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KRISLAI EISENHOWERIS SUTIKTU
Lauksime ir pasitiksime.
So. Bostono kvartetas.
Meluokite ir būsite išgany-
Žalia ar raudona? [ti.
Beprotystės padarinys.

Rašo A. BIMBA

Brooklyne turėsime dar vie
ną gražią kultūrinę iškilmę. 
Tai bus balandžio 12 d. Kul
tūriniame Centre ir Centro 
naudai.
jl Net iš Montellos apylinkės 
Atvažiuos grupė mėgėju ir su
vaidins mums namu darbo 
operetę. Jiems vadovauja 
Onutė Mineikytė.

Visi jų lauksime ir šiltai 
pasitiksimo.

★
Tuo tarpu turėkime minty

je kovo 29 dienos pavasarinį 
koncertą. Dienraščio direkto
rių koncertui surengti komisi
ja, žada labai daug. Progra
mą pildys * visos lietuviškos 
žvaigždės.

★
Skaitau korespondencijoje 

iš Worcesterio, kad ten ban
kete dalyvavo ir labai šauniai 
pasirodė So. Bostono kvarte
tas. Kvartetą sudarė S. Paura, 
R. Niaura, L. žilaitis ir P. šve
das. Vadovauja S. Paura. Vi
sus juos gerai pažįstu ir visi 
®ie turi stiprius balsus.
" Ar nebūtu gražu šitą kvar
tetą kada nors išgirsti ir mum 
brooklyniečiams?

★
Nežinau, ar šitie krislai dar 

pasieks bostoniečius prieš 
sekmadienį. Jei matysite . ir 
skaitysite, priimkite nuo ma
nęs paraginimą ir dalyvaukite 
labai gražiame parengimo pa
gerbimui mūsų senos ir taip 
labai užsitarnavusios veikėjos 
K. Petrikienės. Su ja susitik
site, pasisveikinsite, o ji jums 
pasakys prakalbą.

Rosenbergai sakė, ir pa
kartotinai sako, kad jie ne
kalti, kad jie nuteisti mirtin 
piktais, provokaciniais išroka- 
vimais.

Bet dabar, sakoma, net iš 
Washingtono daroma didžiau
sias ant jų spaudimas, kad jie 
‘prisipažintų’. Būdami nekalti, 
sakykitės kaltais! Meluokite 
ir būsite išganyti!

Kapitalistinė moralė ir ka- 
pitĮblistinis teisingumas priėjo 
prie* Hfr, jog verčia žmones 
melu gelbėti savo gyvybę.

Airiška organizacija, pasi
vadinusi Society of the Frien
dly Sons of St. Patrick, su
ruošė didelę puotą ir pakvie
tė kalbėti valstybės prokuro
rą Herbert Brownell. .

Blaivaus proto žmogui sun
ku tikėti, kad taip asiliškai 
kalbėjo ,toks aukštas naujo
sios valdžios pareigūnas. Gy
rė jis žalią spalvą, o keikė 
raudoną, žalia spalva esanti 
dorovės ir pagarbos spalva, 
o raudona—“išdavystės, ap
gavystės ir griovimo!”

Tegyvuoja viskas, kas ža- 
Ha! šalin viską, kas raudona!

Kažin ką pasakytų pats 
Brownell, jeigu* vieną gražią 
di2frią jo paties žmona savo 
veidus ir lūpas išsiteptų tos 
‘proves” spalvos dažais. Tai 

geras išbandymas jo pa
ties dorovingumo: bėgtų jis 
nuo savo žmonos prie tokios, 
kurios veideliai ir lūpos gra
žiai raudoni.

(Tąsa 6-tam pusi.)

TARTIS SU SOVIETU 
PREMJERU MALENKOVU
Stifco, jog bent pusiaukelen eitų 
į derybas dėl santaikos

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris kovo 19 d. 
pareiškė, jog nemažiau kaip 
pusiaukelen eitų į pokal
bius su Sovietų Sąjunga dėl 
santaikos.

Taip prezidentas atsilie
pė į Sov. Sąjungos premje
ro Malenkovo pareiškimą, 
padarytą susirinkime Aukš
čiausios Sovietų Tarybos 
kovo 15 d. Malenkoyas ta
da sakė:

“Nėra tokių keblių ir ne
išrištų klausimų, kurių ne
galima būtų išspręsti ra
miomis derybomis.” _

Prezidentas, atsakinėda
mas į korespondentų klau
simus, taip pat priešinosi 
republikono senato r i a u s 
Wm. K. Knowląndo siūly
mui, kad Amerika ragintų 
Jungtines Tautas pasmerk-

Amerikos laivynas vis 
saugo Čiang Kai-šeką

Formoza.— Karinis Ame
rikos laivynas tebesaugo 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų salą Formoza, kad 
Kinijos liaudininkai ją ne
užpultų, — nors prez. Ei
senhoweris buvo ’ neva at
šaukęs savo laivyną iš jū
ros ruožto tarp Formozos 
ir Kinijos sausžemio .

Amerika greitu laiku at
siųs čiangininkams daugiau 
kaip 100 rakietinių (sprus- 
tamųjų) lėktuvų, būsimam 
Čiango karui pirieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Siūloma atsaukt Filipinų 
kariuomenę iš Korėjos

Manila. — Kai kurie val
dinės “liberalų” partijos 
atstovai Filipinų seime rei
kalauja atšaukti talkaujan- 
čią amerikonams filipinie
čių kariuomenę iš Korėjos. 
Jie pyksta, kad Amerika re
mia Kanados ministrą Les- 
terį Pearsoną, o ne Filipi
nų generolą C. Romulą, 
kaip kandidatą i generalius 
Jungt. Tautų sekretorius.

Amerikos marinai 
atmušė atakas

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai podraug 
su kinais padarė dvi smar
kias atakas ties Bunker 
Hill, vakariniame fronte.

Amerikos marinai per 
ryžtingas kontratakas ^at- 
mušė prasiveržusius pir
myn liaudininkus; paskui 
su skystosios ugnies švirkš' 
tuvais užpuolė ir išdegino 
kai kurias liaudininkų po
zicijas ir, pagaliau, sugrį
žo atgal į savo liniją.

ti Sovietų Sąjungą kaip 
“užpuoliką Korėjoje.”

Eisenhoweris žiūri i ta 
siūlymą kaip į provokavi
mą blogesnių santykių tarp 
Amerikos ir Sovietų ^Sąjun
gos.

Sykiu jisai sakė, kad 
Jungtinės Valstijos turi bū
ti pilnai kariniai paruoš
tos.

Žemės drebėjimas 
pražudė 1,000 turku

Gonen, Turkija. — Že
mės drebėjimas vakarinėse 
Turkijos provincijose Ka- 
nakkale ir Balikesire pra
žudė apie 1,009 žmonių. Jau 
surankiota 535 žuvusiųjų 
lavonai. 50,000 gyventojų 
liko be pastogės.

Kartotinai drebėdama že
mė, sukeldama griuVįmuš 
bei gaisrus, sunaikino išti
sus kaimus ir apardė ^mies
telius.

Sovietų Sąjunga švelniai 
atsako į protestą dėl 
7 Anglijos lakūnų žuvimo

Berlin. — Generolas Va- 
silius Čuikovas, Sovietų 
kontrolės komisijos vado
vas, apgailestavo, kad žu
vo Anglijos lėktuvas su 7 
lakūnais, beskrendant per 
sovietinį Vokietijos ruožtą 
kovo 12 d.

Čuikovas savo notoje Iv. 
Kirkpatrickui, aukštajam 
Anglijos komisionieriui 
siūlė tartis, kad toliau ga
lima būtų išvengti tokių ne
susipratimų bei nelaimių.

Čuikovas pakartojo, kad 
tas karinis anglų lėktuvas 
skrido per sovietinį ruožtą, 
nepaisė duodamų ženklų, 
kad nusileistų žemyn, ir 
šaudė. Tad ir rakietiniai 
Sovietų, lėktuvai šovė. Pen
ki anglų lakūnai nukrito į
sovietinį'ruožtą, o du į an
gliškąjį. Visi 7 mirė.

Taip Čuikovas atsakė į
ir 
tp

Amerikos, Anglijos 
Franci jos protestą dėl 
įvykio. z

Maskvos radijas atsišaukė 
j Amerikos žmones prieš 

atomų bombas
Maskva.—Čionaitinis ra

dijas atsišaukė į Amerikps 
žmones pasistengti, kad jų 
valdžia priimtų sovietinį 
pasiūlymą — padaryti to
kią tarptautinę sutartį, kad 
būtų griežtai, besąlyginiai 
uždrausta atomines bombas 
vartoti.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta.

Laidojant Čechoslovakijos prezidentą 
Gottwalda, buvo dar pabrėžta jos 
draugystė su Sovietų Sąjunga

VAKARINES VOKIETIJOS 
SEIMAS REMIA KARINES 
SUTARTIS SU AMERIKA

Praga, Čechoslovakija.— 
Klementas Gottwaldas, Če- 
choslovakijos prezidentas, 
tapo palaidotas kovo 19 d. 
su liūdnai iškilmi n g o m i s 
apeigomis. Jo kūnas padė
tas Tautiniame Paminkle.

Laidotuvėse kalbėjo Če
ch o s 1 o v a kijos premjeras 
Zapotockis, maršalas Niko
lajus Bulganinas, Sovietų 
Sąjungos apsigynimo mi
nistras, ir kt.

Zapotockis pareiškė:
“Mes prisiekiame, jog 

niekuomet neužmiršime sa
vo draugiškumo ir sąryšio 
su Sovietų Sąjungos žirni
nėmis. Tame yra mūsų ne
priklausomybės užtikrini
mas.

“Mes taip pat neatmesi
me 'bendradarbi avimo su 
v a 1 s t y b ėmis, turinčiomis 
skirtingas santvarkas. Mes 
esame pasiruošę bendra
darbiauti su visomis šali
mis, remiantis pagrindais 
lygybės ir nesikišimo į na

Cėn. Clark moko irancūzus,kaip 
sumušt Vietnamo liaudininkus

Hanoi, Indo-Kin. — Ge- 
nerolas Mark Clark, vy
riausias Amerikos koman- 
dierius „Tolimiesiems Ry
tams, atvyko į Indo-Kiniją 
ir duoda francūzams pata
rimus, kaip laimėti karą 
prieš liaudininkus Vietna
mą.

Gen. Clarkas siūlosi at
siųsti savo karininkus kaip 
mokytojus. Sako, jie ypač 
padėtų francūzams rekru
tuoti ir lavinti vietinius gy
ventojus karui prieš Viet
namo liaudininkus. Tad 
azijatai daugiausia kariau
tų prieš azijatus, pagal 
prez. Eisenhowerio recep
tą. Tuomet dauguma Pran

Francija remtų karinį Amerikos 
planą mainais už bilijoną dol.

Paryžius. — Franci jos 
premjeras Mayeris bažijosi 
Amerikonų Klubui Pary
žiuje, jog dės visas galimas 
pastangas, kad Franci jos 
seimas užgirtų Amerikos 
planą — sukurti tarptau
tinę vakarų Europos armi
ją kovai prieš’Sovietų Są
jungą, įjungiant į tą armi
ją francūzus, vakarinius 
vokiečius,'italus, belgus, ho- 
landus ir luksemburgiečius.

Franci jos valdžia pirmiau

Prezidentas priešingas 
ieškojimui komunizmo 
tarp kunigų

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, atsakinė
damas į korespondentų 
klausimus, atmetė republi
kono kongresmano Harol-

/

minius kitu kraštu reika
lus.”

Maršalas Bulganinas sa
kė :

“Atsimename, kaip jis 
(Gottwaldas) paskutinėje 
savo kalboje, pirm iškeliau
jant iš Maskvos, reikalavo 
dar labiau apsaugoti ir su
stiprinti Čechoslo v a k i j o s 
draugystę su Sovietų Są
junga.

“Tai jis 1943 metais įvyk
dė sąryšį su Sovietų Sąjun
ga ir pagamino obalsį — 
amžinai su Sovietu Sąjun
gą !”

Bulganinas, pre m j e r a s 
Zapotockis ir jo pavaduo
tojai išnešė Gottwaldo kars
tą iš Hradcany Pilies ir pa
dėjo ant patrankos ratų. 
Taip karstas ir atvežtas į 
Tautini Paminklą.

Laidotuvėse dalyvavo pa
siusimai iš Kinijos Liau
dies Respublikos, Lenkijos 
ir kitų liaudiškųjų - demo
kratijų.

cūzų kariuomenės galėtų 
būt sugrąžinta Francijon 
ir tarnautų kaip sudėtinė 
dalis vakarinės Europos ša
lių armijos prieš komuniz
mą.

Francūzų komanda nese
niai užgynė net Amerikos 
korespondentams - tėmyto- 
jams pasižiūrėti, kaipFran- 
cija veda šį karą ir kaip jai 
“sekasi.”

Bet tas karas taip ban
krutuoja Franci jos iždą, 
kad jos komandieriai jau 
“palankiai klausosi” gene
rolo Clarko duodamų pa
mokų. Nes nori iš Ameri
kos gauti 1,000 milijonų do
lerių per metus.

siūlė, visokiais savo priedais 
pataisyti amerikinį planą. 
Bet dabar Franci jos val
džia jau atsiimtų ^dubinan
čius tą planą pataisytnus, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
duotų jai daugiau pinigi- 
niai-karinės paspirties.

O Franci jos dabar prašo
ma paspirtis yra bilijonas 
dolerių karui prieš Vietna
mo komunistus ‘- liaudinin
kus.

do H. Velde’s siūlymą ty
rinėti komunizmą ir tąrp 
kunigų. Veide yra pirmi
ninkas ragangaudiško Kon- 
gresmanų Neamerikinės 
Veiklos komiteto.

'Eisenhoweris pab rėžė, 
jog bažnyčios yra tikriau
sia atrama prieš komuniz
mą.

Policija terorizavo vokiečius, 
smerkiančius tas sutartis

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos seimas ko
vo 19 d. užgyrė karines su
tartis su Jungtinėmis Vals
tijomis ir vakarinės Euro
pos kraštais prieš komu
nizmą.

Už karinę sutartį su pen
kiomis vakarų Europos ša
limis balsavo 224 seimo at
stovai prieš 165j Du susi-

Karinė Tito sutartis 
su Anglijos valdžia

London. — Jugoslavijos 
valdovas Tito užbaigė savo 
pokalbius su Anglijos prem
jeru ir kitais ministrais. 
Sutiko įtraukti Jugoslaviją 
į veiklesni dalyvumą kari
niame ir politiniame vaka
rų Europos fronte prieš So
vietų Sąjungą.

Anglijos ministrai už tai 
žadėjo Titui daugiau gin- 

! klų, ypač rakietinių lėktų-

Šimtai New Yorko daktarų 
pinigaujasi iš klastingų 
gyduolių kompanijų

New York. — Susekta 
mieste bent 472 tokie dak
tarai, kurie palaikė falšy- 
vas kompanijas su vaistinė
mis ir traukė iš jų pelnus, 
apgaudinėdami ligonius.

Tos kompanijos pardavi
nėjo paprastus senuosius 
vaistus, perkrikštytus tik 
skirtingais vardais ant bu
teliukų bei dėžučių.

