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KRISLAI
Be Stalino.
Ar galimas pavaduoti? 
Socializmo kelias. 
Apaštalai be vilties.

Rašo A. BIMBA

Stalino laidotuvėse G. Malenkovas KAIP STALINAS BUVO
PALAIDOTAS

Šiuos krislus rašau penkta
dienį, kovo 6 d. Dar vakar 
vėlai vakare pasiekė mus, pa
siekė visą Ameriką ir visą pa
saulį žinia, jog jau Stalino 
gyvybė užgeso, jog Stalinas 

ęjfriirė. Pasileido darban radijo 
pranešėjai ir komentatoriai. 
Dirbo ir prakaitavo beveik vi
są naktį, šiandien vėl ta pati 
istorija. Radijas tebeskamba, 
žmonės tarp savęs kalbasi, 
diskusuoja apie Stalino mirtį.

Vienas kitas radijo komen
tatorius (Sokolsky, Elmer 
Davis ir kt.) piktai, biauriai 
susikeikė, atsikrankštė smal
kiai nusispiovė.

Laikraščiu redaktoriai ir 
kolumnistai taipgi netyli. Yra 
jų ir nešvariais liežuviais. 
Dauguma komercinės spaudos 
plunksnabraižu n e s i tveria 
džiaugsmu. Girdi, dabar su
žlugs visa “tarybinė imperi
ja.’’ Komunizmui jau išmu
šusi paskutinė valanda' 

j —o—

\ Ir visame pasaulyje vargiai 
jMiirasi žmogų, kuris apie Sta- 

'*ino mirtį ką nors neišgirstų 
į J- arba ką nors nepagalvotų. Ir 

ne tiktai žmonės tuose kraš
tuose, kurie jau be ponų ir 
išnaudotojų gyvena, susirūpi
nę Stalino mirtimi. Ir mūsų 
kraštas nėra išimtis.

Vieni galvoja vienaip, kiti 
kitaip. Bet kiekvienas galvo
ja. Tai svarbiausia: jokio kito 
žmogaus mirtis taip neveikė 
ir nejaudino žmonių, kaip 
Stalino mirtis. Gal tik mūsų 

' prezidento Franklin Delano 
Roosevelto staigi, nelaukta ir 
nesitikėta mirtis turėjo pana
šaus universalumo.

—o—
Stalino vardas žmonijos is

torijoje pasiliks nemirtinu. 
Jis buvo filosofiškas, teore
tiškas ir praktiškas naujosios 
socialinės santvarkos archi
tektas. Tai visi pripažįsta. 
Pripažįsta ir didžiausi jo 
priešai. Jis suvaidino tokį 
vaidmenį, kokio neteko vai
dinti jokiam kitam žmogui 
iįjįi šiol istorijoje. *

Ka5 Stalino mirtis yra di
delis ir skaudus- socializmui 
nuostolis, tai niekas neginči
ja. Bet kad socializmas su 
Stalino mirtimi irgi mirtų ar
ba sustotų žygiavęs pirmyn 
linkui naujų laimėjimų, kaip 
kad pranašauja buržuaziniai 
begalviai spaudoje ir per ra
diją, tai nesąmonė. Socializ- 
mo mokslas nemirė, kai mirė 
Marksas ir Engelsas. Socia
lizmas, vos tik dar užgimęs 
praktikoje, nemirė, kai mirė 
Leninas. Socializmas, jau už
augęs į pusėtiną jaunuolį, ne
mirs dėl Stalino mirties. Pasi
lieka idėjos ir nesuskaitomi 
milijonai žmonių, kurių labai 
daug jau per daug metų jomis 
gyvena.

, —o—
ALabai kvailas klausimas: 

Kas pavaduos Staliną? Nie-’- 
g^as nepavaduos. Niekas ne
dali pavaduoti. Niekas nega- 

Įėjo pavaduoti* Markso, arba 
Lenino, arba Jeffersono, arba 
Lincolno, arba Roosevelto. 
Kiekvieno žmogaus gyveni
mas yra tiktai jo gyvenimas.

(Tąsa 4-tam puslap.)

pareiškė: taika yra vyriausias 
Sovietu Sąjungos siekimas

Sovietų valstybe apsigin s, jei kas drįstų užpulti
• Maskva. — Sovietų Są

jungos premjeras- Georgas 
Malenkovas, laidojant Sta
liną kovo 9 d., kalbėjo:

—Mūsų partija, Sovietų 
žmonės, visa žmonija nu
kentėjo skaudžiausią, ne
atitaisoma nuostoli. Užsi
baigė garbingasis gyveni
mo kelias mūsų mokytojo 
ir vadovo, didžiausio žmo
nijos genijaus — Juozo Vis- 
sarionovičiaus Stalino.

Stalino vardas v ra bega
liniai brangus Sovietų žmo
nėms ir plačiausioms žmo
nių masėms ištisame pa
saulyje. Jo darbai amžinai 
gyvens.

Stalinas paaukojo savo 
gyvenimą visiems darbo 
žmonėms laisvinti nuo iš
naudotojų jungo, žmonijai 
išvaduoti nuo naikinančiųjų 
karų, idėjai kovos už laisvą 
ir laimingą darbo žmogui 
gyvenimą ant žemės.

Draugas Stalinas, didysis 
mūsų gadynės mąstytojas,

Kinijos vadovai 
pabrėžia vienybę 
su Sovietų Sąjunga

Peking.—Kinijos liaudies 
valdžia paskelbė visoj šalyj 
gedulą dėl Stalino mirties. 
Jo laidotuvių dienoje buvo 
penkioms minutėms sustab
dyta visi darbai fabrikuose, 
kasyklose ir visi važiavimai 
traukiniais, automobiliais, 
paprastais vežimais ir lai
vais. Įsakyta visoms fabri
kų dūdoms švilpti.

Masiniuose susirinkimuo
se valdininkai pabrėžė ne
paklibinamą Kinijos vieny
bę su Sovietų Sąjunga.

Vyriausias kinų komunis
tų vadovas Mao Tse-tung 
įtalpino visuose Kinijos 
laikraščiuose savo straipsnį 
“Didžiausias D r a u g i š kū
mas” su Sovietų Sąjunga. 
Giliai gerbdamas Stalino 
nuopelnus, jis pareiškė ir 
pilną pasitikėjimą naujajai 
Sovietų vadovybei. «

McCarthy rėkia prieš 
laivų biznį su Kinija

Washington. — Ragan- 
gaudis republikonas sena
torius McCarthy rėkė tyri- 
nėjančiame Senato komite
te, kad amerikinės kompa
nijos pardavė “ant mor- 
gičių’i 96 laivus svetimiems 
kraštams, o tie laivai biz
niauja su Kinijos Liaudies 
Respublika, gabendami jai 
reikalingus dalykus. ’

Pasak McCarthy’o, ame
rikinės kompanijos davė tų 
laivų pirkėjams 25 milijo
nus dolerių morgičių.

kūrybiniai išvystė marksiz
mo ir leninizmo mokslą 
naujose istorinėse sąlygo 
se.

Lenino ir Stalino vado
vaujami, sovietiniai žmonėš 
įvykdė didžiausią žmonijos 
istorijoj revoliuciją, pada
rė galą kapitalizmo reži
mui mūsų šalyje ir įžengė i 
naują kelią, socializmo ke
lią.

Tęsdamas Lenino darbą 
ir nuolat išvystydamas Le
nino mokymą,—nušviečian
tį kelią mūsų partijai ir So
vietų valstybei, — draugas 
Stalinas atvedė mūsų šalį į 
pasauliniai - istorinį socia
lizmo laimėjimą, kur pirmą 
sykį žmonijos visuomenės 
gyvavime tapo panaikintas 
vieno žmogaus išnaudoji
mas kito žmogaus. -Leni
nas ir Stalinas sukūrė pir
mutinę pasaulyje darbinin
kų ir valstiečių valstybę.

Draugas Stalinas < nenu
ilstamai darbavosi, stiprin
damas sovietinę valstybę. 
Ir tai yra Šventoji mūsų 
pareiga vis neatlaidžiai sti
printi didžiąją savo socia
listinę- valstybę, taikos ir 
tautų saugumo tvirtovę.

Tautų draugas
Su Stalino vardu susijęs 

išsprendimas vieno iš pai
niausiųjų istorijoj klausi
mu. būtent, tautų klausimo.

Didžiausias tautinio klau
simo teoretikas, draugas 
Stalinas dar pirmą kartą 
istorijoje pasiekė to, jog 
tapo panaikinti tautiniai 
susidūrimai šioje milžiniš
koje, iš daugelio tautų su
sidedančioje valstybėje.

Draugui Stalinui vado
vaujant, mūsų partija su
telkė visas Sovietų Sąjun
gos tautybes į vieną bro
liškąją šeimą ir vis stiprina 
tautų draugiškumą; tuo 
būdu nugalėjo ekonominį ir 
kultūrinį žmonių atsitiki
ma. V . ,

Pasiruošimas atmušti 
užpuolikus

Mes nebijome jokių vi
dujinių ar išorinių priešų. 
Tiesioginėje Stalino vado
vybėje buvo sukurta ir su
stiprinta Sovietų armija.

Generalissimui Stalinui 
vadovaujant, Sovietų armi
ja laimėjo istorinę pergalę 
Antrajame pasaul i n i a m ę 
kare ir išgelbėjo Europos ir 
Azijos tautas nuo fašisti
nės vergovės pavojaus. 
Šventoji mūsų pareiga yra 
visais galimais būdais sti
printi Sovietų ginkluotų jė
gų galybę. Mes turime lai
kyti jas paruoštas kovai, 
kad galėtume triuškinan
čiai atmušti bet kokį už
puolimą iš priešų pusės.

šalies pramane ir ūkis
Per neatlaidų draugo 

Stalino darbą ir pagal iš

dirbtus su jūom planus, mū
sų partija pavertė buvusią
ją atsilikusią šalį į galingą 
pramonės ir kolektyvinių 
ūkių valstybę ir sukūrė 
naują santvarką, kur nėra 
jokios krizės ir jokio ne
darbo.

Mes privalome visomis 
pastangomis išvystyti ko
lektyvinių ūkių sistemą ir 
vis stiprinti darbininkų kla
sės ir kolektyvinių valstie
čių sąjungą.
Būkles gerinimas žmonėms

Vidujiniuose reikaluose 
vyriausias mūsų uždavinys 
yra. be paliovos stengtis ir 
toliau gerinti medžiaginę 
būklę darbininkams, kolek
tyviniams ūkininkams, in
teligentijai ir visiems So
vietų žmonėms. Tai yra 
mūsų partijos ir valdžios 
įstatymas — be paliovos 
darbuotis žmonių labui, di
džiausiam pate n k i n i m u i 
medžiaginių ir kultūrinių 
jų reikalų. :

Leninas ir Stalinas sukū
rė ir užgrūdino mūsų parti
ją kaip didžiąja jėgą per
taisymams daryti visuome
nėje. Draugas Stalinas per 
visą savo amžių mus mokė, 
jog nėra nieko aukštesnio, 
kaip Komunistų Partijos 
nario vardas.

