turėtų ir lengvai 
galėtų: pasiekti • adresatą se
kančią po išsiuntimo dieną.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo svarbus su

sirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, bal. 18-os vąkaro 8 vai., 
Auditorijoje.

Valdyba

AIDO CHORAS
Aido Choro pamokos dabar 

vykdomos trečiadienių ir 
penktad. vakarais 8 vai. Visi 
aidiečiai prašomi dalyvauti vi
sose pamokose. Valdyba

(ho supremo miracle 
(ho (transcendent 

of its message, wo 
give thanks. In its 

over-

For 
of Easter, 
glory 
humbly
radiant promise of life? 
lasting, may each of us find 
the inspiration of .hope re
newed, of faith fulfilled. To 
all of us may Easter bring a 
deep arid abiding joy that 
will shine brightly in our 
hearts through all the days to 
come.

CARL HOPPL’S
VALLEY STREAM

PARK INN

1’et miestas 
n as, 
1-artm elitas 
prastai — šiukšles
mos nuo turtingų gatvių kas
dien, nuo vidutinių kas antrą, 
nuo neturtingų lūšnynų re
čiau

New Yorkas
mėtosi vi- 
turi savo

Du 
m i, o 
deniu 
metų
sigandę savo darbo, jie pabė
go ir vaikelis būtų paskendęs, 
jeigu ne netoliese esanti Mrs. 
Evelyn Lang. Nors ji ne ko
kia plaukikė, ji vaiką ištrau
kė iš vandens.

REGISTRUOTOS SLAUGĖ^

KLINIKE MOKYTOJOS

Vienas Wagnerio asistentas

rt mes 
miestą.

gal ateinančiais motais 
M. i ss 
. gal

Tai ne pirmą 
bandome apvalyti 
Mums reikia daungiau garsi 
nimo,
mos gurėsime ne vieną 
('loan City, o dvi. Taigi 
su laiku apsivalysime...“

Taigi.

Sudegė anglies kompanijos 
viršininkas

Norwalk, Conn. — Vieti
nės anglies kompanijos virši
ninkas Paul Burns, gaisrui ki
lus .jo apartmente, mirtinai 
sudegė.

Reikalaudama divorso nuo 
I savo vyro, Hilda Lindley teis
ime pasakojo: jos vyras Fran
cis Vinton Lindley yra Yale 
aristokratinio universiteto abi
turientas, jie t u r i puikų 
apartmentą prie Park Ave. ir 
vasarnamį prie okeano Long 
islande, bet jis'jai dažnai ne
duodavo pinigų maistui pirk
ti, taip, kad ji keletą kartu 
turėjo eiti į ambulatorijas ir 
už $15 parduoti po kvortą 
kraujo.

Taipgi Pagelbininkčs Viršininkėms.
Visiškai nauja ligoninė. Gyvenimas 
ant vietos ar kitur. įvairūs -šiltai— 
vakarais ar dienomis. C. T. S. Pub
lic Bus Service. Kasdieninis prižiū
rėjimas mokyklos amžiaus vaikų. 
■10 valandų savaitė. Galite pasi
rinkti darbp valandas. Mes zsu 
“Joint Commission' on Accrediation, 
Al filiated with Western Reserve * 
Medical School.” Kreipkitės i 
sonncl raštine:

HIGHLAND VIEW 
HOSPITAL

Per

CHARLOTTE’S FLORISTS

Extends Easter Greetings to all!

BRIDAL SPECIALIST

Lovely Easter Florals & Pot
ted plants. Flowers arid gifts 
for every Occasion.

Free Delivery in all 5 Boroughs 
Queens & Nassau.

245-05 Jamaica. Ave.
Bellrose, L. I. 

Fieldstone 7-8607.

Night Phone PI. 7-1271.

To All Of You May Easter 
Bring You All You, Wish For— 
EDWARD F. DONOVAN, INC.

322 West 14th St., N. Y. C;
WA. 9-2850

Dignified Funeral Services of 
utmost simplicity.

(76-78)

JACKSON HEIGHTS 
TV SERVICE 

78-18 Woodside Avenue 
HA. 9-6057

Pre-Season: Air Conditioning 
Overhaul $1,2.95. Includes: Motor 
Lubrication, Chassis * Spray 
Clearted, Filters replaced, Re
lays, Condensers, Switches 
checked and adjusted. TV Serv
ice Call $2.50.

(75-811)

Elizabeth Gilmartin, viduti
nio amžiaus Manhattan© gy
ventoja, rasta mirtinai apde
ginta kėdėje prie savo televi
zijos aparato. Gaisras apėmė 
jos apartmentą, bet, ar tai ji 
buvo taip susidomėjusi tuomi, 
ką ji matė televizijoje, kad 
pervėlai susiprato, arba ji iš
sigando ir ją ištiko širdies 
smūgis, vienaip ar kitaip, — 
ji apdegė nė nepasijudinusi iŠ 
kėdės.

Duokite Gėlių Velykoms. Gė
lės turi gilią reikšmę, ir mažai 
kainuoja. Puikiausios gėlės 
augalų gaunama pas

TONI FLORISTS
(buvę Wetherell Florists) 

179-81 Hillside Avenue
Jamaica, L. I. AX. 7-4262

ir

life 
for 
of

Harvard Road 
Cleveland, Ohio.

‘ WY. 1-7100 '

(76-78)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Bellmore, L. I. Lawn mower 
and appliances repair dealership. 
Naturally known line of mowers. 
Owner must sell by April 30th. 
$10,000. Sacrificing for quick 
sale. See to appreciate. Call 
owner. SU. 5-3579.

(75-77)

Sudegė besėdėdama prie , 
televizijos

Elizabeth Gilmartin rasta 
savo apartmente besėdint prie 
televijos ir nuo gaisro mirusi.

BOATS

In its radiant promise of 
everlasting, may each of us 
Easter find the inspiration 
hope and faith fulfilled.

MRS. BLANCHE VVITEK 
Lie. Undertaker

209 Avenue A, N.Y.C.—AL. 4-9826.
Air cond.—2 chapels—OR.7-9791.

(76-83)

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly give thanks. 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of you 
find the inspiration of faith ful
filled.
PHILLIP’S FUNERAL HOME 

79-02 Metropolitan Ave 
Middle Village. TW. 4-8889.

(69-80)

LUHRS SEA SKIFFS 
21,” 24,” 26,” 80.” 

Prices start—$2,795.
ED BUCKLEY'S BOAT BASIN 

Ft. of So, Grove St.
Freeport, L. I.—Freepprt 9-2676

For the Supreme Miracle of 
Easter, we’ humbly give thanks. 
In its radiant promise of life
everlasting, may each of you 
find the inspiration that will 
shine brightly in your hearts 
through all the days to come.

JOHN VOGEL 
FUNERAL HOME

65-29 Grand ^kve., Maspeth, L. L

James C. Koch, Lie. Mgr«4 1
Office: DA. 6-0122.

(71-78)