Apgavingi daktarai rašė 
receptus dėl tų neva speci
alių vaistų ir dalinosi su 
vaistinėmis pelnais, gauna
mais pagal klastingų kom
panijų šėrus. Kai kurie 
daktarai tuo būdu pelnėsi 
iki kelių dešimčių tūkstan
čių dolerių per metus.

’ New Yorko valstija turi 
seną įstatymą, kuris baus
tinai uždraudžia tokius gy
dytoji! sąmokslus su vais
tinėmis bei gyduolių fabri
kantais. Bet įstatymas ne
buvo prieš juos vartojamas.

Rytinė Vokietija gavus 
šimtus tankų ir patrankų 
iš Sovietų Sąjungos

Berlin. — Anglai - ame
rikonai pasakoja, kad So
vietų Sąjunga atsiuntė ry
tinei Demokratinei vokie
čių Respublikai 200 tankų 
ir 230 prieštankinių pa
trankų (zenitinių kanuo- 
lių).

Kopenhagen, Danija. — 
Nukrito Baltijos Jūron ka
rinis danų lavinimosi lėk
tuvas. Nuskendo abudu 
lakūnai.

laikė nuo balsavimo. * x
Už vadinamą “taikos kon

traktą” su Amerika, An
glija ir Francija pasisakė 
226 atstovai prieš 164. Du 
kiti susilaikė.

Abidvi sutartys reikalau
ja, kad vakarų Vokietija 
rekrutuotų pusę milijono 
armijos ir įjungtų į bendrą 
tarptautinę armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tūkstančiai vokiečiu tuo’ 
tarpu demonstravo prieš 
seimo rūmus, reikalaudami 
atmesti pavojingas Vokieti
jai sutartis. Sumobilizuo
ta policija ir gaisrininkai 
daužė "demonst rantus ir 
blaškė smarkiomis vandeni 
srovėmis iš gaisrinių vamz
džių .

Premjeras Adenaueris, 
karštai piršdamas šias su
tartis, pasakojo, kad jos, . 
bus “tikroji apsauga” vo-» 
kiečiams prieš Sovietų Są
jungą.

Socialistai" seimo nariai 
kritikavo sutartis kaipo pa- r 
vergiančias vokiečius karįr 
niams Amerikos planams 
ir kaipo palaikančias šalies 
suskaldymą į rytinę ir va
karinę Vokietiją.

Dabar sutartys perduotos 
vakarinės Vokietijos sena
tui spręsti.

Socialistai žada kreiptis i 
aukščiausiąjį teismą, kad 
atmestų jas kaip priešin
gas vakarų Vokietijos kon
stitucijai. *

1,250,000 geležinkeliečiu 
gauna algos priedą

Washington. — Paul N. 
Guthrie, vadinamas beša-> 
liškas tarpininkas, tarp ge- . 
ležinkelių kompanijų ir uni
jų, nusprendė, kad turi bū
ti pakelta darbininkams ai- * 
ga po 4 centus valandai ir 
kad tas priedas būtų atmo
kėtas, pradedant nuo per
nykščio gruodžio mėnesio.

Sprendimas paliečia 1,- 
250,000 gelžkelinių darbi-, 
ninku. Jų unijos iš pra-’ 
džios reikalavo pridėti po 
18 centų per valandą; pas
kui sutiko pasiduoti tarpi
ninko sprendimui .

Bevanas reikalauja 
prekybos su Kinija

London. — Kairesniųjų « 
Anglijos socialistų vadovas 
seime Bevanas siūlė panai
kinti Churchillo valdžios 
įsakymą, kuris užgina par
davinėti reikalingus Kinijai 
dalykus.

Mainais už tą užgynimą 
Churchillas laukia daugiau 

i pinigų iš Jungt. Valstijų. |
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ĮDOMŪS DAVINIAI APIE ZIONIZMĄ
MŪSŲ ŽMONĖS mažai težino apie žydų zionistų 

organizaciją ir jos praeitį ir dabartį. Mažai zionistų 
politiką žino net ir dabartinė žydų karta.

Anglų kalboje leidžiamame progresyvių žydų žur-'j 
nale “Jewish Life” (už kovo mėnesį) Morris U. Schap
pes pateikia labai įdomų ir išsamų straipsnį, nušviečiant 
zionistų politiką.

Rašytojas pirmiausiai pažymi, jog zionistų judėji
mas buvo ir tebėra žydiškosios buržuazijos judėjimas, 
nežiūrint to fakto, kad jame buvo ir gal yra įtraukta ne
susipratusių žydų darbininkų. Žydų zionistų politika,, 
taigi, .visuomet buvo reakcinė politika, na, ji tokia ii 
pasiliko.

Zionistų organizacijos siekimu buvo: įkurti žydų 
valstybę Palestinoje, bet kaip ją įkurti: veikiant iš vien 
su tarptautiniu darbininkų judėjimu, kovojant prieš im
perialistus, ar prašant iš imperialistų malonės, prieš 
juos keliaklupsčiaujant?

Zionistų vadovai ėjo paskutiniuoju keliu: jie šliejosi,! 
jie keliaklupsčiavo prieš aršiausius žydų priešus, mal-1 
daudami iš jų žydams valstybės.

ZIONISTŲ organizacijos įsteigėjas ir jos teoretikas j 
buvo Theodore Herzl, nurodo rašytojas Schappe. Ir jie! 
landžiojo į kanceliarijas pas visą eilę žiaurių žydų prie-* 
šų, prašydamas jiems “kampelio.”

Kadaise, .prieš pirmąjį pasaulinį karą, zionistai bu-1 
vo nuvykę pas Turkijos sultoną, prašydami leisti jiems, 
zionistams, finansuoti Palestinoje tam tikrus žydiškus 
projektus. Zionistai žadėjo sultonui būti visuomet išti-' 
kiniais. Bet kvailas sultonas atsisakė jų prašymą iš- j 

■klausyti.
• Zionistai lindo pas Vokietijos kaizerį su ta pačia į 

misija, nežiūrint to, kad kaizeris nevaldė Palestinos. Bet j 
ir kaizeris, nenorėdamas pyktis su Turkijos sultonu, no-; 
rėdamas turėti jį talkininku, žydų buržuazijos prašymo ; 
nepriėmė ir ją užtarti atsisakė.

Jie buvo nuvykę ir pas žiaurų anti-semitą Rusijos 
carinį vidaus reikalų miništeri Plėvę su prašymu, su j 
■maldavimu užtarti zionistus, padėti jiems įsikurti Pa-' 
leistinoje, bet ir Plėvė jų prašymą atmetė.
L. Zionistai tuomet nuvyko į Londoną ir prašė Anglijos 
valdžią, kad ji atimtų iš Turkijos Palestiną ir duotų 
jiems. Anglai imperialistai buvo gudresni; jie visiškai 
zionistų nuo savęs neatstūmė. Anglų valdžia sakė zionis- 
tams: Kam jums Palestina? Mes duosime jums centri
nėje rytų Afrikoje provinciją Ugandą; jūs ten teikitės 
ir neškite kapitalą, dirbkite ir būkite mums ištikimi.

Ugandos zionistams pasiūlymas sukėlė juose nema
ža ginčų ir peštynių. Vieni zionistai sakė, jog Ugandą 
priimti negalima, nęs ii niekur nėra minima biblijoje, gi 
žydai per metų eilę kartojo, kad jie grįš į Jeruzolimą,— 
Jeruzolimą, kurio Ugandoje nėra. Dėl Ugandos zionis
tų viename suvažiavime buvo iškilę net fiziškos muš
tynės.

Tačiau užėjo pirmasis pasaulinis karas. Anglai, ieš
kodami talkininkų, 1917 metais sutiko su zionistų pra
šymu ir pažadėjo jiems Palestiną.

Tokia buvo zionistų odisėja. Jie ėjo nuo Ainošiauc 
-pas Kaipošių; jie manevravo, nuolankavo, keliaklups
čiavo—visuomet imperialistams, visuomet su jais, nu-

• rodo rašytojas Schappes.
• • * •

TODĖL visai nenuostabu, kad šiandien tie patys
• zionistai kartoja savo pranokėjų darbus, kad jie tarnau

ja Amerikos imperialistams, kurie duoda jiems už tai 
dolerių.

J AUDRUS AKTORIUS« » ■ *
FILMŲ aktorius Robert Montgomery, sako United 

Press, siūlo tokį receptą komunizmui sumušti: visos 
“laisvosios tautos” turėtų pareikšti ultimatumą, kad jų, 
“laisvųjų tautų,” galutinas siekimas yra pasaulinė re
voliucija prieš komunizmą.

Ką tai iš tikrųjų reiškia, gal tik pats Montgomery 
težino. Kokia gi revoliucija prieš komunizmą galėtų 
būti? Veikiausiai ji reikštų tai: sugrąžinti dvarus ir fa
brikus ponams ir kapitalistams. Bet tai nebūtų revo
liucija,—tai būtų kontr-revoliucija.

FRANKO TEBEŠH)ARBŪ()jA
NEW YORK TIMES korespondentas Madride pra

neša, kad šiomis dienomis budelio Franko militarinis 
teismas Barcelonoje teisė 38-nis jaunus žmones ir nu
baudė nuo vienerių iki 15-kos metų -kalėjimam

Teisiamieji buvo kaltinami priklausyme Pąrtido So
cialistą Unificado Catalan (Apvienytai Catalano soci
alistų partijai). Teismas surado, kad teisiamieji buvę 
komunistai.

Tūli teisiamųjų buvo suareštuoti prieš virš 2-jis me
tus; per visą tą laiką jie buvo kankinami kalėjime. Da
bar vėl į kalėjimą bus subrukti.

Taigi Ispanijos liaudies tironas “tebesidarbuoja”!

Piliečiu tapimo procedūra pagal 
naująjį imigracijos įstatymą

Nors, bendroji Amerikos pi
liečiu tapimo procedūra nau
jojo McCarrano-Walterio Imi- 
gracijos ir Tautybių įstatymo 
ir nėra radikaliai pakeista, 
įsidėmėtinos kaikurios patai
sos.

Visų pirma, nėra būtina iš
siimti “pirmųjų popierių“ 
(oficialiai vadintų “declara
tion of intention”) pilietybei 
gauti dokumentus. Dabar kie
kvienas asmuo, teisėtai atvy
kęs į šį kraštą ir išgyvenęs 
tam tikrą metų skaičių, gali 
tiesioginiai be jokių kitokių 
pasiruošimų prašyti piliety
bės.

Galima išsiimti ir “pirmuosius 
popierius”

Kartais, kad gautų darbą 
svetimtautis, turi patiekti 
“pirmuosius popierius”, o kar
tais ir dėl 1 ;kitų priežasčių. 
Dėlto, kiekvienas teisėtai at
vykęs asmuo,1 vyresnis virš 18 
metų amžiaus, gali gauti šiuos 
dokumentus, jei jis jų nori, 
kreipdamasis į Immigration 
and Naturalization Service. 
Mokestis už juos, vietoj buvu
sių $3.00, penki doleriai. Jei 
pirma amžius buvo 20 metų, 
dabar šiuos dokumentus gali 
gauti kiekvienas ne jaunesnis 
kaip 18 metų.

Taigi, užpildžius tuos “pir
muosius popierius”, kurie da
bar nebūtini pilietybei gauti, 
pagrindiniai žygiai yiJa šie: 
turi būti užpildoma įpilietini- 
mo prašymo forma, laukia
ma pašaukimo į apklausinėji
mą, užpildomas pats prašy
mas (kurį įteikiant sumokama 
$10) ir galiausiai būna viešai 
teisme dar kartą apklausinė
jamas.

Pirmasis apklausinėjimas

Jis nėra teisme, bet pas 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybos specialų tardyto
ją, kuris turi apklausinėjamą
jį rekomenduoti. Galutino 
apklausinėjimo metu teisėjas 
kaip tik šia rekomendacija 
daugiausia remiasi ir po to 
pati įpilietinimo procedūra 
atliekama.

Pirmojo apklausinėjimo me
tu tardytojas daugiausia dė
mesio atkreipia į klausinėja
mojo asmens “gerą moralinį 
charakterį”. Negalima būtų 
tiksliai apsakyti, kas turima 
galvoje šiuo terminu, ir pra
eityje jo apibudinimas buvo 
paliktas tardytojui ir teisėjų 
valiai, kurie gi nevienodai jį 
savo nuožiūra apspręsdavo.

Kaikurių prašymai 
būdavo atmetami

Pagal naująjį įstatymą tar
dytojo ir teisėjo nuomonės 
tebėra svarbus veiksnys įpilie
tinimo procedūroje, tačiau į- 
statyme yra sužymėtos kelios 
specifinės asmenų grupės, ku
rių negalima laikyti turint 
“gerą moralinį charakterį.” 
Kaip tai, asmenys nubausti už 
žmogžudystę ar padėję nele-

galiai’ atvykti • į šį kraštą,
chroniški girtuokliai, vagys ir 
prostitutės, narkotikų naudo
tojai ir prekybininkai, žulikai, 
apgavikai ir jiem panašūs. Vi
si asmenys, išsėdėję kalėjime 
“dėl bet kokių priežasčių,” 
daugiau kaip 180 dienų, taip 
pat negali gauti pilietybės. 
Nors įstatyme “asmens mora
lė’’ sprendžiama, iš jo penkių 
metų laikotarpio, tardytojas 
gali susidaryti įspūdį iš ap
klausinėjamo asmens viso gy
venimo ir susidaryti neigiamą 
įspūdį ir dėl kokių nors kito- 

Įkių priežasčių čia nesuminė
tu.

Kaikurios išimtys

Nors pilietinimo nuostatai 
reikalauja, kad prašantysis 
mokėtų skaityti, kalbėti ir ra
šyti angliškai, asmenys išgy
venę teisėtai “Jungtinėse Val
stybėse daugiau negu 20 me
tų ir turėję 1952 gruodžio 24 
d. daugiau negu 50 metų, tu
ri išimtį.

Prašantis pilietybės turi bū
ti “pastoviai išgyvenęs Jung
tinėse Valstybėse nemažiau 
kaip penkis metus iki prašy
mo užpildymo dienos.” Iške
liavimas iš šio krašto neilgiau 
kaip 6 mėnesiams “laikomas 
šios taisyklės nesulaužantis”. 
Tačiau naujasis įstatymas api
būdina, kad iškeliavimas il
giau kaip 6 mėnesiams, bet 
trumpiau kaip metams, turi 
būti kuo nors pagrįstas, kad 
jo pagrindinė gyvenimo vieta 
vistiek buvo Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Kitai]), jam 
tektų vėl iš naujo skaičiuoti 
penkis metus. Kandidatas ne
gali per tą laukimo periodą 
būti ilgiau užsienyje, degu 
J. A. Valstybėse, nurodo nau
jasis įstatymas.