Partijos vienybe*
• Atkaklioje kovoje prieš 
priešus, draugas Stalinas 
gynė sąlydžią mūsų parti
jos eilių vienybę. Mūsų par
tijos stiprybė ir nenugali
moji jėga yra jos vienybė
je, gludžiame jos gretų su
jungime, pasiryžumų ir 
veiksmų vienybėje. Mūsų 
partijos stiprybė ir neįvei
kiamoji galybė glūdi arti
muose jos ryšiuose su ma
sėmis žmonių. Partijos ir 
žmonių vienybė rymo ant 
nuolatinio partijos tarnavi
mo jų reikalams. Mes tu
rime branginti partijinę 
vienybę kaip savo akies lė
liukę.

Taikos frontas .
Stalino vadovybėje tapo 

įsteigta galinga taikos, de- 
mokratijos ir socializmo 
stovykla. Toje stovykloje, 
glūdžioje broliškoje vieny
bėje su Sovietų žmonėmis, 
maršuoja didžioji kinų tau
ta, broliškosios tautos — 
Lenkijos, Čechoslovakijos, 
Bulgarijos, Vengrijos, Ru
munijos, Albanijos, (ryti
nės) Demokratinės Vokie
čių Respublikos ir Mongo
lijos Liaudies Respublikos.

Korėja ir Vietnamas
Didvyriškiej i Korėjos 

žmonės (liaudininkai) per 
atkaklias kautynes gina sa
vo tėvynės nepriklausomy
bę. Vietnamo žmonės ve
da drąsią kovą už savo tau

tos laisvę ir nepriklauso
mybę. Mūsų šventoji parei
ga yra sustiprinti vienybės 
ir draugiškumo ryšius su 
tomis demokratinio bloko 
tautomis.

Visų kraštų žmones žino 
draugą Staliną kaip taikos 
simbolį. Stalinas naudojo 
didžiausią savo genijaus jė
gą tam, kad išlaikytų taiką 
visų šalių žmonėms.
Tarptautinis

bendradarbiavimas
Sovietų Sąjunga neatlai

džiai kovojo ir kovoja už 
taikos išlaikymo politiką, 
prieš naujo karo ruošimo 
politiką, už tarptautinį ben
dradarbiavimą ir verslo ry
šių išvystymą su visomis 
šalimis. Sovietų Sąjunga 
vadovaujasi Lenino - Sta
lino taisvkle, — kad galė
tų dar ilgai sykiu gyvuoti 
ir ramiai lenktyniuoti dvi 
skirtingos Santvarkos, ka
pitalistinė ir socialistinė.

Vyriausias siekimas— 
taika

Mes esame tikrieji žmo
nių tarnai, o žmonės nori 
taikos ir nekenčia karo. Lai 
įvyksta tasai šventas mums 
visiems troškimas — sulai
kyti nuo kraujo liejimo mi
lijonams žmonių ir užti
krinti 'jiems laimingo gyve
nimo kūrimą.

Užsieninės politikos sri
tyje vyriausias mūsų rūpes
tis yra neleisti naujam ka
rui įvykti, bet gyventi tai
koje su visomis šalimis.

Valdžios turi ištikimai 
tarnauti savo žmonėms, o 
žmonės trokšta taikos ir 
prakeikia karą. Taigi kri
minalinės būtų tokios val
džios, kurios įveltų savo 
tautas į naują kruviną žu- 
dynę.

Komunistų Partija ir So
vietų vyriausybė pabrėžia, 
jog taikos politika tarp 
valstybių yra vienintele tei
singa politika, kuri sutinka 
su visų tautų reikalais.

Draugai! t Kad netekome 
didžiojo mūsų vado ir mo
kytojo Stalino, tatai uždeda 
visiems Sovietų žmonėms 
pareigą — padauginti savo 
pastangas, kad galėtume 
įkūnyti didinguosius užda
vinius komunistinės visuo
menės kūrime ir pajėgume 
apginti socialistinę savo tė
vynę.

Mes turime visa, ko rei
kia pilnam komunistinės 
visuomenės sukūrimui. Jo
kia pasaulyje jėga negali 
sulaikyti sovietinės visuo
menės žengimą linkui ko
munizmo.

Atsisveikiname tave, mū
sų mokytojau ir vadove, 
brangusis mūsų drauge 
Stalinai! .

Pirmyn kelionėje į visuo
tiną didžiosios Lenino ir 
Stalino idėjos pergalę!

Maskva, kovo 9.—Prieš 
oat laidojant Staliną, vis
kas nutilo milžiniškoje Rau
donojoje Aikštėje, nors bu
vo susibūrę šimtai tūkstan
čių žmonių. Baigiantis dvy
liktai valandai, prabilo ga
lingi daugybės varpų gaus
mai Kremliaus S p a s s k o 
bokšte ir patrankų salvių 
trenksmai.

Premjeras Malenkovas, 
užsienio reikalų ministras 
Molotovas ir kiti senieji 
Stalino draugai lėtai-pagar- 
biai paėmė karstą su Stali
no kūnu nuo pastolio arti 
Lenino Mauzolėjaus, įnešė 
vidun ir padėjo greta Le
nino karsto.

Čia buvo ir 14. Sovietų 
Sąjungos maršalų: Bulga
ninas ,Timošenko, Vorošilo- 
vas, Žukovas, Budionny ir 
kiti.

Visų pirm Stalino karstą 
iš Piliorių Salės išnešė So
vietų premjeras Malenko
vas, Čou En-lai, Kinijos 
Liaudies Respublikos prem
jeras ir užsienio reikalų 
ministras, ir kiti. Tada 
karstas buvo padėtas ant 
patrankos ratų, užkinkytų

■ 4  ---------------------------------*  

Rytiniai vokiečiai 
masiniai minėjo 
Stalino laidotuves

Berlin. — Stalino laido- 
tuvių dienoje šimtai tūks
tančių vokiečių rytiniame 
Berlyno ruožte gedulingai 
maršavo gatvėmis minėda
mi Stalino laidotuves kovo 
9 d. Visi fabrikai, gatve- 
kariai ir autobusai buvo 
sustabdyti per 5 minutes.

Maršavime dalyvavo vo
kiečių Laisvojo Jaunimo 
organizacija, rytinės De
mokratinės Vokiečių Res
publikos kariuomenė ir kt.

Vakarinėje Berlyno daly
je žmonės taip pat mėgino 
maršuoti Stalino pagarbai, 
bet policija išblaškė juos. 
(Vakarinis miesto ruožtas 
užimtas anglų, amerikonų 
ir francūzų.)

Roma. — Milijonai Itali
jos darbininkų per 24 mi
nutes sustabdė darbus fa
brikuose ir kitose įmonėse, 
kuomet Stalinas buvo laido
jamas.

Nanticoke, Pa.
Kovo 9 d. mirė Kastan

tas Navašinskas. Laidotu
vės įvyk kovo 11 d., po
piet, Laisvės kapinėse.

Buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas per daugelį me
tų. Šią žinią pranešė E. 
Perluke.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
kirtę dar 3 Amerikos lėk
tuvus.

ORAS.— šiltoka ir gal 
bus lietaus.

keturiomis poromis juodų 
arklių. Taip kūnas ir at
vežtas iki pastolio ties Le
nino Mauzolėjum.

Tarp lydėjusiųjų kūną 
buvo vadovai liaudiškai - 
demokratinių šalių, įvairių 
tautų komunistų delegatai 
ir oficialiai atstovai Angli
jos, Amerikos ir kitų va
karinių valstybių.

750 instrumentu orkes
tras grojo liūdnas Šopene 
ir Glinkos melodijas.

Laidotuvių .minutei atė
jus, viskas nutilo, iki pasi
girdo griaustiniški patran
kų trenksmai, varpų gaus- . 
mai ir visų fabrikų švilpy
nės vienu kartu. Patran
kos iššovė 30 salvių.

Raudojo daugybė vyrų, 
moterų ir vaiku.

Pirm* sakant laidotuvių 
kalbas, ant mauzolėjaus už
lipo. laiptais Malenkovas 
sykiu su Kinijos premjeru 
Čou En-lai, Molotovas, Be
ria (vidaus reikalų minis
tras) ir kiti.

Kalbėjo Malenkovas, Be
ria ir Molotovas. (Malen- 
kovo kalba plačiai paduo
dama šiame puslapyje.)

Beria pareiškė: “Mūsų 
partija yra nepajudinamai 
tvirta... tegul niekas ne
mano, kad priešai galėtų 
mus sumušti.”

Molotovas sakė: “Mūsų 
sovietinė valstybė neturi 
jokių užpuolimo tikslų... 
Užsieninė mūsų politika yra 
taikos gynimas tarp tautų.”

Prisimindamas savo 
draugavimą su Stalinu, Mo
lotovas susigraudino ir ap
siverkė.

Van Fleet reikalauja 
daugiau armijos ir 
ginklų karui Korėjoj

Washington. —- Genero
las James Van Fleet, buvęs 
Korėjos fronto komandie- 
rius, pasakojo kariniam Se
nato komitetui, kad jeigu 
jis būtų gavęs užtenkamai 
kareivių, ginklų ir amuni
cijos, tai “būtų jau sumu
šęs” šiaurinės Korėjos liau
dininkus bei kinus/

Van Fleet pamiršo, jog 
tik pirm keleto dienų pats 
tvirtino, kad jau dabar 
amerikonai Korėjoje turi 
j vali as kareivių ir amuni
cijos pradėti visuotiną ofen- 
syvą ir . laimėti pilną per
galę. 1

Dabar gi jis skundėsi se
natoriams, kad “visko” 
trūkstą.

Apsigynimo sekretorius 
Wilsonas parodė, kad ame
rikonai Korėjoje kupinai 
turi ginklų, amunicijos ir 
visų kitu reikmenų.* * * «.

Washington. — Ateinan
čiuose kariniuose pratimuo
se Nevados valstijos dyku
moje bus mėginama šaudy
ti ir atominiais sviediniais 
iš patrankų.
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K( 1LEKTYVŪ VADOVYBE
TUOJAU 1’0 TO, kai Stalinas sunkiai susirgo ir 

neatrodė, kad jis pasveiks, komercinės mūsų krašto 
spaudos rašeivos pradėjo spekuliuoti apie tai, kas da
bar bus. kur link Tarybų Sąjunga kryps.

Stalinas, girdi, sulaikė “karštuolius” nuo pradėjimo 
karo, tai dabar, kai jis negalės būti prie valstybės vai
ro, tie “karštuoliai” galį “netikėtų dalykų atlikti.” Tuos 
rašeivas vargino ypatingai Tarybų Sąjungos užsieninė 
politika. '

Mes tuojau sakėme, jog Tarybų Sąjungos tiek na
minė, tiek užsieninė politika nebus kitokia, kokia buvo 
Stalinui stovint prie valstybės vairo. Mes sakėme, jog 
Tarybų Sąjungos užsieninė politika buvo ir bus taikos 
politika.

