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KRISLAI
Rooseveltą prisimenant. 
Jis davė daug. 
Šiandien ir rytoj. 
Apjungia spaudą. 
Reikalaus pakėlimų.

Rašo R- M1ZARA

Balandžio 12 <R. sukaks ly
giai 8-ri metai, kai mirė vie
nas žymiausiųjų amerikiečių, 
Franklin Delano Roosevelt.

Prieš virš mėnesi laiko mi
rei Josifas Stalinas.

Mbudu šiedu vyrai vaidino 
sprendžiamąjį vaidmenį karo 
pri s fašistinę ašį.

-fek Teherano, tiek Jaltos 
konferencijoje abudu glau
džiai bendradarbiavo: dauge
liu klausimų nesutarė su 
Church ii lu. Rooseveltas di
džiai gerbė Staliną, o pasta
rasis — Rooseveltą.

Abudu jiedu atstovavo ga
lingiausias šalis pasauly.

—o—

Roosevelto nuopelnas buvo 
ne tik tame, kad jis pripaži
no Tarybų Sąjungą, kad jis 
siekėsi glaudžiai bendradar
biauti su socialistiniu pasau
liu.

Jam nuopelnas priklauso ir 
tame, kad tada, kai jis buvo 
Jungtinių Valstijų preziden
tu, Amerikos darbininkai pa- 
įjdarė didžiule jėga: išaugo 
galingos darbo unijos, buvo 
pravestas Wagnerio įstaty
mas, teikiąs nemaža darbinin
kams teisių.

Rooseveltas nebuvo socialis
tas, nei komunistas, bet jis 
dažnai kovojo prieš ekono
minius rojalistus, prieš reak
cininkus.

Po Roosevelto m il ties tru- 
maniniai demokratai su reak
ciniais republikonais pradėjo 
šalinti visa tai, ką liaudis bu
vo iškovojusi esant Roosevel- 
tui prezidentu.

Pradėtas ir tebetęsiamas 
persekiojimas kiekvieno išti
kimo Roosevelto politikos Ša
lininko.

Roosevelto kalbos ir veiks
mai ir šiandien tebėra įkvėpi
mu Amerikos, darbo žmonėms 
jų kovoje už taiką ir Švieses
nį gyvenimą.

—o—
Šeštadienį Philadelphijoj, o 

sekmadienį Richmond Hill, 
N. ’JC, brocktoniškių scenos 
mėgdi/k trupė pastatys muzi- 
kalinį spektaklį: “Geriau dai
nelė, negu, šposai.”

Pamatykime jį!
—o—

Po Stalino mirties Tarybų 
Sąjungos vyriausybė tapo la
biau sucentralizuota, eilė mi
nisterijų panaikintos, įjung
tos į kitas ministerijas.

Tas pats padaryta ir su 
laikraščiais: “Raudonasis lai
vynas” sulaikytas, — jo vie
tą užims seniai beeinąs ka
riuomenės organas, dienraštis 
“Raudonoji žvaigždė.”

Sulaikyti kiti trys dienraš
čiai: “Socialistinė agrikultū
ra,” “Medvilnės augintojas,” 
ir “Valstybiniai ūkiai.” Jų 
vietą užims vienas d ienraštis: 
“Kaimo ekonomija.”

.♦įėjusieji du dienraščiai “Upi
nis laivynas” ir “Jūrinis lai- 
vy^is” sujungti į vieną.
ii —°—

United Steel Workers 
unijos veikiantysis komitetas 
neužilgo (balandžio 27-28 
dd.) susirinks į Atlantic City, 
N. J., kur svarstys darbininkų 

, reikalavimą algoms pakelti.
Kol kas dar nežinia, kiek

VIŠINSKIS REIKALAUJA 
PANAIKINT KARINĮ 
[ATLANTO SĄRYŠĮ

JUNGTINES VALSTIJOS 
PASIŽADA GINKLUOT 
VAKARINĘ VOKIETIJĄ

United Nations, N. Y.— 
1 Andrius Višinskis, vyriau- 
i sias Sovietų Sąjungos dele- 
I datas, reikalavo panaikint 
j karini Atlanto kraštų są- 
1 ryšį.

