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KRISLAI
Kiek lietuvių New Yorke.
Apjakinti žmoneliai.
E. Dennis operuotas.
Žydų spauda.
Renkasi.

Rašo R. M1ZARA

Pagal vėliausįjį valdini cen
zą, New Yorko valstijoje gy
vena 20,656 lietuviai.

O pačiame didmiestyje tė
ra tik 13,599 lietuviai: Brook- 

^rne 7,20 1, Queens’ejo 2,579, 
Bronxe 1,825, Manhattan^ 
1,882, Staten Islande (Rich
monde) 109.

Tai, palyginti, labai mažai.
Atrodo, jog šie duomenys

liečia tik tuos, kurie gimė 
Lietuvoje, bet neliečia čia pat 
gimusių lietuviu kilmės ameri
kiečių.

Bet pastarų jų nedaug temo
ka lietuviškai kalbėti, nedaug 
jų dalyvauja lietuviškame ju
dėjime...

★

Praėjusią savaite mažieji 
žmogiukai išeikvojo daug ra
šalo ir popieriaus Stalino juo
dinimui.

Nesurado jie to vyro ilgame 
ir kupinamo didžių darbų gy
venime nei vieno krislelio, 
verto gero žodžio.

U Susmulkėjimas iki atomo!...
Neapykanta socializmui, 

neapykanta tiems, kurie be- 
klasinę santvarką kuria, apją- 
kino juos.

Bet Levas Tolstojus kadai
se sakė:
.—Šviesa liekasi šviesa, nors 

aklas jos ir nemato.
O Leninas pastebėjo:
—Tegu jie meluoja ir rami- 

, naši; nereikia atimti iš mirš
tančių paskutines paguodos.

★
Federaliniame Atlantos ka

lėjime kadaise kalėjo socia
listų vadovas Eugene Debs-

Šiuo metu ten uždarytas 
komunistų vadas Eugene Den
nis, taipgi Daily Workerio 
redaktorius John Gates.

Abudu jiedu nuteisti pen- 
keriems metams kalėti dėl nu
sikaltimo minties kontrolės 
(Smitho) Įstatymui.

Mr. Dennis sunkiai susirgo. 
Prieš keletą dienų jis buvo 
priverstas pasiduoti operaci
jai, kuri buvo atlikta kalėji- 
mo^Vgoninėje.

Kz?ity operacija pavyko, 
šiuos žodžius rašant, dar nėra 
žinių.

1921 metais keturi žydų 
dienraščiai, išeidinėjantieji 
New Yorke, turėjo 400,000 
skaitytojų.

Šiuo metu jie turi tik apie 
200,000 skaitytojų.

Beje, vienas žydiškas dien
raštis, “Jewish Morning Jour
nal’’, buvo priverstas susijun- 

,gti su kitu dienraščiu, “Day.”
Taigi dabar New Yorke te

išeina tik trys žydiški dien
raščiai.

Mažėja skaičius žydiškos 
spaudos skaitytojų, mažėja 
skaitytojų skaičius ir kitų sve- 
turgimių laikraščių.

Lietuviškoji spauda tuo at
žvilgiu nėra išimtis.

A *Šiuos žodžius rašant, Mas- 
k^je renkasi šalies parlamen- 
tO/Viariai.

Kovo 14 dieną prasidės se
sija, bet ji prasidės jau be 
Stalino.

Yra spėjama, jog ši sesija, 
be kitko, priims šalies biudže
tą.

Į Steve Nelson kalbėjo džiūrei 
apie savo gyvenimą
“Aš esu darbininkas/7 žymėjo jis Įžanginėje 
kalboje, nušviesdamas savo gyvenimą ir veiklą

Pittsburgh, Pa. — Kovo 
12 diena Steve Nelson, ku- 
ris su savo keturiais drau
gais, — Ben Careathers, 
Willian] Albertson, Irving 
Weismain ir Jim Dolsen,— 
yra pagal Smitho aktą tei
siamas, sakė įžanginę džiu- 
rei kalbą.

Nelsonas, mat, pats save 
gina, yra pats savo advoka
tas.

“Aš esu darbininkas, tu
riu žmona ir du vaikus. At
vykęs iš Jugoslavijos 17 me
tų amžiaus, tuojau pradė
jau dirbti gyvulių skerdy
kloje ir dirbau 11 valdndų 
per dieną, šešias dienas per 
savaitę. Vėliau patapau 
karpenteriu ir įstojau į 
karpenterių uniją. Nuo to 
laiko buvau vienos ar kitos 
unijos nariu.”

Kaip unijistas, aš norė
jau, kad darbininkų gyve
nimas būtų geresnis ir švie
sesnis, toliau sakė jis. Na, 
ir tuomet Nelsonas ieškojo 
kelio, kuriuo eidami darbi
ninkai galėtu savo gyveni
mą pagerinti.

Nelsonas pradėjo studi
juoti Marksą, Engelsą, Le
nina, Stalina ir kitus mark- 
si s tu s.

“žmones, kurie suruošė šį 
teismą.” kalbėjo Nelsonas, 
“nori Markso raštus degin
ti taip, kaip juos degino 
Hitleris ir Mussolirtis.”

Nelsonas pažymėjo, jog 
Marksas mokė, kad depre
sija, nedarbas yra nereika
lingi, kad darbininkai netu
ri badauti, kuomet sandėliai 
yra kupini maisto ir kito
kių gėrybių.

4,000 Kenyjos negrą 
yra Įkalinti

New York. — Vietos ne
grų spauda skelbia, jog Ke- 
nyjoje, britų kolonijoje Af
rikoje, i kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas yra 
sukišta ne mažiau 4,000’ne
grų, besipriešinančių savo 
vergėjams.

Toji pati spauda skelbia, 
kad Pietų Afrikoje, kur 
valdo rasistas Malan, į ka
lėjimus pastaruoju laiku 
buvo sukišta 10,000 negrų, 
kovojančių už laisvę.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos radijas sakė, kad jos 
šauliai numušė dar du 
Amerikos lėktuvus.

Taipgi yra spėjimų, kad šį 
mėnesį Tarybų Sąjungoje bus 
dar kartą sumažintos naudo
jamųjų produktų kainos.

Su kovo 16 diena visi ame
rikiečiai privalo sumokėti val
džiai savo taksus už pajamas.

Aną dieną radijas skelbė:
—Tūli žmonės skolinasi pi

nigus taksams sumokėti, bet 
moka.

Nelsonas nurodė, 'jog 
tiek Pittsbur- 

šalyje, ver- 
provokato- 

šnipinėtų ir
provokuotų darbininkus.

Teismas žada tęstis ilgo
kai.

samdytojai, 
ghe, tiek visoje, 
buoja šnipus ir 
rius, kad šie

Nuolatinė kampanija už 
Rosenbergą gelbėjimą

Berlynas. — Visoje. Rytų 
Vokietijoje vedama nuola
tinė, energinga kampanija 
už išgelbėjimą nuo elektros 
kėdės Juliaus ir Ethelės Ro- 
senbergų.

Kiekvieną dieną laikraš
čiai paskiria tam reikalui 
nemaža vietos ■ praneši- 
mams bei korespondenci
joms apie masinius mitin
gus, vykstančius per visą 
kraštą.

Vakarų Vokietijoje žmo
nės taipgi nesnaudžia, nors 
ten. jiems šiuo klausimu 
dirbti yra kebliau.

Egiptas sako, anglai 
žiauriai laužo 
sutartį dėl Sudano

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjeras Naguibas kalti
no anglus už žiaurų laužy
mą neseniai padarytos su
tarties su Egiptu.

Anglija toje sutartyje 
prižadėjo vietinę savivaldą 
Egiptiniam Sudanui ir ke
tino po trejų metų leisti 
sudaniečiams laisvai apsi
spręsti, ar jie nori prisi
jungti prie Egipto, ar pa
silikti Anglijos globoje, ar 
padaryti Sudaną visai savi
stovia, nepriklausoma vals
tybe.

Dabar gi anglai areštuo
ja, terorizuoja bei kankina 
tautinius Sudano patrijo- 
tus bei Egipto šalininkus, 
sako premjeras Naguibas.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dulles, sakoma, 
ruošiasi išmesti iš diploma
tinės tarnybos George F. 
Kennaną, taip vadinamą 
“sovietiniais reikalais eks
pertą.” Kennan buvo Tru- 
mano paskirtas Amerikos 
ambasadoriumi Mas kvoje, 
bet Tarybinė vyriausybė 
pareikalavo jį atsiminti.

United Nations, N. Y. — 
Prezidentas 1 Eisenhoweris 
pranešė kapitalistinių kraš
tų atstovams, kad Amerika 
ir šiais metais teiks tiems 
kraštams tiek pat finansi
nės ir militarinės pagalbos, 
kiek teikė praėjusiais me
tais.

ORAS. — Būsią giedra

Amerikos orlaivyno sekretorius Harold E. Talbott 
(centre) išskrido Korejon. Iš ten jis aplankysiąs ir 
kitas Tolimųjų Rytų šalis. Prezidentas Eisenhoweris 
ji ten pasiuntė apžiūrėti visą padėti ir jam rapor
tuoti.

Britanijos ministras nelaukia 
pakaitos dėl Stalino mirties
Anglija reikalauja daugiau biznio iš 
Amerikos, bet tas priešinga Amerikai

New York. — Ketvirta
dienį čionai kalbėjo Brita
nijos užsienio reikalų mi
nistras Anthony Eden. Jį 
kalbėti pakvietė Foreign 
Policy Association, konser- 
vatyviška kapitalistinė or
ganizacija.

Savo kalboje Eden palietė 
tarptautinę situaciją. J o 
supratimu, T a r y b i n.ė vy
riausybė nepakeisianti savo 
politikos dėl Stalino mir
ties. Malenkovas, Moloto
vas ir kiti vadai eisią tuo 
pačiu keliu, kuriuo šalį vai
ravęs Stalinas.

Iš to Eden padarė išvadą, 
kad ir Vakarai neprivalą 
keisti savo politikos. Jis 
reikalauja, kad Vakarai vis 
labiau ir labiau ginkluotų

Vėliausios minios
Washingtonas. — Atsto

vų Buto Užsieninių Reika
lų Komisija išleido pareiš
kimą, kuriame ji sako, kad 
Sovietai esą sulaužę net 37 
sutartis po Antrojo pasau
linio karo. Komisijos pa
reiškimas yra dalis šaltojo 
karo propagandos.

Washingtonas. — Senatas 
paskyrė komisiją iš penkių 
narių tuojau pravesti tyri
nėjimą dėl nusiskundimų, 
kad Korėjoje amerikie
čiams stinga amunicijos. 
Valstybės sekretorius Dul
les tokiam tyrinėjimui esąs 
priešingas.

Bonn. — Vakarinės Vo
kietijos komunistų partija 
esanti pasiryžusi visomis 
pajėgomis priešintis įtrau
kimui Vokietijos į anglų - 
amerikiečių karinį bloką.

Londonas.— Kairieji dar- 
biečiai reikalauja, kad An
glijos vyriausybė tuojau 
imtųsi žygių prąd ė j i m u i 
tarpe Tarybų 1 Sąjungos, 

si. O, žinoma, Amerika tu
ri panešti didžiausią to gin? 
klavimosi našta, c

Eden. pilnai pritaria tęsi
mui karo Korėjoje, bet bri
tai nenorį tą karą išplėsti 
ir paversti pasauliniu karu.

Eden plačiai apsistojo 
ties p re kybo s reikalais. 
Mat, jis čia ir atvykęs tar
tis su prezidentu Eisenho- 
webiu daugiausia prekybos 
reikalais, būtent, kad Ame
rika pirktų iš Anglijos dau
giau pramonės dirbinių. 
Bet tas juk priešinga Ame
rikos biznio interesams.

Savo kalboje Eden palie
tė ir incidentą su bomberiu. 
Jis i šita incidentą žiūri s 
labai rimtai. Aišku, jis už 
tai kaltina Sovietus.

Amerikos ir Britanijos de
rybų dėl baigimo įtemptos 
padėties . Premjeras Chur- 
chillas parlamente vengė į 
tą klausimą aiškiai atsaky
ti.. Jis tik pripažino, jog 
“tai, yra be galo svarbus” 
reikalas.

Maskva. — Visa tarybinė 
spauda kasdien kalba apie 
tęsimą taikos politikos ir 
apie galimybę išvengti nau
jo karo.

Vatikanas. — Popiežiaus 
Pijaus XII sveikata esanti 
taip pašlijusi, jog jis nepa
jėgė kovo 12 d. išklausyti 
.mišių, kurios buvo laiko
mos Sistine koplyčioje pa
minėjimui 14 metų sukak
ties nuo jo karūnacijos.

Belgrade, Jugoslavija. — 
Tito fašistinė vyriausybė 
nutarė n e b e p r o t e s tuoti 
prieš Amerikos ir Anglijos 
įtraukimą fašistinės Ispa
nijos į Jungtinių Tautų 
Kultūros ir Apšvietos or
ganizaciją.

Sovietai protestuoja dėlei 
incidento su Brit. bomberiu
Sovietai sako, kad britų bomberis buvo 
Įskridęs Į Rytinę Vokietiją

Ketvirtadieni, kovo 12 d., 
C 7 7

Tarybų Sąjungos du lėktu
vai “Mig” nušovė Anglijos 
keturių inžinų bomberį. Iš 
septynių bomberio įgulos 
narių, tiktai du išliko gy
vais, o penki žuvo, kai lėk
tuvas nukrito žemėn ir su-

Meksika laukia 
“didžiulių sprendimų”

Mexico City. — Meksika 
šiandien stovi kryžkelėje, 
sako stebėtojai, seką šio 
krašto politiką.

Jei prezidentas Adolfo 
Ruiz Cortines nepaisys liau
dies protestų ir pasiduos 
Jungtinių Valstijų valdžios 
spaudimui, sudarys su 
Jungt. Valstijomis militari- 
nį paktą, tai galima tikėtis 
visko.

Milžiniška dauguma mek
sikiečių, sako stebėtojai, 
nenori tokio pakto, nenori 
padaryti Meksiką Jungti
nių Valstijų militarine ba
ze .

Gen. Taylor liudija, 
kad amerikonai fronte 
turi Įvalias šovinių

Washington. — Generolas 
Taylor, amerikonų koman- 
dierius Korėjoje, atsiuntė 
pranešimą, kad jie ten turi 
gana ginklų, amunicijos ir 
įvairių reikmenų. Sako, vis
ko užtenka ne tik atlaikyti 
frontą, bet ir ofensyvo žy
giams daryti prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus 
bei kinus.

Tuo būdu Tayloris sumu
ša pirmesniojo komandie- 
riaus gen. Van Fleeto skun
dus tyrinėjančiam Kongre
so komitetui, būk ameriko
nams stokavę šovinių, gra
natu ar kitko.

k
Komitetui buvo taip pat 

liudijama, kad fronto ko- 
mandieriai bergždžiai iš
eikvojo daugybę šovinių, 
darydami “smack” parodas 
atsilankantiems iš Ameri
kos politikieriams.

(Kai Stalinas buvo Mask
voj laidojamas, tai Korėjos 
liaudininkai sulaikė savo 
šaudymus per 5 minutes, 
bet amerikonai per tas 'mi
nutes tyčia kuo smarkiau
siai, akių plotu pleškino sa
vo šovinius, kur tik papuo
lė.)

Washington.—CIO prezi
dentas Walter Reuther čio
nai reikalavo, kad iš Tafto- 
Hartley įstatymo būtų pa
šalinti esamieji septyni 
punktai ir jų vieton įdėti 
nauji, geresni darbininkam. 

dužo. Vienas lakūnas pa
rašiutu nusileido Rytinėje 
Vokietijoje, o kitas Vakari
nėje. '

Tarybinė valdžia tuojau 
pasiuntė Anglijai protesto 
notą. Notoje ji apgailes
tauja britų lakūnų žuvimą, 
bet kaltina Angliją. Angli
jos bomberis sulaužė rube- 
žių sutartį ir buvo įskridęs 
Į sovietine zoną. Sovietų 
lakūnai pastebėjo ir davė , 
signalą tuojau bomberiui 
nusileisti . Bet vietoje pa- 
klausvti isako, britai atida- 
re ugnį. Tada, supranta
ma, sako nota, kitos išeities- 
tarybiniams lakūnams ne
beliko, kaip tiktai atsakyti^» 
ugnimi.