Svetimtautis vedęs ar ište
kėjęs už Amerikos piliečio pi
lietybei gauti turi būti išgyve
nęs JAV-se tik tris metus, kad 
galėtų pradėti įsipilietinimo 
bylą (anksčiau laikas būdavo 
nustatomas net ir trumpesnis, 
atsižvelgiant ■ į susidėjusias 
aplinkybes). Vyras ar žmona, 
Amerikos piliečiai, kuriuos 
vedęs ar ištekėjęs prašo pilie
tybės, turi būti buvęs piliečiu 
bent laukimo periodu ir jie 
turėjo gyventi vedybinį gyve
nimą. Svetimtautis turi būti iš- t-
gyvenęs mažiausia šešis mėne
sius valstybėje, kurioje jis už
pildo prašymą.
Visos rasės turi 
vienodas teises

Naujasis įstatymas vienodai 
įpilietina visų rasių svetim
taučius. Tai daugiausia palie
čia japonus, korėjiečius ir vi
są eilę kitų aziatų, kurie ne
galėjo gauti pilietybės pagal 
senąjį įstatymą.

Praėjo daugiau kaip 150 
metų iki šitas diskriminuojan
tis rasinis nuostatas buvo pa
šalintas. iš JAV įsipilietinimo 
procedūros., Įdomu, kad pir
masis 1790 metų imigracinis

Kode! karas gali kilti tarpe 
kapitalistinių kraštų?

mda į pražūtį prieštaravimai,Vilniaus Tiesoje (sausio 14 | 
d.) tilpo V. Lukaševičiaus 
straipsnis “Nesutaikomi prieš
taravimai imperializmo ‘Sto
vykloje.” Straipsnio autorius 
lukštena Stalino straipsnį 
“Ekonominės socializmo Ta
rybų Sąjungoje problemos.”

Lukaševičius tvirtai atsisto
ja ties naujo karo klausimu. 
Ar būtinai naujas karas turės 
kilti bei prasidėti tarpe so- : 
cialistinių kraštų iš vienos 
piisės ir kapitalistinių kraštų 
— iš kitos? Nebūtinai. Labai 
galimas daiktas, kad karas 
pirma iškils tarpe kapitalis
tinių kraštų. Ir štai kodėl:

“Prieštaravimai tarp kapi
talizmo ir socializmo yra stip- i 
resni, negu prieštaravimai i 
tarp kapitalistinių šalių. Tai 
yra teisinga teoriniu požiū
riu. Tačiau tai yra teisinga ne 
tik dabar , bet buvo teisinga 
ir prieš antrąjį pasaulinį ka
rą, kuris tačiau prasidėjo pir
miausia ne prieš TSRS, o tar
pe kapitalistinių šalių. Kapi
talistams karas prieš Tarybų 
Sąjungą yra pavojingesnis, 
negu karas tarpusavyje. Im
perialistai įsitikino, kad ka- 
ras prieš socializmo šalį bai
giasi nepageidaujamais kapi
talistams rezultatais. Konkre
čiai, antrojo pasaulinio karo 
rezultatas buvo tolesnis bend
rosios kapitalizmo krizės pa
gilę j i m a s, tolesnis kapi- 
t a 1 i s t i n i o pasaulio 
susiaurėjimas, eilės kapitalis
tinių vyriausybių žlugimas, 
o Tarybų Sąjunga iš karo išė
jo ne tik nesusilpnėjusi, bet 
dar labiau sustiprinusi savo 
pozicijas. Karas prieš TSRS 
būtinai turi iškelti klausimą 
dėl paties kapitalizmo egzis
tavimo — štai kas baido net 
labiausiai užkietėjusius im(pe-> 
rialistus.

“Antra, kapitalistai patys 
netiki: TSRS agresyvumu,: nors 
ir triukšmauja apie šį taria
mą “agresyvumą.” Kalbos 
apie TSRS “agresyvumą” im-! 
perialistams reikalingos pri
dengti savo grobikiškiems 
tikslams, apgauti masėms. 
Kapitalistinių šalių valdantie
ji sluoksniai žino, kad Tary
bų Sąjungos taikingoji politi
ka yra tvirta, kad mūsų šalis 
neužpuls kapitalistinių šalių. 
Apie mūsų Tėvynės taikingu
mą žino taip pat ir platūs gy
ventojų sluoksniai visose šaly
se.

Kapitalizmo sistemą stu-

įstatymas tekalbėjo apie ‘bal
tuosius laisvus žmones’ — 
1871 metais piliečiais buvo 
leista tapti Afrikos kilmės 
žmonėms; 1940 metais visoms 
Pietų ir šiaurės Amerikoj gy
venančių žmonių rasėms; 
1943 metais kiniečiams; 1946 
filipiniečiams ir indusams — 
ir 1952 metais visoms žmoni
jos rasėms.

Common Council.

gimę ir išsivystę pačios kapi
talistinės santvarkos gelmėje 
ir ypač sustiprėję imperializ
mo laikotarpiu. Po antrojo 
pasaulinio karo, pagilėjus 
bendrajai kapitalizmo krizei, 
prieštaravimai tarp kapitalis
tinių šalių pasidarė dar la
biau nesutaikomi, negu bet 
kada anksčiau.”

Alirniiniame inde virti 
maistą - pavojus 
sveikatai

(Pabaiga)
Daktaras Le Hunte Coop

er todėl nurodo, kad:
“Aluminas daro įdegimą 

skilvyje ar bile kur. žarno
se dėl to gali • atsidaryti 
skauduliai (ulcers). Alu
minas kliudo gleivines vi
durių plėves ir kenkia glei
vėtų syvų.sudarymui; tatai 
gi skaudžiai paliečia nervų 
linijas.”

Buvo atsitikimų, kad alu- 
mi.no nuodai pagadino ner
vų sistemą. Dėl to žmonės 
ilgą.laiką sirgo; ir kada, 
po daktarų ištyrimų ir nu
rodymų alumino pavojaus, 
susilaikė nuo aluminių in
dų vartojimo, tik tada pra
dėjo pasveikti.

Dr. Cooper, kartotinai 
kalbėdamas, paženklina:

“Leistina mums niekados 
nepamiršti, kad čia kalba-! 
ma grynai apie žmonišku
mo reikalą. Žmoniškumas 
turi būti pirmoje vietoje. 0 I 
tie įrodymai yra padaryti, 
remiantis, p a m a t u dėlei 
sveikatos ątsteigimo, kas 
ii* būna, kada žmogus nu
stoja gaminti valgius gu
miniuose induose.’’ . . : .J

Matote, kaip gražiai h J 
aiškiai yrą išdėstyta apie 
žmoniškumą ir žmonių ge
rovę. Ne ilgi išvedžiojimai, 
ne doleriu paremta logika, 
bet rūpestinga^, griežtas 
nurodymas dėl sveikatos j 
pataisymo.

Išvada gi tokia: “Roman
suoti” su tokiais indais, ku
rie ėda tavo sveikatą, tai 
žmogus turėtum būti dviem 
amžiais pasilikęs užpakaly
je progreso.

Reikia atsargesnio užsi
laikymo; ypač senesnio am
žiaus veikėjams, organiza
cijų darbuoto jams. N e 
“fra.n.kfurtą strioku prary
ti” ir šaltu "alum užsigerti! 
Jei taip darai, tai nesitikėk 
pastovios sveikatos. Ge
riausia yra namų valgis. 
Bet sykį pavalgęs, nemai
šyk daugiau iki kito paval
gio.

Mūsų pažangieji darbuo
tojai yra labai brangūs 
žmonės; tai turėtų gyventi

Jungtinių Tautų velia- .. 
va buvo pusiau nuleista 
pagerbimui Juozo Stali- ,
no.

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas: •
Gerb. Redakcija, malonė

kite paaiškinti šį dalyką: 
Vilniaus “Tėvynės Balse'” 
(1952 m.‘rugsėjo 2 dienos)' 
straipsnyje “Taip a u g a 
meistriškumas,” meistrais 
vadina sporto mokytojus. 
Man ‘rodosi, tai klaidinga. 
Meistrai' turėtu būti vadi
nami mechanikai. Taip jau 
yra priprasta juos vadinti 
nuo senų laikų.

širdingai ačiū! , -n
. . V. ]Kazlauskus J

Atsakymas:
Žodis meistras yra kilęs 

iš lotynų kalbos. Italai sa
ko: “maestro,” anglai sako: 
“master,”- lietuviai ’ sa-ko: 
“meistras.” ’ Tai]), Lietuvo
je seniau buvo 'vadinami 
meistrais, pav., dailydės. 
Tam tikrose Lietuvos daly
se žmonės dailydžių kitaip 
nevadino, kai]) “meistrais.” 
Bet tai neteisingas pavadi
nimas. Bent kokį mechani* 
kėli negalima vadinti meis
tru. Maestro, master, meis
tras yra taikomas žymiems 
mokytojams, muzikams, ir 
tt., savo srityje gražiai at
sižymėjusiems, aukštai pa
kilusiems. Jeigu sakoma 
“tai]) auga meistriškumas,” 
tai reiškia: 'puikiai auga 
sporto mokytojų pasieki
mai, žinojimas. Galima, tie
sa, vadinti meistru ir dai
ly dę ir bent kokį mecha
niką, jei jis savo ■ ]rtfaiesi- 
joje aukštai pakykg ją‘ ge-

Vaizdas Maskvos Raudonojoje aikštėje laike Stalino laidotuvių. Pirmosiose eilėse 
eina valstybės ir partijos vadai. Tarpe jų randasi ir Kinijos Liaudies Respublikos 
užsienio reikalų ministras Chou En-lai, kuris vadovavo Kinijos delegacijai šiose 

laidotuvėse.

rai, meistriškai, meniškai 
užvaldo.

i daug ilgiau, negu dabar gy
vena. K. Dcpsas

ŠYPSENOS
Visokių svarų esama

I . ,
Demokratas: “Matyt, An- 

i glijoj moterys yra nepa
prastai riebios.”

Republikonas: “Kodėl gi 
i tu taip manai?”

Demokratas: “Nagi, šį 
! rytą laikraštyje skaičiau, 
I kad Londone viena moteris 
į net devynis šimtus svarų 
■ prarado.”

- I-
Gavo pinigų vertę

t
Gydytojas pasitiko gatvė

je Rudiene ir klausia: “O- 
kai]) jūsų vyras? Ar davė
te jam tų miegamųjų mil
telių, ką aš užrašiau?”

“Taip, daktare, daviau,”

sako Rudienė. “Jūs liepėte 
duoti jam tiek miltelių, 
kiek ant nikeli;) galima jų 
pakabinti, bet neturūdaima 
tuo tarpu nikelio aš pavar
tojau centą ir daviau jam 
penkis kartus tiek miltelių, 
kiek galima ant cento jų 
pakabinti. Tai dabar jau 
penktoji diena, kai jis. ra- 

| miai sau miega.”
Sutaisė Kas Kitas

Išleidimas eilių knygoj ir 
tikėjimasis būti ])agirtu/tai 
tas pats, kai]) į gilią tar
pukalnę mesti rožės žlecpo 
lapelį ir tikėtis Išgirst jo 
nupuolimo atgarsi.

I). R. Perry
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II. Korsakiene. '

Vilnietė muzikos mokytoja 
Liudmila Kėželytė

VILNIUS.— Blausus ankstyvas žie
mos rytmetis. Kiemsargiai jau baigė 
valyti šaligatvius, užgęsta paskutiniai 
elektros žibintai. ^Bundančios Vilniaus 
gatvės gyvėja: garsiai trimituodami pra
važiuoja autobusai pilni keleivių, viso
mis kryptimis žmonės skuba į darbą. 
Bėga moksleiviai, nešini sunkiai knygų 
prikrautais portfeliais su trinksinčiomis 
už pečių kuprinėmis.

Stasio Šimkaus gatvėje jau nemažas 
judėjimas. Mažieji muzikai renkasi į sa
vo dešimtmetinę mokyklą. Pasišokėda- 

y , rj^os bėga mergaitės su plačiomis gaidų 
papkėmis, nedidelis berniukas - tempiasi 
kone didesnį už save futliarą su smuiku. 
Senas trijų aukštų namas atgyja: -erd
viuose koridoriuose kauksi žvalūs žing- 
niai, aidi linksmi balsai.

Skardus mokyklos varpelis paskelbia 
prasidėjusią naują darbo dienąs Moks
leiviai išsiskirsto po klases, ištuštėja ko
ridoriai ir pedagogų kambarys. Darbo 
rimtis apgaubia senąjį mokyklos namą. 
Dažnas praeivis, eidamas gatve pro šalį, 
stebteli ir, pakėlęs galvą, įsiklauso į 
sklindančias iš šios jaunųjų muzikų kal
vės įvairiagarses melodijas: štai, neįgu- 
dę dar vaiko pirštai kartoja pratimą, 
mažo violončelisto ranka vedžioja dar 
neklusnų smičių, arba ausis pagauna 
jau darnius kvarteto ar trio garsus.

Liudmila Kėželytė palinksta savo ka
binete prie stalo. Visi jos vadovaujamos 

/mokyklos, lyg didelio gyvo organizmo, 
"Reikalai iškyla prieš ją, apspinta ją nė 

-- valandėlės ramybės neduodančiu spie
čiumi.

Jau šešti metai Liudmila Kėželytė ve
da mokyklos darbą, atiduodama visas ge
riausias savo jėgas jos organizavimui. 
Metai iš metų mokykla auga, tvirtėja 

. tiek darbo drausmės, tiek jo apimties ir 
kokybės atžvilgiu.

Savo sunkiame ir atsakingame vadovo 
darbe Liudmila Kėželytė remiasi pati
kimais talkininkais: tai pasišventęs mo
kyklos pedagogų kolektyvas, išaugęs ir 
sustiprėjęs drauge su mokykla. Pati di
rektorė ir visi kolektyvo nariai atliko 
pasitobulinimo seminarus Maskvoje, mo
kydamiesi iš patyrusių muzikos specia
listų. Natijai įkurtame mokykloje cho
rų skyriuje darbas yra tvarkomas žino
mojo Sviešnikovo choro pavyzdžiu, o 
naujai įsteigtą choreografijos skyrių še
fuoja garsioji baleto mokykla prie Didžio
jo Maskvos teatro. Tačiau labiausia 
Liudmilai Kėželytei padeda darbe jos di
delė meilė muzikai ir jaunajai kartai, 
neišsenkantis noras juo plačiau paskleis- 
tiJbrnuzikinę kultūrą mūsų priaugančio 
jaunio tarpe.

Sunkus i; dietas buvo Liudmilos Ro
želytės kelias į muzikos pasaulį. Netur
tingo tarnautojo duktė, šešiolikos metų 
netekusi tėvo-maitintojo, pati savo jėgo
mis mokėsi ji Petrogrado konservatorijo
je, pamokomis užsidarbiaudama sausos 

‘ duonos kąsnį.
Buržuazijos valdomoje Lietuvoje jai 

teko patirti nelengvą likimą mokytojo, 
gyvenančio iš privačių pamokų; kai mu
zika buvo prabanga, prieinama tik tur
tingiesiems. O tuo tarpu talentingi mū
sų liaudies sūnūs ir dukros skurdo pas 
buožes, tik karklo birbinėle ar neišmo
ningu skudučiu teišdainuodami savo kar
čią piemenėlio dalią...