Višinskis kalbėjo politi- 
, niame Jungtinių Tautų sei

mo komitete, remdamas 
! Lenkijos pasiūlymą dėl gin- 
j klavimosi mažinimo. Jisai 
| sakė. jog:

—Kas priklauso tam už- 
i puolikiškam sąryšiui, tai 
| neturi teisės būti Jungtinių 
' Tau t ų nariu.

(Atlanto sąryšiui vado- 
. vau ja Amerika: jam pri- 
i klauso K a n a d a , Anglija,

Senato komitetas taip 
pat didina rendas

Į—
Washington. — Finansi

nis Senato komitetas nu
balsavo pakelti 7 ar 8 pro
centais rendas įnamiams 
tose vietose, kuriose tebė
ra federalė rendų kontro
lė. Taigi rendos ten busi 
davarytos viso jau 30 pro-! 

'centu aukščiau, negu 1947' 
j metais.
I

Jungi. Valstijos baigia 
daryti karinę sutarti 
su Franko Ispanija

M a d r id, Ispani j a.—J ung- 
tinių Valstijų ambasado
rius Dunn kalbėjosi su 
Franku, Ispanijos diktato-* 
rium, apie galutiną užgyri- 
mą karinės sutarties su 
Amerika. Franko valdžia 
sutiko duoti Amerikai eilę 
stovyklų kariniams lėktu
vams ir karo laivynui mai
nais už pinigus ir* ginklus 
is Jungtinių Valstijų.

Amerika taip pat reika
lauja pasirašyt karinės tal
kos sutartį šešiolikai metų. 
Amerikiniai diplomatai Is
panijoj lemia, jog Franko 
pasirašys.

UŽGINTA RODYTI 
NAUJUOSIUS GINKLUS

Washington. — Karinė 
valdyba uždraudė rodyti 
publikai naujuosius ginklus 
bei kitus karinius Įrengi
mus. Sako,9 norint apsau
goti Ameriką, reikia juos 
slėpti.

bus reikalauta algas pakelti.
Dabar, kai tapo nuimtos 

nuo algų “valdinės lubos,” 
tai visos eilės pramonių dar
bininkai ryžtasi reikalauti pa
kelti jiems algas.

—o—
Kai Aderiaueris atvyko į 

New Yorką, jis, -ties hoteliu, 
kuriame buvo apsistojęs, tapo 
‘ ‘ p as ve i k i ntas’ ’ auti f ašist in i ų 
pikietininkų.

Tarp kitų obalsių, jie turė
jo iškėlę: “Prezidente Eisen- 
howeri: tarkitės su Malenko- 
vu, o ne su Adenaueriu.”

Francija ir kiti vakarų, Eu
ropos kraštai.)

Višinskis taip pat siūlė 
visu trečdaliu sumažinti 
ginkluotas didžiųjų valsty
bių jėgas, padaryti Penkių 
Didžiųjų valstybių taikos 
sutartį ir tuojau uždrausti 

! atominius ginklus vartoti.

Kinai numušė, suėmė 
jankiu lakūnų tūzą, 
lėkusį per Mandžūriją

Seoul, Korėja. — Kinai 
numušė žemyn rakietinį 
Amerikos lėktuvą ir suėmė 
jo vairuotoją, kapitoną Ha
roldą Fischeri, amerikiniu fc> z v
lakūnų tūzą, kaip praneša 
Kinijos radijas iš Pekingo.

Radijas sakė, Fischerio 
lėktuvas buvo antradienį 
nušautas žemyn, kuomet 
sykiu su trimis kitais ame
rikiniais lėktuvais skrido 
per Kinijos provinciją Man
džūriją, Liaotungo srityje.

INDONEZIJA ĮKALINO 
MAHOMETONŲ VADĄ

Jakarta.—Indonezija pri
teisė 10 metų kalėjimo Sul- 
tanui Kamilui, mahome
tonų vadui vakariniame 
Borneo salos ruožte. Sul
tanas suokalbiavo nuversti 
Indonezijos respublikos val
džia. L

Francijai gręsia nauja 
finansinė krizė

Paryžius. — Fr a n c i j o s 
premjeras Rene Mayer, su
grįžęs iš Jungtiniu Valsti
jų, surado, jog finansinė 
Francijos padėtis dar pa
blogėjo. Gręsia nauja krizė, 
kuri gali parblokšti Maye- 
rio valdžią.