Rezultatas: britu bombe-c 

ris ir penki lakūnai žuvo. 
Jeigu būtų britai paklausę 
įsako, nelaimė nebūtų atsi
tikusi. O kad britu lėktu
vas - bomberis buvo sveti
moje teritorijoje, tai nelie
ka jokios abejonės, nes jis 
nukrito tarybinėje zonoje, 
nors, tiesa, netoli rubežiaus.

Anglai protestuoja
Anglijos valdžia irgi pro

testuoja. Ji kaltina Sovie
tų lakūnus. Ji tvirtina, kad 
jos bomberis nebuvo pasie
kęs tarybinės zonos. An
glai sako, kad tarybiniai 
lėktuvai “Mig” atskridę į 
Yakarinę Vokietiją ir pa
darę užpuolimą ant britų 
bomberio, kuris atlikinėjęs 
paprastus pratimus ir ne
buvęs pasiekęs tarybinės 
zonos.

Didelis susijaudinimas
Dėl šio incidento, aišku, 

visoje Europoje didelis su
sijaudinimas. Visose sosti
nėse diplomatai susirūpinę 
paaštrėjusia padėtimi. Ta
čiau visur spėjama, kad in
cidentas bus likviduotas 
abiejų pusių protestais ir 
neišsivystys į jokį platesnį 
susikirtimą.

Kuznecov-naujas Sovietų 
ambasadorius Kinijai

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Vasilių 
Kuznecovą nauju savo am
basadorium Kinijai vieton 
Aleksandro Paniuškino.

Kuznecovas, Sovietų už
sienio ministro pavaduoto
jas, yra buvęs Jungtinėse 
Valstijose, dirbęs Detroito 
automobiliu fabrikuose ir 
baigęs Carnegie Technolo
gijos Institutą Pittsburghe. 
Pirmiau jis buvo Sovietų 
darbo unijų vadovas ir Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos viršininkas.

Paniuškinas, buvęs am
basadorius Amerikai, tapo 
paskirtas kitoms parei- • 
goms. A.J®
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KAS IR KAIP 
APIE STALINĄ

L. Prūseika Vilnyje rašo 
apie Stalino mirtį ir kai ku
rių kitų asmenų 
dos apie Staliną 
mus:

Ir Eisen howeris,
• nas ir Churchillas,

Romos popiežius,

bei spau-

ir Truma
not paga- 

vieno-; IKI U IkvHlvO -------

E^&r^d as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y kitokiu būdu, pal
under the Act of March 3, 1879. savo užuojautą. I opiezius

***"" I meldėsi už “atsivertimą” ir
į nesiplūdo.

Chicagos didlapiai žodis 
žodin kartojo medikalius bu- 
letinus apie premjero ligos 
stovį, žodis, žodin paskelbtas 
Tarybų Sąjungos partijos ir 
ministrų pranešimas apie Jo
sifo Visarionovičiaus Stalino 
mirtį.

Tik vienas Chicagos laik
raštis sudarė išimtį. Tai so
či a 1 d emokratų “Nau j ienos. ’ ’ 

šio ketvirtadienio numery
je “Naujienos”, pirmoj vie

ptoj, deda žinią iš Maskvos, 
j kuri prasideda žodžiais“di
džiausias despotas žmonijos 

1 istorijoj...”
Tokios 

nebuvo nei 
nei “ 
rican 

; “žinia

TARPTA UT IN IS J A UN IMO 
ĮVAŽIAVIMAS

ŠIŲ METŲ KOVO 22 diena Austrijos sostinėje Vi- 
ennoje prasidės tarptautinis jaunimo suvažiavimas.
- Sakoma, jame dalyvaus daug jaunų žmonių iš visu, 

pasaulio kraštų. Vyriausias klausimas bus: kaip bendrai 
ginti jaunimo reikalus, kaip kovoti už didesnes jaunimui 
algas, prieš militarizavimą įvairių šalių, ir tt.

Netenka nei sakyti, jog suvažiavimas turės didžiu
lės reikšmės taikai išlaikyti pasaulyje. Jaunimas, su- 
skridęs iš visų kraštų, susipažinęs su bendraisiais savo 
reikalais įvairiuose kraštuose, tampriau susijus, susipa

Novosibirsko; 3) Kauno-Vil
niaus plentas; 4) lietuvės še
ria paršiukus; 5) mineralinių 
trąšų sėjimas iš orlaivio; 6) 
tarpkolchozinė elektros jė
gainė ant Virvytės upelio; 7) 
dainų šventė Rietavoje; 8) 
Klaipėdos žvejų naujieji na
mai; 9) “Dailės” fabriko dar
bininkė apžiūri gintaro iš
dirbinius; 10) Klaipėdos žve
jų laivai išplaukia žvejybon; 
11) Lietuvos liaudies rašyto
jas Antanas Venclova; 12) 
Vilniaus Universiteto kiemas; 
13) Lietuvos Mokslų Akade
mijos pirmininkas Juozas Ma
tulis; 14) Operos ir Baleto 
teatras Vilniuje; 15) greita
sis traukinys Vilnius-Klaipė
da. O paskutiniame viršelyje 
iš vidaus, Ukmergės mokiniai 
aplanko savo mokytoją.

Kai naujasis agrikultūros department© sekretorius 
Ezra T. Benson atvyko j Des Moines, Iowa, jj pasiti
ko farmerių pikietas. Farmerių unijos nariai reika
lavo, kad valdžia gelbėtų farmerius, kurių produk
tų kainos nukrito. Farmeriai mato, kad miestuose 
maisto kainos tebekyla, tuo tarpu jų produktų kai
nos puola žemyn.

Darbininkų
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. I).
DAUGMENINĖ

AVITAMINOZk

imi plačiai paplitęs net ir 
po šiai dienai. Labai ryš
kių ir aiškiai pripažįstamų 
nuotykių pasimaišo nebo
ta ip daug. Bet miglotu, 
mišrių avitaminozės apsi
reiškimų pilna visur.

kymui.

NELSONO IR KITU TEISMAS
Nelsono ir jo san- __ _ «'

Ben Creathers, William Albertson, Irving 
Tai dar vienas teis

iu ruoštas einant Smitho įstatymu.

PITTSBURGHE prasidėjo Steve 
larbininku — 
Weissman ir Jim Doiseno—teismas, 
mas

žinios iš Maskvos 
“Tribūne”, “Sun”, 

Daily News”, nei “Ame- 
”, Ir negalėjo būti. Ta 

parašyta “Naujienų” 
grigaitinis

kalėjimo po $20,000 belu. Jis yra nuteistas 20 metų 
kalėti sulyg kaž kokiu anti-darbininkišku Pennsylvanijos 
įstatymu. Jo byla apeliuota į aukštesnį teismą. Per il
gą laiką Nelsonas nebuvo P 
kia belą, nežiūrint to, kad jis 
mėnesiui, tik po 
aukščiausias, 
iš kalėjimo ik

ipeliavo. Tik po astuonių 
> ir žmonių reikalavimų, 
teismas nutarė ji išleisti

darbi ninku v ei 
liniarne teisme.

tedera

sakytame d žiu re i,saye gina
tingas ir talentingas žmogus sakė, kad jis ir jo draugai 
čia teisiami vyriausiai dėl to, kad jie priešinosi karui 
Korėjoje.

VALSTIJOS TEISME

Yorko va iepjrtmentas (valstijinė val-
, ___  International Workers Order,

didžiulę ir tvirtą fraternalę darbininkų organizaciją.
Organizaci jos vadovybė ir nariai nepasidavė insur

ance komisijonieriaus užmojui. Dalykas atsidūrė teis
me. Teisėjas nutarė organizaciją likviduoti. Tuomet 
IWO apeliavo į aukštesnį teismą, bet ir. čia tas pats: 
šią teismas užgyrė žemesniojo teismo sprendimą.

a Tuomet IWO vadovybė ir nariai apeliavo į patį 
aukščiausįjį valstijos teisiną, vadinamą Court of Ap-

Z', ši teismą sudaro septyni teisėjai, kurie 
klausinėjo valdžios prokurorą ir IWO advokatus, 
šitiejimo metu i teismo salę susirinko nemaža TWO na
rių stebėti, kaip viskas eina. Valdžios prokuroras-ad- 
vokatas, Paul W. Williams, sakė teisėjams ir publikai 
prakalbą. Ir štai, ką jis, tarp kitko, pasakė:

“Ar jūs garantuojate, kad bėgyje vienerių metų 
Amerika nekariaus su Tarybų Sąjunga?”

Šis Mr. Williamso klausimas, ši jo kalba keistai nu
teikė net ir kai kuriuos teisėjus.

Ką gi karas su Tarybų Sąjunga turi bendra su fra- 
ternalėmis organizacijomis? Eraternalių organizacijų, 
kaip IWW ir joms panašiu, tikslas yra padėti savo na
riams, kai jie suserga, mokant pašalpas, o kai miršta— 
telkti pagalbą, apdraudinių išmokėjimų formoje, jų li
kusiesiems, šeimai, giminėms.
-L. Mr. Williams, sako pranešimai, pasakė teismo sa
lėje “pirmos rūšies raudonbaubiška kalba.”

v v

neseniai
Klau-

Josefas Stalinas. Čia jo viena is vėliausių nuotraukų.

[redakcijoj. Tai
editorialas, o ne

Tai nusispiovimas ant ele
mentariu padorumo.

KUN. STRAKAUSKAS 
APIE AUKŲ RINKĖJUS 
“LIETUVAI LAISVINTI”

Brocktono lietuviu para
pijoje klebonauja kun. P. 
V. Strakauskas. Vasario 15 
dienų, nagai Keleivio ko
respondentą, Strakauskas 
sakė pamokslą,, kuriame sa
vo klausytojams štai ką.

kas 
Tary-

Dabar pažiūrėkime,
i Amerikos Lietuvių
? Kokie jos vadai? Jų vai-
i visiškai nutautėję, nekal- 

lietuviškai, vedę svetim- 
juokiasi iš lietuvių

b a 
tautės,
kalbos. Pažįstu jų vieną Bos
tone. Tiesiog juokiasi iš lie
tuvių kalbos. Kaip jie drįsta 
kalbėti Į lietuvius, prašyti au
kų Lietuvos reikalams? Lie
tuvos reikalai jiems nerupi. 
Jie šaukia tik todėl, kad gau
na nuošimčius, didžiausius 
nuošimčius. Prašo aukų varg
šei Lietuvai, o patys ima di
džiausius nuošimčius ir jus 
vargšus skriaudžia, išprašo 
iš jūsų paskutinį sunkiai už
dirbtą centą. žinokit, nuo 
kiekvieno jūsų atiduoto dole
rio jie gauna nuošimčius:

Tenka priminti, jog kun. 
Strakauskas pasakė daug 
tiesos. Jis žino, ką sako’ 
Bet tai nepatiks makle
riams, kurie prašo iš žmo
nių aukų “Lietuvai laisvin
ti,” o gavę, praleidžia vi
sokioms nereikalingoms ke
lionėms ir viešbučiams .

ISPANU
•NALAS

KALBOJE ŽUR- 
APIE LIETUVĄ
Amerikoje išeina
ispanų kalboje,

Pietų 
žurnalas ____ _____ ,
pavadintas Union Sovieti- 
ca” (Tarybų Sąjunga). Šių 
metų sausio 24 d. urugua- 
jiečių Darbas rašo:'

Šį menesį pasirodė platini
me didžiojo žurnalo “Union 
Sovietica” Nr. 10 (32), kurį 
galima gauti EPU knygyne. 
Tame numeryje, tarp gausy
bės puikių iliustracijų ir įdo
mių straipsnių, yra drg. Jus
to Paleckio, Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko, išsamus straips
nis — “Tarybų Lietuvoje”, o 
prie šio straipsnio įdėta net 
15 dideliu ir mažų iliustraci
jų, kurios užima 5 puslapius.

Ten įdėta: I) pionieriai 
Gedimino pilies bokšte stebi 
savo gimtojo Vilniaus pano
rama; 2) Kaune montuoja
ma didžiulė mašina, gauta iš

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Miestų statyba Lenkijoje

VARŠUVA. — Lenkijos 
liaudies vyriausybė skiria 
dideli dėmėsi karo metu 
sugriautų miestų atstaty
mui, o taip pat darbininkų 
gyvenviečių statybai. Vien 
praėjusiais metais Gdans
ke buvo atiduota eksploa
tuoti 7 tūkstančiai kamba
rių naujai pastatytuose na
muose. Pilnutinai atstaty
tos gatvės Dluga ir Dlugi 
Targ.

Per praėjusius metus vi
siškai pasikeitė darbininkų 
rajonas Batuta ir senamies
tis Lodzėje. Biaurios lan
dynės, kur prieš karą gyve
no Lodzės varguomenė, da
bar sparčiai paverčiamos 
tvarkingais rajonais. Pra
eitais metais čia buvo pa
statyta daugiau kaip 30 di
delių namų. Pasirodė nau
jos mokyklos, vaikų darže
liai ir lopšeliai, kultūros 
parkai.

Kultūrinis 
bendradarbiavimas

BUDAPEŠTAS. — Tarp 
Vengrijos ir kitų liaudies 
demokratijos šalių užmegs- 
ti nuolatiniai kultūriniai ry
šiai ir vyksta nuolatiniai 
kultūriniai mainai. Šiuo 
metu Vegrijoje vieši Kini
jos liaudies respublikos ir 
Rumunijos veikėjų delega
cijos, Čekoslovakijos kino 
darbuotojų delegacija, žino
masis Čekoslovakijos rašy
tojas, taikos šalininkų ju
dėjimo veikėjas Irži Maro
kas.

300 šalies kino teatrų 
prasidėjo “Čekoslovak i j o s 
filmo savaitė.” Ji prasidėjo 
filmo “Rytoj bus šokama 
visur” parodymu. Šis fil
mas gavo “Kovos už laisvę 
premiją” s e p t i n t a j ame 
kino festivalyje Karlovy 
Vary mieste.

Dunojaus - Juodosios jūros 
kanalo statyboje

BUKAREŠTAS. — De
šimtys tūkstančių Duno
jaus - Juodosios jūros ka
nalo statytojų aktyviai ko
voja už jo perdavimą eks
ploatacijai pirma laiko. 
Pernai statybininkai iškasė 
milijonus kubinių m e t r ų 
žemės ir akmenų. Visiškai 
baigti darbai pirmųjų ke-, 
liu kilometru ruože. Jau 
pradėti betonuoti šliuzai. 
Sunkiai praeinamuose ruo
žuose dirba tarybiniai eks
kavatoriui.

Be paliovos kyla kanalo 
statytojų gyvenimo lygis. 
Čiornavode atidaryta gerai 
įrengta poliklinika. Medži- 
dijoje ir Ovidiu . prasidėjo 
naujų klubų statyba. Sta
tybos barų bibliotekos pa
pildytos dešimtimis tūks
tančių tomų.

Šiemet kanalo statybos 
darbų apimtis žymiai padi
dės.

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Aštri kova prieš 
diskriminaciją j

Laikraštis “Freedom” rašo 
apie jau seniai vedamą kovą 
prieš New Yorko didžiulį 
hotelį Statler. Mat, to hotelio 
bosai, samdydami darbinin
kus, veda diskriminaciją 
prieš negrus. Kovai prieš tą 
diskriminaciją vadovauja Di
džiojo New Yorko Negrų 
Darbo Taryba.