Tik nuo 1940 metų prasidėjo naujas 
gyvenimas. Ilgus amžius nešę kapitalis
tų ir buožijos jungą, Lietuvos darbo 
žmonės buvo pažadinti kūrybingam dar
ban. Buvę piemenėliai-dūdoriai ir visi 
taventingi darbo liaudies vaikai susirin
ko į naujai atidarytas mūsų krašte mu- 
flfkos mokyklas.
• Liudmila Kėželytė buvo pakviesta tuo 
metu dėstyti Kauno konservatorijoje. Po 
Didžiojo Tėvynės karo ji persikėlė į Vil
nių, o nuo 1947 metų ėmė sėkmingai va
dovauti dešimtmetei muzikos mokyklai.

Kėželytei jau sukako 60 metų amžiaus.
...Kupinos įtempimo bėga darbo valan

dos. Mokyklos direktore aplanko klases, 
kur ji pažįsta kiekviena mokinį, atsime
na jų vardus, žino jų darbo sąlygas na
mie ir džiaugiasi kiekvieno > laimėjimu 
bei jaudinasi dėl kiekvieno nepasiseki-.. 
mo. Su būdingu jai reiklumu ji patikri
na, kaip nulinėje klasėje — mažiausieji 
pipirai sprendžia uždavinius, kaip ant
rokai atlieka ritmikos pratimus... Grį
žusi j kabinetą direktorė kalbasi su atsi
lankiusiais tėvais, tariasi su pavaduoto
jais. Atidžiai dar kartą peržiūrinėja 
statybos projektą, ir jos veidą nušviečia 
gilus džiaugsmas: štai vaizduotės akimis 
ji jau mato savo ilgametės svajonės įsi
kūnijimą — naująjį muzikos mokyklos 
rūmą. Tačiau to dar negana! Krašte 
tiek daug talentų, tiek daug svajojančių 
apie muziką, nuolatos ateina laiškai su 
prašymais... O tuo tarpu mokykla netu
ri dar savo bendrabučio ir negali visų 
trokštančių pasišvęsti muzikos menui, 
priimti į savo motinišką globą.

Didelio darbo pareikalauja iš savo va
dovės sudėtingas muzikos mokyklos or
ganizmas, tačiau Liudmila Kėželytė ne
sigaili jėgų, o turi ji jų dar daug — vi
sada gyva ir judri, visada giedriai nusi
teikusi.

Kukli, kritiškai vertinanti savo darbą, 
Liudmila Kėželytė pirmą kartą^ pajuto 
pelnytą pasididžiavimą vadovaujama mo
kykla ir visu jos kolektyvu, kai pirmo
sios laidos du jos auklėtiniai Maskvos 
konservatorijoje gavo geriausią įvertini
mą. O kai parodomuose koncertuose į 
estradą išeina mokyklos auklėtiniai, pil
ni tikėjimo savo veržliu talentu ir švie
sia ateitimi, kai į salę tvinsta orkestro 
garsai -r- tada kupina laimės mokyklos 
vadovės širdis ima plakti vienu ritmu 
su viso kolektyvo jauna širdimi.

Dešimtmetės muzikos mokyklos kolek
tyvas, mylėdamas ir gerbdamas savo va
dovę komunistę, įvertindamas jos didelę 
visuomeninę ir organizacinę veiklą, iš
statė Liudmilą Kėželytę kandidatu į Vil
niaus miesto tarybos deputatus.

Kultūrines žinios
RANKVEDŽIAI MENININKAMS
VILNIUS.— Respublikinės Profesi

nių sąjungų tarybos leidykla išleido ma
siniu tiražu Liaudies kūrybos namų pa
ruoštus metodinius leidinius meninės sa
viveiklos kolektyvams: D. Tunkelio bro
šiūras “Režisieriaus darbas su atlikė
jais” ir “Saviveiklos teatro scena ir jos 
įrengimas”. Taip pat numatyta išleisti 
P. Milosovo, “Vadovavimas chorui”, J. 
Umbraso “Dailiojo skaitymo metodikos 
pagrindai”, o taip pat “Sienlaikraščio 
apipavidalinimas”, V. Jakelaičio “Liau
dies šokių ratelio darbo, pagrindai” ir ki
tus leidinius.

KONKURSAS LENKIJOJE
VARŠAVA.— Lenkijoje pasibaigė ge

riausių kultūros namų, klubo, raudonojo 
kampelio, bibliotekos konkursas.

Konkurse dalyvavo 5,776 raudonieji 
kampeliai, daugiau kaip 2 tūkstančiai 
bibliotekų, 138 klubai ir 72 kultūros na
mai.

Centrinė konkurso komisija pažymėjo, 
kad geriausius darbo pavyzdžius parodė 
Kosciuškos vardo metalurgijos gamyklos 
darbininkų klubas. Šis klubas dirba di
delį politinį-masinį darbą ir įtraukė į 
klubo darbą daugiau kaip 1,200 gamyk
los darbininkų. bei tarnautojų ir jų šei
mų narių.

Geriausiais kultūros namais pripažin
ti Krokuvos. vaivadijos kultūros namai 
ir apskrities kultūros namai Ravičiaus 
mieste. Geriausiu pripažintas taip pat 
Lešno geležinkelio stoties raudonasis 
kampelis.

Stalino poemą
1890 metais, kai Stalinas buvo apie 9 

metų amžiaus berniukas, jis parašė 
trumpą poemą, — rašė savo prigimtoje 
(gruzinų) kalboje.

Ši poema buvo išversta į rusų kalbą, 
vėliau į anglų. Neseniai ji buvo išspaus
dinta dienraštyj Daily Workeryj.

Poemos turinys tokis:
Žinok, jog tas, ką krito, 
Kaip pelenai ant žemes, 
Ką ilgai bicvo pavergtas, 
Šviesios vilties sparnais 
Įskils daug aukščiau, 
Negu didžiausios uolos.

Poema buvo pasirašyta Soselo slapy
vardžiu.

Stalinas buvo karštas folkloro (liau
dies meno) mėgėjas ir jo gynėjas.

Nenutrūkstamai jis mokė, * ragino ra
šytojus, muzikus, tapytojus ir visus me
ninio pasaulio žmones būti realistiškais, 
palaikyti glaudžius saitus, ryšius su 
liaudimi, mokytis iš jos, semti iš liau
dies lobyno medžiagą savo kūrybai, reik- * 
šti jos norus ir aspiracijas, nes tik tokia 
kūryba bus visuomenei priimtina ir už
sitikrins sau ilgą gyvavimą.

Operete “Adomas ir 
Ieva” mūšy scenoje

Šių metų rugsėjo 29 dieną sukaks 80 
metų, kai gimė Mikas Petrauskas, žymu
sis muzikas-kompozitorius, tiek daug da
vęs Amerikos lietuviams.

Brooklyno Aido Choras pasiryžo šią 
sukaktį atžymėti, pastatant vieną Miko 
Petrausko operečių “Adomas ir Ieva.”

“Adomas ir Ieva” — komiška operetė, 
viena pirmųjų Petrausko darbų. Opere
tė dviejų veiksmų. Joje veikia tik trys 
aktoriai: du turi dainų, o trečias —ne.

Vaidyboje dalyvauja: P. Grabauskas, . and poems from, my new pen-pal. My 
E. Brazauskienė ir J. Grybas.' Kadangi. 
Aido Choro mokytoja, Mildred Stensler, 
šiuo metu yra labai užsiėmusi, su /kita, , 
operete ,kurią ruošia Sietyno Choras, tai 
“Adomo ir Ievos” operetės aktorius dai
nuoti moko B. Šalinaitė-Sukaskienė.

“Adomas ir Ieva” labai sceniška ope
retė, turi sveiko humoro, nereikalinga 
didelių techninių paruošimų;

Ji bus suvaidinta šių metų gegužės 3' 
d., Lietuvių Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N.- Y. 1

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

About A New Found Poet-Friend
Last fall, we called for help from our 

Lithuanian poets to translate into Lith
uanian an original English poem called 
“Crusaders For Peace”. We thought the 
poem very appropriate for choral and 
group singing and had had it set to mu
sic by our favorite pianist-composer, 
Frank Balwood.

Exactly one person came to my aid. 
I wasn’t really disappointed, knowing 
that to write lyrics to music is a great 
deal more difficult than just rhyming;

Įžymus kompozitorius
(A. Dargomyzskio1 140* 
isįoms gimimo metinėms) •< 
Aleksandras Dargomyžskiš 

įėjo į rusų muzikos istoriją 
kaip vienas iš ryškiausių 
realistinės krypties . atsto
vų. Įsisavinęs klasikinės ru
sų muzikos mokylos kūrėjo 
M. I. Glinkos kūrybos pa
siekimus, Dargo m y ž s k i s 
juos vystė ir tęsė toliau. Į 
muzikos meną jis įnešė nau
jų bruožų, kurie atspindė
jo rusų revoliucinių demo
kratų kovą už naują laisvą 
gyvenimą, už šviesią rusų 
tautos ateitį. Demokrati
niai pažangiųjų to meto ru
sų visuomenės atstovų sie
kimai paskatino Dargomyž- 
skį susidomėti paprastų 
žmonių gyvenimu, imtis 
teisingai tikrovę vaizduo
jančių siužetų, kritiškai 
įžvelgti ir demaskuoti ca
rinio režimo^ reakcingumą.

A" zį

KIPRAS PETRAUSKAS, 
dainininkas, Vilniaus valstybines 
konservatorijos profesorius, Tary
bų Sąj’ungos Liaudies artistas, lau
reatas. (Ši yra vėliausia Kipro Pet- 

.rausko nuotrauka).

admittedly I had hoped for a few more 
trys.

But Dr. Rutkauskas of Chicago who 
answered my request served me well. 
He not only sent in one translation, but 
for weeks later kept sending in other 
revised attempts until we had about se
ven different versions. For all of the 
Doctor’s efforts. I am eternally grateful.

I have since received numerous letters 

replies to him (in my incapable Lithua
nian) he very patiently corrected with 
many .explanations and suggestions.

The latest communication fi-om, .the 
Doctor included his translation ęf one of 
Edgar Guest’s “Just Folks’’ poems. Per
haps my readers would like to share 
with mė!

JUST FOLKS
Somebody saki that it couldn’t be done

But he, with ą chuckle, replied
That “May be it couldn’t, but he would be one 

Who wouldn’t say so ‘til he’d tried.
So he buckled right in,
With a trace of ą g’rin

On hjs face. If he worried, he hid it.
He started to sing
As he tackled the thing

That couldn’t be done — and he did if.

TIK LIAUDIS
Tą padaryti tai nieks negalės .. .•

Ans, tai girdėdams, tik nusikvatoj.
“Darbe ieškokime .savo dalies,

Darbas taps galimu ans kai palies.’’
Kalbant rankoves jis užsiraitoj;
• Akyse šviesa,

Veiduose šypsą,
(Kas trukdo... slėptuvėm suvarė),

Ir ėmė dainuot, 
Pradėdams ratuot

“Negalima” ... An’s štai padarė.

it

kūrybos bruožai: liaudišku
mas, socialine tematika, dL 
delis nuoširdumas, papras
tumas, jausmų perdavimo 
•tikroviškumas, deklamaci- 
nė melodikos struktūra.

1844 m. rudenį Dargo-* 
myžskis išvyko i Paryžių, 
kur jis lanke operos tea- . 
trus, tačiau ten jis, kaip 
menininkas realistas, rado 
maža pasitenkinimo. Pa
našiai kai]) ir Glinka, būda
mas toli nuo tėvynės, Dar
gomyžskis pajuto reikalą 
“rašyti rusiškai.” Laiške 
savo draugui, besiruošian
čiam vykti i užsienį, tadfo 
jis rašė: “šešių mėneshj 
kelionės tau pilnai pakaks 
įsitikinti, kad nėra pasau
lyje tautos, geresnės už rUK 
su tautą ir, jei iš viso Eu
ropoje yra poezijos elemen
tų, tai tik Rusijoje.”

Tas mintis Dargomyžskis 
.stengiasi įgyvendinti ir sa
vo kūryboje. Jis ieško te
mų iš rusų gyvenimo, stu
dijuoja liaudies kūrybą 
renka bei užrašinėja liau
dies dainas, savo dainoms 
panaudoja liaudinius teks
tus. Būdingas visų Dargb- 
myžskio dainų bruožas yra 
jų realistiškumas. “Noriu 
tiesos,” yra pasakęs Dargo
myžskis ir šiais žodžiais jįą 
suformulavo savo, kaip me
nininko realisto, pažiūras. 
Ir tai Dargomyžskis ryš
kiausiai įkūnija pačiame 
stambiausiame’ savo kūrL 
nyje — trečioje operoje 
“Undinė” Puškino siužetu.

Pasirodžiusi scenoje 1856 
m. pavasarį po dviejų ge* 
nialiu Glinkos operų, “U IV 
dinė”’ iškėlė naujas operU 
nio žanro vystymosi gaiL 
mybes. Laiške Odojevskiui 
Dargomyžskis rašė: . “Juo 
daugiąu studijuoju mūsų 
liaudies kūrybos elementus^* 

, įuo daugiau randu .juose 
įvairumo ... Kiek leis jėgos 
ir; išgalės, savo “Undinėje” 
aš stengsiuosi išvyst yti 
dramatinę pusę. Būsiu lai* 
mingas, jei spėsiu padaryti 
nors pusę tiek, kiek padarė 
Michailas Ivanovičius Glin
ka.” . .L
z “Undinė,” parašyta pagoti 
giliai liaudinį r realistinį 
Puškino siužetą, atvėrė 
naują puslapi rusų klasiki
nės muzikos istorijoje, tapš 
dama pirmąja rusiškąja 
liaudine muzikine drama. 
Šioje operoje atsispindėjo 
realistiniai Dargomyžskis 
kūrybos principai.

“Undinė” buvo iš karto 
pripažinta tiek visuomenės, 
tiek ir eilės pažangiųjų kri
tikų, kaip Sierovo, Kiui ir 
kt. Nors pirmasis jos pa* 
statymas Petrapilyje buvo 
priimtas karštai ir nuošir* 
džiai, tačiau teatrų direk
cija, lankstydamasi prieš 
žlungantį Vakarų Europos 
meną ir norėdama sutruk
dyti rusų nacionalinio me- 
no vystymuisi, padarė visa, 
kad sužlugdytų spektaklį. 
Opera buvo statoma skur
džiuose kostiumuose ir de,- 
koracijose, smarkiai iškar
pyta, nuo ko nukentėjo tu
rinio prasmė — dėl šių ir 
eilės kitų priežasčių opera 
buvo greit išimta iš reper
tuaro ir atnaujinta tik po 
10 metų. . j,

50-jų praėjusio šimtmečio 
metų pabaigoje pasirodė 
geriausieji Dargomyžskio 
romansai, kaip “Kirminas?’ 
“Tituluotas patarėjas,” 
“Senasis kapralas” ir kt. 
Dargomyžskis drąsiai pra
plėtė kamerinės lyrikos te
matiką. Į muziką jis įve
dė naujus herojus — pa
prastus, skr i a u d ž i a m u.s 
žmones, prasiskverbė į 
sielą ir teisingai bei už-

(Tąsa 4-tam pusi.)