Tai dabar patvirtino kalbėtojai, artimieji Stalino 
bendradarbiai, kalbėję jo laidotuvėse. Jie .pabrėžtinai 
sakė, jog Tarybų Sąjunga nori taikos ir kovos už jos 
išlaikymą, kaip kovojo ligi šiol.

Naujoji Tarybų Sąjungos vyriausybė dės didžiausių 
pastangų taikiai statybai, dės didžiausių pastangų kraš
tui tvirtinti ir taikai pasaulyje išlaikyti.

NAUJOJI TARYBŲ SĄJUNGOS VYRIAUSYBĖ, 
kuri laukia užgyrimo iš parlamento (aukščiausiojo so
vieto), susirinksiančio į sesiją kovo 14 dieną, yra ko
lektyvinė krašto vadovybė. Ją sudaro rinktiniausi 
asmenys, buvusieji artimiausi Stalino bendradarbiai.

Premjero pareigoms eiti pasiūlytas vienas jauniau
siųjų amžiumi vyrų,’Malenkovas, ilgametis Stalino ben
dradarbis ir veikėjas,—pilnas energijos ir ryžto vyras.

Užsienio reikalų ministru pasiūlytas Molotovas, tas 
pareigas per metų eile ėjęs pirmiau, senas komunistas 
ir Stalino bendradarbis.

Šalies prezidento vietai pasiūlytas Vorošilovas, taip
gi ilgametis Stalino bendradarbis ir įvairias pareigas 
ėjęs asmuo, senas komunistas.

Tas pats yra ir su kitais buvusiais artimaisiais Sta
lino bendradarbiais: jie paskirti, pasiūlyti parlamentui 
užgirti, į atsakingas ministerijas, i atsakingas vietas .

Kai kurios ministerijos buvo įjungtos į kitas minis
terijas, kad darbas eitų sklandžiau ir sėkmingiau.

Visa tai buvo atlikta bėgyje 24 valandų do Stalino 
mirties. Vadinasi, tiems pranašams, kurie skelbė, būk 
dabar prasidėsiančios Tarybų Sąjungos viršūnėse “peš
tynės dėl vietų,” ir vėl teko skaudžiai nusivilti .

Vakarų Vokietijoje per
nai buvo pasiūlytas “lygy
bės” įstatymas. Jis dar ne
priimtas. Bet jau kartą bu
vo skaitytas Bundestage 
(Seimo atstovų bute). Bus 
skaitomas antru ir trečiu 
kartu, kad galėtų padaryti 
įstatymu. Tų skaitymų ti
kimasi ne už ilgo.

Įstatymo pavadinimas la
bai imponuojantis:1 “Įsta
tymas apie Vyrų ir Mote
rų Lygybę Civilinių Teisių 
Srityje ir apie Atsteigimą 
Vieningo Įstatymo šeimos

! Teisių Srityje.” Kas galė- ; 
tų neužgirti! ' j

Tačiau pažangieji, unijos, Į 
socialdemokratai tam įsta
tymui priešingi. O tas jau 
rodo, kad į dalyką reikia 
pažvelgti giliau. Jog neuž
tenka pasiduoti gražaus pa
vadinimo pagundai, bet kad 
reikia pažiūrėti ir kas po 
tuo gražiu vardu randasi. 
Ir štai ko esama:

Pradžioje sako, kad pora 
savo vedybinius ir šeimos 

(reikalus privalo spręstiben- 
Į drai ir imti dėmesin vie
nas kito troškimus. (Kaip 
gražu! Kas gi eidamas ves- 

I tis to neprisiekė sau ir sa- 
i vo prisiegai?)

Toliau sako: Įvykus nno- 
I monių skirtumams pora tu
ri stengtis susitarti. Bet 
jeigu tas negalima, vyras 
turi teisę ir privalo iš
spręsti po a p s v a r s t y m o 
žmonos nuomonės.

Priedams prie uždėsimo 
kožnai šeimai vyro teisėjo, 
bandoma tuo pat įstatymu 
uždėti moterims ir finan
sinį botagą. Tokį botagą, 
koks tegali būti valdovams 
reikalingas tiktai nualinta
me ir ruošiamame nau
jam karui krašte. Bota
gas įžiūrimas sekamuose 
pasiūlymuose:

Erna Prankevičienę dailės kūrinių ir amatu šapoje
patikrina iš gintaro padarytus karielius. Lietuvos 
liaudies ištekliams didėjant, auga, klesti ir puošme
nų industrija.

VYRIAUSIU Tarybų Sąjungos politikos — naminės 
ir užsieninės—nustatytoju yra, be abejojimo, to krašto 
komunistų partijos vadovybė.

Iš tos vadovybės išplaukia visi pagrindiniai nurody
mai, kas, kaip ir kur turi būti atlikta.

Vadovybę sudaro partijos prezidijumas, kurį šiuo 
metu sudaro sekami asmenys: Malenkovas, Beria, Mo
lotovas, Vorošilovas, Chruščevas, Bulganinas. Kaganovi- 
čius, Mikojanas, Pervuchinas ir Saburovas. Alternatai: 
Švernikas, Ponomarenko, Melnikovas ir Bagirovas.

Partijos sekretoriatą, kuris vaidina didžiulę rolę, 
.sudaro: Malenkovas, Chruščevas, Suslovas, Michailovas, 
Aristovas, Ignatievas, Pospelevas ir Šatalinas.

v ši kolektyvine vadovybė, ne koks vienas asmuo, nu
statys tarybinių tautų žmonėms politines gaires, pagal 
kurias jie dirbs, Stalinui mirus.

■ B ' \

PER PASTARUOSIUS keleris metus “Vakarų pa
saulis” mėgo daug kalbėti apie Stalino ligas ir prana
šauti Stalino busimąją mirtį.

Įvairūs “specialistai” Stalino mirties laukė dieną 
ir naktį. Jie taip samprotavo: Stalinas mirs—pakriks 
Tarybų Sąjunga, jos nebus. O tuomet? Tuomet jiems 
bus didžiausia laime.

Netikėta, staigi liga Staliną, kaip ir daugelį kitų 
žmonių (kaip ir mūsų gerbiamą prezidentą* Rooseveltą), 
pagaliau užgulė ir išrovė iš gyvųjų tarpo.

Stalino mirtis, kaip mes rašėme,—smūgis, didelis 
smūgis ne tik darbininkų klcsei, o ir visai progresyviajai 
žmonijai.

Na, ir kas?
Vienas pačių atkakliausių Stalino bjauriotojų, Pi

jus Grigaitis, savo redaguojamame laikraštyje rašo, jog, 
girdi, “Stalino mirtis užklupo Rusijos valdovų ‘kliką’ 
nepasiruošusią... šis momentas būtų labai patogus lais
vajam pasauliui, jei jisai turėtų aiškų veikimo planą. 
Bet jisai yra užkluptas taip pat nepasiruošęs...” (N- 
nos š. m. kovo 7 d.)

“Rusijos valdovai,” taigi netikėjo, kad Stalinas taip 
staiga mirs ir buvo tam neprisiruošę, bet “laisvasis pa
saulis,” kuris Stalino mirties taip nekantriai laukė, skai
tė jo gyvenimo dienas ir minutes, taipgi buvo nepasiruo-

Kokį “veikimo planą” “laisvasis pasaulis” galėjo, Sta
linui mirus, turėti, P. Grigaitis nepasako. Bet matyt, jis
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norėjo, kad “laisvasis pasaulis” būtų turėjęs paruoštas 
armijas žygiavimui į Tarybų Sąjungą tuojau, kai Sta
linas mirs.

Na, tai “laisvasis pasaulis,” pagal Grigaičio išmintį, 
pražiopsojo progą...

Šitaip samprotauja žmonės, kurie vadovaujasi ne svei
ku sensti, o savo piktais norais.

Sveikas galvojimas sako: kolektyvinė Tarybų Sąjun
gos vadovybė ves kraštą tuo pačiu keliu, kuriuo jis ėjo, 
kai Stalinas buvo gyvas.

/ Žmona, privalo eiti iš na
mų uždarbiauti svetur, jei 
vyro uždarbio neužtenka 
pragyventi.

Nuotikyje ištuokos, žmo
na turį išlaikyti vyrą, jei
gu jis pats negali išsilaiky
ti ir jeigu ji pati buvo kalti
ninke divorso, ar jeigu abu 
buvo lygiai kalti.

Po to, kas pasakyta įsta
tyme apie vyro “teisėtumą 
ir privalumą” išspręsti vi
sus1 šeimos rėikaįus/ galima 
spėlioti, kad daug moterų 
tąptų . kaltomis dėj divorso.

Įstatymą užgiria, ragina 
jį priimti Vakarų Vokieti
jos katalikai vyskupai. Jie 
užgyrimą pasiuntė Bundes- 
tagui pasirašytu laišku. Sa
vo nuomonei apie vyrų 
viršžmogiškumą pastiprinti 
jie mini 1930 metų gruodžio 
31 dieną popiežiaus pa
skelbtą Encikliką. Toje En
ciklikoje p o p i e ž i u s savo 
dvasiškiams įsakė visur 
skelbti, kad “vedybinis gy
venimas ir šeima negalimi 
be autoriteto vyro ir tėvo.” 
Hitlerininkai tą vykdė. Pa
sėka žinoma. '

Tikrai įdomia “demokra
tiją” Vakarų Vokietijoje 
vykdo mūsų doleriais ten 
palaikoma valdžia. A,

iš Laiškų Redakcijai
Linkėjimai iš Floridos 
nuo vajininkės
• ■ • r r ■ - ' i

Gerbianįąs diįaujge' j A. 'Bim
ba !

Leidžiu (atostogas Floridoje. 
•Jau virš mėnuo kai esu Mia
mi. Turėjau progos aplankyti 
buvusio prez. Trumano Key 
West. Jau greitai grįšiu į De
troitą. ' • •.

Labų dienų visiems laisvie- 
čiams.

Draugiškai,
Verutė Smalstienė.

Jau yra žinoma, kaip ap
gailėtinai kartais nueina 
turtas, arba 1 kaip sulaužo
ma valia tų, kurie mirdami 
palieka savo turto paskyri
mą nepastiprintą geru tes
tamentu (Will). Tačiau 
esama ir tokių nuotikių, 
kur net testamentas apver
čiamas ragožiumi, jeigu 
palikta gerokai turto.

Aky regyje tokių įvykių, 
atrodo, kad užtikrintas pa
likimo turtas pageidauja
moms įstaigoms ar asme
nims yra tas,’ kurį įteikia
me patys dar gyvi būdami 
sykiu su atitinkamu raštiš
ku pažymiu. To nepada
rius, atsiranda visokių to 
turto “gelbėtojų.” Kaip kar
tais gali atsitikti, rodo čia 
suglaustai pa duodamoji 
Mrs. Satterlee palikimo by
la.