—o—

Ruošiasi kovoms automobilis
tų konvencijoje

Kovo 20 d. Atlantic City 
New Jersey prasidės United 
Automobile Workers unijos 
konvencija. Tai bus viena iš 
svarbiausių konvencijų Los 
unijos istorijoje. “Freedom” 
rašo, kad šioje konvencijoje 
bus įtempta kova prieš unijos 
aukštuosius lyderius dėl neg
rų teisių. Net dviejuose loka- 
luose—205 ir 600—unijos Ta
ryba išmetė viršininkus ir pa
skyrė savuosius. Išmestųjų 
tarpe randasi keletas labai 
veiklių ir kovingų negrų, se
nų unijistų. Nuskriaustieji 
unijistai padavė unijos kon
vencijai apeliaciją.

Laikraštis tvirtina, kad uni
jos prezidentas Walter Reu
ther negalės šioje konvencijo
je nustelbti reikalavimą, kad 
minėtų lokalų vadai būtų su
grąžinti i senąsias vietas.

—o—
Unijinių sąlygų pripažinimas

Geleži n k e 1 iečių o rganas 
“Labor” praneša, kad Sou
thern geležinkelio kompanija 
pasirašė su unijomis naują su
tartį. Toje sutartyje pripažįs
tamos visos unijinės sąlygos. 
Nuo dabar kiekvienas darbi
ninkas, gavęs darbą prie mi
nėto geležinkelio, turės tuo
jau įstoti į uniją. Sutartis pa
liečia 30,000 darbininkų. Jie 
organizuoti net į 17 amatinių 
unijų.

—o—
Federacija už. rendų 
kontrolę

Washingtonas. — Amerikos 
Darbo Federacija atsiuntė 
Kongresui reikalavimą, kad 
federalinė rendų kontrolė bū
tų pratęsta iki 1954 m. birže
lio 30 d.

—o---
Darbo x Federacija televizijos 
programoje

Su kovo 15 d. Amerikos 
Darbo Federacija pradės savo 
televizijos pusvalandį. Tai 
bus lyg ir “forumas.” Pusva
landis vadinsis “Both Sides.” 
Įvyks sekmadieniais nuo 1 :3(1 
vai. po pietų, iš stoties ABC. 
Pranešimas sako, kad bus 
kviečiami žymūs kalbėtojai ir 
veikėjai išreikšti savo nuomo
nę įvairiais klausimais. Toms 
diskusijoms vesti pirminin
kaus Quincy Howe. Tai bus 
tiktai išbandymas. Progi’amos 
tęsis per trylika savaičių.

Kasdieninės 15 min. Fede
racijos radijo programos pa

15 
naktį

siliks taip, kaip buvo. Per 
min. nuo 10 vai. kas 
Frank Edwards patiekia ži
nių sutraukas. Pradžioje ir 
pabaigoje pagarsinama Ame
rikos Darbo Federacija. Būtų 
gerai, jeigu Edwards daugiau 
atsiskirtų nuo kitų radijo 
komentatorių, daugiau dėme
sio atkreiptų i darbo unijų 
veikimą ir tą veikimą populia- 
rizuotų. Dabar jo komentarai 
mažai tesiskiria nuo kitų.

—o—

Unijų svečiai

Į Jungtines Valstybes pri
buvo septyni unijų vadai iš 
Lotynų Amerikos. Jie atsto
vauja unijas Čilės, Kolombi- 
jos, Peru ir Costa Ricos. Jie 
sakosi pribuvę studijuoti A- 
merikos darbo unijų veiklą 
su tikslu pasimokinti. Jie visi, 
žinoma, yra konservatyviški 
vadai ir čia studijuos tiktai 
tą, ką jiems parodys Darbo 
Federacijos, geležinkeliečių 
brolijų ip CIO vadovybė.

—0—

Visi senieji viršininkai

New York. — International 
Association of Machinists, 
viena iš skaitlingiausių unijų, 
turėjo savo viršininkų rinki
mus. Visi senieji viršininkai 
kandidatavo ir visi rinkimus 
laimėjo. Unijos prezidentu 
yra A. J. Hayes.

—o—

Apie
ka-

Mainieriai paklausė 
unijos vado

Pittsburgh, Pa. — 
trys tūkstančiai Robcna
syklos mainicrių buvo išėję į 
streiką. Tuojau atsiliepė uni
jos prezidentas John' Lewis ir 
įsakė mainieriams grįžti dar
ban. Mainieriai paklausė ir 
streiką užbaigė.

Streikas buvo kilęs todėl, 
kad United States Steel kor
poracija, kuri tą kasyklą 
kontroliuoja, pasamdė tris 
šimtus naujų darbininkų, ne
silaikydama unijos kontrakto.

—o—
Reikalauja $200 pensijos

Flint, Mich. — šios apy
linkės automobilistų unijos lo- 
kalai atlaikė konferenciją ir 
iškėlė reikalavimą $200 mė
nesinės pensijos. Delegatai 
nutarė pareikšti, kad dabarti
nė pensija yra per maža.

—o—
Unijos uz politinę veiklą

Stockton, • Calif. — Kali
fornijos organizuoti dai lydės 
atlaikė konferenciją. Jie pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos unijos. Savo kon
ferencijoje jie plačiai disku- 
savo dabartinę padėtį Ame
rikoje. Dailydės mano, kad 
nieko gero negalima tikėtis iš 
republikoniškos valdžios. To
dėl jie nutarė tuojau plačiai 
Įsitraukti į unijų politinę veik
lą. Bus pradėta organizuoti 
Federacijos Politinės Lygos 
skyriai.

Pamatinė priežastis vis 
ta pati: paprastas mūsų 
maistas, nors ir stropiai 
parenkamas, permažai turi 
vitaminų, dažnai nedaug 
teturi ir esminių mineralų,, 
taipgi proteinų.. Todėl, pu
siau išbadėjusių žmogysčių 
ištisi milijonai. Ne vieno 
kurio vitamino esti perma
žai, bet visokiu vitaminu. 
Daugeriopa, daugmeninė 
avitaminozė, labiau ar ma
žiau įsigalėjusi.

Tokie belaimiai 
lyg “nedakepti,” s
nykę, bailės, rūpesčio suės
ti. Apetito neturi. Vidu
riai dažniausiai palaidi, 
kartais užkietėję. Vidurius 
raižo, varsto guzai. Liežu
vį ir burną degina. At
mintis menka. Vargiai ka
da gali užmigti. Mėšlun
giai tampo kojas, nugarą. 
Degina, diegia, gelia tai tą, 
tai tą kūno dalį. Kartais

4
atrodo

Panašiais atsitikimais 
gydytojai šaute iššaudė tai 
tuos, tai kitus liguistumo 
p a ž y m ius, įšvirkšdami į 
raumenis dideles vitaminų 
dozes.

Nuo nikotinės rūkšties) 
(niacino) išnyksta pelagi’ofcĮ 

(ženklai: skaudus, pabrin-’ 
kęs liežuvis, palaidi vidu
riai, pašiurusi oda.

tai dar n e visa. Tia- 
(vi ta minas BĮ) })ra-minas

šalina neuralgijos — nervų 
gėlimus ir neuritą —nervų 
uždegimą. Pataiso apeti
tą, nuotaiką, raumenų pa
jėgumą.

R i bof la v i nas (vitaminas 
B2) prašalina įplyšimus

nes padaro akis, geresne sa-

Nuo didžiulių vitamino C 
(askorbinės rūkšties) do
zių dingsta skorbuto žen
klai: ištino, kraujuojan
čios dantų smegenys, rau
doni taškeliai po oda. Greit 
sugyja įpiautos ar įdrėks
tos žaizdos.

Vitaminas A sutaiso a/įjpų, 
burnos, kvėpavimo// tukų 
giltines plėveles. Akys ge
riau mato tamsoj, nebetaip 
pažliurę, retyaškanoja. O- 
da švelnesnė, gludesnė.

Piridoksinas (vitaminas 
B6) tvirtesnius padaro rau
menis, mažina nuovargį, 
padeda geriau ir ilgiau 
vaikščiot.

Jei dar tebėra mažakrau- 
i jingumo pažymių, tai daug 
padeda kepenų 
įšvirkštimai, 
žmoniškesnė 
pritaikomus 
maistas.

ekstrakto 
žinoma, 

dieta, labiau 
natūra lesnis

nes. Varguolių srityse iš
tisos šeimynos chemiškai 
išalkusios, nuo kūdikių/ iki 
senelių . Užuot vartoję, vi
taminus pavieniui, gydyfijp- 
jai dabar greitesnių rezffu- 
tatų gaun.a su daugeriopai® 
vitaminais, įšvirkštimų bei 
piliulių, kapsulių formoje

2 pusl.-Laisve (Liberty)-Šestadien., Kovo-March 14
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Kompozitorius Sergejus Prokofjevas
T.

Naktį iš kovo 4 į 5 dieną, savo viloje 
netoli Maskvos, mirė vienas žymiausiųjų 
šių laikų pasaulio muzikų-kompozitorių, 
Sergejus Prokofjevas (Prokofiev). Jis 
mirė nuo apopleksijos: galvoje trūko 
kraujagyslė. Jis buvo 61 metų amžiaus.

Kompozitorius Prokofjevas gimė 1891 
metų balandžio 23 d. Ukrainoje. Dar bū
damas 13-kos metų amžiaus, Prokofjevas 
pradėjo studijuot muziką, — jis tam tu
rėjo didelių gabumų. Įstojo į Petrapilio 
Konservatoriją ir ten ryžtingai mokėsi. 
Tarp kitų jo profesorių buvo kompozito
rius Rimsky-Korsakovas.

X Prasidėjus Didžiajai Spalio Revoliuci- 
< 2 ^jai, Prokofjevas, jau būdamas žymiu 

muzikų, išvyko iš Rusijos: per Pacifiką 
jis pasiekė Jungtines Valstijas; 1918 
metų gale kompozitorius atvyko Į New 
Y orką.

Amerikoje jis davė eilę koncertų ir 
kūrė muziką. Apsigyvenęs Paryžiuje, jis 
buvo pripažintas žymiu, jau pasauliniu 
muzikos kūrėju. Rašė operas, simfonijas 
ir lengvesnius muzikos kūrinius.

1927 metais kompozitorius nuvyko Į 
Tarybų Sąjungą ir ten davė eilę koncer
tų; tarybiniai kritikai didžiai įvertino 
jo talentą.

Iš ten Prokofjevas ir vėl grįžo Ameri
kon. Čia jis turėjo nemaža draugų, tarp 
kitų: žymųjį orkestrų vadovą Dr. Kous- 
sevitzky, su kuriuo Prokofjevas anksčiau 
buvo artimai susidraugavęs.

Nežiūrint to, kad jis buvo mielai čia 
ir'ten, kur jis ėjo, priimtas ir pagerbtas, 

Jkaip didis muzikas-kūrėjas, Prokofjevas 
/ galvojo: ne mano čia namai, aš esu ati

trūkęs nuo gimtosios savo šalies, kurio
je liaudis kuria naują gyvenimą,—ma
no vieta yra ten.

Ir kompozitorius grįžo į savo gimtąjį 
kraštą, grįžo Tarybų Sąjungon 1934 
metais ir ten visam apsigyveno.

Apsigyvenęs, jis ten stojo kūrybiniu 
darban, kurį nutraukė tik negailestingo
ji mirtis.

Peranksti, peranksti mirtis ištraukė iš 
gyvųjų tarpo didįjį muziką, dar galėju
sį pasauliui duoti daug meno šedevrų!

II.
Tik visiškai neseniai tarybiniai muzi

kos kritikai dideliu entuziazmu pasitiko 
naują Prokofjevo veikalą, “Septintąją 
Simfoniją”, dedikuotą Tarybų Sąjungos 

' .jaunuomenei.
1951 'metais, minint’ kompozitoriaus 

60 metų sukaktį, visoje Tarybų Sąjungo
je buvo ruošiami koncertai jubiliejatųi 
pagerbti, jo genijui įvertinti.

Prieš keletą metų Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos centro komitetas iš- 
st(L<) su kritika, su pastabomis kai ku
riems, žymiems to krašto kompozito
riams;

Pastabose-kritikoje buvo nurodyta, 
kad muzikos kompozitoriai, jų tarpe 
Prokofjevas ir jo jaunesnysis draugas, 
kompozitorius Šostakovičius, perdaug 

x krypsta į formalizmą, jų kūriniai ati
trūksta nuo liaudies melodijų, nuo to ti
krojo neišsemiamo šaltinio, iš kurio kiek- 

1 vienas vertas savo vardo menininkas se
miasi įkvėpimą ir medžiagą.

• Dėl tų pastabų, dėl kritikos tūli profe
siniai raudonbaubiai Jungtinėse Valsti
jose pradėjo kelti skandalą, visais gar
sais šaukdami: dabar Prokofjevas bus 
“sulikviduotas,” — o ko jis ten važiavo!

Kaipgi tą kritiką priėmė pats genija- 
I lusis kompozitorius?

Jis ją priėmė draugiškiausioje nuotai
koje, nes pats tuojau pamatė ir suprato, 
jog pastabos jam ir kitiems kompozito
riams yra teisingos. Jis po to išstojo su 
straipsniu spaudoje, kur, tarp kitko, pa
sisakė :
ĄjMano vyriausiu troškimu yra kurti 

j muziką kalboje, kuri būty sitprantama 
ir miela liaudžiai, mano žmonėms.”

Na, ir Prokofjevo ir kitų kompozitorių 

3 puil.—Laiavė (Liberty) -šeštadien., Kovo-March 14, 1953

darbai-kūriniai, po tų pastabų, jau buvo 
kitokie.

Praėjusiais metais kompozitorius Pro
kofjevas sakė: .

“Jungtinėse Valstijose ir Vakarų 
Europoje daug kalbama apie artisto 
misiją ir jo laisvę kūryboje. Bet ar 
gali tikras artistas stovėti nuošalyj 
nuo gyvenimo ir aprėžti savo meną 
siaurose subjektyvių emocijų ribo
se? Ar ne geriau, jei jis stovėtų ten, 
kur labiausiai reikalingas, kur jo 
raštai, jo muzika, jo skaptas galėtų 
padėti liaudžiai pasiekti geresnį, 
gražesnį gyvenimą?...

“Mano nuomone, kompozitorius, 
lygiai kaip ir poetas, kaip skulpto
rius bei tapytojas, privalo tarnauti 
žmogui, liaudžiai. Pirmiausiai, jis 
privalo būti piliečiu, taip, kad jo 
kūrybinis menas galėtų sąmoningai 
kelti, aukštinti, šlovinti žmonių gy
venimą ir vestų žmogų į laimingą 
ateitį...”

Šiuo metu, kai Tarybų Sąjungoje ver
da ligi šiol niekur nematytas kūrybinis 
taikus darbas, statomi milžiniški pro
jektai, pertvarkoma gamta, kai tarybi
nės tautos milžino žingsniais žengia į 
naują, šviesesnę, visko pilną ateitį, tuo 
pačiu laiku kovodamos už taiką pasauly
je, tai kas gi liekasi artistams daryti? 
Stovėti viso to nuošalyj ir tik “įamžinti” 
savo subjektyves emocijas, jausmus?

Ne! Kompozitorių, rašytojų, skulpto
rių, tapytojų ir kitų kūrybinių artistų 
pareiga savo darbais padėti liaudžiai, 
apdainuoti, įamžinti muzikoje, drobėje, 
rašte, marmure liaudies pastangas, — 
kylančiųjų didvyrių pasiekimus ir juos 
pačius. Artistams svarbu savo kūryba 
uždegti, apvaisinti liaudį meile taikai, 
meile didingam, šviesiam, gražiam, vis
ko pilnam gyvenimui.

Kompozitorius Prokofjevas savo ne
mirštama kūryba tai ir darė.

Dėl jo mirties liūdi ne tik tarybinės 
tautos, liūdi ir visa progresyvioji, kultū
ringa žmonija.

ROJUS MIZARA.

Pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus koncertas

Šių metų kovo 8 dieną Town Hall, 
New Yorke, įvyko lietuvio pianisto An
driaus Kuprevičiaus recitalis-koncertas.