■ Aleksandrąs Sergiejevi- 
čius Dargomyžskis gimė 
1813 m. vasario 14 d. Tū
los gubernijoje. Būdamas 
4 metų, jis persikelia su tė
vais į Petrapilį, kur susida
ro' geros sąlygos jo visapu
siškam auklejimuisi. J i s 
mokosi skambinti fortepio- 
nu, groti smuiku, dainuoti; 
greta to, jis domisi ir kom
pozicija. “18 ir 19-iais sa
vo amžiaus metais, — pri
simena Dargomyžskis, — aš 
parašiau daugybę kūrinių, 
žinoma, ne be klaidų, for- 
tepionui ir smuikui, du 
kvartetus, kantatų ir daug 
romansų. Kai kurie tų kū
rinių jau tada buvo išspaus
dinti.”

Tačiau Dargomyžskis bu
vo tuo laiku tik talentingas 
muzikas - mėgėjas. Jo to
lesniam kūrybiniam darbui 
daug padėjo Glinka, su ku
riuo Dargomyžskis susipa-

žino 1834 m. Glinkos mu
zikos liaudiškumas ir aukš
tas jos meistriškumas jau
nam Dargomyžskiui pada
rė didelį įspūdį. Paveiktas 
Glinkos operos “Ivanas Su
saninas,” Darg o m y ž s k i s 
taip pat ryžtasi rašyti ope
rą. Iš pradžių jis apsisto
jo ties Lukresijos Bor- 
džijos siužetu, tačiau vė
liau, poeto Žukovskio pata
riamas, ėmėsi rašyti operą 
“Esmeralda” pagal V. Hiu- 
go romaną “Paryžiaus ka
tedra.” Pats kompozitorius 
vėliau kritiškai įvertino sa
vo pirmąsias operas.

1843 m. išėjo iš spaudos 
pirmasis jo romansų ir dai
nų rinkinys. Šiuose kūri
niuose dar matyti Glinkos 
romansų įtaka, tačiau, gre
ta to, jau ryškėja ir Dar- 
gomyžskio individualieji

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -šeštadien., Kovo-March 21, 195$



Riibsiuvystes fabriko Dobilo
kultūros klubas

KAUNAS. — Toje vieto
je, kur sraunioji Neris įte
ka į Nemuną, ji dalo Kau
ną į dvi dalis — miesto cen
trą ir Vilijampolę. Poka
riniais metais buvusi s mie
sto pakraštys — Vilijam
polė — tapo stambiu pra
moniniu rajonu. Žymiai 
praplėstos ir iš pagrindų 
rekonstruotos senosios pu
siau naminės gamybos po
būdžio įmonės, naujaisiais 
tarybiniais įrengimais ap
rūpinti jų cechai. Produk
cijos gamyba, palyginti su 
prieškariniu, metu, dauge
riopai padidėjo.

dėjo knygų skaičius fabri
ko bibliotekoje.

1951 metais “Dobile” bu
vo pradėtas statyti darbi
ninkų klubas. Tai buvo lai
kas, kuomet tarybinė liau
dis, baigusi’ atkurti karo 
metu sugriautąjį šalies ūkį, 
išplėtojo gigantiškus dar
bus stambiausioms pasau
lyje hidroelektrinėms ir hi- 
dromelioracijos įrengi
niams pastatyti. Milžiniš-. 
kas lėšas ir materialinius 
resursus tarybų valstybė 
paskyrė pramonei ir žemės 
ūkiui iš naujo galingai pa- 

' kelti.
Didžia, puikiai mechani

zuota įmone tapo ir “Do
bilo” siuvimo fabrikas. Šim
tai darbininkių dirba jo ce
chuose. Fabrike įrengti 
konvejeriai, naujausių sis
temų mašinos, liuminescen- 
tinės lempos.

Nuo pirmųjų rekonstruo
tojo “Dobilo” darbo dienų 
Čia buvo įrengtas poilsio 
kambarys. Po darbo arba 
pietų pertraukos metu čia 
dažnai užeidavo darbinin
kai pasilsėti, peržvelgti 
naujus laikraščius ir žur
nalus, sulošti šachmatais, 
pasikalbėti apie perskaity
tas knygas.

Fabrikas metai po metų 
augo, didėjo dar b i n. i n k ų 
skaičius, kilo jų gamybinis 
ir kultūrinis lygis. Užten
ka pasakyti, kad vien šiais 
metais 246 žmonės jau bai
gė mokslą įvairiuose tech
nikos rateliuose, kad dabar 
kelia savo kvalifikaciją dar 
'$5 fabriko darbininkai. Pa
didėjo meninės saviveiklos 
dalyvių skaičius, fabrike 
yra 'choras, dramos ratelis, 
lietuvių liaudies šokių an
samblis . Keleriopai padi-

“Dobilo” fabrikui valsty
bė suteikė klubui pastatyti 
daugiau kaip 400 tūkstan
čių rublių. Tokią pat su
mą gavo “Drobės” fabriko 
kolektyvas, o “Inkaro” 
kombinate tuo metu jau 
veikė puikus darbininkų 
klubas.

1952 metų gegužės mė
nesį “Dobilo” fabriko dar
bininkai gavo dovaną — 
klubas buvo pastatytas. 
Ant šio gražaus pastato 
frontono iš tolo matytį lip- 
dytiniai knygos, gaublio ir 
lyros atvaizdai. Mokslo ži
nių, meno, poilsio namai—• 
toks yra naujasis darbinin
ku klubas.

Pro šviesų vestibiulį klu
bo lankytojai patenka į sa
lę, kurioje yra 500 vietų. 
Švelniomis klostėmis krin
ta žemyn aksominė užuo
laida, šilku uždrapiruoti 
langai, tiesios dailingų kė
džių eilės, ant grindų—ki
limai. Naujajame klube 
dažnai rengiami poilsio va
karai, meno veikėjų ir fa
briko šokėjų, dainininkų 
bei deklamatorių koncertai, 
demonstruojami filmai.

A. Dagilio eilėraščių 
prenumeratoriai

Susidarė didelis pluoštas 
• prenumeratorių vardų, to

dėl ant syk nebuvo galima 
visus paskelbti. Šie asme
nys prisiuntė po dolerį už 
prenumeratą: P. Bacevi
čius, Worcester, Mass.; S. 
Buscavage, Gilberton, Pa.; 
Frank Varaška, Brooklyn, 
N. Y.; Alma Bruzgiūtė, 
Los Angeles, Cak; J. Budi
mas, Bridgeport, Conn.; A. 
Aponikas, Maehanoy City, 
Pa.; Antanas Žvaliauskas, 

•’ Scranton, Pa.; Mary Šma-
• gorienė, Maspeth, N. Y.;
• Margareta Gluo k s n i e n ė,
• Scranton, Pa.; K. Petlitz- 
A kienė, Maspeth, N. Y.; A. 
į Žvingilas, Jewett City, 
f Conn.; A. J. Pranaitis, 
j Camden, N. J.; V. Patalą- 
į vičius, Gloucester Hts., N.
• J.; Antanas Juzėnas, Wil-
• burton, Okla.; Joe Pikilin- 

> gis, Auburn, Ilk; J. Družie- 
į nė, Norwood, Mass.; Wm.
• Patten, Gloucester Hts., N. 

’* J.; A. Sherpitis, Montreal,
Canada; P. Naval in s k a s, 
Philadelphia, Pa.; J. Mi
liauskas, McKees Bocks, 
Pa.; V. Ramanauskas, Min- 

'-ersville, Pa.; “Progresas,” 
APhila., Pa.; J. A. Venskus,
• ’Mexico, Me.; Jonas Zove, 
"'Mexico, Me.; Juozas Motu- 
Vzas, Mexico, Me.; A. Balčiu- 
Tčnas, Montreal, Canada (3); 
£ Juozas Palionis, Sioux Ci- 
£ty, Iowa ($1 aukų); P. ir

Smalsčiai, Detroit, 
A Mich. (2 ir $1 aukų); J. 

JkBimba, Hawthorne, N. J.; 
♦2 O. L u k a u s k i e n ė , Great 
I*Neck, N. Y.; A. Maigis, 
»'Mimico, Canada; M. Pūkis,

Yucaipa, Cal.; Anna Phi- 
lipse, Stamford, Conn.; L, 
Kavaliauskaitė, B’klyn, N. 
Y.; Anna Krajewski, Ox
ford, Mass.; S. Radušis, 
Bayonne, N. J.; Frank Mill
er, Grand Blanc, Mich.; C. 
Gradauskas, Methuen, 
Mass.; F. Mazurka, Wor
cester, Mass.; Kazimieras 
Steponaitis, Lewiston, Me.; 
Pranas Apšega, Auburn, 
Me.; H. Mikita, Miami, 
Fla.; Mary Meison, Miami, 
Fla.; J. Matachun, Pater
son, N. J.; Onutė Damskis, 
Detroit, Mich.; J. Shay- 
nauskas, Hamilton, Cana
da (50c. aukų); J. Astylie- 
nė, Hamilton, Canada (50c. 
aukų); Alex Taraška, San 
Leandro, Cal.

P. Paulauskienė, Mar. Im- 
bras ir J. Purtikas, Pitts
burgh - McKees Rocks, Pa. 
Šie trys prisiųsti per J. Mi
liauską, jie aukojo ir po $1.

Viršminėti prenumerato
riai iš anksčiau gauti, o se
kami tai tik šiomis dieno
mis prisiuntė Savo prenu
meratas:

Frank Murauskas, Lu
zerne, Pa. ($1 aukų); J. 
Kazlasky, Noxen, Pa. ($1 
aukų — prisiuntė F. Mar
kauskas) ; Jurgis Nalivai- 
ka, Brooklyn, N. Y.; Wm. 
Nolis, Scranton, Pa. (per 
V. Valuką); M. Truikis, 
Scranton, Pa., ir M. Pau- 
gis, Waterbury, Conn, (per 
M. Svinkūniehę).

Širdingai ačiū už prenu
meratas ir aukas.

Laisvės Administracija

Prie klubo bibliotekos 
veikia skaitykla. Čia daž
nai įvyksta skaitytojų kon
ferencijos, organizuo j amos 
parodos. Kasdien fabrike 
daugėja darbininkių, regu
liariai skaitančių knygas. 
Dabar jų jau yra keli šim
tai — beveik visas fabriko 
kolektyvas.

Dažnos bibliotekos lanky
tojos yra, pavyzdžiui, Jad
vyga Grekavičiūtė ir Ane
lė Bražinskaitė. Metai po 
metų jos kėlė savo gamybi
nę kvalifikaciją. Jadvyga 
pradėjo čia dirbti kaipo ei
linė siuvėja vos prieš trejus 
metus. Būdama gabi Ir 
energinga, jinai, vyresnių
jų draugių padedama, greit 
tapo puikiu savo darbo mei
stru, ėmė gaminti dvigubą 
produkcijos normą. Mer
gina valstybės lėšomis mo
kėsi technikos kursuose, o 
po to — cecho meistrų pa
rengimo grupėje. Netru
kus ji buvo paskirta bri
gadininke. Dabar Jadvy
ga Grekavičiūtė dirba siu
vimo cecho meistre. Visą 
savo laisvalaikį ji, kaip ir 
seniau, skiria naujoms ži
nioms įsigyti.

Anelė Bražinskaitė taip 
pat pradėjo savo darbo ke
lią kaipo eilinė siuvėja. 
Aistringas veržimasis į 
mokslą, į pamėgtojo darbo 
išmokimą, tvirtas būdas ir 
valia vedė ją iš baimėjimo į 
laimėjimą. Geriausioji sta- 
chanovininkė, brigadininke, 
cecho meistrė ir, pagaliau, 
pamainos viršininkė — toks 
yra jos gamybinio augimo 
kelias. Kiekviename žings
nyje ji jautė, kad ją remia 
ir rūpinasi ja tarybų vals
tybė, kuri paskyrė darbi
ninkėms lėšų ir mokytis, ir 
jų darbo sąlygoms pagerin
ti, ir atilsiniams į sanato
rijas bei poilsio namus įsi
gyti-

Prie klubo veikia meninės 
saviveiklos rateliai. Dra
mos ratelis repetuoja nau
ją pjesę, šokėjai mokosi 
naujų šokių, dainininkai 
ruošiasi, eiliniam pasirody
mu; ir tt. Klubo poilsio 
kambaryje “kovoja” šach
matininkai. Čia dažnai su
rengiami fabriko pirmeny
bės turnyrai. Jie visuomet 
patraukia daugybės žiūro
vų dėmesį. Erdviame klu
bo kambaryje yra bilijar- 
dinė. Mėgėjams bilijardo 
partija yra geriausias po
ilsis.

Artimiausiu laiku klubas 
gaus kino įrenginį. Pava
sarį ^aplink klubo pastatą 
nutarta įrengti skverą. Ne
pamiršti ir fabriko sporti
ninkai. Greta klubo bus 
įrengta didelė sporto aikš
telė.

—Mūsų kultūros namai! 
—šitaip fabrike žmonės su 
meile vadina naująjį darbi
ninkų klubą.

L. Baltkalnis

Leslie Caron ir Jean Pie
rre Aumont vaidina žvai
gždines z roles naujoje 
MGM filmoje “Lili.” 

Vaizduoja gastroliuojan
čias karnivalo grupes 

Europoje.

s?

įžymus 
kompozitorius

(Tąsa iš trečio pusi,) 
jausdamas juos pavaizda
vo. ' J;

Dargomyžskio muzikinės 
kūrybos klest ėjimas yra 
glaudžiai susijęs su jo vi
suomeninės veiklos augimu. 
Dargomyžskis pradeda 
dirbti satyrinio laikraščio 
“Iskra” redakcijoje. Laik
raštis buvo demokratinės 
rusų visuomenės dalies pa
žangiųjų pažiūrų veidrodis. 
Kaip tik tuo laiku Dargo
myžskis ir parašė savo so
cialinius - buitinius roman
sus. Visuomeninė Dargo
myžskio veikla ypač ryškiai 
pasireiškė jam dirbant Ru
sų Muzikos draugijoje.

60-jų metų pradžioje 
Dargomyžskis ėmėsi rašyti 
komišką operą, vėliau “Ma
zepa,” tačiau šių operų pa
rašo tik atskirus fragmen
tus. Tuo\ metu jis parašo 
ir tris orkestrines pjeses: 
“Kazokėlis,” “Baba Jaga” 
ir “Suomiškąją fantaziją.” 
Dargomyžskis čia eina Glin- 
kos simfoninės fantazijos 
i T< am ar inska j a’ ’ pėdo mis, 
sukurdamas charakterin
gus žanrinius paveikslus, 
pagrįstus liaudies melodine 
medžiaga.

j 1864 m. Dargomyžskis 
i vėl vyksta į užsienį. Ypač 
nuoširdžiai jis buvo sutik
tas ir įvertintas Briuselyje, 
tačiau pastabi jo akis tuoj 
pamatė, kiek pasistūmėjo į 
išsigimimą Vakarų Euro
pos buržuazinė visuomenė 
palyginti su tuo, ką jis ma
tė būvėdamas pirmą kartą 
užsienyje. Ypač jį nustebi
no, į kokį moralinį supuvi
mą įkrito Antrosios impe
rijos Paryžius, kuriame, 
kaip ir Briuselyje, menas 
tebesilaikė tik mažuose ar
tistų rateliuose, o visa ki
ta buvo “arba spekuliacija, 
arba šlykštūs 
sur vyrauja 
mas.”