Mrs. Eleanor Morgan 
Satterlee, milijonieriaus 
anūkė, mirė pradžioje 1951 
metų. Jos paliktas testa
mentas, greta kitų pasky
rų, rodė paskyrimą $200,- 
000 jos advokatui Rosen
blatt.

Žinovai sako, kad nėr ad- 
vbkatą jį norėjo tuos pini
gus palikti savo daktarui 
Hoffmann, kurį jinai my
lėjo. Bet kad jis buvo ve
dęs, savo prielankumo jam 
viešai parodyti nedrįso ir 
negalėjo. Pagaliau, nepri
imta. yra savo daktarui pa
likimus- skirti, -nes tai dar 
galėtų būti ir įtartina.

Ar ištiesti tie advokatas 
ir daktaras buvo svarbiais 
asmenimis jos gyvenime, 
svarbesniais už gimines, 
kad jiems linkėjo, jiems pa
tikėjo savo turtą? O gal 
tik nekentė giminių ir tai 
padarė vengdama juos ap
dovanoti? Gal, pagaliau, 
kas nors ištikro pavartojo 
neteisingas gudrybes gauti 
jos turto užrašą? To mes 
niekad nesužinosime. Mums 
tas netaip ir svarbu. Svar
biausia tiktai pažvelgti į 
testamentų galią, kada jie 
patenka į teismų rankas. Ir 
parodyti, kokiais keliais 
kartais gali ėiti giminės. 
Kokių esama giminių.

Šiuo tavpu gerai žinoma 
tas, kad Mrs. Satterlee tes
tamentas rodo prielankumą 
jos advokatui, jam skiria 
turtą. Tačiau jai mirus, 
testamentą užprot e s t a v o 
jos sesuo. Sesers liudytojų 
parodymuose buvo sakoma, 
kad Mrs. Satterlee buvusi 
“nelabai protinga.” Kad ji 
gal buvusi ir visai nesveika 
protiniai (ji mirė būdama 
46 metų amžiaus, vėžiu. 
Vėžio ligonių daugelis mirš
ta su pilna sąmone. Jos 
testamentas buvo darytas 
virš penkiais mėnesiais 
pirm jos mirties).

Priedams dar buvo sako
ma, kad “vargiai būtų nor
malu, ar natūralu, kad 
Mrs. Satterlee būtų palikti; 
si didesnę dalį savo turto 
svetimam, neseniai pažįsta
mam. asmeniui.”

Apie tą “trumpą pažintį” 
galima priminti tiek, kad 
advokatas Rosenblatt vedė 
jos divorso bylą pradžioje 
1948 metų ir buvęs jai pa
žįstamas jau pirm to. O 
testamentas buvo rašytas 
1950 metų lapkričio 3-čią.

Teisėjai priėmė mirusio
sios giminių nuomonę. Jie 
testamentą, panaikino, sa
kydami, kad Mrs. Satterlee 
padėtis buvusi “žemiau 
normališkos fiziniai ir pro
tiniai.” Jos 'turtas dabar 
teks 'ne tiems, kuriems pa
skyrimą rodė jos testamen
tas. Už tą turtą varžysis 
tie, kurie jos vardą ištem

pė į teismą, kad ten būtų 
paskelbta buvus mažapro- 
te.

Stambių palikimų bylas 
yra labai lengva užvesti. 
Tik pasakyk advokatams, 
kad yra palikta daug^piui- 
gų. Atsiras daug norinčių 
bylą pradėti ir dar ilgiau 
ją tęsti. Advokato darbą 
nesuskaitvsi valan domis. 
Jis paduoda pareiškimą tei
sėjui, kiek jo darbas kai
nuoja. Teisėjas paskiria 
jam atmokestį iš to paliki
mo pagal savo nuožiūrą. 
Tad palikimų bylos ne kar
tą pasibaigia tiktai tada, 
kada advokatai baigia iš
imti visus to palikimo pini
gus.

“Laimėjusieji” bylą ne l 
kartą vėliau gailisi, kad ne
paklausė mirusiojo valios. 
Mirusįjį, o kartu ir vienas 
kitą žemino. Suardė vie
nas su kitu draugingumą, 
o kartais ir giminystę. Ta
rėsi gausią už tai kalną tur
to, o gauna tiktai po teis
mus išvailkiotą kiaurą maš- 
na. 1 v

Tai ir gerai tokiems, ku
ine dėl dolerio net savo mi
rusius gimines ar draugus 
žemina. T-a.

Nepriimti ligoninėn 
kūdikiai mirė

New Yorke dvi negrų 
šeimos vasario 14-tą nete
ko savo kūdikių. Tai įvy
ko dieną po to, kai tos šei- | 
mos buvo maldavusios; 
Fordham ligoninės priimti 
tuos kūdikius kaipo pavo
jingai sergančius .

Kai tie kūdikiai mirė. ir 
apie tai buvo pranešta ligo
ninių komisijonieriui dak
tarui Kogel, jis pasakė, jog 
tai “nepaprastas priepuo
lis.” Tačiau apylinkės gy
ventojai tuo atsakymu ne
pasitenkinę. Jie sako, jog 
tie kūdikiai nužudyti per 
diskriminaciją.

Vienos šeimos, McAdams, 
kūdikis buvo 4 mėnesių, 
kitos, Williams, 15 mėne
siu.

Apylinkės gyventojai sako, 
kad šie kūdikiai nėra pir
mieji taip numarinti dėl ne- 
įsileidimo į ligoninę. Jie 
atmena, kad praėjusių me
tų gruodžio 5-tą mirė Bal
ia r dų kūdikis, kuris buvo 
nepriimtas ligoninėn diena 
pirmiau. Ir kad šių metų 
sausio 6-tą mirė trijų vai
kučių motina Mrs. Giraud. 
Jai buvo pasakyta, jog ga
linti apsieiti be ligoninės. 
Kada antru kartu nuvežė 
ligoninėn, pagaliau ją pri
ėmė . Bet\įi ne už ilgo mi- 
rė- . . • . L i

Gyventojai yra pasiryžę 
tą bereikalingą žmonių ma
rinimą sustabdvti. Jie trei- 
kalauja padėtį ištirti, kal
tininkus nubausti ir ' tas 
mirtingas sąlygas prašaliu- į 
ti. Kaip? • i

Jeigu ligoninės nori ati
tikti savo vardui, jos turi j 
būti pasiruošusios priimti i 
ir gydyti kiekvieną reika
lingą pagalbos tada, kada 
reikia. Ligoninių vedėjai Į 
dažnai teisinasi nebuvimu ' 
tam ištekliaus. Tačiau la-! 
bai retai kur šiandien ran
dame tokius ’ligoninių ve- i 
dėjus ’kurie stotų prieša
kyje kovų už daugiau pa-1 
skyrų ligoninėms. O jie, 
kaipo vadai toje srityje, tu
rėtų kovoti už liaudies svei
katą.

Retai kur matome ligo
ninių vedėjus, valdininkus 
pasisakant už taiką, nors 
jie gerai žino, kad mūsų ša

lis savo ligoniams turėtų 
pakankamai ligoninių ir 
gydytojų, jeigu būtų sity 
stabdytas karas. Daugu
ma jų ramiai sau sėdi šil
toje gūštoje. O už belaiki- 
nes piliečių mirtis atsako
mybę bando suversti “die
vui” ar “nepaprastiems 
priepuoliams.” T-a.

Moksliškai, greitai kenuo- 
tos daržovės ir vaisiai daž
niausia turi daugiau mais^ 
tinės vertybės už tariamuo
sius “šviežius.” Taip yra 
dėl to, kad į kenuotuves 
produktus paprastai priima 
tiktai tą dieną skintus. O 
į miestus ant stalo paten
ka už savaitės ar daugiau 
po mįskynimo iš daržo ar 
sodo.,

šeiminTnkėms
TRADICINIS “CLAM 

CHOWDER”
Visokių yra receptų klem- 

sų sriubai-šutiniui, kaip ir 
viskam, šis, sakoma, esąsd 
vienu tų pamatinių, kurie' 
ir pasenę vis tebėra nauji.

Ketvirtadalis svaro sūdy
tu lašiniuku

2 vidutiniai svogūnai 
kvorta ir pusė šviežių 

klemsų sunkos
2 vidutinės bulvės
pusė kvortos šviežių 

klemsų
pusė puskvortės pieno 
pusė puskvortės grieti

nės.
6 uncijos sviesto 
druskos, p i p i r ų pagal 

skonį.
Smulkiai supiaustyk ir 

pašutink lašiniukus (salt 
pork). Dadėk sukapotus 
svogūnus. Pašutink dar 
penketą minučių. Supilk 
klemsų skystį. Sudėk nedi- , 
deliais ketvirtainiukais su^ 
pjaustytas bulves ir pavirk 
20 minučių. Sudėk sukapo
tus klemsus ir pavirk dar 5 
minutes. Tuomet supilk 
pieną ir grietinę, užkaitink 
iki atvirimo. Paskiausia 
sudek sviestą, druską, pi
pirus ir duok ant stalo.

Toks maistingas, turtin
gas klemsais ir kitkuo šuti
nys būdavo verdamas vi
sur, kai jis buvo veik vie
natiniu patiekalu tam vie
nam valgiui. Dabar var
giai kur tokį turtingą, už
tiksi/ nebent pas mamą, 
šventėmis. X.

Today’s Pattern

Pattern 9271: Misses' Sizes IT. 
14. 16. 18, 20; 40. Size 16 takes 
3% yards 39-inch fabric

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

/



LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
; CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis Lietuvių Kultūrinis Centras gavo 
finansinės paramos nuo sekamų rėmėjų:

Felix Malkaitis, Clinton, N. J., pridavė $500 
paskolos ir $50 kitiems reikalams, viso $550.00

P. ir N. Varaška, Brooklyn, N. Y., aukojo
M. Yakštienc, Woodhaven, N. Y................
Vincas Kartonas, Maspeth, N. Y................
J. ir K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y.
Rėmėja, Richmond Hill, N. Y. .. ................
Už šią gražią paramą širdingai ačiū Lietuvių Kul

tūros Centro rėmėjams. Ypač d. Malkaičiui ačiū už 
$500 paskolą, nes su ta paskola dabar turime atmokėti 
vienam skolintojui $500.-

Tikimės ir daugiau finansinės paramos.
Visais šios įstaigos reikalais reikia rašyti sekamai: 

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y. LNB VALDYBA

17.00
10.00

5.00
4.00
4.00

I Miami, Fla. Parvežtas prisi
pažino, kad jis yra apsukęs 
praėjusio karo veteranus ant 
100,000 dolerių.

Tai vis pasėka neklausymo 
tų, kurie turi patyrimo ir apie 
tokius dalykus nusimano. Ką 
gi dabar tie žmonės gaus iš 
to apgaviko, kad jis dabar 
nieko neturi.