Andrius Kuprevičius yra jau gražiai 
pasižyYnėjęs muzikas. Šis jo rečitalis 
buvo pirmas New Yorke, taip sakant, 
debiutas.
' Atrodo, pianistas padarė gerą įspūdį 
j eilinius klausytojus ir muzikos kriti
kus. '

Jo programon įėjo darbai sekamų 
kompozitorių: Bacho, Brahmso, Schu- 
manno, Čopino, Aguirre, Čiurlionio, De
bussy ir k t.

Artistas prie piano jautėsi laisvai. Su- 
t sikaupusiai, gyvai ir su jausmu atliko 
’ sunkias kompozicijas, kurios ne kiekvie
nam pianistui lengvai ^pasiduoda.

Ateik
Ateik pasisemti džiaugsmą,
Ką siela manoji taupė Tau slapta.
Jaukume palik brangų meną
Ir jaunystės ekstazu širdį prikelk.

Glūdume tylos atėjus, palik žvilksnius, 
„ Nutiesk lūkesčiams svajonių takus.

Po apniauktu dangum, žiemos naktį, 
žemė dribso juoda, ilgesiai tvaikūs.

Vėjai atpūs pavasarį, prikels žemę iš miego.
Eisim pasisemti jėgų, — tave lauksiu tenai...
Atlėks lauku kvapsniai tyrūs; bus. jauku

[ir miela.
Ateik pasisemti pavasario spalvingą

[džiaugsmą.
/* . Kl—ton.
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More Notes on the LMS Music Forum
This particular forum gave an oppor

tunity to four local Li th-Am. artists to 
speak informally about themselves and 
their interests in Music. It made for a 
very informative and very intersting fo
rum.

John 'Velička was invited to open the 
round-table discussion. He, the veteran 

’musician of the group, gave a little re
sume of his early interest in music, dat
ing from the time he entered Mikas Pet
rauskas Conservatory of Music in South 
Boston. He studied voice, piano and vio
lin, the latter became his life long pro
ject for he still plays and practices 
whenever time allows."

After receiving his degree from the 
Conservatory, John Velička taught seve
ral choral groups, including one in Har
rison, N. J:, and for a time the Aido 
Chorus in Brooklyn. He is at present 
a member of the Aido Chorus bass sec
tion having joined immediately upon his 
return to Brooklyn.

John brought his violin to the forum 
and ably played for us 4 Sonatas by 
Handel.

Our second guest, Frank Balwood, 
spoke of his early life in his native city 
of Pittsburgh. The son of a steel work
er and the youngest of a large family, 
Frank had no opportunity to acquaint 
himself with music until later in his life.

However, Frank’s musical turnings 
must have stemmed from his father who 
loved music so much that at one time he 
ordered a piano sent up to the house. 
But that was too much of an extravity 
for a poor steelworker and the piano 
went back to the store.

Frank didn’t get any further oppor
tunity to study music until he himself 
went to work and was able to pay 25c 
for his first piano lessons. Fortunately 
Frank made the acquaintance of a very 
noted Pittsburgh organist and composer, 
Prof. Whitmer, who taught him harmo
ny and composition.

It was Whitmer who first interested 
Frank in setting down on paper some of 
Lithuanian folk songs his parents used 
to sing around home. { Two of the Lith. 
Christmas songs were published by 
Whitmer and are still being played in 
Pittsburgh at the varjous Christmas ce
lebrations.

Early in 1946 Frank read about the 
LMS Festival to be held in Chicago, and 
he decided he wanted to go. In comme
moration of the event, h-e wrote his first 
big piano composition using Lithuanian 
folk themes in combination with original 
music of his own. This was the now 
familiar, “Lithuanian Rhapsody”, which 
Frank played again at the forum, just 
as he has done dozens of times since the 
Festival, to the obvious pleasure of all 
listeners.

Frank is now a New Yorker, working 
by day and writing songs in his spare 
time. He has never refused to aid any
one who asks him, whether it’s to ac
company a singer, arrange a song for a 
chorus, write a new song or even - an 
operetta. He has writte dozens of solo 
and chorus songs including “Ruduo”, 
“Vasaroj”, “Banguokite Dainos”, “Ant 

.Kalno Pušaitės”.
Suzanna Kazokytė-Kaza then joined 

the group at the round-table. She start
ed her musical training with an instru
ment, the mandolin, which she claims is 
still her first love and which serves her 
ably for her. voice practice.

Sue claims that President Franklin 
Roosevelt was really responsible for her 
becoming a singer. Like many young 
people during the depression days, she 
joined the WPA Workshop. The Glee 
Club director there suggested she go on 
to study voice. So Sue went to B-ernice 
Shellan-Sukaskas and from that day on 
has been her pupil and a most popular 
singer at our Lithuanian affairs.

In private life, Sue is a capable nurse, 
she sings because she loves music, and, to 
quote Sue, will sing as long as* she can 
and there are people to listen to her 
songs. On May 9, Sue, will have her 
first solo recital for which she is plan
ning a varied program of folk songs, art 
songs and the classics.

Leon Yonik, Jr., was the fourth mem
ber of our artist panel. He hails from 
Chicago, but is pow studying music at 
the New York Theatre Workshop with

(Tąsa 4-tam puslap.)

Lenkijos menininkų 
koncertas Maskvoje

ATMINČIAI

Vinco Visotskio
MASKVA.— Sausio 12 d. TSR Sąjun- 

gos Didžiajame teatre įvyko didelis Len
kijos Liaudies Respublikos meno meist
rų koncertas. Koncerte dalyvavo Stanis
lavo Moniuškos vardo Lenkijos Valstybi
nio operos teatro (Poznanė) solistai, or
kestras, choras ir baletas, Lenkijos Val
stybinis dainų ir šokių ansamblis “Ma- 
zovše.”

Koncertas turėjo didelį pasisekimą. 
Žiūrovai šiltai sutiko lenkų artistus' ir 
lydėjo jų pasirodymus vieningais ploji
mais. Ypatingą pasisekimą koncerte 
turėjo dainininkai Domeneckis ir Kle- 
novskis, dainininkės Foltyn ir Kavecka- 
ja, pianistė Černy-Stefanskaja ir smui
kininkė Vilkomirskaja. Su dideliu meis
triškumu pasirodė Poznanės operos teat
ro orkestras, diriguojamas vyriausiojo 
dirigento Berdiajevo. Pelnytą pasiseki
mą turėjo Lenkijos Valstybinio dainų ir 
šokių ansamblio “Mazovše” pasirodymas.

Koncerto klausėsi ir TSRS vyriausy
bės nariai — J. V. Stalinas, V. M. Mo
lotovas, G. M. Malenkovas, E. P. Berija, 
K. J. Vorošilovas, N. S. Chruščiovas ir 
kiti.

TSRS vyriausybė reiškė dėkingumą 
koncerto dalyviams ir nusprendė išduoti 
jiems 200,000 rublių piniginę premiją.

Liūdnai minėdama stai
gią mirtį, kovo 16 dieną,; 
1946 metais, tariu: ilsėkis 
ramiai, Vincai, o aš dirbu 
tavo pradėtus darbus.

Anna Visotskienė, 
Kensington, Conn.

1953 metų spektakliai 
Lietuvoje

VILNIUS.— Daug naujų spektaklių 
šiemet numato parodyti respublikos te
atrai.

Du naujus lietuvių kompozitorių kū
rinius įtraukė į savo repertuarą Lietu
vos TSR Valstybinis operos ir baleto te
atras. Čia bus pastatyta “Račiūno” ope
ra “Marytė” ir jaunojo kompozitoriaus 
Juzeliūno baletas “Ant marių krante
lio”. Teatro darbų plane—Meituso ope
ra “Jaunoji Gvardija” ir baletinis spek
taklis vaikams — Morozovo “Aiskauda.”

Lietuvos Valstybinis dramos teatras 
ruošia Baltušio pjesę “Anksti rytelį” 
apie naująjį kolūkinį gyvenimą Lietuvos 
kaime. Numatomas taip pat spektaklis 
“Ponas Pirsonas nebegrįš”, pagal Sla
vino ir S. Giros pjesę.

Tarp pjesių, kurias nutarė pastatyti 
Vilniaus rusų dramos teatras, yra brolių 
Tur “Trečioji jaunystė” ir Virtos saty
rinė komedija “Pompiejevo žuvimas”.

Spektaklį apie komunizmo statybų pir
magimį — V. I. Lenino vardo Volgos — 
Dono laivybinį kanalą — pagal Pomi-eš- 
čikovo ir Černyševo pjesę “Donas Ivany- 
čius” parodys Klaipėdos teatras.

Daugiau, negu pernai, bus parodyta 
spektaklių vaikams. Į Kauno Jaunojo 
žiūrovo teatro repertuarą įtraukti spek
takliai — Gubariovo “Pavlikas Morozo
vas”, Kaverino “Du kapitonai”, Vepric- 
kos “Slyvų kauliukai”, o taip pat Ost- 
rovskio, Šilerio, Hugo pjesės. Drauge su 
dramaturgais Grušu ir Čyžiumi teatro 
kolektyvas ruoš pjeses “Janonis” ir “Pa
kelti javai.”

Be to, spektaklius vaikams įtraukė į 
savo repertuarą visi respublikos teatrai.

BINGHAMTON, N. Y.
šiuomi pranešu, kas užsi

prenumeravo A. Dagilio po
ezijos knygą taipgi kas au
kavo jos išleidimui.

Knygos išleidimui aukavo 
sekamai:

A. ir J. K. Navalinskai $5;
Augustina $5;
P. Jasilionienė $2;'
LLD 20 kp. Mot. Klub. $2;
V. Kaminskienė $1;
J. Vaičekauskas $1.
Viso aukų gauta $16.-
Aukos pasiųsta Lais

vės Administracijai.
Užsiprenumeravo knygą 

po $1 šie asmenįs:
A. ir J. K. Navalinskai, V. 

Kapičiauskienė, P. ir K. Juo- 
zapavičiai, J. Vaičekauskas, 
A. Plioraiticnė, Paul Mikola- 
jūnas, I. H. Vežis, T. Vara- 
nauskas, Ona Wellus, P. Bak- 
šiene, Joseph Strolis, A. ir L, 
Mainioniai, L. ir U. šimuliū- 
nai, J. ir A. žemaičiai, V. ir 
E. Čekanauskai, V. ir B. Zmit- 
raitės, Paulina Jasilionienė, 
Ona Gaškauskienė, Nellie if 
John Stroliai, Paul Grinius, 
Mary Kazlauskienė, N. Yudi- 
kaitienė, II. Pagiegalienė.

Viso knygai prenum. $23.
Su aukomis ir prenumerato

mis Laisvės Admin, pasiųsta 
$39.

širdingai dėkoju tiems, kur* 
rie aukavo ir kurie užsisakė 
A. Dagilio poezijos knygą. 
Tikiuosi, kad dar ne viskas,, 
darbuosimės, kad gauti dau
giau prenumeratų.

Moterų Klubo vajininkė,
J. K. Navalinskienė.

P. CVIRKOS MUZIEJUJE
KAUNAS.— Įžymiojo lietuvių tarybi

nio rašytojo P. Cvirkos memorialinį mu
ziejų kasmet vis gausiau lanko darbo 
žmonės.

Pastaruoju metu muziejus gavo ne
maža vertingų eksponatų, liudijančių 
apie didžiulį susidomėjimą, kurį P. Cvir
kos kūriniams rodo įvairių Tarybų Są
jungos tautų ir liaudies demokratijos ša
lių darbo žmonės. Neseniai muziejus ga
vo P. Cvirkos apsakymų rinkinį, išleistą 
Budapešte vengrų kalba. Jis pavadintas 
“A. Testveriseg Magvetai” (“Brolybės 
sėkla”) ir išleistas 10 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Rinkinyje išspausdinti P. 
Cvirkos apsakymai “Brolybės sėkla”, 
“Deputatas”, “Pabučiavimas”, “Super
fosfatas”, ‘Cukriniai avinėliai” ir eilė 
kitų, o taip pat ištrauka iš romano 
“Frank Kruk’. Šiais metais vengrų kal
ba išleidžiamas P. Cvirkos romanas “Že
mė maitintoja”.

Įžymiojo lietuvių tarybinio rašytojo 
kūriniai išversti į' lenkų, rumunų, čekų 
ir kitų liaudies demokratijos šalių tautų 
kalbas. Muziejaus direktorius K. Vai- 
ras-Račkauskas paruošė ir įteikė leidyk
lai P. Cvirkos albumą, kuris jau atiduo
tas spaudai. Be to, muziejaus darbuoto
jai ruošia pilną P. Cvirkos kūrinių bib
liografiją ir iliustruotą muziejaus eks
pozicijų katalogą.

Los Angeles, Cal
LDS 35 kp. turės gražų pa
rengimą kovo 22 d. Danish 
svetainėje, 1359 W. 24th St.t 
Los Angeles

Parengimas prasidės kaip 
12 vai. dieną ir užtruks iki 
vakaro. Pirmą valandą po 
pietų bus duodami tikrai geri 
lietuviški pietūs. Pasivalgę 
galėsime linksmintis. Kurie 
norės, galės ir pasišokti.
' Visus gerus žmones, kad ir 
nepriklausančius prie kuopos, 
kviečiame dalyvauti ir drau
gus atsivesti. Sueisime, pasi
kalbėsime, pasivaišinsime, 
gerai pasivalgysime ir tas 
bus mums visiems ant nau
dos ir ant sveikatos.

Atminkit, kad dabar pa
rengimų mažai esti, o paren
gimai mums visiems labai yra 
naudingi- ir reikalingi. Taigi 
visi pasižymėkit kovo 22 d., 
Danish Hall, 1 vai. po pietų. 
Geriausi pietūs ir gražus pasi
linksminimas.

širdingai užprašome ir 
lauksime. Kp. Komitetai



“Liaudies
%

^ŠIAULIAI.—Netoli Šiau
lių iš abiejų Radviliškio 
link nutįsusio plento pusių 
išsidriekė “Liaudies kovo
tojo” žemės ūkio arteles 
platūs laukai, išaugo pui
kūs pastatai. Ji buvo viena 
pirmųjų žemės ūkio artelių 
Lietuvoje.

Pirma, kas kolūkyje tuoj 
krinta į akis — tai daugybė 
naujų pastatų. Kolūkio pa
jamos tiek padidėjo, kad 
tapo galima kasmet inves
tuoti į statybą šimtus tūks
tančių rublių. Pastatytas 
elektrinis malūnas, lentpjū
vė. Kas metai praplečia
mas kolūkio diendaržis, čia 
pastatyta karvide, kurioje 
telpa šimtas karvių ir ku
rioje įrengti automatiniai 
girdytu vai. Pastatyta ar
klidė, iškastas artezinis (su 
geležiniu vamzdžiu, kuriuo 
iš gilumos ateina vanduo) 
šulinys, kuris ėmė teikti 
vandenį fermoms, įrengtos 
pašarų virtuvės. Gyvulinin
kystės patalpos apšviečia
mos elektra. Plačiai nau
dojamas elektrinis avių kir
pimas. Neseniai buvo pa
statyta nauja karvide, ku
rioje yra 250 vietų. Baigia
mas statyti 350 tonų siloso 
bokštas. Statomos naujos 
patalpos avims ir kiau
lėms.

Šiltas žiemojimas yra už
tikrintas* kolūkio gyvu
liams, kurių skaičius kas 
metai didėja. Palyginti su 
1951 metais, avių ir kiau
lių skaičius artelėje dvigu
bai padidėjo. Kolūkiečiai 
pasiekė didelių rezultatų 
gyvulininkystės vyst y m o 
srityje. Ypač sėkmingai 
pasidarbavo melžėjos 
Daukšaitė, Jaraite ir kitos.