Tuo tarpu 
voliucinių ‘demokratų vei
klos įtakoje, į meną ir jo 
visuomeninę reikšmę atsi
randa visiškai naujos pa
žiūros. Į teatrą ateina nau
jas demokratinis žiūrovas, 
su džiaugsmu priimąs pa
žangaus nacionalinio, jam' 
artimo meno kūrinius, ko
kiu kad buvo ir Dargo
myžskio “Undinė.”

Paskutinis Dargomyžs
kio kūrinys buvo operą 
“Akmeninis svečias” pagal 
to paties pavadinimo Puš
kino “Mažąją tragediją.” 
Šios operos dėl savo mirties 
—1869 m. sausio 5 d.—Dar
gomyžskis nebaigė. Ją ve-' 
liau užbaigė kompozitoriai 
Kiui ir Rimskis-Korsako
vas. .

Dargomyžskio ^kūrybos 
demokratizmas ir realistiš
kumas, jo pastangos pa
grįsti, savo kūrybą liaudies 
meno elementais yra arti
mos tarybiniams kompozi
toriams. Dargomyžskio mu
zika šiandien yra plačiai 
prieinama Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėms. Įžymaus ■ 
muziko kūryba yra su
prantama plačiosioms dar
bo žmonių masėms, ji pa
tenkina liaudies masių me
ninį skonį.

Doc. J. Gaudrimas

r

žaidimai. Vi- 
šarlatanišku-

re-

PALOCIAI AMERIKO
NAMS VOKIETIJOJE
Washington. —

siniai tyrinėtojai

4 pusi.-La i s ve ( Liberty)-Šeštadien., Kovo-March 21, 1953

Kongre- 
surado, 

kad valdžia buvo paskyrus 
19 milijonų dolerių puoš
niems rūmams statyti dėl 
penkių amerikinių konsulų 
vakarinėje Vokietijoje.

Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

RICHMOND HILL, N. Y.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50..

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, .sutaisė 
Dr. J. J.. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50’, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairias kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J.. J. Kaškiaučius, pusi., 128, kaina $1.00, DABAR 60c.-

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė br. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Usnyne
Tcofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavejanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c. ,

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kajp įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda’istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Paraše 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis

f Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) v

' • ■ .

Knygos - Skaitykite - Žinokite
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1. Kiekvienam piliečiui, Braintree, Mass. Jam ten da-

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parose ROMAIN ROLLAND —100—"

ATMINČIAI

JULIJOS DAUKUS
Mirusios 1950 metų kovo 23 dieną, Detroit, Mich.

(Tąsa)
Kiekviena turi savo stabą! Jei jo reikia 
vis tiek kokia kaina, tai jau verčiau imti 
gerąjį dievą. Jis bent jau yra kilmin
gas... O aš, aš taip pat turiu savąjį, sa
vąjį dievą, savo nepažįstamą dievą, savo 
paslėptąją tiesą ir tą aistrą, kuri mane 
verčia jo ieškoti... Gal būt, tai taip pat 
apgaulė! Bet aš sužinosiu tik tada, kai 
būšiu jį pasiekusi. Jei tai yra apgaulė, 
tai bent aukšta ir verta vargo...

Aneta maištavo prieš kai kurių aukų 
. neprasmingumą. Ne, gamta nenori, kad 

geriausiasis pasiaukotų neverčiausia- 
‘ jam! O jei ir norėtų, kodėl gi aš turė- 
| čiau jai paklusti?.. Bet ji to nenori! Ji 
' nori, kad žmogus aukotųsi geriausiam, 
; didžiausiam, stipriausiam...

Pasiaukojimas bet kokia kaina blo- 
j giausiajam kaip ir geriausia j am, gal 

būt, netgi mieliau blogiausiajam, nes 
I taip auka darosi pilnesnė, auka dėl au

kos, — taip, tai maždaug atitinka jų su- 
S sidarytą dievo idėją!.. Credo <iuia, absur- 

• dum.... Toks šeimininkas, tokie ir tar- 
J^ai!... šis dievas tikrai yra tas, kuris 

fpseptintą dieną ilsėjosi, manydamas, kad 
* tai, ką jis padarė, buvo gerai padaryta. 
‘ Jei jo būtų paklausyta, žmogaus veži-

ir ana ją sekė. Jos nusileido laiptais. 
Išėjus i gatvę, Aneta atsigręždama žvilg
terėjo i savo pralaimėjusią varžovę; pri
slėgta Riut išraiška ją sujaudino. Nors 
ji buvo nusistačiusi būti kieta, bet su-
grįžo ir jai tarė:

— Aš gailiuosi. Gyventi reikia.
— O! aš gerai žinau, — atsako ši. — 

Laimė tik vieniems. Aš niekad jos netu
riu.

Tonas buvo visai kitas. Nusiminimas 
be neapykantos. Aneta norėjo paimti ją 
už rankos’ Bet Riut savąją atitraukė.

—Nagi, neužsigaukite! Vieną dieną 
viena pralaimi, antrą dieną -— kita.

— Aš tai jau kiekvieną dieną.
Aneta jai priminė pirmąjį jųdviejų 

susitikimą, kai Riut buvo vietą paėmusi. 
Riut neatsakė ir žingsniavo paniurusi 
šalia Anetos.

— Ar aš negaliu jums padėti? — ta
rė Aneta.

Raudonumas vėl nuplieskė kaktą. Ar 
tai įžeistas išdidumas, ar susijaudini
mas? Riut sausai pasakė:

—Ne!
Aneta spyrėsi:
— Aš tai mielai padaryčiau.

t mas, vieną kartą apsisukus tekiniu, bū- 
' tų jau ir sustojęs. Visokia pasaulio pa- 
’ žanga vyksta prieš jo valią... Fiat! Mes 

stumsim-e vežimą. Jei jis mus ir turi su- 
: triuškinti, aš noriu, kad bent jis važiuo- 

tų.
Vienas tragiškas susitikimas padidino 

Anetos pasibjaurėjimą nepagrįstais ver
tingesnių jų pasiaukojimais (ką ji apie 

. d tai žino?) mažiau vertingiems.
Kadaise jai buvo tekę varžytis dėl kur- 

! i so svetimtautėms vienoje Neji mokslo 
|-« įstaigoje su jauna moterim, kurios kai- 
* miškas ir valingas veidas ją buvo pa

traukęs. Ji pabandė užmegzti pokalbį, 
L bet ana nepasitikėdama tik ir galvojo, 

kaip ją nusikratyti. Tuo laikotarpiu 
Aneta, dar ne per daug papratusi prie tų 

Jakovų, kuriomis ji šlykštėjosi, menkai 'te- 
Jwigyne; ir norėdama įsigyti draugę, ji 
{ 'Tiet pasirodė menkesnė prieš varžovę. 
| Šioji jai už tai jokio dėkingumo nejautė, 
i Jai rūpėjo tik jos pačios'nauda. Tai 
Į skruzdė, kuri skuba godžiai surinkti... 
t Aneta jos visiškai nedomino.
' Aneta pametė ją iš akių; ir kai po sė
li šerių metų atsitiktinumas jas vėl suve- 
p dė, ir viena, ir antra buvo pasikeitusios. 
, Aneta nebebuvo pasinešusi suvaidinti 

plačiaširdę arba pasišlykštėjusią... Gy
venimas yra toks, koks yra. Aš neturiu 
priemonių jį pakeisti; aš noriu gyventi: 
tau pavyks vėliau...

Įvyko susidūrimas. Jis nebuvo ilgas, 
u'Jau per patį pirmą ratą varžovė gavo 
. knock out... Kaip ji suseno! Aneta tokio 

suniokojimo buvo labai nustebinta. Jos 
atmintyje, buvo išlikusi tamsiaplaukė, 

?• rausvaiš'skr uosta is su dviem ar trim 
juodais taškais lyg pyragas su razin- 

' kom J tvirta kaimietė, trumpo liemens, 
Y storulė, smulkių ir sausų bruožų, kuriai 

būtų nestigę tam tikro malonumo, jei ne 
. niūri išraiška, — užsispyrėlės kakta, ju- 

. 1 desiai staigūs, vis beskubanti. Ji ir vėl 
j jąlpamatė, bet lieso ir iškreipto veido, 

; šykštaus žvilgsnio, su kartėliu aplink 
' lūpa^ įdubusių skruostų, geltoną ir nu

blukusią lyg išdeginta žolė.
Ginčijamoji tarnyba buvo sekretorės 

* pareigos pas vieną inžinierių: reikėjo at- 
f eiti tik du rytmečius per savaitę peržiū

rėti reikalų korespondencijos ir priimti 
J lankytojus. Aneta sutiko Riut Gijon 
I’ prieškambaryje, ir jų priešiškos akys 

' pervėrė viena antrą.
Riut Gijon tarė:
— Jūs ateinate šios vietos. Ji buvo 

JĮl man pažadėta.
j ' Aneta atsakė : 
į, — Man ji nebuvo pažadėta. Bet aš at- 
į einu šios vietos.

— Be reikalo, nes ji bus mano.
— Su reikalu ar be, aš ateinu. Ji bus 

(’ tos, kuri ją gaus.
J f Po valandėlės Aneta buvo pašaukta į 

inžinieriaus kabinetą ir išrinkta. Ji bu
vo žinoma kaip pareiginga ir protinga* 

K darbininkė.
išeidama ji susidūrė su Riut ir šaltai 

B Mraėio pro šalį. Riut ją sulaikė klaus- 
Wna:

Ir ji bičiuliškai sučiupo jos ranką. 
Nustebusi Riut nervingai paspaudė Ane
tos ranką po savo alkūne; ir nugręždama 
galvą, ji prikando lūpą; paskui’ji susier
zinusi ištrūko ir nuėjo.

Aneta leido jai nueiti, sekdama ją 
akimis. Ji suprato ją: taip, žmogus ne
turi teisės rodyti savo gailestingumą 
tam, kuris to neprašo...

Po keleto dienų, įeidama į pieno par
duotuvę, ji pamatė perkančią Riut. Ji 
ištiesė jai ranką. Šį kartą Riut ja paė
mė, bet jos išraiška buvo ledinė. Tačiau 
ji stengėsi pasirodyti n-e tokia suniuru
si; ji pasakė keletą banalių žodžių; o 
Aneta, patenkinta šia menka pažanga, 
leidosi į kalbą. Abi moterys kalbėjosi 
apie savo pirkinių kainas. Aneta, to ne- 
parodydama, nustebo, kad Riut daugiau 
už ją išleido šviežiems kiaušiniams ir 
pasterizuotam pienui. Riut pagyrūniš
kai užsimokėjo pirmiau negu ji. Išei
nant Aneta tarė:

— Koks brangus pragyvenimas!
Ir ji beveik teisinosi dėl nupirktų 

kiaušinių sakydama:
— Tai mano mažiukui.
O Riut, papūsdama gurklį:

. — O aš savo vyrui.
Aneta nieko apie jos gyvenimą nežino

jo. Ji paklausė:
— Ar jis serga?
— Ne, bet jis labai lepus.
Pasididžiuodama ji kalbėjo apie rū

pesčius, kurių jai suteikia ta jo sveika
ta. Aneta, žinodama Riut jautrumą, 
neklausinėjo, laukdama, kad ji papasa- 

’kotų. Riut ni-eko daugiau nesakė, jos 
jau buvo beišsiskiriančios, kai Aneta 
prisiminė... Ji pasiūlė Riut darbą — pa
tikrinti vienos užsienietės rašinį: tai bu
vo jai pasiūlyta, bet ji neturinti laiko. 
Riut tuoj pat parodė didelį dėkingumą: 
pinigai jai vaidino svarbiausią rolę. 
Aneta paklausė jos adreso tam atvejui, 
jei ji turėtų kitų užsakymų,jai perduoti. 
Riut suabejojo; atsakė neaiškiai. Aneta, 
netekusi kantrybes,1 pasakė:

—Juk tai jūsų naudai. Dėl visko aš 
gyvenu...

Ir pasakė savo adresą. Riut nenoriai 
davė savąjį. Aneta pasipiktinusi nu
sprendė daugiau ja nebesirūpinti.

Bet,Riut po keleto savaičių ją aplan
kė. Ji atsiprašė buvusi nemaloni. Šį 
kartą ji atskleidė truputį (nedaug) savo 
gyvenimo. Kilusi iš turtingų ūkininkų 
šeimos, ji susipyko su savo tėvu, nes no
rėjo atvykti į Paryžių ir čia tapti moky
toja. Tėvui įžeidus jos savimeilę, ji pri
siekė niekados nieko iš nepriimti. Ji no- 

■ rėjo pati pelnytis pragyvenimą. Ji taip 
ir pervargo. Nepaisant jos energijos, 
galvojimas jai buvo tikras vargas; ji 
kankinosi prie knygų kaip gyvulys prie 
darbo; kraujas jai mušdavo į smilkinius: 
jai reikdavo liautis mokiusis dėl kraujo 
spaudimo.- Neurastenijos pradžia pri
vertė ją atsisakyti nuo egzaminų, ku
riuos ji turėjo laikyti. Tada ji mušėsi į 
privačias pamokas. Ji šiaip taip įstengė

JULIA DAUKUS 
(Karpauskaitė)

Mylėjai dainą, liaudies mūzą.
Gerbiai blaivius, laisvus draugus.
Sutikęs tave —■ rytą jauną,—
Išvydau švintant man takus..

Sykiu jais ėjom skurdžią dieną.
Jų nebijojai sunkumuos.
Tikėjai, jog po didžio darbo
Laimužė ir mums atplasnos.

Mirtis nuskynė laimę lauktą, 
Nuliūdino drauges, draugus.
Ilsėkis, drauge! draugas taria
Per tavo mylėtus lakštus.

John IJaukus.

Modelis Kachovka hidroelektrinės jėgaines, stato- 
• mos pietinėje Ukrainoje. Stebi: inžinieriai P. Voino-

vičius ir G. Kolesova.

sulaukusiąm 65 metų, iš
duoti veltui' leidimus (lais- 
nius) medžioti ir žuvauti.

2. Panaikinti seną įstaty
mą, baudžiantį geležinkelio 
darbininkus už streiką.

3. Priversti įstatymais, 
kad fabrikuose būtų moka
ma darbininkams mažiau
siai vienas doleris į va
landa.

4. Įnešta, kad valstijos 
' kompensacijos komisi joje 
i visuomet vienas atstovas 
' privalo būti nuo organi- 
i zuotų darbininkų.

5. Uždrausti spausdinti 
ir išleisti įsivaizdinimo, fik
cijos knygas ir žurnalus, 
kur piešiama visokios žmog-

: žudvstės ir kiti iaunuo- i ■'i liūs tvirkinanti veiksmai ir 
, paveikslai.

6. Uždrausti segregaciją 
' i)1 diskriminaciją mokyklo- 
I se, neatsižvelgiant į tautą,
rasę, ar spalvą.

7. Kad vienas atstovas 
visuomet privalėtų būti nuo 
organizuotų darbi n i n k ų

i labdarybės ir sveikatos ko- 
: misijoj.

8. Kad įstatymais būtų 
i leista ištyrinėti Publikos
Aptarnavimo Komisiją, ku
ri dažnai esti susirišusi su 

; korporacijomis.
9. Kad valstija paskirtų 

mainu saugumo ir tyrinė-
; jimų komisiją.