-----o—
Kaip ten nebūtų, bet ir mū

sų sandariečiai turėjo progą 
savo vardus įdėti į vietos ang
lišką laikraštį. Mat, buvo su
rengta diena prakeikimui Sta
lino ir Lietuvos.

Man atrodo, jog tai nege
rai. Kam keikti? Juk daug 
geriau vietoje to, pasielgti 
taip, kaip buvo pasielgta su 
Griniumi. Ir ko dar laukti ?

Kviečiame Dailininkus i
Rankdarbių Parodą

Dienraštis Laisve rengia rankdarbių -parodą, 
įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Balandžio 25 ir 26 April
Tai bus siuvinių, mezginių ir visokių kitokių rank
darbių ir meninių piešinių paroda. Kas tik kuomi 
galite pasirodyti meno srityje, pagal aukščiau nu
rodymo, kviečiame į parodą.
Visas pelnas nuo parodos yra skiriamas dienraš
čio Laisvės išlaikymo fondui. Nes dienraščio Lai
svės bendrovės suvažiavimas ^atsikreipė į visuome- 
nę prašydamas sukelti ,$8jOOO fondą.

So. Boston ir Montello, Mass.
Buvo pranešta, kad yra rengiamas banketas pagarbai 

Katrinos Petrikienės kovo-March 15-tą. Susižinojus su 
Montello banketo data tapo pakeista. Pasirodo, kad ir 
Montello rengia tokią pat pramogą kovo 21-mą. Taigi 
norime padaryti taip, kad tais pačiais kelionės kaštais 

’mūsų mylima viešnia aplankytų abi kolonijas.
Dabar prašome labai atydžiai įsitėmyti, kad Katrinos 

Petrikienės pagarbai pramogos įvyks sekamai:
Montello, kovo 21, bus tautiško namo kambariuose, 

pradžia 7:30 vai. vakare. Smulkmeniškiau matysite pa-;; 
skelbimuose.

So. Boston, banketas įvyks kovo 22-rą, Kliubo patal
poje, 318 Broadway, pradžia 3-čią vai. popiet, 

t

Visos plačiosios Bostono apylinkės visuomenę kvie- ’ 
čiame dalyvauti šiuose parengimuose. Pagerbkime savo 
žymiąją visuomęnininkę ir pasilinksminkime. Bus gerų 
užkandžių, meninė programa ir kitokių įdomumų..

Rengėjos,

New Haven, Conn.
Kas naujo?

Vienas jaunuolis, gyvenda
mas kitame mieste, atvažiavo 
Čia ir nusipirko namą ir pil- 
za&i pamokėjo $8,310. Ir jau 
Manė parvažiuoti ir pradėti 
gyventi. Bet ten, kur gyvena, 
darbai pagerėjo, tai sumanė

pasilikti senojoje vietoje ir 
nupirktąjį namą padėjo ant 
pardavimo. Atsirado pirkėjas. 
Bet surasta, kad namas dar 
turi morgičių, kurio jaunas 
pirkėjas nežinojo, ant 6,000 
dolerių!

Draugai sako, kad reikia 
rengtis vasaros darbams. O 
dabai’ kaip tik laikas.

Greitai turėsime pasitarimą 
kas link piknikų ir kitokių 
parengimų. Turėkime noro, 
ir viską atliksime. J. S. K.

Paroda |vyks Šeštadienį ir Sekmadienį 
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak. 
Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p

Jauni žmonės (minėtas 
jaunuolis ir žmona) kreipėsi 
į valdžią. Pardavėją surado

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —93—

Kviesdami dailininkus prašome išanksto pranešti, 
ar stojate į parodą ir kuorrii manote prisidėti. Ži
nant ką turėsime, bus lengviau suderinti visą pa
rodos v-edimą.

1 r. ------------» e-----------

(Tąsa)
— Matai, tu slėpei nuo manęs!.. Tu 

žinai... Ar aš labai sergu?
— Ne, ne, aš nenoriu, aš nežinau, aš 

nenoriu, kad tu labai sirgtum... O Mar
kai, nemirk! Jei tu mirsi, ir aš mirsiu 
su tavim!

Verkdama ji puolė jam ant kaklo. Jis 
labai susijaudino ir taip pat verkė, ne
žinodamas, ar tai dėl jos, ar dėl savęs. Į 
triukšmą atbėgo mamos ir bardamos 
S.s perskyrė. Šią valandėlę jie buvo pa- 

utę labai artimi...
i I B-et sekantį rytą Markas apsigalvojo. 

I Jis jau nebebuvo neramus ir dargi (kad 
I išblaškytų jo baimę, iš jo net buvo pasi- 
/ šaipę) jis susikrimto, pasirodęs bailiu; 
' jis dėl to pyko ant Odetos, kad savo 

kvailu nerimu privertė jį parodyti silp
numą. O paskui... (jis girdėjo ją juo
kiantis ir matė ją, trykštančią sveikata) 
jis ant jos pyko už tą jos sveikatą. Ji 
per daug jos turėjo. Jis pavydėjo jai 
ir jautėsi pažemintas.

Pasveikęs jis ilgai nepamiršo skriau
dos, išsidavęs pusseserės akyse. Jis tuo 
labiau niršo, nes tikrai buvo bijojęs. O 
ji tai matė. Praėjus susijaudinimui, 
Odetai paliko juokingai nemalonus pri
siminimas. Ji buvo jį mačiusi be šarvų, 
baimingą, mažą berniuką. Ji dėl to tik 
dar labiau jį mylėjo. Jis negalėjo jai už 
tai atleisti.

pusvalandžio jis turėjo grįžti, pabaigęs 
pamokas.

Laikas slinko vienodai, be klosto, be 
raukšlelės, neskubėdamas, lyg taip visą 
gyvenimą turėjo tęstis. Savijauta buvo 
gera, bet niekas net negalvojo džiaugtis 
ta gerove: tai buvo natūralu! Kieme, 
sienos vijokliuose, čirškėjo laimingi 
žvirbliai. Paskutinės rudens musės dūz
gė savo pasitenkinimą, šildydamos pas
kutinėmis saulėtomis dienomis savo su
stingusius sparnus.

Jos nieko neišgirdo... Nieko. Tačiau 
abi nutilo tą pačią akimirką, tarsi tra
pus siūlelis, kuris laikė pakibusią jų lai- - 
mę, būtų nutrūkęs...

Prie durų paskambino.
— Jau Markas? Ne, tai per anksti.
Paskambino, vėl pabeldė... Yra labai 

skubančių žmonių!.. Einu!..
Silvi nuėjo atidaryti, o Aneta už ke

lių žingsnių ją sekė. Prie durų kiemsar- 
gė uždususi rėkė, rankomis skėtriojo. Iš 
pradžių jos nesuprato...

— Ponia nežino... įvyko nelaimė... Ma
žoji panelė...

— Kas?
— Panelė Odeta... Ta vargšė meiliu- 

kė...

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Taipgi bus priimami ir pirkti daiktai parodui. Ku
rie negalite patys nieko pagaminti, galite nupirk
tais daiktais prisidėti prie parodos. Labai bus 
naudingos piniginės dovanos parodai. Nes rengė
jai turės daug ko dapirkti parodos suderinimui.

A*

Nauji skyriai kraštotyros 
muziejuje

BIRŽAI. — Rajono krašto
tyros muziejuje atidaryti so
cialistinės statybos ir revoliu
cinės kovos skyriai. Juose yra 
apie 190 eksponatų.

Daugelis eksponatų vaiz
duoja tarybinį gyvenimą. Juo
se parodomi įmonių, kolūkių, 
MTS pasiekimai, darbo žmo
nių gerovės ir kultūros kili
mas.

Muziejus papildomas vis 
naujais eksponatais, 1863 m. 
netoli Biržų miesto Medeikių 
kaime valstiečiai, vadovauja
mi Sierakausko, kovėsi prieš 
baudžiavą ir carizmą. Į mu
ziejų pristatomi vis nauji eks- 
pdnatai, vaizduoją valstiečių 
sukilimo metus. J. Pašluota

100 neakivaizdininkų suvažia- 
1 vo egzaminų sesijai į Lietu
vos Veterinarijos akademiją. 
Labai gerą pažymį gavo zoo
technikos fakultėto III kurso 
studentė Stasė Samulevičionė. 
Ji yra Jonavos rajono -kolū
kio “Lenino keliu” bitininkas. 
Kartu su ja akademijoje mo
kosi jos vyras VaclovasBamu- 
levičius. šį rudenį į akademi
ją stos jų sūnus, kuris dabar 
baigia vidurinę mokyklą. 
Dauguma Lietuvos Veterina
rijos akademijos neakivaizdi
ninkų — kolūkiečiai. Jų tar
pe — Kalvarijos rajono “Ta
rybų Lietuvos” kolūkio pirmi
ninkas Statulevičius, Jonavos , 
rajono kolūkio “Lenino ‘ke
liu” pirmininkas Černodolia ir ' 
kiti.

*

Markas pasveiko. Odeta žydėjo. Pra
ėjusią vasarą ji garbingai buvo priėmu
si pirmąją komuniją. (Tai įvyko tuo 

kai bažnyčia kaip Žokonda gainio
jos^ nekaltybę ir, savo didele nepasitikin
čia no&m įkvėpdama laiko orą, buvo nu
sprendusi, kad po septynerių metų ne
kaltybės jau nebėra.) Odeta manė jau 
esanti moteris ir stengėsi tokia pasiro
dyti, tramdydama savo veržlumą lyg už 
virvutės laikomą oželį; bet vienu pasi
spardymu mažasis raguotis ištrūksta iš 
rankų... Silvi buvo laiminga, reikalai se
kėsi puikiai. O Aneta, kuri savo sesers 
šeimos židinyje rado peno savo meilės 
troškimui, kurį amžius ir bandymai bu
vo apmalšinę, atrodė pasiekusi aprimu
sią zoną. Viskuo buvo galima pasitikėti.

Vieną šiltą popietį... tarp trečios ir 
* , kevirtos valandos, spalio pabaigoje... vie

ną tų spinduliuojančių dienų, kai šviesa 
be šydo, taip kaip ir belapiai medžiai, at
rodo visai nuoga, langai buvo atdari įsi
leisti rudens saulės spinduliams, kurie 
yra švelnūs ir paauksuoti lyg medus. 
Rytoj Odetos aštuonerių metų sukaktis. 
Ampta buvo pas Silvi. Kambaryje iš kie
mo pusės jos kartu žiūrinėjo ir čiupinė
ja medžiagas, šnekios ir rimtai užsiėmu
sias savo tyrinėjimu. Odeta buvo kitoje 
koridoriaus pusėje, galiniame kambary
je nuo gatvės. Smalsuolė ką tik buvo at
ėjusi pro praviras duris įkišti nosį ir 
pažiūrėti, kas čia daroma. Griežtu bal
su ją išsiuntė,pabaigti darbelį prieš ben
drą užkandį. Markas buvo licėjuje; po

— Ji iškrito...
— Iškrito!
— Ji apačioje.
Silvi sustaugė. Ji' atstūmė kiemsargę 

ir nudardėjo laiptais. Aneta norėjo bėg
ti paskui ją, bet kojos jai linko; ji turė
jo palaukti, kol jos širdis leis jai eiti. Ji 
dar tebebuvo viršuje, pasilenkusi ant 
laiptų atramos, kai nuo gatvės ją pasie
kė laukinis Silvi riksmas...