Anksti prasideda judėji
mas kolūkio garaže. Žemes 
ūkio artelė turi solidų au
toūkį — septynis sunkveži
mius ir vieną lengvąją ma
šiną. Kolūkis juos gavo iš 
valstybės nemokamai, kai
po premiją už laimėjimus 
išvystant g y v u 1 ininkystę. 
Daug darbo turi kolūkio šo
feriai. štai ir šiandien vie
na mašina išvažiuoja staty
binių medžiagų pargabenti; 
kita išvyksta į Vilnių naujų 
elektros motorų; trečioji— 
į Šiaulius mineralinių trą
šų; ketvirta išvežioja kol
ūkiečiams grūdus, kuriuos 
jie uždirbo per vasarą; 
penkta važiuoja pargabenti 
pašarų gyvulių fermoms. 
Lengvoji mašina “Pobieda” 

Thuveš kolūkio pirmininką 
•Antana Čižauska i šiau
rius: jis važiuoja kviesti į 
^darbą kolūkiui reikalingą 
^zootechniką.
- Be specialistų Lietuvos 
•kaime dabar nebeapsieisi. 
^Pavasarį į .kolūkį atvyko 
•agronomas Adolfas šautku-

kovotojo” 
kyje
lis. Naujų specialybių įgi
jo ir buvusieji žemdirbiai. 
Penki kolūkiečiai baigė šo
ferių kursus, yra žemės 
ūkio artelėje ir savi plytų 
deginimo meistrai, ir dize- 
lių mašinistai, ir elektrikai, 
ir metalo tekintojas, ir šalt
kalviai, ir radistas, ir įgudę 
statybininkai. Naujų pro
fesijų žmonės išaugo kolū
kiniame Lietuvos kaime.

Dar plačiau statyba “Liau
dies kovotojo” žemės ūkio 
artelėje išsiplėtos artimiau
sioje ateityje. Bus pastaty
tas 700 vietų klubas, nauja 
mokykla, stadionas, ligoni
nė, pirtis, paštas, parduo
tuvė, buitinio aptarnavimo 
dirbtuvės, vaikų darželis, 
lopšelis, šimtai su visais pa
togumais įrengtų mūrinių 
namu kolūkiečiams, c

Metai po metu didėja 
kolūkio pajamos. 1949 me
tais buvo gauta apie 300 
tūkstančių rublių pajamų, 
1950 metais—daugiau kaip 
pusė milijono, 1951 metais 
—1 milijonas 250 tūkstan
čių, 1952 metais kolūkio pa
jamos sudarė apie pustre
čio milijono rublių. Kolū
kis turi 6,770 hektaru že- z v
mės.

1952 metu pavasarį, vyk
dant sėją, kolūkyje veikė 8 
traktoriai, 3 s a v a e i g i a i 
kombainai vale gausųjį der
lių. Maždaug 23 centnerius 
grūdų iš hektaro pr i kulda
vo kombainai. Kolūkyje bu
vo gauta šiose vietose ne
regėtas derlius.

Padidėjo kolūkiečių pa
jamos. 1952 metais kolū
kiečiai gavo dvigubai tiek 
grūdų, kiek 1951 m. Ne
skaitant pinigų, cukraus ir 
kitų produktų, Poškūnų 
Šeima, pavyzdžiui, gavo 8 
tonas grūdų, Kazio S riden
to šeima — apie 7 tonas 
ir tt. O juk kiekvieno kol-' 

į ūkiečio aruoduose tebėra 
; pereitų metų derliaus grū
du, v

Kiekvieno kolūkiečio na
mai turi visko, žmonės yra 
tikri dėl savo rytojaus,. 
Kultūringai jie leidžia sa
vo laisvalaiki. Klube-skai- 
tykloje, kuri turi gerą bi
blioteką, visuomet yra daug 
žmonių. Čia sur engi a m i 
kolūkio meninės saviveiklos 
koncertai, paskaitos, jauni
mo poilsio vakarai, skaity
tojų konferencijos, šachma
tu ir šaškių turnvrai, de
monstruojami filmą i.

Kiekviena kolūkinė šeima 
dabar gauna laikraštį, o 
daugelis—ir žurnalus. Vien 
laikraščių kaimo laiškane
šys išnešioja apie 506 eg
zempliorių. Kasdien į kol
ūkį ateina daug laiškų.

Iš Kauno, pavyzdžiui, ra

šo tėvui Povilas Ponelis. 
Jaunuolis pasakoja savie
siems apie gyvenimą poli
technikos institute, kuria
me jis mokosi, apie savo 
laimėjimus. Netrukus Po
vilas taps inžinierium-elek- 
triku. Baigė juridinę mo
kyklą Alfonsas Žaluda, ta
po pedagogu nėr a š t i n g o 
valstiečio sūnus Jonas Rai
la. Daugiau kaip 50 “Liau
dies. kovotojo” žemės ūkio 
artelės kolūkiečiu sūnų ir 
dukterų mokosi aukštosiose 
ir specialiose vidurinėse 
mokyklose.

Kolūkyje yra septynmetė 
mokykla, kurioje nemoka
mai mokosi mokyklinio am
žiaus vaikai.

Žemės ūkio artelėje mo
kosi ir suaugusieji, ruošda
miesi tapti socialistinės 
žemdirbystės ir gyvulinin
kystės meistrais. 30 žem
dirbių lanko agronomijos 
ir technikos kursus, 25 gy- 
vulininkai mokosi zootech
nikos ir veterinarijos kur
suose. Mokslas truks tre
jus metus. Baigę kursus, 
kolūkiečiai gaus jaunesnio
jo laukininkystės ir gyvuli
ninkystės specialisto vardą. 
Kursuose; mokslas tail) pat 
nemokamas.

Kolūkyje yra ambulatori
ja su vaistine, kur valstie
čiai visada galį gauti ne
mokamą medicinos pagal
bą. Lauko darbų metu vei
kia vaikų lopšelis.

Neretai “Liaudies kovo
tojo” žemės ūkio artelės 
kolūkiečiai surengia išvy
kas į kitus Lietuvos kolū
kius. Antai, neseniai žem
dirbiai lankėsi Dotnuvos 
rajono “Aušros” kolūkyje, 
Marijampolės rajono Čer
niachovskio vardo kolūky
je ir eilėje kitų. Šiose že
mes ūkio artelėse jie'pasi
dalino savo darbo patyri
mu. Namo kolūkiečiai su
gižę džiugūs' — visur pasi
turintis, laimingas ir 
džiaugsmingas gyvenimas!

L. Bhizaitis

Cliffside, N. J.
Mirė Uršule Stankevičienė

Kovo 6 d., dėl širdies nega
lavimo ir kitokių komplikaci
jų, mirė Uršulė Stankevičienė- 
Bakūniutė, 72 metų amžiaus. 
Palaidota 9 d. kovo Šv. Kry
žiaus kapinėse, Arlington, 
N. J.
Uršulė Lietuvą apleido prieš 

arti 50 metų. Paėjo iš Majo- 
riškių kaimo, Vilkaviškio 
apskrities. Pirmiausia apsigy
veno Kanadoje. Čia apsivedė 
su Juozu Stankevičium i? čia 
išaugino tris dukteris ir sūnų. 
Šeimynai bręstant, vienas pa
gal kitą atkeliavo ir apsigy
veno Amerikoje, prieš 20 me
tų ir motina Uršulė čia apsi
gyveno.

Jos gyvenimas kaip Kana
doje taip ir čia Amerikoje bu
vo vargingas. Nuo pat atvyki
mo pelnė sau pragyvenimą, 
dirbdama dirbtuvėse. Prieš 
keletą metų patiko paraly
žius, kuris sužalojo jos svei
katą kuri buvo ir taip vargais 
nukamuota. Pagaliau, dar da- 
sidėjo ir širdies negalavimai, 
nutraukdami jos gyvybę am
žinai.

Liūdesyje pasiliko 3 dukros 
ir sūnus. Visi jau vedę ir gy
veną savystoviai. Liko brolis 
Jerris Bakūnas ir sesuo Va
lerija Kubilienė. Abu gyvena 
su šeimomis Cliffside, ir 3 se
sers bei brolis Liudvikas Lie
tuvoje. Taipgi Uršulės vyras 
Juozas Stankevičius tebegyve
na Kanadoje, bet su juomi 
jau nuo seniai jokių ryšių ji 
neturėjo.

Uršulės mylimiausia vieta 
būdavo tai pasisvečiavimas 
pas jos brolį Jerri. Bakūną, 
kuris yra žinomas progresyvįs 
veikėjus. Paskiausiu laiku ji 
čia ir gyveno, iš čia buvo nu
gabenta į Englewood ligoninę, 
kurioje ji po kelctos dienų ir 
užbaigė savo gyvenimo var
gus ir rūpesčius amžinai už
merkusi savo išvargusias akis.

Ilsėkis ramybėje šios šalies 
žemelėje.

S.

BINGHAMTON, N. Y.
Ligoniai

Naujai susirgę ligoniai yra 
šie: Amelia žvirblienė, kuri 
išbuvo ligoninėje savaitę lai
ko, bet dabar yra parvežta 
pas sūnų Joe, Bambridge, 
N. Y. Antanas Bagdonas bu
vo ligoninėje, kur jam pada
rė operaciją. Jo adresas: 378 
Prospect St., Binghamton, 
N. Y. V. Kaminskienė, kurios 
ranka buvo nudeginta. Ji ek 
na sveikyn.

Virš minėti ligoniai yra 
LDS 6 k p. nariai.

Dar vis tebeserga Ona Mi- 
kolajūnienė. Lillian Mikolajū- 
naitė sake, kad jos tėvas ei
na sveikyn.

Vėlinu ligoniams greitai 
pasveikti. Josephine.

Wilkes-Barre, Pa.
Laikytame LDS 7 kp. susi

rinkime, kovo 8 d., perskaitė
me laišką gautą nuo Laisvės 
Administracijos reikale Rank
darbių Parodos, kuri rengia
ma naudai dienraščio Laisvęs.

šiam reikalui buvo suauko
ta sekamai:

P. Yuozakas, $2;
Mrs. E. Kasparienė $1;
P. Balukonis 60c.
A. Stiklūnas 50c.
B1. Radzevičius 50c.
Joseph Pechuk 50c.
Charles Muškauskas x40c.
Viso $5.50.
Ačiū visiems už aukas.

P. Balukonis.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

“Trijų didžiųjų” konferencija 1945 metais Jaltoje.

LMS News and Views
(Tąsa iš trečio pusi.)

a professional music career in mind.
Leon didn’t speak of his early life in 

Chicago, but we think it should be men
tioned that the LKM Chorus had the 
greatest influence on his life, for there 
Leon had the opportunity to realize his 
potentialities as a singer. Nonetheless, 
Leon gave us a very interesting illus
trated talk on the differences between a 
folk and “pop” singer and a profession
al art singer. Where the popular singer 
has the aid of a microphone to carry his 
voice to all parts of a large hall, the sin
ger of classic and opera music has to re
ly solely on his own power and know
ledge of voice placement and control to 
sing above the orchestra and still be 
heard clearly in the last row of the au
ditorium. Tips of course requires addi
tional and intense study and training.

Leon ably illustrated this difference 
by singing Frank Balwood’s song “Ru
duo.”

DUTŪKSTANTASIS OPEROS 
“PARDUOTOJI NUOTAKA” 

SPEKTAKLIS
PR AG A.— Vasario 10 d. Pragoję, Na

cionaliniame teatre, įvyko Bedržicho 
Smetanos operos “Parduotoji nuotaka” 
dutūkstantasis spektaklis. Ši opera pir
mą kartą buvo pastatyta Pragoję 1866 
metų gegužes 30 d. ir nuo to laiko išgar
sėjo visame pasaulyje.

Iškilmingame vakare įžymiojo kultū
rinio įvykio proga dalyvavo Čekoslovaki
jos prezidentas Klementas Gotvaldas,

Nacionalio susirinkimo pirmininkas 01- 
držichas Jonas, vyriausybės nariai su 
ministru pirmininku Antoninu Zapotoc- 
kiu priešakyje, Čekoslovakijos komunis- 
tų partijos Centro komiteto sekretoriau 
įžymūs mokslininkai, rašytojai, Pragos 
įmonių pirmūnai. Dalyvavo taip pat T. 
S.R.S. ambasadorius Čekoslovakijoje A. 
J. Bogomolovas ir liaudies demokratijos 
šalių diplomatiniai atstovai.

D. Tarabildienes 
kūriniŲ paroda

VILNIUS.— Vilniuje įvykusioje D. 
Tarabildienes kūrinių parodoje buvo eks
ponuoti dailininkės darbai, sukurti per 
pastaruosius penkerius metus. Paroda 
atskleidė lankytojui vaizdą D. TarabiL 
dienės kūrybos kelio, nueito tarybinės 
santvarkos metais.

Žymiausią kūrinių dalį parodoje atsto
vavo knygų iliustravimo žanras, kuria
me D. Tarabildienė yra daugiausia nu
dirbusi ir pasiekusi rimtus rezultatus. 
Tai ryškiausiai liudija jos darbas, ilius
truojant vaikų literatūros kūrinius.

“TARYBŲ LIETUVA 1953 METAIS”
VILNIUS.— Grupė Tarybų Lietuvos 

rašytojų ir žurnalistų buvo išvykę j įvai
rias respublikos įmones, kolūkius ir kitas 
vietas: jie rinko medžiagą naujoms ap^ , 
braižoms. Sukurtosios apybraižos suda
rys literatūrinį almanachą “Tarybų Lie
tuva 1953 metais”. Savo kūrinius nu
matė pateikti rašytojai Šimkus, Mozū
riūnas, Sluckis, Dovydaitis, Avyžius, 
Bieliauskas, Marcinkevičius, Baltrūnas, 
Bauža, Pakalnis ir kiti.

A. Dagilio eilių rinkinio ŽINIOS IŠ LIETUVOS
prenumeratoriai

Šiomis dienomis gavome 
užsisakymų sekamai: Joe 
Stanley, Westfield, N. J.; 
Tadas Kaškiaučius, New
ark, N. J.; Dr. John Rep
šys, Dorchester, Ma'ss. (jis 
prisiuntė ir dolerį aukų); 
Juozas Šukaitis, Woodha
ven, N. Y.; Peter S&tkus. 
Brooklyn, N. Y. Iš Pitts
burgh, Pa.: M. • Zdankienė, 
Leonas Kryževičius ir J. K. 
Mažukna.

F. E. Panzer, iš Cleve
land, Ohio, prisiuntė: K. W. 
Likas, Alma B ruzgiutė, 
Anna Balchunas, J. W. Pe-

traus, Aldana Wirby, Emi
lija Skleris ir Anna Gendrė- 
nas.

L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn., prisiuntė: J. Gcde- 
minas, J. Jasas, So. Wind
sor, Conn., ir L. Žemaitie
nė. Ji* taipgi prisiuntė nuo 
J. Swingle, Tariffville, 
Conn., dolerį už knygą ir 
$4.00 aukų.

Tai tiek šį sykį. Laukia
me daugiau užsakymų. Dė
kojame tiems, kurie užsi
sakė ir kartu prisiuntė ir 
aukų knygos išleidimui.

Laisvės Adm-cija

Spartos’’ racionalizatoriai

VILNIUS. — Nemažus lai
mėjimus pereitais metais pa
siekė “Spartos” kojinių-triko- 
tažo fabriko racionalizatoriai. 
Gamybos racionalizacijos ir 
išradimų komisijai buvo pa
teikti 59 pasiūlymai. Iš jų 49 
pasiūlymai pripažinti tinka
mais ir buvo įdiegti į gamy
bą. Racionalizatoriniai pasiū
lymai per metus fabrikui dį 

■ve 69,7 tūkstančio rublių eko
nomijos.

Inžinierius R. Žukauskas

Pittsburgh, Pa
Mirė Adelė Warasiene, su

laukusi 83 m. amžiaus. Mirė 
vasario 25 d. Gyveno po num. 
129 So. 22nd St. Buvo pašar
vota F. Wenslovas šermeninė
je, 79 So.- 19th St. Palaidota 
vasario 28 d. ant laisvų kapi
nių, West View, Pittsburgh, 
Pa. Laidotuvės buvo skaitlin
gos.

Paliko sūnų Alex, dukterį 
Viktoriją Szaba, 3 anūkus.