(Įr tai, nežiūrint, kad, 
Mayeriui besilankant Wa
shingtone, Eisen h o w e r i o 
valdžia žadėjo Francijai 
dar didesnę dolerinę para
mą.)

Italai, nepaisant Anglijos, 
gabenasi naftą iš Irano

Roma. —Italijos laivas 
Alba pargabeno dar kelis 
tūkstančius tonų naftos bei 
gazolino iš Irano, nepai
sant, kad Anglija įsakė ka
riniam savo laivynui gau
dyti prekinius kitų šalių 
laivus, gabenančius iš Ira
no naftą, ir užgrobti ira- 
niškus jų krovinius.

Dabar parplaukia kitas 
Italijos laivas su tūkstan
čiais tonų naftos iš Irano.

Dėl to jau atpigo gazo
linas Venecijoj ir kituose 
Italijos miestuose.

ORAS.—Daugiausiai švel
ni giedra.
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Gen. McArthur ir Trumanas 
tikėjosi per pusmetį 
laimėt Korėjos karą

Washington. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų armijos 
sekretorius Frank Pace liu
dijo karinei Senato komi
sijai, kad:

Generolas MacArthuras 
ir Trumano valdžia tikėjosi 
laimėti Korėjos karą per 6 
mėnesius, tai yra, iki 1950 
metų pabaigos. Todėl val

PRISAIKDINTAS NAUJAS JUNGTINIU TAUTU 
SEKRETORIUS, ŠVEDAS HAMMARSKJOLD .

- <1

United Nations, N. Y. — 
Ketvirtadienį iš Švedijos 
atlėkė Dag Hammarskjold, 
naujasis generalis Jungti
niu Tautu sekretorius, vie- C- V z
ton pasitraukusio norvego 
Trygve Lie. Penktadienį 
Hammarskjoldą prisaikdi
no tarnybai Lesteris Pear- 
sonas, Jungtinių Tautų sei
mo pirmininkas.

(Naujojo sekretoriaus pa
vardė, beje, ištariama 
“Hammarsšyld.”) '

Hammarskjold iki pasku
tinių savaičių buvo Švedijos 
užsienio reikalų ministeri

Australija taipgi atmeta 
žmoniškumo pareiškimą

Canberra, Australija. — 
Australijos valdžią taip pat 
atsisakė pasirašyti Jungti
nių Tautų pareiškimą dėl 
žmoniškumo, reikalaujantį 
lygių teisių visoms tau
toms, nepaisant odos spal
vos ar kitų, skirtumų.—Au
stralija yra savivaldinė, An
glijos imperijos dalis.

Visųpirm Amerika atsi
sakė užgirti tą Jungtinių 
Tautų žmoniškumo pareiš
kimą.

džia neskubėjo gaminti nau
ją amuniciją. Nes tokiam 
“trumpam” karui būtų dau
giau negu užtekę amunici
jos, likusios nuo Antrojo 
pasaulinio karo.

Prez. Trumanas 1950 m. 
birželyje pradėjo karą prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

jos narys. Jis 48 metų am
žiaus.

Jungtinių Tautų seimas 
balandžio 8 d. išrinko jį ge- 
neraliu sekretorium 57 bak 
sais prieš 1.

Atskridus jam į New 
Yorką, reporteriai statė 
klausimus apie Korėją ir 
apie sovietinį taikos vajų. 
Hammarskjoldas tik tiek 
atsakė, jog “reikia tikėtis, 
kad sumažės įveržimai tarp 
Rytų ir Vakarų.”

Generaliam Jungtini ų 
Tautų sekretoriui mokama 
apie $50,000 algos per me
tus.

Amerika neleidžia dviem 
svečiam atvykt j J. Tautas

United Nations, N. Y. — 
Amerika atsisakė įsileisti 
kanadietę Margaretą Luck- 
ock’ienę, atstovę Tarptau
tinės Demokratinės Moterų 
Sąjungos, ir francūzą Janą 
Dessau, Pasaulinės Darbo 
Unijų Sąjungos pareigūną. 
Jiedu prašė leidimo vizų, 
kad galėtų tėmyti Jungti
nių Tautų seimo posėdžius.

Amerikos valdžia surado, 
kad Dessau ir Luckock’ie- 
nė, tur būt, komunistai; 
todėl “pavojingi” šiai šaliai.