Kas atsitiko? Tur būt, Odeta, kuri 
nenoriai dirbdavo, tinginiaudama, šlais
tydamas!, buvo nuėjusi pasižiūrėti pro 
langą, ar Markas neateina, ir pasilen
kė... Vargšė mažytė nesuspėjo nė su- 1 
prasti... — Kai sverdėdama Aneta paga
liau atsidūrė gatvėje, ji pamatė susibū
rimą, Silvi kaip beprotę, o artt jos rankų ; 
mažas sugniužęs kūnelis, kojos ir galva 
nukarusi lyg paplauto avinėlio. Tamsio
ji vilna dengė sutrūkusią kaukolę; tik 
prie nosies buvo matyti truputis kraujo.; 
dar praviros akys atrodė klausiančios... 
Mirtis joms buvo atsakiusi.

Aneta būtų puolusi ant žemės šaukda
ma iš siaubo, jei Silvi laukinis įtūžimas 
nebūtų suėmęs viso pasaulio skausmo. 
Ji buvo suklupusi ant grindinio beveik 
gulomis ant vaiko, -kurį ji kilnojo, kurį * 
purtė įsiutusiai šaukdama. Ji šaukė, ji ; 
šaukė, ji įžeidinėjo... Ką? dangų, žemę... 
Ji buvo apsiputojusi iš nevilties ir nėa- ' 
pykantos...

Pirmą kartą Aneta pamatė savo se- ' 
s-ers pašėlusius jausmus, kuriuos Silvi, 
nė pati nežinodama, ’nešiojo savo pri-* 
gimties gilumoje, bet kurių panaudoji- . 
mą gyvenimas jai buvo iki šiol sutaupęs. > 
Ji juos pažino kaip‘kilusius 'iš jos pačios ; 
kraujo. .

(‘Bus daugiau’)

Worcester, Mass.
Rrelekcija apie sveikatą
EDS 57,kuopa rengia pre- 

lekcijas del žmonių sveika-, 
tos. Prelegentu bus ger-t 
biamas Dr. Antanas Aren
ta, jaunas lietuvis gydyto
jas, vidujinių ligų specialis
tas; jis sėkmingai jau pa
gydė <daugėlį sirgusių ’lietu
vių. Jis šioje prelekcijoje 
dėstys (aiškins) širdies li
gas bei atakas, vidurių bė
das, maisto nevirškinimą' 
ir <tt. Klausimus iš publikos; 
pasiryžęs atsakyti, kiek tik 
jų bus. Todėl kiekvienas' 
pasinaudokite šia pr.oga, at
eikite į prelekcįjas kovo 22 
d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.

Po įprelekcijų veikiausia 
turėsime lengvų valgių va
karienę, nes moterys žada 
tatai padaryti. Todėl nerei
kės skubintis j namus ant 
vakarienės. Tad; asmeniš
kai pasikalbėsime, kurie no
rėsime, su gydytoju Aren
ta. ■

Seniai mes beturėjom pa-; 
našų parengimą, kokis at-j 
.sibus minėtą dieną. Ne pro! 
šalį būtų .pagalvot ateinan-; 
tiems į prelekcijas, kurie 
neprigulite prie LDS, iri 
prisirašyti. Aplikacijas gau- 
.site pas organizatorę M J 
Kižienę . ar sekretores D. 
Lukienę ir O. Sarbintienę. i

LDS 57 Kp. Koresp.1

pažįsta M. žolyną: kaipo vei
kėją, visuomenininką, nuošir
dų, teisingą ir gerą žmogų.

Taigi, virš paminėta proga 
ir yra rengiamas jo pagerbi
mui banketas, šiame taip nau-- 
dingame parengime bus pa
teiktų gerų valgių ir skanių 
gėrimų. Kaina bus visiems 
lengvai prieinama.

Taigi, rengėjai kviečia vi
sus draugo M. žolyno pažįs
tamus ir draugus užsiregist
ruoti kovo 21 dieną, ir nepa
miršti ateiti į virš minėtą taip 
puikų parengimą, kuris pra
sidės 7-tą vai. vakare, po ad
resu': 15-17 Ann St., Harri
son, N. J. Komitetas.

ŽINIOS B LIETUVOS
Šadhtinė krosnis davė 
pirmąją produkciją

AKMENE. — šiomis dieno-, 
mis iš naujai pastatytos šach
tines krosnies Akmenės kalki
nėje išimta pirmoji produkci
ja. Ši krosnis yra visiškai nau
jos konstrukcijos. Pagal , jos 
autoriaus tarybinio inžinie
riaus'Antonovo projektą nau
jo tipo šachtinių krosnių sta
tyba prasidėjo visai neseniai. 
Akmenėje esanti krosnis- yra . 
antroji šalyje. Visi darbo pro
cesai čia atliekami mechaniz
mais. A. Butėnas.

Tarybi- 
tik vie
pei* šį 
nemaži

Ministrų , 
nau- < 
įmo- 

daik-

apy-

grupe; 
pasitarę'

Šilkininkyste Lietuvoje
VILNIUS. — žemes 

akademijos fitopatologijos 
katedros vyresnysis dėstyto
jas Steponas čerap.as baigė 
tyrinėti įdgmią problemą—• 
silkinirikystės ' įdiegimą tnūsų 
respublikos sąlygomis.

čerapas '.užsibrėžtą užda
vinį sprendžia nuo 1934 me
tų.

Ąžuolyne jis pasodino me
delius, iš kurių 150 prigijo ir 
aklimatizavosi
stambus laimėjimas.

Jam ateina į pagalbą mok
slo tiriamosios organizacijos 
iš Maškvos.

Miškų ūkio institutas atei
nančiais -metais jau pradės 

•sodinti šilkamedžius daigy-, 
nuošė..

ūkio

Tai buvo

Kearny-Harrison, N. J.
Banketas pagerbimui mūsų 
užsitarnavusio gero draugo 
M. Žolyno, įvyks kovo-March 
21 d., 1953 m.

Kearny-Harrison 
draugų ir draugių,
tarp savęs, sumanė ir nutarė; 
pagerbti mūsų apylinkėje! 
gerai žinomą draugą M. žo
lyną, jo 65 metų amžiaus pro
ga. Mes manom, ‘kad Newar- 
ko ir visos apylinkės lietuviai, 
ypatingai pažangiečiai, gerai

Žvėrininkystės tarybiniame 
ūkyje

VILKIJA. — Vaizdingoje 
vietoje netoli Nemuno išsidės
tė Vilkijos žvėrininkystės ta
rybinio ūkio pastatai, 
nis ūkis gyvuoja dar 
nerius metus, tačiau 
laiką čia jau atlikti
darbai' vystant naują, mūsų 
respublikoje mažai teišplitu- 
sią, ūkio'! šaką — kailinių 
žvėrelių auginimą. Kai buvo 
nutarta įsteigti žvėrininkys
tės tarybinį ūkį, čia nebuvo 
nei tam tikslui pritaikytų pa
statų, nei įrengimų, nei prity
rusių specialistų. Iš Pamask- 
vės ir Latvijos tarybinių ūkių 
buvo atvežti keli šimtai juo- 
dasidabrių lapių 
sparčiai išsivystė statybos 
darbai. Greitu laikų buvo pa-, 
statyti gyvenamieji namai,: 
šaldytuvo ir virtuvės pastatai. 
Tarp medžių apie 2 hektarų 
plote lygiomis eilėmis išsiri- 
'kiavo šimtai naujų naryų. Iš 
broliškųjų respublikų atvyko 
prityrę specialistai—zootech
nikas, selekcionierius, veteri
narijos gydytojas.

Dabar tarybinis 
d e pirmųjų savo 
metų rezultatus, 
kailinių žvėrelių 
užduotis buvo sėkmingai vir
šyta. Tarybinis ūkis davė val
stybei daugiau kaip už pusę j 
milijono rublių aukštos koky
bės juodasidabrinių lapių ir 
audinių kailiukų, šiemet tary
binis ūkis užaugins dar dau
giau brankiakailių žvėrelių. 
Prieš kurį laiką iš RTFSR ta
rybinių ūkių buvo gauta ISO 
tankiąpląukių juodsidabrinių 
lapių.
Kolūkiečiai įgyja aukštąjį 
mokslą j*

KAUNAS. — Daugiau kaip į

ir audinių, “Komunaro

ūkis suve- 
gyvavimo 

Valstybine 
auginimo

-Vietinės pramonės įmonėse
Namų apyvokos daiktų fab

rikas. Projektavimo institutas 
prie Lietuvos TSR
Tarybos pradėjo ruošti 
jos vietinės pramonės 
nės — Namų apyvokos 
tų fabriko projektą.

Iki šiol įvairius narni)
vokos daiktus gamindavo 
Katino J. Greifenbergerio var
do fabrikas ir eilė nedidelių 
įmonių bei artelių. Naujasis 
fabrikas gamins du kartus 
daugiau namų apyvokos daik
tų, negu minėtos įmonės.

čia bus gaminami kibirai, 
vonelės, santechnikos įrengi- ;• 
mai ir tt.

Plieno lydymas. Vilniaus, 
žemės ūkio ma

šinų fabrike pradėtas įsisa
vinti plieno lydymas. "Komu- 
naras” gamins atsargines da- i, 
lis traktoriams, kuliamosioms 
ir kitoms žemės ūkio maši
noms.

Emaliavimo cechas. Kauno, 
“Pirmūno” statybinių apkaus- 
tų fabrike ruošiamasi naujo < 
emaliavimo'cecho statybai, šis - 
cechas gamins emalį vietinės » 
pramonės .įmonėms.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

♦no*

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

mI

CHARLES J. ROMAN
1

f

4b

3 pus!.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Kovo-*March 11, 1953

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 

’kainomis ’būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila,, Pa
Telefonas Pęplar 4110



Gražus buvo motery 
dienos minėjimas

Kovo 8 d. Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubas buvo suruo- 
šęs tarptautinės moterų die
nos minėjimą. Liberty Audi
torijos Gym salė beveik pilną 
prisirinko publikos. Programa 
buvo įdomi, įvairi ir tam mo
mentui tinkama. 

* t

Parengimo pirmininkė K. 
Petrikienė pirmiausia pakvie
tė Rojų Mizarą, kuris atžymė
jo liūdną momentą—Tarybų 
Sąjungos premjero Stalino 
mirtį. Visi dalyviai sustojo 
vienai minutei atiduoti Stali
nui paskutinę pagarbą.