Tebūna velionei Warasie- 
nęį lengva šiose laisvose ka
pinėse ilsėtis amžinai.

Draugė Warasiene lanky
davo prakalbas ir mylėdavo 
skaityti pažangius laikraščius 
ir knygas.

Karolis Warasius,

1924 m., buvo pažangus žmo
gus. Buvo Aukščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoje 
centro kasierius. 1921 m. 
Alexsis buvo centro sekreto
rius ir išrašė čeki ant $16,000. 
Warasius čekį 
damas, jog tai 
šalpa. Alexsis 
dingo. Karolis
Abičiūnų lietuviškame banko. 
Jis mylėdavo surengti 1-sios 
gegužės šventę.

Jonas Urbonas.

J. Dovydaičio romano 
‘Dideli Įvykiai Naujamiestyje’ 
nauja laida

Leidykla ‘Sovetsk i j pisatel’ 
Maskvoje išleido naują J. Do
vydaičio romano ‘Dideli įvy
kiai Naujamiestyje’ laidą ru
su kalba. Vertimą Į rusų kal
bą atlik0 M. Jufit, Romano 
tiražas — 75,000 cgz.

pasirašė, many- 
yra $16.00 pa

Warasius dirbo

dai- 
ati- 
pei-

mirė |

Youngstown, Ohio
Walter 

kovo 
6 d. 
Mirė
Pali- 

ir
Duktė 

o

čionai pasimirė 
Kuprozecio arba Kupins 
3 d. Palaidotas kovo 
ant Kalvarijos kapų. 
North Side ligoninėje,
ko nuliūdime dvi dukteris 
vieną sūnų 
Ann gyvena Youngstowne, 
Rose Hillard Kittenning, f 
Abidvi dukterys vedusios.

Kuprus buvo gimęs 1873 
m. sausio 3 d. Į Ameriką at
važiavęs 1899 m. Apsigyveno

žies fabrike per 51 metus. 
Paskutiniais laikais buvo pa
leistas ant pensijos. Visą laiką 
išdirbo Republic Steel 
Prigulėjo prie Lietuvių S.

Jo moteris Anna mirė 
metais.

Po laidotuvių velionio 
tė pakvietė dalyvius ant pie

Velionis Kuprus Lietuvoje 
paėjo iš Suvalkijos. Turėjo 3 
seseris, bet visos mirusios. Jis 
mirė sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Buvo suparalyžiuotas metai 
laiko atgal. Bet jau buvo pa
sitaisęs ir galėjo pavaikščioti.

Peizažinių etiudų paroda
VILNIUS. — Tarybinių 

liniukų parodų paviljone 
daryta č. Znamierovskio 
zažinių etiudų paroda. Joje
yra išstatyta 340 darbų. Etiu
duose vaizduojamas Vilnius 
ir jo apylinkės. Parodoje ek
sponuojama eilė darbų, ku
riuos dailininkas sukūrė pas
kutiniuoju metu. Tai — “Til
to statyba”, “žalieji ežerai” 
ir kiti peizažiniai etiudą/.i Vi
sus eksponuojamus d^rbtjR Č. 
Znamierovskis. yra f sukūręs 
per keliasdešimt metų.

P. Gudynas.

Auga kaimo kultūr os- 
švietimo Įstaigų tinklas

PASVALYS, 1. 16 d. — 
Praėjusiais metais rajono ko
lūkiuose ir apylinkėse ati
daryti du nauji klubai-skai- 
tyklos ir trys bibliotekos. Šio
mis dienomis rajono kultūros 
namai 
gimus 
rajono 
mą.

Dabar rajone dirba rajono 
kultūros namai, 37 klubai- 
skaityklos, 12 bibliotekų. Bib
liotekos aptarnauja apie 4 
tūkstančius nuolatinių skaity
tojų. Kas trečias kolūkis turi 
savo biblioteką. a

šiemet bus atidarytos dar 
trys bibliotekos.

gavo naujus kino jren- 
ir tai Įgalino atidaryti 
centre kino lektoriū-

Tačiau gavo pakartotinai 
strokę ir nuo to mirė. •

S. J. Eizonas.

4 pusl.-Laisvė ( Liberty)-šeštadien., Kovo-March 14, 1953
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(Tąsa)
Jis buvo labai susijaudinęs, drovus ir 

išsigandęs. Jis verkė kartu su ja dau
giau savęs negu kitų. Kitų taip pat. 
Dabar jis jautė, ko neteko; jis verkė to 
nuoširdumo, kurio jis anaiptol nenorė
davo. Jis prisiminė vakarą, kai jis sir
go ir Odeta buvo prie jo. Jį persmelkė 
meilė ir liūdesys. Ir jis galvojo:

“Ir vis dėlto aš gyvenu...”
*

Aneta drebėjo iš baimės pradėti vėl 
tokią pat dieną. Jos jėgų nebūtų tam 
užtekę. Bet visa, kas sekė, jau nebetu
rėjo to pirmųjų valandų pritrenkiančio 
smarkumo. Žmogiškasis skausmas, pa
siekęs viršūnę, turi vėl nusileisti žemyn. 
Arba žmogus miršta, arba pripranta.

Silvi susivaldė. Ji buvo išblyškusi, 
šnervių ir lūpų kampuose atsirado griež
ta raukšlė, kuri nuo to laiko, nors ir su- 
švelnėdama, paliko savo pėdsakus. Bet 
Silvi buvo rami, veikli, užsiėmusi su sa
vo darbininkėmis kirpimu ir siuvimu gę- 
įftlo drabužių. Ji įsakinėjo, prižiūrėjo, 
dirbo; jos rankos kaip ir akys buvo tvir
tos ir tikslios. Ji priderino Anetai suk
nelę. Aneta bijojo ištarti žodį, prime
nantį laidotuves. Bet Silvi šaltai apie 
visa tai kalbėjo. Ji niekam neleido rū
pintis smulkmenomis. Ji viską sutvar
kė. Šį įtemptą ramumą ji išlaikė iki 
apeigų pabaigos. Bet tik griežtai ir su 
šaltu įsiutimu ji pasipriešino bet ko
kiam religiniam patarnavimui. Ji neat
leido!., Iki tol ji buvo neaiškiai neti
kinti, nerūpestinga, bet nepriešiška; tru
putį juokdamasi ir neprisipažindama, ji 
buvo sujaudinta, matydama savo gražią 
mergytę baltai pasirėdžiusią pirmosios 
komunijos dieną... Kaip tik! Ji buvo ap
gauta... Niekšas!.. Ji niekad neatleido. 
Aneta tikėjosi, kad nežmoniškas susival
dymas, kuriam Silvi prisivertė, namo 
sugrįžus, bus apmokėtas nauju priepuo
liu. Bet jai nebuvo leista pasilikti prie 
sobers. Silvi jai tai šiurkščiai uždraudė, 
įlietos vaizdas jai buvo nepakenčiamas... 
Aneta savo sūnų turi!..

Sekančią dieną jos vyras susirūpinęs 
atėjo Anetai papasakoti, kad Silvi nebu
vo atsigulusi. Ji neverkė, ji nesiskundė, 
bet tyliai krimtosi. Nepermaldaujamai 
ji vėl ėmėsi atelje darbo: tai buvo me
chaniška pareiga, valdingesnė už gyvy
bę. Apie jos stovį tegalima buvo spręsti 
tik iš kai kurių atsitikimų: iš klaidų, 
kurių anksčiau ji niekados nepadaryda
vo: kreivai sukirpta suknelė, kurią pas
kui, netarusi nė žodžio, ji sunaikino; ji 
taip pat susižeidė žirklėmis rankas. Ją 
įtikino naktį atsigulti. Bet ji liko sėdin
ti lovoje nemiegodama ir neatsakinėjo į 
tai, kas buvo jai sakoma.

Ir kas rytą, prieš pasirodydama dirb
tuvėje, ji aplankydavo kapines.

Tai tęsėsi penkiolika dienų. Po to ji 
dingo. Popiečio metu. Atėjo klientės, 
laukė. Vakarienės metu jos dar nebuvo. 
Praslinko dešimta valanda, vienuolikta. 
Vyras bijojo, kad ji ko nors iš nevilties 
nepasidarytų. Apie pirmą valandą nak
ties ji sugrįžo; ir šią naktį ji miegojo. 
Nielto nebuvo galima apie ją sužinoti. 
Bet Rytojaus vakarą ji vėl pasišalino. Ir 
poryt jr tai padarė. Dabar ji kalbėjosi, 
ji atrodė atlyžusi. Bet ji nesisakė, kur 
buvusi. Darbininkės pliauškė. Šaunus 
jos vyras su gailesiu trūkčiojo pečiais ir 
sakė:

— Aš negaliu ant jos pykti, jei ji ma
ne apgaudinėja; ji per daug kentėjo... 
O jei tai gali ją išplėšti iš to apsėdimo... 
gerai, tegu!..

Anetai pavyko sučiupti Silvi praei
nančią; ji diskretiškai leido jai supra
sti nerimą, įtarinėjimus ir skausmą, ku
rių priežastim buvo jos išvykos. Silvi, iš 
pradžių nenorėjusi sustoti, pasirodė abe
jinga įtarinėjimams, bet ją sujaudino 
vyro gerumas ir pagavo staigus noras 
išsipasakoti; ji įsivedė Anetą į savo 
fcambarį, kurio duris uždarė;* ji atsisėdo 
prie pat jos ir paslaptingai, pusbalsiu, 
blizgančiomis akimis jai papasakojo, kad 
kas vakarą ji einanti kalbėtis su savo 
duki^le. Pasišlykštėjusi .Aneta klausėsi, 
nedrįsdama parodyti savo jausmų Silvi, 
kųa| sušvelnėjusiu balsu pasakojo apie 
v’anw) atsakymus. Dabar jos nebereikė
jo raginti kalbėti: ji džiaugėsi, garsiai 
atpasakodama vaikiškus žodžius, į ku
riuos ji perliejo visą savo širdies kraują. 
An,eta negalėjo griauti iliuzijos, kuri pa
laikė sesers* gyvybę. Leopoldas beveik ją

drąsino: jo grubiai sveikai nuovokai ir 
šioji buvo tiek pat verta, kaip ir kiek
viena kita religija. Aneta pasikalbėjo 
su gydytoju, kuris patarė leisti skausmui 
išsisemti.

Dabar Silvi spinduliavo. Aneta save 
klausė, kažin, ar tik ji vietoje to pajuo
kos verto džiaugsmo, išniekinančio mir
tį, nebūtų pasirinkusi šventą neviltį. 
Dirbtuvėje Silvi nebesislapstė su savo 
santykiais iš anapus karsto: jos darbi
ninkės prašė ją papasakoti apie tuos se
ansus; jos smaginosi šiurpuliu, lyg skai
tant dienraščio atkarpos romaną. Atė
jusi Aneta girdėdavo, kaip jos įterpdavo 
savo gyvus samprotavimus, Silvi pa- 
sakojąnt apie paskutinįjį jos su Odeta 
pašnekėsi. Viena mokinė juokėsi pasi
slėpusi už medžiagos, kurią ji klostė; 
Silvi, kadaise įgudusi suvaldyti pašaipą, 
dabar plepi, pasinėrusi į savo kliedėjimą, 
nieko nepastebėjo.

Ji taip nepasiliko. Vieną vakarą, ne
įspėjusi Anetos, ji išsivedė ir Marką. Ją 

•vėl buvo pagavusi ligūsta jam meilė. 
Kai tik jį pamatydavo, jos veidas nušvis
davo. Aneta, neradusi Marko namie, at
spėjo, kas buvo įvykę. Bet ji iškentė 
nieko jo neklausinėjusi, kai jis grįžo la
bai vėlai, prislėgtas, sunervintas. Per 
sapną vaikas verkė. Aneta atsikėlė, jį 

• nuramino, savo švelniomis rankomis pa
glostė jo galvą.

Iš ryto ji griežtai su Silvi pasikalbėjo. 
Tai lietė jos sūnų, ji nieko nepaisė. Šį 
kartą ji neslėpė savo pasišlykštėjimo pa
vojingomis beprotybėmis ir pareiškė sa
vo seseriai griežtai draudžiantį į jas 
maišyti mažąjį. Silvi, kuri kituomet bū
tų atsikirtusi tuo pačiu tonu, nuleido 
galvą, dviprasmiškai šypsodamasi, veng
dama sutikti Anetos rūstų žvilgsnį; jos 
instinktas nesijautė visai tikras tais ap
reiškimais, kad galėtų juos išstatyti 
karštai savo sesers kritikai. Ji nieko ne
ginčijo, nieko nepažadėjo: klastingai 
meili lyg barama katė, kuri veiks tik sa
vo galva.

Tačiau išsivesti Marką ji jau neberi- 
zikavo. Bet ji paėmė jį patikėtiniu vi
sam tam, ką ji nugirsdavo per tuos sean
sus; sutrukdyti jų slaptus pasitarimus 
buvo labai sunku, nes Markas juos su 
nepasitikėjimu slėpė, kaip ir jo teta. Sil
vi sakydavo Markui, kad Odeta apie jį 
kalbėjusi. Tai ją ir rišo prie jauno ber
niuko: Odeta jį buvo jai pavedusi. Ji 
perdavinėjo vieno vaiko žinias antram. 
Markas ne visai tam tikėjo; kritiškas 
senelio protas jį saugojo nuo kvailysčių; 
bet jo vaiduotė buvo sujaudinta. Jis 
klausėsi sudomintas, pasišlykštėjęs. Net 
ir atsiduodamas šiam nesveikam žaidi
mui, jis žiauriai smerkė Silvi; jis išplėtė 
savo pasmerkimą visoms moterims. Bet 
ši kapų atmosfera tokio amžiaus berniu
kui buvo nesveika. Klaiki gyvenimo ir 
mirties komedija per anksti jam vaidi
nosi. Jis jautėsi apsuptas pūvančios 
mėsos kvapo... Tai dusinančios valandė
lės. Ir kadangi jo protas dar nebuvo pa
kankamai tvirtas jį apginti, jo karštas 
priešjaunuoliškas gyvybingumas šaukėsi 
pasipriešinimui pačių maištingiausių in
stinktų, kurie klaidžiojo lyg žvėrys nak
čia. Pavojinga kaimenė! Galima būtų 
pasakyti, kad savotiškais gemalo vysty
mosi pagrindais psichinis organizmas 
vystydamasis pereina visą seriją gyvu
liškų formų ir kad jam reikia peržengti 
brutaliausią jų etapą, prieš juos išskai
drinant protu ir žmogaus valia. Laimei, 
jis yra trumpas, šis laukinių pradų par— 
kvietimas: tai vaiduoklių eisena. Ge
riausia yra leisti jiems kuo greičiau: pra^ 
eiti, atsistojus nuošaliai ir nieko neda
rant,, kas galėtų pažadinti jų tamsią są
monę. Bet toji valanda ne be pavojų, ir 
švelniausias budrumas negali vaiko nuo 
jų apginti. Nes tas mažasis Makbetas 
tik pats vienas mato vaiduoklius: ki
tiems — net artimiausioms — Banko 
aikštė pasilieka tuščia; jie atskiria 
skambų balsą, grynus vaiko bruožus; 
bet jie nepastebi pavojingų šešėlių, ku
rie slenka skaidrių akių gelme. Jis pats 
juos vos pastebi, tai smalsus žiūrovas. 
Kaip jis pažins juos, jei jie paeina iš to 
pasaulio, kuriame jis nebuvo užgimęs— 
tie nuosavybės, prievartos ir... netgi nu
sikaltimų instinktai! Nėra tokios šlykš
čios minties, kuri tomis dienomis jo ne- 
gribšteltų, kurios jis nepaliestų liežuvio 
galu.