10. Kad darbininkams už 
i susižeidimą nelaimėse fa- 
. brikuose ir už industrines 
į ligas būtų mokama atlygi
nimo 40 dolerių į savaitę. 
Dabar temokama 30 dol. į 
savaitę.

Čia dar pasilieka klausi
mas, ar tie visi naudingi 
darbininkams biliai praeis 
ir taps įstatymais? Tą pa
rodys ateitis. Bet daug ko 
gero negalima tikėtis.

» Progresas

Montello, Mass.
, Mirė lietuviai, gyvenę

mūsų mieste

— Ar jau ją turite?
L — Turiu.

Ji pamatė, kad šios kakta keistai pa- 
* raudo. Ji tikėjosi aštraus žodžio. Bet 

Riut ni-eko nepasakė. Aneta ėjo toliau;

užsidirbti pragyvenimą, kai įsimylėjo vy-« 
rą, už kurio ir ištekėjo ir kuris jai buvo 
dar viena Aašta viršaus.— Bet to ji anaiptol 
nepasakė: Aneta tai'Sužinojo kitu keliu.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
CIRKAS AR KOMEDIJA?

Gatvekarių ir subvių va
žiuotojai klausia viens ki
to: Kas čia, cirkas ar ko
medija — kad į šešis metus 
laiko PTC kompanija užsi
mojo pakelti septintą va- 
žiuotės fėrą Nuo praeito 
gruodžio 30-tos dienos, su 
užgyrimu Publikos Aptar
navimo Komisijos, buvo pa
keltas f eras nuo 13į cento 
tiesioginės važiuotės iki 15 
centų ir 3 centai už trans- 
fėrą, ir dar vienas centas 
už trečią mainymąsi.

Vos prabėgus dviem su 
virš mėnesiam, PTC kom
panija, su užgyrimu Publi
kos Aptarnavimo Komisi
jos, vėl užsimojo pakelti fė
rą iki 18-kos centų. Šis pa
kėlimas turėjo prasidėti šio 
menesio 14-tą dieną.

Bet šis antras grobuoniš
kos kompanijos pasikėsini
mas apiplėšti gatvekarių 
važiuotojus kol kas nepa
sisekė... Nes dar praeitą

marketo šėrų verte, surado, 
kad šiuo laiku tikroji kom
panijos investment!! vertė 
yra tiktai $50,281,951.

Dėl ko PTC kompanijai 
yru svarbu įkainuoti dvi
gubai jos turto vertę? Dėl 
to, kad Publikos Aptarna
vimo Komisija leidžia kom
panijai pelnytis 6į procen
to už jos investmentus, o 
kompanija nori išsikovoti 
net 10 prosentų. Ot, čia 
tai pasislėpęs kompanijos 
gudrumo strižanius. Tik 
pagalvokime: Argi tai ne
gerai kompanijai plėšti iš 
žmonių 6.\% už suvirs 50,- 
000,000 nebūtų doleriui ir 
nei nesapnuotų investmen- 
tų ?

Susektas ir dar vienas 
kompanijos gudrus klasta-, 
vimas. Dar nuo 1907 me
tų kompanija turi užrašiusi 
savo finansų knygoje $8,- 
000,000 kaip iškaščių ce- 
mentavimui gatvių (pav
ing streets). • Šiuos iškaš- 
čius kompanija parodo Pu-į 
blikos Aptarnavimo Komi
sijai ir šiemet prieš pakė-i

Antanas Bąrtkus, buvęs se
nas Montelloš gyventojas, o 
paskutiniais laikais gyvenęs 
Providence, R. L, mirė kovo 1 
d-. Buvo parvestas palaidoti 
Montelloje, ir palaidotas St. 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
savo žmoną Eva (Sarcevicz), 
keturius sūnus, dvi dukteris.

Kovo 1 d. mirė Lucy Peters 
(Tamošiūnaitė), 41 metų am
žiaus. Jos motina Karolina 
pergyveno didelį širdies skau
smą, taipgi jos brolis Joseph 
Tamošiūnas ir vyras Joseph 
Peters.. Pašarvota buvo na
muose. Prie karsto buvo daug 
gėlių, daug buvo lankytojų. 
Palaidota St. Kalvarijos kapi
nėse.

Paliko nuliūdime gimines, 
draugus ir šeimyną.

Kovo 7 d. Ware, Mass., li
goninėje mirė Charles Armon, 
60 metų amžiaus. Lietuvoje 
paėjo iš Seredžiaus parapijos, 
Peštėnų kaimo. Velionis visą 
laiką gyveno Montelloje. čia 
buvo vedęs Nettie Stakausky- 
tę, užaugino vieną sūnų. 
Prieš penketą metų nupuolė 
jo sveikata, išbaigė sutaupąs, 
dirbti nebegalėjo, pernai jo 
pusseserė B. Danaitis parsive
žė jį ant s'avo farmos į New

metą miesto pareigūnai pa
traukė PTC kompaniją į 
aukštesnį valstijos teismą 
už neteisėtą ir neribotą fė- 
ro kėlimą. Teismas, nuo
dugniai ištyręs visą bylos 
stovį, surado, kad PTC 
kompanija per daug metų 
paduodavo savo invento
riaus suklastuotą turto ver
tę Publikos Aptarnavimo 
Komisijai.

Kompanija įvertina visą 
gatvekarių operavimo tur
tą $93,000,000. Miešto par
eigūnai apkainuoja kompa
nijos turtą tik apie $53,- 
000,000. Na, o teismas (Su
perior Court), remdamasis

limą fėro,
Nors valstijos teismas sa-: 

vo nuosprendyje pareiškė,! 
kad PTC kompanija nerei-; 
kalingai ir neteisėtai pakė
lė fėrą, ir privalanti grįžti 
prie senojo fėro ėmimo, bet' 
kompanija lupa nuo žino- į 
nių, kiek tik gali, ir sako 
apeliuosianti dar į aukštes
nį teismą.

Mat, šio j šalyj aukštesnių 
teismų nuosprendžiai tur-i 
tingoms kompanijoms ma
žai ką tereiškia.
Mūsų Pennsylvanijos vals

tijos seimely j yra įnešta 
kai kurie žmonėms naudin
gi biliai:

ve užlaikymą. Laidotuvės bu
vo Montello j e. Jomis rūpino
si jo sūnus Charles Armon ir 
jo buvusi moteris, pagelbėjo 
ir giminės, ir jo pusbrolis 
Frank Rudaitis. Liko brolis 
Alekas Armon So. Bostone ir 
sesuo Lietuvoje. Žolynas.

Detroit, Mich.
Kovo 23-čią sueis treji me

tai kai mirtis netikėtai išplėšė 
iš mūsų eilių Juliją Daukus. 
Pora savaičių pirmiau niekas 
nebūtų tikėjęs, kad mirtis jos 
tyko. Buvo pilna gyvumo ir 
ryžto dirbti ir gyvenimu 
džiaugtis.

Julija nebuvo pirmaujanti 
veikėja. Tačiau buvo pakan
kamai prasilavinusi dalyvumu 
ar auka paremti bendruosius 
reikalus. Mylėjo skaityti dien
raštį Laisvę ir godžiai gaudy
davo žinias iš savo gimtosios 
Akmenės ir bendrai iš Lietu- 

|vos. Ji džiaugėsi, didžiavosi 
iš po karo atsikuriančios Lie
tuvos gerėjančiu gyvenimu, 
progresu.
Jaunuolės metus Julija taip

gi nesueik vojo tuštybėms. 
Dirbdama už pragyvenimą, 
stengdamosi Lietuvoje pasili
kusiai mamytei ir kitiems šei
moje pagelbėti, liuosvalan- 
džiais ji dainavo chore, vaidi
no veikaluose ir dalyvaudavo 
savišvietai ir draugingumui 
pobūviuose. ■ M.

Buckner, III.
Vasario 13 d. Mainierių li

goninėje, Christopher,
111., mire Jieva Stankienė, po 
dviejų nepavykusių operaci
jų, kurios buvo padarytos lai
kotarpyje 45 dienų. Jieva 
Stankienė tapo palaidota va
sario 15 d. Benton, III., kapi
nėse. Iš Lietuvos kilusi iš Su
valkijos, Seinų apskr., Gude
lių kaimo.

Į Jieva Stankienė atvyko į šią 
,šalį 1909 metais, būdama dar 
( jauna ir vedė 1910 metais su 
ji. J. Stankum. 1911 metais 
persikėlė gyventi į Buckner,
111., ir išgyveno iki mirties.
Paliko nuliūdime savo mylimą

j vyrą I. J. Stankus ir dvi duk- 
j reles, abi vedusios, Marytė 
Gaddis ir Julytė Masse. Taip- 

! gi vieną seserį Oną Bernotie- 
! nę, Los Angeles, Calif., ir vie
ną brolį Povilą Walukonį, 
Buckner, Illinois.

Velionė buvo pažangi. 
Skaitė pažangiąją spaudą ir 
priklausė prie darbininkiškų 
organizacijų, ir veikė pagal 
savo išgales. Kadangi ji buvo 
laisva, tai ir savo dukreles iš
auklėjo laisvai.

Velionė buvo Laisvės skai
tytoja nuo pat jos įsikūrimo.

M. S. G.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

i

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Kovo-March 21, 1953



Laiškas iš Miamės
Gilyn miškan, — daugiau 

grybų, patarlė sako. Jau ke
lintu kart tenka Miamčje pa
buvoti, pasisvečiuoti ir vis lyg 
J%ndu reikalinga parašyti f,, 
ką naujesnio čion patiriu.

Šį katlą priėmiau patarimą 
drg. Klajūno, aplankyti neva 
“piratiškas” vietas, pasilinks
minimo — atseit barus su 
‘‘floor show.” Taigi, pereitą 
šeštadienį išsivadinau savo 
prisiegą Juliukę ir iki pus
nakčio aplankėme jų bent 
trejetą.

2 Pirmiausiai patyriau, kad 
tokių vietų savininkai mainosi 
dažnai (netaip, kai nertuose), 
matosi1 iš visokiausių jų rek
lamų patraukti kostumerius 
jbg ne taip jau sekasi. Pav. 
1001 Bare duodavo (už pini
gus) antrą drinksą tik už 11 
d. Ir šiame bare bile koštu- 
meriui (jei turi kiaulišką 
drąsą) leidžia į mikrofoną 
padainuoti ai- “džioką” pasa
kyti.

Jockey Bar vieta graži, 
švari ir patarnautojų (veite- 
rių) gal daugiau' nei kostu- 
merių. čion, žinoma, net sel- 
tzeris brangesnis kai Brookly- 
ne pas Baltaitį degtinė.
« Duffy’s Taverna su viso
kiausiu “show.” čion beveik 
gali įsivaizduoti mažą “pra
garą,“ kokį mačiaiv Tnokyda- 
masis Zavatskio elementoriu
je nupieštą, čia sienos ir lu
bos nukabinėtos visokiais 
‘/tinksais:” ratais, šakėmis, 
peiliais ir kas tik baisesnio- 
navatnesnio sviete yra. Tiesa, 
šioje patalpoje daugiausiai 
radosi publikos, ypač mote
riškos lyties, kurių didžiuma, 
aišku, savininko samdomos. 
Jos pašoka, švilpia ir pamirk
si naujai įėjusiam.

Aš vis-esu tos nuomonės, 
kad karčiamų savininkai tu
rės lengvai patekti .“dangaus 
karalystėn,” nes jie atsipa- 
kūtavoja ant žemes, tai 
Brooklyno, o Miamės karčia- 
mninkai, tai tiesiog turėtų 
gauti vietą po dešinei dievo- 
tėv,o. čia jie nukenčia daug 
daugiau, negu nertuose. čia 
ir mokesčių visokių ekstra. 
Pav.: personai taks, už in
ventorių kas metai, rodos, ar 
4%. O operavimo ir ne kokia 
tvarka: Sekmadienį 7 vai. 
vakaro turi užsidaryti, kada, 
rodos, geriausiai būtų turga- 
voti. Kitais vakarais taip pat,

PRAGIEDOKIM SU ŠPOKAIS!

KONCERTAS ir BANKETAS
Rengia Laisves Bendrovė pasilinksminimui 

pavasario džiaugsmu. Geri bufeto pietūs ir 
nepaprastai graži programa, kurią duos:

LEON YONIK, baritonas SUZANA KAZOKYTė, sopranas

AIDO CHORAS, vad. MILDRED STENSLER 
ŠOKIKIŲ GRUPE, vad. RUTH BELL 
JONAS VELIČKA duos smuiko solų.
FRANK BALEVIČIUS, akompanistas.

Sekmad., Kovo-March 29
Prasidės 3 vai. dieną. Pietūs tuojau po programos.

Įžanga nemokama. Prašome nesivėlinti.

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

Kviečiame iš visos plačiosios apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą. Pasinaudokit puikiu koncertu ir nepa
prastai įdomia programa. ' Reny. Komisija,

Miesto valdžia žada 
neimti Dewey plano

Miestinė Budžeto Taryba 
praėjusį trečiadienį savo po
sėdyje atmetė gubernatoriaus 
Dewey pasiūlymą įsteigti 
tranzit autoritetą ir jo galion 
pavesti visą važiuotės proble
mą. Miesto valdžia a pro k a vo, 
kad autoritetas nieko nepri
dės, tik gali pakelti Pūrą net 
iki 25c.

Tarybos savasis planas šiuo 
tarpu reikalauja sumažinti 
miesto transportaciios linijų 
išmokesčius penkiomis dešim
timis milijonų dolerių me
tams. Važiuotos viršininkui 
Bingham įsakyta pateikti ra
portą, kur ir kiek jis galėtų 

.sutaupyti.
Vienu pasiūlymų miestinia

me plane yra sustabdyti ba
sais patarnavimą tose vietose, 
kurias gali aptarnauti sub
ways.

Ar tą galės įvykdyti, tai 
jau kita problema. Jeigu vi
suomenė valdytų viską, būtų 
lengva. Sustabdant linijas, jų 
darbininkus perkeltų į. kitus 
darbus ir baigta. Bot dabar, 
kompanijoms valdant, linijas 
sustabdžiifc, darbininkai būtų 
išmetami iš darbo. Ir kompa
nijos nenori trauktis iš pel
ningo biznio. Dėl to iš abie
jų pusių yra pasipriešinimo.

Brook lyne magistratas tei
sėjas Clarence Wilson, neg
ras, paskirtas šeimos reika
lams teismo teisėju. Tarny
bos laikas yra 10 motų, alga 
$19,500 metams. % 
jei apie 11 vai. “jukbaksis” 
plėšia džiazą, tai pravažiuo
jantis policininkas tuoj įsako 
sustabdyti tą “noise-makerį.“

Kartą Brooklyno vieno laik
raščio redaktorius, išsikolek- 
tavęs prenumeratą, man davė 
kreditą, kad įsigijau karčia- 
mą. Tai, girdi, lengviausias 
biznis Amerikoje. Jo žo
džiais: tik reikia įsigyti pek
lą, o velniai patys sueis. Bet 
taip lengvai nėra nei Brookly- 
ne, o Miamėje tai ir labai 
brangūs tie geraširdžiai-kos- 
tumeriai.