Mūsų dainininkė Kazokytė 
tam momentui sudainavo Sta
lino mėgiamą dainelę, o mote
rų kvartetas—Kazokytė, Mi
zerienė, Pužauskaitė ir Bra
zauskienė — liūdnai ir dra- 
matingai sudainavo ‘Never
kit pas kapą.”

Vėliau tęsėsi moterų dienos 
minėjimo programa, kurią 
išpildė Kazokytė ir minėtas 
kvartetas. Tai buvo graži, 
maloni programa.

Svarbiausią kalbą pasakė 
Dr. Clementina _ Paolone. Ji 
plačiai kalbėjo apie tai, kaip 
Jungtinių Valstijų valdovai 
ruošia žmones naujam pasau
liniam karui ir kaip tuo pačiu 
metu taikos judėjimas dar
buojasi tarp Amerikos žmo
nių. Jos prakalba padarė di
delį įspūdį į klausytojus. Nors 
jinai kalbėjo angliškai, bet 
taip paprastai, kad kiekvie
nas dalyvis galėjo lengvai jos 
kalbą suprasti.

Pasibaigus programai pir
mininkė Petrikienė sukvietė 
visus dalyvius j Auditorijos 

' valgyklą, kur buvo moterų 
t' paruošti užkandžiai. Prie už

kandžių buvo ir Įsigėrimo.
Už tokį gražų parengimą 

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubui reikia suteikti didelį 
kreditą. Daugiau tokių pa
rengimų. R£p.

Juozo Budrevičiaus . 
parė parėmė Laisvę

Kovo 8 d. Juozas Budrevi- 
čius susikvietė būrelį artimų
jų dviem tikslais: atžymėti 
savo 60 metų gimtadienį ir 
atidaryti “muziejų” styginių 
instrumentų, kurių ten yra 
apie 30 ir visi gražiai ant sie
nų iškabinti. Tai labai įdo
mus vaizdas.

J. Budrevičius susirinku
sius pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais. Susirinku
sieji Budrevičiui sudainavo 
“linksmo gimtadienio” ir kito
kių dainelių. Pats Budrevi
čius paskambino porą nume
rių gražios muzikos. Pasi- 

. kalbėta rimtai^ir pasakyta ne
mažai anekdotų.

■Baigiantis parei, Eva Grau- 
nas padarė atsišaukimą į da
lyvius, • kad J. Budrevičiaus 
gimtadienio proga paremtu- 
mėm Laisvės šių metų 8,000 
fondą. Visi su jos kalba su
tiko ir suaukojo $13.00. Po 
$2: P. Grabauskas, W. ir E. 
Graunai, J. Babarskai; po $1 : 
Juškai, M. Wilson, J. Budre- 
vičiusr N. Nagui, J. Korys, 
G. Klimas ir J. Grybas.

Valgius pagamino ir patar
navo M. Juškienė. Tai bus 
pirmutinė j. Budrevičiaus pa- 
rė, kuri pradėjo Laisvės $8,- 
000 fondą.

Rep. J. G. 
f

LDS bowfininkai 
baliavojo

Kovo 7 d. LDS Bowlininku 
Lyga turėjo savo parengimė- 
lį Liberty Auditorijos valgy
kloje.

Susirinkę bowlininkai gra- 
/ žiai vakarą praleido. Buvo 

keletas ir pašalinių svečių.
Prie utžkandžių ir gėlimų 

bowlininkai draugiškai pasi* 
šnekučiavo ir aptarė savo ly
gos reikalus.

Bowlininkas

Aido Choras pradėjo 
mokintis operetę

Pirmas operetes pamokas 
Aido Choras turėjo kovo 8 d. 
Bronė šalinaitė - Sukaskionė 
mokina dainas Miko Petraus
ko operetės “ADOMAS IR 
IEVA.”

Taipgi visas Choras moki
nasi keliolika naujų gražių 
Miko Petrausko kompozici
jos dainų. Chorą energingai 
mokina Mildred Stensler.

Operetė su gražiomis dai
nomis ir liaudies šokiais bus 
perstatyta gegužės 3 d.

Taigi, dabar visi aidiečiai, 
seni ir jauni, dalyvaukit kiek
vienoj pamokoj, kurios Įvyks
ta penktadienio vakarais, Li
berty Auditorijoj.

Taipgi Aido Choras jau 
yra apsiėmęs dainuoti Lais
vės koncerte, kuris Įvyksta 
kovo (March) 29 d., Liberty 
Auditorijoj.

Taipgi 26 d. balandžio dai
nuosim kitataučių koncerte, 
Queens, N. Y., ir vakare dai
nuosime Laisvės ruošiamoj 
parodoj. Paroda bus per 
dvi dienas: 25 ir 26 dd. ba
landžio (April).

Tad Choras tinkamai prisi
rengs tik tada, jei visi cho
ristai lankysis i pamokas. 
Meldžiame visus norinčius 
dainuoti atsilankyti ši penk
tadieni.

Aido Choro sekr. J. G.

Svarbus LLD 185 kp. 
susirinkimas kovo 12

LLD 185 kp. susirinkimas 
Įvyks ketvirtadieni, kovo 12, 
Liberty Auditorijoje. Pradžia 
8 vai. vakare.

Šis susirinkimas bus Įdomus 
ir .skirtingas nuo kitų. Svars
tysime dieninius klausimus. 
Taip pat turėsime naujų ta
rimų padaryti. Greta to viso, 
gal bus ir programėlė, nes 
buvo pasižadėta ką nors kul
tūriško' parengti ir susirinku
sius patenkinti.

Programos laiku1 bus skanių 
vaišių, kurias komisija parū
pins.

Tai iš to viso galima spręs
ti, jog bus pirmas toks ma
lonus susirinkimas. Todėl visi 
kuopos nariai esate kviečia
mi susirinkti ir draugiškai 
vakarą praleisti.

Prašome nevėluoti. Grei
čiau baigsime susirinkimą, 
daugiau laiko turėsime dėl 
draugiško pasikalbėjimo.

Išvyko poilsiui
Kovo 6 d. Pranas ir Olga 

Reinhardtai išvyko ant poil
sio pas savo brolį į Buffalo, 
N. Y. Kada grįš, tai nežinau.

Prieš jų išvykimą man teko 
su Pranu kalbėtis. Jis man 
priminė, kad jaučiasi netvir
tas, tai nusprendęs su savo 
broliu1 susieiti, pas ji pasil
sėti.

Pranas yra gerai žinomas 
kriaučiams ir ne kriaučiams, 
senas Brooklyno gyventojas ir 
tarp progresyvių darbštus 
darbuotojas. Kokie įvyksta 
progresyvių parengimai, dide
li _ąr maži, visada Olgą ir 
Praną ten rasi. Tai nenuils
tanti žmonės. * Į

Pranas jau antri metai gy
vena ant senatvės pensijos. 
Jis darbuojasi, kad ši šalis 
neįsiveltų į trečiąjį pasaulinį 
karą.

Linkiu Pranui ir Olgai ge
riausios kloties ir linksmai 
praleisti poilsio dienas pas 
savo brolį ir kitus pažįstamus.

J. S.

Dviejų metų amžiaus An
tonio Lugo ligoninėje mirė 
bandant išimti iš jo gerklsė 
maisto Šmotą, kuris jį ir už
dusino.

New Yorko apylinkes 
Lietuviams svarbu

Mūsų didysis parengimas 
pradžiai vajaus, sukėlimui 
Laisvei $8,000 fondo,. Įvyks 
sekmadienį, kovo 29, prasi
dės 3-čią vai. po pietų, bus 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Tai bus puikus koncertas ir 
geri pietūs. Programoje daly
vaus žymiausi Amerikos lietu
vių frieno talentai. Jie daly
vaus nemokamai. Savo talen
tais jie prisidės prie sukėlimo 
Laisvei $8,000 fondo.

T šį parengimą Įžangos ne-

Arthur Baltrušaitis 
grižo iš Korėjos

Draugai Baltrušaičiai, kovo 
8 d. atsilankę i Liberty Audi
toriją, pranešė linksmą žinią, 
kad jų sūnus .Arthūras, bai
gęs savo karinę tarnybą, lai
mingai grįžo namo.

Didesnę savo tarnybos dali 
jis praleido kelionėse tarp Ja
ponijos ir Korėjos, tarnauda
mas karinėje transportacijoje. 
Todėl pačiame fronte jam ne
teko dalyvauti. Bet jis pakan
kamai matė karo, nuniokotos 

/Korėjos.
Auditorijos valgykloje d. 

Baltrušaitienė parodė gra
žių iš Japonijos parveštų jai 
dovanų ir paveikslų.

Grįžęs Į civili gyvenimą, 
Arthūras mano tęsti mokslą 
dar kelis metus, nes kai jis 
buvo pašauktas karinėn tar
nybon, tai tada jo siekiamas 
mokslas, buvo'' nutrauktas.

Laimingos jam. kloties.
J. G.

Kelia kavos kainą
Tikėdamosios valdinio iš- 

kontroliavimo kainų, dvi ur
miniai parduodančios kavą 
firmos jau pakėlė kainas po 
du centu svarui. Pakėlimas 
turės tuojau atsiliepti ir krau
tuvėse.

Automobiliui susidūrus su 
taksiku New Yorke 3 asmenys 
atsidūrė ligoninėje.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Kiekvieno žmogaus darbai 
yra jo darbai. Kiekvieno žmo
gaus vaidmuo istorijoje yra 
tiktai jo vaidmuo.

—o—
Stalinas nepavadavo Leni

no. Jis tiktai, apsiginklavęs 
Markso ir Lenino idėjomis ir 
mokslu, dirbo darbą, kuris 
turėjo būti dirbamas, kuris 
istorijos buvo iššauktas, kurio 
reikėjo išlaisvinimui žmonijos 
iš priespaudos, išnaudojimo, 
kriminalysčių, karų, paviet
rių.

—o—
Tegu nesibijo socializmo 

draugai ir tegu nesidžiaugia 
socializmo priešai: socializ
mas žygiuos pirmyn ir be Sta
lino. Jo vietos niekas neužims 
ir niekas jo nepąvaduos. Bet 
vyrai ir moterys, kurtų jau 
yra labai daug ir kurie tuo 
pačiu mokslinio socializmo 
mokslu yrą gerai apsiginkla
vę—mokslu, praturtintu Stali
no ir kitų dideliais praktiškais 
ir teoretiškais patyrimais, tęs 
darbą toliau. Darbas nesu
stos, istorija nesustos.

Tik nusivylimas ir despera
cija, atrodo, laukia tų, kurie 
Stalino mirtimi tikisi palaido
sią socializmą ten, kur jis jau 
giliai šaknis yra suleidęs, ir 
užgniaušią kovas už darbo 
žmonių išsilaisvinimą ten,-kur 
kapitalizmas tebeviešpatau
ja. -

bus. Koncertu ir pietais pasi
naudosite nemokamai. Tačiau 
su šiuo parengimu blooklynie- 
čiai pradės darbą sukėlimui 
fondo. Svečiai bus paprašyti 
paaukoti Į fondą sulyg savo 
laisvo noro ii- išgalės.