(Bus daugiau)

Du rendauninkai
I 

laimėjo bylas
Aukštesnysis teismas čia 

svarstė dviejų rendauninkų 
bylas prieš namų savininkus, 
kurie ėmė daugiau rendų už 
jiems išnuomuotus butus, ne
gu turėjo teisę imti. Pirmas, 
John Warr, prieš savininkę 
Mrs. Michalko, kuriai jis mo
kėjo rendos $95 į mėnesį, 
kuomet pirmesnysis rendau- 
ninkas temokėjo tik $70. Sa
vininkė teisme aiškino, kad ji 
dariusi remontą name ir to
dėl ėmusi daugiau rendos, 
bet teisėjas atmetė jos argu
mentus ir priteisė atmokėti 
permokėtas rendas.

Antras rendauninkas Stur- 
man užvedė bylą prieš savi
ninkę Mrs. Corner; kuris mo- 
kėjo rendos $85 į mėnesį, nors 
pirmesnis rendauninkas temo
kėjo $63.42. ši aiškinosi teis
me, kad jis savanoriškai ir 
sąmoningai sutiko mokėti 
aukštesnę rendą, tačiau kitas 
teisėjas ir šį aiškinimą atmetė 
ir priteisė grąžinti permokėtus 
pinigus.

—o—
Reikalauja nuimti miesto 
taksus ant telefono

Kadangi miestas turi $7,- 
000,000 pertekliaus, todėl ta
rybos narys Eduard O’Flaher- 
ty tarybos sesijoj iškėlė reika
lavimą, kad miestas nuimtų 
savo uždėtus taksus ant tele
fono, kurių dabar kiekvienas 
telefono naudotojas moka po 
25c. į mėnesį. Arba bent su
mažinti iki 15c.

Kol kas miesto tarybos val
dyba tuo klausimu nieko ne
pasisakė. 

—o —
Draudžia važinėti automobi
liais su mažomis lempomis

Daugumas automobilių vai
ruotojų vakare lig šiol mieste 
važinėdavo užsidegę tik ma
žas lempas, bet nuo dabar 
policijos patvarkymu uždraus
ta važinėti su mažomis lempo
mis, nes, sako, del to įvyksta 
daug nelaimingų atsitikimų. 
Važiuojant gatve turi būti už
degta didelės lempos.

Pagauti važiuojant su ma
žomis lempomis, tačiau dabar 
dar nebus baudžiami, bet ti- 
kietai visiems bus duodami. 
Tai bus tik kaipo “pamoka” 
dėl ateities.

jai, su kuriom žmonės nusi- 
mažino taksų mokėjimą. Sako 
valdžią “nuskriaudęs” $10,- 
000.

—o—
Pakartas už žmogžudystę

Peter Metenko, 28 m. am
žiaus, kuris 1950 m. nužudė 
savo pusbrolį George Hene- 
chuk, 25 m. amžiaus, kovo 6 
d. anksti ryto Bordeaux kalė
jime, buvo pakartas.

—o—
Susižiedavo

Edvyardas Strellis susižieda
vo su našle Ona Mikniene 
(Zailskaite). Neteko patirti, 
kada juodviejų vestuvės į- 
vyks. 

—o—
Automobilius sužeidė 
lietuvaitę

Vagis vogtu automobiliu 
bėgdamas, smarkiai važiavo, 
tai įvyko vasario 26 d., prie 
Dorchester ir Bleaury gatvių 
sankrįžos, kur užgavo ir su
žeidė dvi mergaites, abi po 16 
metų. Viena iš jų yra lietuvai
tė, ,Anne Radeckaitė iš Ville 
Lasalle. Laimei, sužeita ji 
lengvai, bet jos draugė sun
kiai.

—o—
Gimė

Felix ir Florence žeimaitis, 
Reddy Memorial ligoninėje, 
kovo 2 d., susilaukė dukrelės. 
Motina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

— o—
Serga

Teofilė Šmitienė yra susir
gusi, taipgi Ignas Skikas. Li
goniai randasi namuose.

Kiek anksčiau sunkiai buvo 
susirgęs ir gulėjo Montreale 
ligoninėje Antanas Stašaitis 
iš St. Lin, Que. Dabar jau ir 
jis namuose.

—o—
Mirė

—o—•
Nubaustas už klastingus 
pakvitavimus

Roger Cloutier, 35 m. am
žiaus, buvęs St. John Ambu
lance Association narys, teis
mo nubaustas $500 užsimokė
ti pabaudos ir tris mėnesius 
kalėjimo už tai, kad jis ten 
būdamas oficialiu pareigūnu 
yra išdavęs apie 400 asmenų 
klaidingus pakvitavimus, būk 
tai už aukas minėtai asociaci

Nelaimingui atsitikimu, va
sario 28 d., mirė Walter Wil
son (Valukonis), sulaukęs 48 
m. amžiaus. Paliko seserį 
Tillie (Mrs. N. Getz).

O kovo 3 d. mirė našlė 
Frances Liaugmanienė (Kuli- 
kauskaitė), sulaukusi 63 me
tų.

Abu palaidoti per Šv. Kazi
miero bažnyčią, Cote dės Nei
gęs kapinėse. J.—

ORGANIZACIJŲ ATYDAI

Kovo mėnesio susirinkimuo.se tu
rėkite savo dienotvarkyje Laisvės 
vajų sukėlimui .$8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotą kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondą paskirtu laiku.

Laisvės Adm.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

CONGRESSMAN DRIPP

Kongresmanas savo sekretorei: “Aš ' tam policis- 
tui sakiau, kad aš esu mirtinas raudonųjų priešas, 
bet jis vistiek davė man tikietą už pervažiavimą rau
donos šviesos. Aš jam nedovanosiu. Vėliau primink 
man apie tai...**

Mike Lišauskas apdegęs 
už dienos mirė

Maikis Lišauskas buvo da
linai paralyžiuotas nuo 1943 
metų. Jisai buvo pavienis ir 
gyveno pas Vincą Mališauską 
Watertown, Conn. Kovo 2 d. 
ryte norėjo eiti deginti popie
rius, bet Mališauskas sudrau- 
dęs, kadangi buvo didelis vė
jas, tad yra pavojinga. Bet 
po pietų, visiems išėjus į dar
bą, jisai, pasilikęs vienas na
mie, pasiėmęs popierius už
degė. Kaip jisai buvo pagau
tas ugnies, niekas nežino. 
Tiktai žmogus važiuodamas 
pro šalį išgirdo šaukiant pa
galbos, pribuvo jį gelbėti. Ta
po nugabentas ligoninėn ir ki
tą dieną mirė.

Velionis buvo linksmo būdo 
žmogus. Būdamas sveikas dir
bo karčiamose ir vėliau savo 
laikė. Keliolika metų dirbo 
Lietuvių Klube 103 už ban- 
tenderį. Buvo geras barten- 
derys. Visi jį mylėjo. Bedirb- 
bant klube buvo užgautas li
gos ir su paralyžuotas 1913 m. 
ir nuo tada jau daugiau dirb
ti nebegalėjo klube. Biskį pa
gijęs bandė vėl laikyti savo 
karčiamą, bet antru kartu jį 
užgulė tos pačios ligos. Tada 
jau nebegalėjo dirbti nei pas 
kitus, nei sau.

Laikydamas savo biznį ve
lionis per keletą metų parda
vinėjo Laisvės pavienius nu
merius. Buvo laisvas vyras ir 
rėmė darbininkišką spaudą 
bei kitus darbininkiškus rei
kalus.

Iš Lietuvos paėjo nuo Gra
žiškių, Kregždžių kaimo. A- 
merikon atvyko 1910 metais, 
dar būdamas jaunas. Bu>vo 
tvirto sudėjimo vyras. Jeigu 
ne nelaboji liga ir ištiktojį ne
laimė, būtų galėjęs dar ilgai 
gyventi, nes pagal amžių bu
vo dar nesenas tiktai 63 me
tų amžiaus.
Šermenimis rūpinosi jo pus

seserė iš Brooklyno, N. Y. 
Turbūt tiktai ja viena ir tetu- I re.j o.

Velionis M. Lišauskas pri
klausė prie Lietuvių Piliečių 
klubo 103, Lietuvių Jaunikai
čių Draugijos ir Gcdemino 
Draugijos. Abi šios draugijos 
yra perėjusios į klubą ir pa
sidarė trys skyriai. Taipgi 
priklausė prie LDS. Turėjo 
nusipirkęs lotą ant Lietuviškų 
Kapų, kur ir tapo palaidotas 
kovo 6 d. be jokių bažnytinių 
apeigų. Taip jisai ir norėjo.

Kadangi velionis buvo lais
vas ir pasistengė gyvas būda
mas nusipirkti lotą ant Lie
tuvių laisvų kapinių ir padarė 
raštus, kam turi būti jo likęs 
turtas ir kur jis turi būti pa
laidotas, tai jis turėtų būti pa
vyzdžiu kitiems laisviems’ 
žmonėms, kad ir jie viskuo 
išanksto apsirūpintų i)’ ne
lauktų iki mirtis užklups. Ta
da būna jau per vėlu ir baž
nytiniai pasigavę nusitempia 
į bažnyčią. Yra tokių, kurie 
visą gyvenimą kalba, kad 

t pirks lotą ant laisvų kapinių 
ir kad norės būti palaidoti 
laisvai, bet atidėlioja iki mir
ties.

Mirti niekas nenori, bet ji 
niekelio nesiklausia. Ir man 
atrodo, kad kiekvienas turėtų 
susirūpinti, kad jo mirtis ne
užkluptų iš nežinių, ir tie sun

kiai uždirbti pinigai neatitek
tų tiems, kuriems jie nepri
klauso. Reikia padaryti testa
mentą, kolei dar sveikas ir gy
vas esi. Lišauskas tai padarė. 
Jisai viską sutvarkė dar daug 
metų pirm mirties.

Ilsėkis, Maiki, Amerikos Ze* 
melėje amžinai.

Geras Draugas.

Worcester, Mass.
Po ilgos kelionės 
po Floridą

Pranešam visiems drau
gams, kurie mus taip nuošir
džiai priėmė, ir suteikė inumš 
nakvynę, pavaišino. Toj ilgoj 
ir varginančio j kelionėj, tie 
kurie yra keliavę tie gerai 
žino ir supranta, kokia var
ginanti padėtis . jei nesirastų 
gerų žmonių kurie nuoširdžiai 
padeda. Išvykęs iš namų ir 
atsidūręs kelintoj valstijoj 
neturėdamas draugų tautie; 
čių, kurie visuomet nuošir
džiai priima ir suteikia pasto
gę, taipgi suteikia patarimų 
ir nurodymų kaip ir kur gO; 
riau keliauti ir kaip užsilai
kyti ir kur vėl galima susiras
ti idėjos draugų.

Tad mes visi žemiau pažy
mėti nuoširdžiai dėkojame* 
jums draugai floridiečiai ku
rie padėjote mums broliškai 
ir suteikėte patarimus ir pa
tarnavimus.

šiame trumpame rašinėlyje 
negalime visų pažymėti, be to 
nevisų ir pavardes bežinome. 
Kadangi mes turėjome labai 
daug pasimatymų su draugais 
ir aplankėme daugelį mieste
lių, tai tuo reikalu kada nors 
vėliau parašysime. Šiuo kartu 
mes norime tik pažymėti ir 
jums draugai pranešti, kad 
mes grįžome laimingai į na
mus. Parvykę taipgi radome 
viską geriausioje tvarkoje. 
Tuomi tad ir labai džiaugia
mės.

Dabar čia noriu paminėti 
tuos draugus, kurie pirmieji 
njus pasitiko kaipo turistus iš 
Naujosios Anglijos. Tais pir
maisiais yra: Stasys ir Mari
jona Meisonai, buvusieji wa- 
terburiečiai; N. ir Chas. Ta
mošiūnai kurie nors neturėjo 
pakankamai vietos bet vis dėl
to mus priėmė ir apnakvydi- 
no. Pas draugus Chas gavome 
puikius kambarius, kur jautė
mės kaip namieje.. Užtai di
dėlis dėkui jums, geri žmonės.

Apie kitus įvykius parašiu
siu savo įspūdžiuose. Florida 
yra tokia šalis, apie kurią 
galima šį bei tą parašyti.

Šioje kelionėje dalyvavo 
šie draugai: Susniku Jurgis, 
Elenutė, Richardas, Sabulienė 
ir Višniauskienė.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusi.-Laisvė ( Liberty)-Šeštądien., Kovo-March 14, 1953

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 Poplar 4110

susirinkimuo.se


ALDLD 2 Apskrities 
piknikas birželio 21

Kadangi piknikų sezonas 
jau nebe už jūrių-mariu, bei 
už poros menesių jau ir prasi
dės, tai laikas pranešti new- 
yorkiečiai visuomenei, jog 
Literatūros Draugijos Antroji 
Apskritis rūpinasi savo vasa
rinių parengimu-pikniku jau 
dabar. Apskrities piknikas p 
vyks biržeiio-June 21 d., sek
madieni, Steamboat Inn Park, 
91 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I.

Yra padaryti ir išplatinti 
tarp mūsų apskr. narių su 
šiuo pikniku surišti bilietai. 
Pageidautina, kad visi įsigy
tų šių bilietų, kiek kas gali. 
Visas pelnas eina darbininkų 
apšvietai.

Būtų visiems geriau ir nau
dingiau, jeigu broliškų orga
nizacijų draugai nerengtų sa
vų piknikų pažymėtoj dienoj.

A. Gilmanas

Liet Motery Klubo 
susirinkimas kovo 19

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubo susirinkimas Įvyks ket
virtadienį, kovo 19, Lietuvių 
Kultūrinio Centro knygyno 
kambaryje. Prasidės 8 vai. 
vakare.

Drauges, sueikime visos, 
kurioms tik sveikata leis. At- 
siveskime dar ir savo drauges, 
kurios prie klubo nepriklau
so.

Šis susirinkimas bus labai 
svarbus. Daug svarstymų turė
sime, ypač rankdarbių paro
dos klausimu, kaip geriausia 
pasirodyti su darbais, kad 
išeitų pelningon pusėn.

Po susirinkimo turėsimo i- 
domių pamarginimų. Pasikal
bėsime, ,pasivaišinsime. Vienu 
žodžiu sakant, praleisimo va
karą gražiai ir linksmai.

KJubietė.

Prisipažino nužudęs 
dvi mergaites

Carlton Mason prisipažino 
nužudęs 5 metų amžiaus Es
ther Nagy ir 8 metų amžiaus 
Marjorie Boudreau kovo 8 d., 
Spring Valley, N. Y. Marjo
rie buvo išprievartauta.

Minimų mergaičių užmušė
jas yra 16 metų amžiaus ir 
lankė tą pačią mokyklą, ku
rią lankė ir minimos mergai
tės. !

Tą mokyklą palaiko Edwin 
Gould Foundation dėl tų vai
kų, kurių tėvai yra persiskyrę 
ar šeimos pairę.

NewYorta>^^8ė^Zlnl(»
13 nuteistųjų bus 
masiniame mitinge

Sekmadienį, kovo 15, New 
Terrace Garden, Boston Rd. 
ii- E. 181 St., Bronxe, Įvyksta 
masinis mitingas kovai prieš 
Smitho aktą. Prasidės 2:30 
vai. po pietų.

šiame, susirinkimo dalyvaus 
visi 13 nuteistųjų komunistų, 
kurie dabar yra po kaucija ir 
laukia aukštesnio teismo nuo
sprendžio. žemesnis teismas 
juos apkaltino už veikimą 
prieš karo kurstytojus.

Bus gerų kalbėtojų ir mu- 
zikalė programa. Smitho akto 
atšaukimui komitetas kviečia 
visus dalyvauti.

motai

nejuokais, bot 
pasiseka. Kad 
turės 

pereitus 
abejoti.

geresnį 
metus 

Galbūt 
ne par
is'o ksa i

Keturios Conn, lietuves
sužeistos prie teatro

Automobilis sužeidė 26 teatro lankytojus
Rodney W. Jonės netikė

tai Įvažiavo su savo automo- 
bilium i iš teatro einančių buri 
žmonių ii’ 26 sužeidė. Vienas 
esąs pavojingai sužeistas.