I - Ridgewoodietis.
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AFL ir CIO žada kovoti 
prieš rendy kėlimą

New York o Valstijos Sei
melio abu butai priėmė bi- 
lius, kuriais pakeliama ron
dos po 15 nuošimčių. Pakėli
mai įeis galion gegužės 1-mą.

Riliai taps įstatymu kai tik' 
gubernatorius Dewey juos pa
sirašys. Kadangi pats guber
natorius rendų kontrolės pa
naikinimo nori, tad spėjama, 
jog tiktai didelis darbo liau
dies spaudimas sustabdytų jį 
nuo pasirašymo šių reridpms 
kelti bilių.

American Labor Party pir
mininkas Vito Marcantonio 
paskelbė, kad jo organizacija 
išleido atvirutes, raginančias 
gubernatorių Dewey nepasira
šyti rendų kėlimo bilius.

Rendų kėlimas nutartas 
dviemis atskirais biliais. Vie
nas jų leidžia kelti apartmon- 
tų rendas 15 nuošimčių virš, 
kiek buvo už .tą apartrnentą 
mokama 1943 metais. Antra
sis nusako leisti pakelti 15 
nuošimčiu rendas virš buvu
sių 1947 metais rendų rasti-

Vaikas nakvojo 
sunkvežimyje

Eddie Hintz, 8 metų, ant
radienio vakarą neparėjo na
mo vakarieniauti nei nakvoti. 
Bile atveju* iš to tėvams būtų 
didelė rūpestis. Tačiau dėl 
Eddie jo motinai viskas vaiz
davosi dar baisiau. Priežastis: 
prieš keletą metų jos vyras, 
to vaiko tėvas, buvo pajūrio 
rak eti erių nušautas". Ji buvo 
viena liudytojų prieš blogda- 
rius. Ir .ji pamanė, kad kerš- 
tinčiai vaiką pagrobė.

Policija vaiko ieškojo pėfr- 
visą naktį. Išaušus sekamam 
rytui, jį pamatė išlipant iš 
sunkvežimio. Jis užsimiršęs 
laiku pareiti vakarienės ir 
po to bijojęs eiti namo.

Gal perdaug kalbėjo I-
Perskyrų su vyru byloje 

Mrs. Anna Genovese tiek 
daug prikalbėjo apie savo vy
ro įvairius raketieriškus' biz
nius ir iš jų pelnus, kad ke
lios valdinės įstaigos susido
mėjo. Dabar jos ieško, nori 
paklausinėti apie visą tai pla
čiau, bet jos neranda.

Dėl jos dingimo spėliojama, 
kad gal ji perdaug išsikalbė
jo norėdama parodyti vyrą 
turtingu ir gauti daugiau ali- 
monijos. O gal ir išsigando 
buvusių savo prietelių, vyro 
sandarbininku gengsterių ker- 

*■ n

što.

Brooklynietis Zavel Rosen, 
kandidatas į rabinus, 23 m., 
užsimušė nukritęs nuo 6 auk
štų namo stogo.

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)
Štai dar vienas kapitalisti

nės beprotystės padarinys. 
Valdžia jau turi supirkusi ir 
suvertusi į sandėlius apie porą 

išimtų milijonų svarų sviesto.
Ir kasdien vis dar daugiau 
perka, verčia į sandėlius ir 
pūdo. Perka pinigais iš vals
tybės iždo. Į mark etą sviesto 
neleidžia, nei biedniems žmo
nėms už dyką neduoda.

Perka ir pūdo tiktai tam, 
kad maisto trustas galėtų 
sviesto kainą laikyti iškėlęs 
iki debesų.i *

Prieš rašysiant šiuos kris-' 
i lūs, užėjau krautuvei! ir nu
sipirkau pusę svaro sūdyto su
plakto sviesto. Užmokėjau ly
giai 51 centą. Tiktai už pusę 
svaro!

Prezidentas Trumanas nai
kino bulves, prezidentas Ei- 
senhoweris—sviestą. Skirtu
mas labai mažas.

nėms ir visokiems biznio rei
kalams. Liečia tas, kurių su
ma nėra aukštesnė $300 per 
mėnesį ir kurios nėra surištos 
kontraktais.

Visiškai panaikino kontrolę 
toms bizniškoms patalpoms, 
už kurias jau yra mokama po 
$300 ai’ daugiau per mėnesį.

AFL sekretorius Hanover 
pareiškė, jog jo organizacija 
kovos prieš, aukštesnes lan
das. Ir kad to unijų centro de
legacija lankysis pas guberna
torių Dewey reikalauti, kad 
jis nepasirašytų. Hanover 
mano, kad veikla dar gali 
pakėlimą atmesti; AFL nesi
priešins kėlimui \rendų bran
giems butams, tik papras
tiems.

CIO sekretorius Harold 
Garno sakė, kad ir jo organi
zacija taipgi planuoja veiklą. 
Tikisi radio, televizijos prog
ramų, lapelių ir kitokių prie
monių mobilizuoti žmones, 
kad masiniai veiksmai sustab
dyti! rendų kėlimą.

Siūlo įvesti vieną 
registraciją

New York*e vis garsiau 
kalbama, kad reikėtų įvesti 
vienkartinę piliečių registra
ciją balsavimams. Tokias 
vienkartines turi tūlos kitos 
valstijos. Mūsų mieste pilie
tis turi persiregistruoti prieš 
kiekvienus balsavimus. Tas 
sudaro miestui nemažai iš- 
kaščių ii’ sutrukdo daug pi
liečių nuo balsavimo.

MASSACHUSETTS
■ T' . •: ’ !

HELP WANTED
MALE

MACHINISTSi 
TURRET LATHE 

OPERATORIAI
Pilnai Pa-tyrę

ŠAUKITE MR. LEECH

Sommerville 6-3100
Ar kreipkitės:

624 SOMMERVILLE AVĖ.

SOMMERVILLE, MASS.

(56-60)

Monique de la Brucholle- 
rie, francuze pianiste, 
koncertuos Carnegie Hall 
šio sekmadienio vakaro 
8:30, kovo 22-rą. Carne
gie Hall randasi prie 
57th St. ir 7th Ave., New 
Yorke. Įžanga nuo $1.20 

iki $3.00.

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPOINTMENT

CALL LOCUST 7-4000
EXTENSION 307

-’■**** ■ (53-60)

Į Ragino atšaukti
Walter-McCarran Aktą
New Yorko Valstijos Seime

lio atstovų butas (Assembly) 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
ragina Kongresą atšaukti 
prieš sveturgimius ir prieš 
darbininkus atsuktą Walter-

NEW YORK
MALE and FEMALE

PLAUKŲ GARBINIUOTOJAI 
MANIKIŪRISTAI

Patyrę visame darbe. Nuolat. Gora 
alga. Kreipkitės:

JIMMY’S BEAUTY SALON 
222 E. 170th St.

Bronx
JE. 6-8708 

(56-58)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES ir DARBŲ IŠNE- 
ŠIOTOJOS reikalingos. Patyrusios, 
Darbas prie bliuskių. Darbas skiria
mas. Visais šiltais, taipgi daliai lai
ko. Gera alga. Kreipkitės.

MARVIN SPORTSWEAR 
32-07 Junction Blvd., 

Corona, L. I.

REIKALINGOS OPERATORĖS
Prie Singer ir Morrow Mašinų. 

Nuolatinis darbas; gera alga. Geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

U. ZIMMER SPORTSWEAR
254 Wallabout St. (5-tas aukšt.) 

Brooklyn, N. Y.
(blokas nuo Nostrand Ave.) 

(56-58)

PLAUKŲ GARBINIUOTOJ A-MA- 
NIKIŪRISTE

Patyrusi. Abclnam grožės darbui 
operatorė. Nuolatinis darbas; gera 
alga. Gera darbo atmosfera. Kreip
kitės:

BARBARA’S BEAUTY SALON 
200 — 72nd St.,

N. Y. C.
Tel. RH. 4-8766

(56-60)

BRILIANTŲ IDEJEJOS
Patyrę prie briliantinių retežėlių 

dirbimo (kick press). Nuolatinis dar
bas; gera alga. Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės:
CRĖSTHILL NOVELTIES, INC.

366 West Broadway 
N. Y. C.

Skambinkite: CA. 6-4197 
(56-53)

OPERATORES
Dirbti prie vyrų ir moteriškų dra

bužių. Nuolatinis darbas; gera alga. 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

I JOSIE G. SPORTSWEAR 
376 Wilson Ave.

Brooklyn
HY. 7-0679

(Arti Myrtle ir Knickerbocker Avės.) 
(56-62)

OPERATORES PRIE BLIUSKIŲ 
Nuolatinis darbas; gera alga. Ge

ros darbo sąlygos. Kreipkitės:
M. & M. CONTRACTING CO., 

1080 Bedford Ave., 
Brooklyn.

UL. 7-9426.
(56-60)

OPERATORES
Patyrusios prie Sijonų. Puiki alga.

Nuolat. Geros sąlygos.
SYRET SPORTSWEAR

260 W. 36th St., N.Y.C.- 7-tos L 
CH. 4-4440 

(56-60)

BLINDSTITCH OPERATORĖS
Patyrusios. Nuolatinis- darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
VENUS

58 W. 25th St., N. Y. C.
(55-57)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant visokių mašinų dirbti 
prie Babies Overalls. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

C. & L. OVERALLS CO. INC.
451 Broadway, N. Y. C.

(55-57)

BINDERY
Patyrusios Carbon Collators, nuola
tinis darbas, gera mokestis, apmo
kamos vakacijos, puikios darbo są
lygos. Kreipkitės:
NOVELTY BINDING & RULING 

do.
30 Ferry St., N. Y. C.

BE. 3-3493
(55-59)

McCarran Aktą.
Diena anksčiau Senatas 

buvo tokią pat rezoliuciją at
metęs. Taigi, Seimelis pasicla- ■ 
lino tuo svarbiu klausimu.

Philadelphia, Pa. j
HELP WANTED—M ALE i

MACHINIST. Die Repair and small 
tools. Experienced. Steady work; 
good working conditions. Apply in Į 
person. See Mr. Ball. J. STORTZ 
& SON, 210 Vine Street.

(55-61)

AUTO MECHANIC
A first class man can earn bet

ween $85 to $115 weekly under our 
new plan. Enjoy the benefits of hos
pital and medical surgical service, 
free $2000 group insurance. 6 paid 
holidays and liberal vacation plan. 
Work in one of the finest equipped 
shops in the U. S. Apply 9 A. M. to 
4 P. M. Dick Theiss, Service Mana
ger. RANDOLPH CHEVROLET 
INC., 1759 Haddon Ave., Camden.

Emerson 5-2000. After 6 P. M.-- 
PI. 2-6547W.

(56-58)

NEW YORK 
REAL ESTATE

1000 HOME REALTY CORP.
Atidaro savo 2 modelių žemom kai
nom, vienos šeimos namus. Nusta
tyta kiekvienam prieinamom kai
nom.
501 St. Lawrence Ave., Bronx, N. Y. 

(55-57)
ūkis Pardavimui 

N. Y. Valst.
Pieninyčia — 20 Holstein melžia

mų karvių; pakankamai šieno ir vie
tos ganymui. Ūkio bakūžė su įtai
symais. Cementuotas kelias. $17,000
- Mortgage $8,000.

Ūkiška Vieta — Rd. 28, Otsego 
County. Puiku dėl stubelių (cabins); 
medinės medžiagos ant vietos staty
mui 15 stubelių. Maudynės. Moder
ninis namas su 10 kambarių. $7,000
— Susitarimai (terms).

SPETLAND-FARM-SPEC1ALIST 
196-08 Hillside Ave., 

Hollis, L. 1. 
HO. 5-8091.

(56-58)

Real Estate
IEŠKOTE FARMOS?

Randasi, puiki Farma Newburgh 
in Marlboro, N. Y., 70 mylių nuo 
New Yorko miesto ant Route 9W — 
20 akrų; lengvai perskiriapia į 4 I 
sklypus. Vienas 5 kambarių vasar
namis ir vienas 6 kambarių namu
kas. Neseniai pajmdavoti. Skambin
kite Yonkers 5-6857; Tuckahoe 
3-1573. ,

DE RIENZO, 48 Circuit Ave., 
Tuckahoe, N. Y.i 

(56-58)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 šeimų mūrinis na

mas su visais moderniniais įrengi
mais. Šiltas vanduo, aliejum apšil
domas. Puiki sekcija, arti parko. 
Prašome kreiptis: MRS. ROSE 
CURCIO, 218 Sunnyside Ave., Broo
klyn, N. Y. APplcgate 7-5043.

(Skambinkite tik dienos laiku.) 
(54-56)

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteriškė na

mų ruošai. Mokanti šiek-tiek angliš
kai, ieškanti gerų namų, taipgi my
linti vaikus. Gaus privatinį kam
barį ir vprię, priskaitant algą.

Tel. GArden City 7-7609M.
(53-56)

Reikalingos patyrusios operatorės 
apdarytojos ir rumbuotojos (Bind- 
ers-Hemmers); taipgi prie paprasto 
siuvimo ant Singer mašinos. Nuola
tinis darbas. DEERFIELD MILLS, 
68 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

ULster 5-5701.
(54-58)

Reikalingas Bartenderis
Reikalingas bartenderis dirbti nak

timis. Dėl daugiau informacijų pra
šome kreipti ’sekamu adresu: 426 
South 5th St. Brooklyn, N. Y. Klau
skite Joseph Lugauskas.

(54-56)

m-------------------------------------------------------------------------------------------------n

Virginia 9-612S

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

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

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

H——------------------------------------------------------------------------------------------------ E

♦

6 pual.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Kovo-March 21, 19S3

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

BANK POSITIONS. Several your» 
ladies to work in our bookkeepir^ 
and proof department, no exporicncev 
necessary; pleasant working condi-• 
lions. For interview call PL. 7141.A- 

(56-59)

CLERK TYPIST
Experienced or inexperienced. 

Good starting salary. 5 day week. 
Steady position. Good working con
ditions. Liberal Employee benefits. 
Phone: KI. 5-3800. Mr. Daniels.

THORNTON FULLER CO.
(56-58>

TYPIST. Full or pari time. Ex
perienced. Knowledge of shorthand 
helpful. Steady position. Apply in 
person. RADIO ELECTRIC, 701 
Arch St. 2nd floor.

(56-58)

HOUSEWORK-COOK; light laun
dry. Ranch house; private room 
and shower. Must like children. 
Permanent position for right wo
man. Vicinity Fort Washington. Call 
Ambler 2587 between 9 & 12 A. M.

(56-58)

HOUSEKEEPER. Cooking and 
downstairs work. Sleep in, own room 
and hath. Steady position, $35week. 
Other help kept. Good home for 
right woman. Phone for interview.

OGONTZ 1027.
(55-61)

MALE and FEMALE
COUPLE. Cooking and genertjįk 

housework. Must have experience k 
and references. Sleep in; own living 1 
quarters. Phone Midway 2-5328.

(56-58)

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.

(52-58) •

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

|k TONY’S
1 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
I ANTANAS LEIMONA8
| Savininkas

306 UNION AVENUE
I Brooklyn, N. Y.
| Gerai Patyrę Barberiai

Ipeist lane
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. 1

Tel. EV. 7-6283 » T
į----------------------------------- ----------