Dabar visi darbuokimės, 
kad Į ši koncertą su pietais 
atsilankytų daug žmonių. 
Kvieskime visus, ką tik su- 
tikdami. Rūpinkimės, kad šį 
parengimą gerai išgarsinti, 
kad jis pavyktų visais, at-' 
žvilgiais.

Rengimo Komisija.

Rado nužudytas dvi 
jaunas mergaites

8 metų amžiaus Marjorie 
Boudreau. ir 6 metų amžiaus 
Esther Nagy, atvežtos iš New 
Yorko lankyti mokyklą Spring 
Valley, N. Y., rastos prie mo
kyklos nužudytos. Egzami
nuojant surasta, kad Bou
dreau buvo išprievartauta. 
Dabar policija ieško, kas jas 
galėjo nužudyti, kas tokią 
baisią kriminalystę galėjo pa
pildyti.

Ruošiasi deportuoti 
veterano žmoną

Karo veteranas Jack Mck- 
jian kiek laiko atgal vedė 
Syrijos pilietę, kuri čia moks
lus ėjo. Jis taipgi mokinasi 
dentistu1.

Dabar jo žmona areštuota ir 
į Ellis salą išvežta. Ruošia- 

Jmasi ją deportuoti. Sakoma, 
ją .deportuos todėl, kad jinai 
numetė mokintis ir pradėjo 
uždarbiauti, kad vyrui moks
lą padėti baigti. O ji čia at
vykusi kaip studentė.

SKELBKITeS LAISVeJE

PAIEŠKOJIMAI
Marta Kučiunskiutė, kilus iš Lie

tuvos Maštarierių kaimo, Kriokia- 
laukio valsčiaus, Alytaus apskrities, 
paieškau brolio Jurgio Kučinskio, 
gyv. USA. Prašau paties atsišaukti 
ar kas apie jį žino man pranešti 
šiuo antrašu:

Marta Kučinskiutč,
M. J. Campas 2532, ‘

Va. Alsina,
Buenos Aires,

Argentina.
(48-49)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Garu apšildo
mas, šiltas vanduo. Prašome kreip
tis bile laiku. Mrs." Yacina, 105 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
EVergreen 8-1437.

(48-50)

Virginia 9-6125
FOR SALE

APPROXIMATELY 350 3-WHEEL
> PLATFORM TRUCKS 36”x48”

CAN BE EXAMINED
BY APPT.

CALL LOCUST 7-3000 
Extension 307

(47-49)

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
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MASINIS MITINGAS
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI 

IŠGIRSKITE'.
• PROF. EPHRAIM CROSS
• DR. CLEMENTINE PAOLONE
• AL. PEZZATI
• HON. STANLEY NOWAK

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953 
Pradžia 7:80 v. v. — Įžanga 5Oc. 
MANHATTAN PLAZA

0G East 4th Street, New York City, (tarpe 2nd ir 3rd Avės.) 
Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių.

i

4,000 sveikino 
Steve Nelsoną

Ro kaucija ipaleistas iš 
Pittsburgho kalėjimo Steve 
Nelsonas atvyko New Yorkan 
pasakyti prakalbą. Kovo 8 
d. Rockland Palace prisikim
šo žmonėmis. Apskaičiuoja
ma, kad tai galėjo būti apie 
4,000.

Steve Nelsonas p a s a k fi 
Įspūdingą kalbą, nurodyda
mas, kaip dabar yra svarbu 
visiems ginti civiles žmonių 
teises, kurios nuolatos siauri
namos. Jis aiškino, kaip val
dančioji klasė viską daro, kad 
susiaurinti demokratines tei
ses, sukišti į kalėjimus tuos, 
kurie kovoja prieš karo kur
stytojus, už taikos išlaikymą 
visame pasaulyje.

I Apart jo kalbėjo Paul Robe
son, Wm. Patterson, Elizabeth 
Gurley Flynn ir kiti.

SERGA
Ona Dobiniene dar vis serga
Prieš porą mėn. Onai Do- 

binienei pradėjo skaudėti akį, 
petį, ir galvą. Ant akies buvo 
padaryta operacija. Po opera
cijos peties ir galvos skaudė
jimas sumažėjo. Taipgi ir 
akis dabar sveiksta.

Dabar jau trys savaitės po 
operacijos, bet dar vis ji lan
ko ligoninę. Kaip greit visiš
kai pasveiks, dar sunku pasa
kyti. Rep.

Stephen Sylvestre rastas sa
vo krautuvėje miręs nuo 14 
žaizdų, kurios buvo padary
tos užpuoliko peiliu. Dar ne
susekta, kas jį nužudė.

1952 m. Columbia - Pres
byterian Centro ligoninėje 3,- 
696 motinos pagimdė kūdi
kius, kurtų nei vienas nemirė. 
Tai rekordiniai metai.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo-March 12 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y. Ma
lonėkite ateiti patys ir atsiveskite 
naujų narių, šis susirinkimas bus 
skirtingas nuo kitų, nes turėsime ir 
užkandžių.

Komisija.
(47-48)

NEW HAVEN, CONN.
LLD. ir LDS. Apskričių valdybų 

ir svečių pasitarimas apie būsian
čius vasaroje piknikus įvyks kovo 
(March) 15 d., 10:30 vai. iš ryto, 
Lietuvių Svetainėje, 243 Front St. 
New Haven, Conn.

Labai svarbu jau dabar pasitarti 
apie piknikus, kad sudarius juos 
įdomius, su menine programa ir ki
tais pasilinksminimais. Moterys iš 
anksto tariasi ypač spaudos pikni
kui kas reikės iškept, išvirt, kad 
visus dalyvius pavaišinti su nami
niais skanumynais.

Vikutis.
(47-48)

Margaret Jameson mire 
miesto ligoninėje apdegusi, 
kuomet jos kambaryje ištiko 
gaisras.

Philadelphia, Pa.
♦ I

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORS. Experienced on all 

single needle operation; ladies skirts. 
Steady work; good working condi
tions. Day or night shift. Apply in 
person. BROWN SPORTSWEAR 
MFG. CO.. 1710 N. Franklin Street.

(48-50)

OPERATORS, To work on all parts 
Ladies Blouses. Steady work; good 
pay. Apply at once. RED ROSE 
DRESS CO., 1024 Filbert Street. 
7th floor.

(47-49)

STENOGRAPHER. Only limited 
experience necessary. Central City 
location; steady position; good 
working conditions. Apply in person. 
ABC CREDIT, INC., 42 So. 15th 
Street, See Mr. Marsh.

(47-49)

LOOPERS. Net looper for looping 
sweaters on a model “P” machine. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

SEEMULLER BROTHERS CO., 
Highland Ave. and Route 130, 

Palmyra, N. J.
(47-53)

BILLING CLERKS. Some typing 
and general office duties included. 
Steady position, pleasant surround
ings. Northeast Phila. For Interview 
call RE. 9-6376.

(47-53)

FACTORY HELP. Women to work 
in union factory shop. Good wages; 
steady work. Apply in person.

ALON MFG. CO., 1123 Hamilton 
Street.

(47-49)

- OFFICE HELP. Full time. Girl 
for general office work; 44 hour- 
week. Must be High School gradu
ate. Apply in person.

S. S. KRESGE, 2021 So. Broad 
Street.

(45-51)
MALE and FEMALE

MAN & WIFE. Honest, congenial, 
middle age. No children. Man to 
work with manager of Poultry 
farm wife to do housework and 
ironing. Call SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

(45-51)

HELP WANTED—MALE
LUBRICATION MAN. r New Car 

Dealer. Steady work. Good working 
conditions. Phone—

MR. HUGHES
GL. 5-3900.

(48-50)

MECHANICS. Prefer Men exper
ienced. Repair of Gas & Electric 
powered industrial Fork lift Trucks. 
Good conditions; good company. 
Contact :

MR. NATHERN
TR. 7-5200.

(48-50)

AUTO BODY MAN. Must be first 
class. $125 per week. Best working 
conditions in town. Immediate open
ing. Apply or phone: AIRPORT 
PONTIAC, Haddon & Ferry Aves., 
Camden, N. J. Ask for Muzzle.

(47-50)

ACCOUNTING CLERK
To Assist CPA Operating Fuel Oil 

Co. Act as man Friday. Dispatch
ing stock clerk; cost records, etc. 
State education, experience and sa
lary.

M. JENNINGS & SONS CO., 
60th & Buist Ave., — SA. 9-3808 

(46-48)

DIE MAKERS
Experienced on folding paper box 

dies. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Thomas, 
Crescent Box Corp.

G21 E. Erie Ave.— RE. 9-5010.
(45-51)

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N.Y.

r—r
4 pusl.-Lahvi ( Liberty)-Trečiad., Kovo-March 11, 1953

REIKALAVIMAI
Reikalingos atrinkę jos prie swea

ter clips. (Kabučiai prie megstiriMi). 
Nuolatinis darbas; gera alga. Link
sma aplinka. Kreipkitės j:

J. EISENBERG. INC., 173 HudsoB
Si., New York City. 1

(46-49)

Baltimore, Md.
HELP WANTED 

FEMALE
Soda Dispenser. Good chance for 

right party. Apply HOWARD 
JOHNSON’S RESTAURANT. Wash. 
Blvd. & Caton Ave.

(47-49)

STENOGR API IER-SECRETARY. 
Bright future for young lady in one 
of Md's finest organizations. Short
hand necessary. 5 day week. Inter
esting work; pleasant associates. 
Trust Fund, hospitalization; bonus 
plan; and other employee benefits. 
Apply CHURCHILL, Ltd. Bush & 
Hamburg Sis., or call MR. PAUL, 
GI. 8620.

(47-49)

ATTENTION! Sewing Machine 
Operators wanted at once. Good 
working conditions. Apply: BALTO. 
UNIFORM CAP MFG. Co., .321 W. 
Balto. St.

(47-49)

HELP WANTED 
MALE

AUTO SALESMAN. We need a 
new and used car salesman. Must 
be experienced, sober, a hard and 
conscientious worker; capable of 
making at least $7000 a year or bet
ter. We offer a chance of selling the 
finest cars in Nash history, also a 
chance to sell from one of the finest 
used car lots in Baltimore. Should 

.know Nash cars and customers. See 
Sales Mgr., Baltimore Nash, Inc.

4423 Belair Rd.
(47-48)

I
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Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS | 

221 South 4th Street I

BROOKLYN, N. Y. £

Tel. EVergreen 7-6868 Į

VALANDOS: ;

9—12 ryte; 1—8 vakare- |Penktadieniais uždaryta *
i-----------------------------------------—--------------------------------
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< TONY’S
UP-TO-DATE i

BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS j 

Savininkas i
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
11 Gerai Patyrę Barberiai

————

m--------------------------------------------- II

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai: <
EDWIN LANE, Ph. G.J 

Tel. EV. 7-6238 / r
a-------------- ----------------------------—ci