Teatras randasi 4 6 St.
Jones aiškinasi, kad j’o au

tomobilio akseleratorius suge
do, tai jis negalėjo automobi
lio sulaikyti. Jis atvyko prie, 
teatro pasiimti savo žmoną.

moterys, tarp kurių yra i)- ke
turios lietuvės moterys, bū
tent, Anna Gresh iš Bridge
port, Conn., Petronė Thomp-

son, Stratford, Conn.; Teresa 
Trainis, Fairfield, Conn.; Ne
lly Petraitis. Jos čia buvo at
vykusios ■ pamatyti veikalą 

j “Guys and Doll”, kuris tame 
i teatre buvo perstatytas. Iš
ėjusios iš teatro jos patiko 
nelaimę.

Anna Gresh yra sunkiai 
sužeista, nes nugarkaulis jos 
sulaužytas. Ji yra piešėjo 

įJohn Gresh motina.
Laisvės redakcija pareiškia 

širdingą užuojautą sužeisto
sioms ir linki joms greitai pa
sveikti.

Kas bus balandžio 124ą, 
Liberty Auditorijoje?

Konferencija gegužės 
1-mos demonstracijai

Prisiruošimui prie gegužės 
pirmos demonstracijos šau
kiama konferencija šeštadie
ni, balandžio 4 d. St. Nicho
las Sport Center, 
St. New Yorke.

Konferencijoje 
kviečiamos unijos 
kitos organizacijos, 
organ i z a c i j o s taipgi 
mos dalyvauti.
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dalyvauti
ir Įvairios

Lietuvių
kviečia-

Sumušta ir išmesta
gy- 

buvo 
visa

LID 1 kp. paskaita
J. Gužas pranešė redakci

jai, kad LLD 1 kuopa ruošia 
paskaitą balandžio 19 d., Li
berty Auditorijoje.

Kuopa prašo tą dieną vi
siems paskaitoje dalyvauti.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

per-

Šostakovičiaus Oratorio 
Brooklyn© Muzikos 
Akademijoje

Jaunųjų žydų Choras
statys Šostakovičiaus garsiąją 
Oratorio šeštadieni, kovo 14 
vakare, Brooklyn© Academy 
of Music, 130 Lafayette, St. 
šiame perstatyme dalyvaus 
apie 250. dainininkų ir muzi
kantų.
Banditai 
šveicarų

Trys
Swiss Pavilion restaurantą ir 
pasigrobę $900 paspruko.

apiplėšė
valgyklą

banditai užpuolė

Juozapiniu banketas
Kovo (March) 21 d. Įvyk

sta Juozapiniu šaunus banke
tas Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Kas
klubo gaspadorius Juozas Za
karauskas surengia puikų 
Juozapiniu banketą.

Juokais ar 
jis visuomet 
šiais metais 
banketą ūž 
netenka nei
yra jo ir teisybė, kad 
duotų bilietų pasilikę 
desėtkas. Jisai sako, i 
daug publikos.

Mes visi gerai žinome, kad 
Juozapiniu banketai buna ge
ri. Ten gauni geriausio mais
to ir gėrimų f valiais.

Geriausia man patinką 
Juozapiniu banketas tuomi, j 
kad atėjęs minėtu laiku gali 
tiesiai eiti į svetainę, kur ta
vęs jau laukia gražiai papuoš-

Ki- 
turi 
kol

Juo-

1 ti stalai su gausa valgių, 
tuose banketuose žmogus 
prie tvorelės stuguriuoti, 
tave pašauks prie stalo, 
zapinių bankete to nėra.

Ateikite visi kaip 7:30 
kare, turėdami bilietus ran
koje. Tai yra šeštadienio va
karas. Galėsime linksmai lai
ka praleisti iki vėlumos.

Bilietų mažai yra likusių, 
tai paskubėkite jų Įsigyti. Bi
lieto kaina tik $3.25.

Mirė nuo apdegimo
b

Tą dieną iš Massachusetts 
valstijos atvyks grupė daini
ninku, muzikantu ii’ vaidinto- 
jų, kurie Liberty Auditorijoje 
suvaidins muzikali ve 
“Geriau Dainelė, Negu 
sai”. Ši veikalą parašė 
M i n e i k v t e- B o u v i c r.

operetės 'Naughty Marietta’;
4) “Apturėk mane”, iš Jo
hann Strauss operos “Die Fle- 
dermaus”; 5) “Berneli, Tave 
Pamylėjau”.

Ona

Veikalo autorė yra Ameri
koje gimusi ir augusi ir mu
zikaliai išsimokslinusi. Ji pa
ti turi aukštą malonų lyrišką 
soprano ir gerai išlavintą bal
są. Ji pati šiame veikale vai
dina čigonės rolę ir dainuoja.

Onutė dainuos šias dainas: 
1) “Gamtos Dukrelė, iš V. 
Herbert operetės “Fortune 
Teller”; 2) “Kaip Raiba Pau
kštutė,” iš S. Šimkaus opere
tes “Čigonai”; 3) “Italian 
Street, Song”, iš V. Herbert

Tai čia paduodu tai, ką pa
ti autore vaidins ir dainuos. 
Kaip matote, tai Mineikytė 
dainuos net iš keturių skirtin
gų operų klasiškus numerius 
ir viską lietuvių kalboje.

Apie kitus daininirikus-vai- 
dintojus teks parašyti kituo
se Laisvės

Mrs. Ęleanor Hanson, 
venanti Staten Islande, 
policijos rasta pusgyvė, 
sudaužyta. Nuvežta ligoninėn,
ji pasakė, kad koks tai vyras 
automobiliu ją pavėžėjęs iš 
karčiamos ir norėjęs paten
kinti savo lytinius pageidavi
mus. Kadangi ji pasipriešinu
si, tai gavusi apmušti ir iš au
tomobilio išmesta.

Pasirodo, kaip pavojinga 
moterims su nepažįstamais 
važinėtis.
Policistas sužeistas 
auto nelaimėje

Policistas Harol'd Kamien 
buvo pavojingai sužeistas, 
kuomet jo automobilis susidū
rė sir kitu automobiliu.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

STENOGRAPHER
Immediate openings. Permanent 

position; good working conditions, 
in Sales Department. Secretarial du
ties; 5 dav. week. Apply in person: 
GENERAL TIRE & RUBBER CO.

4455 N. 6th Street, GL. 5-9500.

GIRL, under 35; housework and 
cooking. No laundry. Sleep in; other 
help. Rept. Must be fond of chil
dren. Thursday and every other Sun
day off. Phone Welsh Valley 4-9497.

(50-52)

numeriuose.

REIKALAVIMAI
Reikalingas mašinistas dirbti prie 

medžių pjaustymo mašinos. Seniai 
jsteigta kompanija. Nuolatinis dar
bas. Skambinkite: ESplanade 7-4600.

(50-51)

BILLING CLERK. Long estab
lished electrical wholesaler des. ser
vices of woman to type invoices on 
electric typewriter. 5-day week, per
manent position. Location 529 Arch 
Street.
Phono Mr. Walker, Jr., LO. 3-7842.

(50-52)

pranešimai*
Montello, Mass.

Atvyksta viešnia Katrina Pctri- 
kienė iš Brooklyn, N. Y. Tąja pro
ga turėsime sueigą, šeštadieni, kovo 
(March) 21 d., 7-tą vai. vakaro, Tau
tiško Namo apatinėje salėje. Turė
sime užkandžių ir draugišką pasi
kalbėjimą su viešnia. Visus kviečia
me atsilankyti. Komisija.

(50-52)
Mūsų parengimai Lietuvių Tau

tiškame Name:
Visuomenės draugiškas parengi

mas Massachusetts Gintarų Žemės 
Radio Programos naudai jvyks Kovo 
21, prasidės 7:30 vai. vakare. Bus 
namie gamintų valgių, minkštų ir 
kietų gėrimų taipgi ir muzikalė 
programa.

Balandžio 11 d., Birutės Pašelpi- 
nė Draugija rengia vakarienę su 
muzika ir šokiais. Visos narės turi 
būtinai dalyvauti šiame parengime. 
Jojimas tik $2.00. Prasidės 7:30 v. 
vakare.

Balandžio 25 d., Liuosybės Cho
ras rengia koncertą ir šokius, pra
sidės 7:30 vai. vakare. Choras da
bar yra susimokinęs naujų dainų, 
apart puikaus koncerto bus gera 
muzika šokiams. Įėjimas tik $1.0(k

Kviečiame visus atsilankyti j auk
ščiau minėtus parengimus.

Geo. Shimaitis.
(49-51)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos klubo 

susirinkimas jvyks kovo (March) 18 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Drau
gijų salėje, 4097 Porter St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti susirin
kime ir atsiveskite naujų. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti duokles uZ 
šiuos metus.

N. A., sek r.
(50-52)

(

Tad visi 
si žymė kite

balandžio 12 d. pa- 
ant savo kalendo- 
tą dieną jūs galė

tumėte smagiai laiką praleis
ti Liberty Auditorijoje, 1.10-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. J. G.

Siuvimo. Operatorės
Zig-Zag Mašina

Siūti, paltų priešakius.
The Crown Coat Front Co.

105 E. 16th St., N. Y.C., 5th

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

SEEMULLER BROTHERS 
Highland Ave. and Route 

Palmyra, N. J.
(47-53)

machine, 
condi-

CO., 
įJo,

fl. typing

RANDAVOJIMAI

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

(47-53)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

New Yorko miesto po
licijos komisionierius Ge
orge P. Monaghan pri
siekia Kongreso Atstovų 
Buto komisijai, kad jis 
pasakys “visą tiesą.” 
Mat, minėta komisija 
tyrinėja skundus dėl 
New Yorko policijos bru- 
t a 1 i š k u m o. Komisi
onierius bando policiją 
išteisinti ir apginti jos 
elgesį su žmonėmis.

šešių metų amžiaus Israel 
Krawcyck keturi mėnesiai at
gal buvo kitų vaikų įstumtas Į 
ugniakurą ir smarkiai apde
gintas. Visą laiką jis kanki
nosi Jewish Memorial Hospi
tal. Bet tų kančių jis neišlai
kė, — mirė.

šio vaiko tėvai . paeina iš 
Lenkijos. Kaip žydai, jie buvo 
nacių išvesti į Vokietiją ir 
ten koncentracijos kempėj 
kankinti. Karui pasibaigus at
vyko į New Yorką.

Nori naujais namais papuošti 
Greenwich Village

Board of Estimate priduo
tas planas nuversti senus 
Greenwich Village namus ir 
toje vietoje pastatyti 1,000 
naujų apartmentų pastatų, 
New Yorko Universiteto pas
tatą, naują mokyklą ir žaidi
mo vietą.

Peršautas maisto 
parduotuvės savininkas

Brooklynietis John Chens-
k i, maisto parduotuvės savi
ninkas, peršautas per vidu
rius ir dar priedui peiliu per
durtas. Trys vaikėzai suimti 
ir dėl to kaltinami.

Atsisakė eiti armijon, 
laimėjo bylą
Peter M. Fry buvo apkaltin

tas už atsisakymą eiti milita- 
rinėn tarnybon, bet apeliaci
jų teismas jį išteisino, kai jis 
juodė, kad jo sąžinė ir įsiti
kinimai neleidžia užmušinėti 
žmones. Jis mokinosi būti Je
hova Liudytojų sektos kunigu.

. ...................................................................... ■.........

Senmergė nužudyta, 
išprievartauta

Mary Buckley, 72 metų am
žiaus senmergė, rasta jos pa
čios kambaryje, 253 Hend
rix. SI., Brooklyn, pasmaugta, 

> taipgi ir išprievartauta. Tai 
pripažino medikalis egzami- 
nierius.

Ji išbuvo 
są savaitę, 
gyveno, tai 
tėmijo, kad
Medikalis egzaminierius tei
gia, kad ši kriminalystė yra 
papildyta “lytinio išsigimė
lio.”

Darbo Partija ragina 
gengsterius bausti

Amerikos Darbo Partija 
reikalauja perduoti New Yor
ko prieplaukos gengsterizmo 
reikalą grand
turėtų apkaltinti 
gengsterius, taipgi 
vius, unijos vadus, 
ir visus kitus, kurienegyva lovoje vi- 

Kadangi ji viena 
niekas nei nepa- 
jinai yra negyva.

d žiūrei, kuri 
ir bausti 

čl ar b d a- 
p oi icistus 
tik kokiu

nors bu d u su gengsteriais 
laiko ryšius. Nei vienam 
turėtų but pasigailėjimo.

pa- 
n e-

Motina išteisinta dėl 
staigios sūnaus mirties

Mrs. Catherine Friedt pir
mame teisme buvo rasta kal
ta dėl jos sūnaus mirties ir 
nuteista 20 metų kalėjimam

Ji apeliavo Į aukštesni teis
mą ir ten laimėjo, 
todėl, kad nebuvo
jog ji savo 7 mėnesių vaiku
tį būtų su pagalve uždusinusi. 
Vaikučio mirties priežastis pa
siliko neišspręsta.

Laimėjo 
Įrodyta,

Smerkia Dewey planą 
dėl fėro kėlimo

Amerikos Darbo 
pasiuntė Į Albany 
prieš gub. Dewey

Partija 
protestą 
siūlymą

pakelti New Yorko miesto 
transportacijos fėrą. Toks 
siūlymas yra bankininkams ir 
kitiems turčiams naudingas, 
bet paprastiems žmonėms ža
lingas, sako Darbo Partija.

Teatre bomba eksplodavo
Radio City Music Hali te

atre bomba eksplodavo tuo 
metu, kai ten buvo apie 6000 
žmonių. Bomba sprogo po sė
dyne. Ten sėdėjusios moters 
tik drabužiai buvo apdeginti 
ir sėdynė apdraskyta. Bomba 
buvo mažos jėgos.

SKELBKITeS LAISVĖJE

0

Pasirandavoja kambariai su visais 
patogumais, nuo 1 iki 3-jų rūmų, 
lovos, vanduo, gesas ir elektra. Ar
ti fabrikai. Kreipkitės: Vadas Joni
ką, 22 Christian St., Philadelphia, 
Pa. (50-52)

Baltimore, Md.
HELP WANTED

MALE
Applications now being accepted 

for salcswork. Openings will be a- 
vailable for N. E. & N. W. Balti
more. Experience not necassary. 
Good paying jobs for right parties. 
Steady work. Paid while in train
ing. Paid holidays & vacations. Uni
forms furnished. Hospital benefits 
and retirement plan. Guaranteed 
salary; plus commission on estab
lished routes. Apply personnel of
fice. RICE’S BAKERY, 310 N. Gay 
Street.

(51-53)

0

Masinis Mitingas
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI

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

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953
Pradžia 7:30 vai. vak. — Įžanga 50c.

MANHATTAN PLAZA
66 East 4th Street, New York City

(tarpe 2nd ir 3rd Avės.)

Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių. 
__ _________________ L______________________ __________________ S

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—M aLE
Lathe Operators

Experienced $2.15 per hour.
Tool Makers

Experienced $2.40 per hour.
Steady work; top working condi

tions. Paid holidays, vacation, etc. 
Apply in person to MR. WRIGHT.

Precision Parts Co.,
Haddonfield Rd. & Park Ave.

Pensauken, N. J.
(50-53)

DIE MAKERS
Experienced on folding paper box 

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

Mr. Thomas, 
Crescent Box Corp.

621 E. Erie Ave.— RE. 9-5010.
(45-51)

[k TONY’S ’
(l UP-TO-D/YTE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
, 306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

——————————i»-——

a-------------------------------------------—B

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
’ Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi

kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. (d

Tel. EV. 7-623J,y '
0------------------------------------------------- 0

Q—-------------------------------------------------------------------------------- P
Virginia 9-6125

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

x TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. „ '
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I„ N.Y.

□------------ ------------------------------------------------------------------------------------ H

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPT.
CALL LOCUST 7-3000 

EXTENSION 307
« i (50-51)

PETRAS KAPISKAS •
IR ;

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų <

BAR & GRILL '\
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.4

Telephone EVergreen 4-8174 <

6 pusi.—Laisvi (Liberty)—šeštadien.* Kovo-March 14, 1953