Washington. — Vakari
nės Vokietijos premjeras 
Konrad Adenauer per tris 
dienas tarėsi su preziden
tu Eisenhoweriu, valstybės 
sekretorium Dullesu ir ki
tais Amerikos ministrais.

Prez. Eisenhoweris užti
krino, kad Amerika padės

Amerikonai redaktoriai 
gavo malonią įspūdžiu 
sovietinėje šalyje

Berlin. — čia staptelėjo 
10 amerikiniu laikraščiu 
redaktoriai, grįždami iš So
vietu Sąjungos. Pranešė, 
kad f

Jiems buvo leista visur 
laisvai keliauti ir fotogra
fuoti.

Jie be jokių varžymų ap-i 
lankė sovietinius fabrikus,! 
kolektyvinius ūkius ir įvai
rias kultūros įstaigas.

Sovietų piliečiai visu? šil
tai draugiškai juos pasiti
ko.

Besikalbant redaktoriams 
su gyventojais, visi žmonės 
— darbininkai, valstiečiai, 
intelektualai ir kiti — la
biausiai pageidavo taikos.

Amerikiečiai redaktoriai 
sako, visas jų lankymasis 
Sovietų Sąjungo j s u d a r ė 
jiems malonų įspūdį.

________________________ i

Nusižudė Argentinos 
diktatoriaus švogeris

Buenos Aires, Argentina. 
—Nusižudė Juan Duarte, 
Argentinos prezidento- dik
tatoriaus švogeris, mirusios 
Evos Peronienės brolis.

Savo paliktame laiške 
Duarte skundžiasi, kad “ne
galįs pakęsti šmeižtų” prieš 
jį, todėl nusišauna.

Jis buvo privatinis Pero
no sekretorius, bet pereitą 
pirmadienį apleido tą tar
nyba “dėl nesveikatos.”

Sekretoriaudamas Pero
nui per 6 metus, Duarte su- 
gikuopė 75 milijonus dolerių 
turtų.

Dieną pirm Duarte’s nu
sižudymo Peronas įsakė iš
tirti prezidentinės savo raš
tinės skandalus.

Laukiama greitos sutarties 
dėl nesveiką belaisvių

Korėja, bal. 10. — Penk
tadienį pranešta, kad jau 
tos dienos vakare, tur būt, 
amerikonai pasirašys su
tartį su Korėjos liaudinin
kais bei kinais del sužeistų 
ir sergančių belaisvių grą
žinimo iš abiejų pusių.

Tokio. — Japonijos val
džia bijo didelės krizės po 
Korėjos karo pabaigai. 

vakarinei Vokietijai apsi
ginkluoti po to, kai bus už- 
girta šešių vakarinės Euro
pos kraštų sutartis — va
karų Vokietijos, Francijos, 
Italijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Luksemburgo.

Amerikinis planas reika
lauja, kad tos šalys sudary
tų bendrą tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą, įtraukiant ir pusę mili
jono vokiečių kariuomenės į 
tą armiją.

Iki šiol tiktai vakarinės 
Vokietijos seimo atstovų 
rūmas patvirtino tą sutar
tį. Dar nežinia, ar senatas 
užgirs ją.

Kad ši sutartis įeitų ga
llon, tai reikia, kad ją už- 
girtų visų šešių minimų 
kraštu seimai.

Adenaueris ir Eisenhow
eris išleido bendrą prane
šimą anie savo pokalbius, 
atžymėdami, jog vis sti
priau ginkluosis, nežiūrint 
Sovietu Sąjungos šaukimų 
taikytis.

Vokiečiai reikalauja 4-rią 
Didžiąją konferencijos 
Vokietijai suvienyti

Berlin. — Neues Deutsch
land (Naujoji Vokietija), 
laikraštis rytinės Demokra
tinės Vokiečių Respublikos, 
reikalavo greitai surengti 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją dėl vakarinės ir ryti
nės Vokietijos sujungimo į 
vieną valstybę. Sako, Ke
turi Didieji—Amerika, So
vietų Sąjunga, Anglija ir 
Francija — turėtų konfe
rencijoje taip pat spręsti 
apie taikos sutartį su bu
simąja suvienyta Vokietija.

Tuo pačiu laiku Dieck- 
mann’as, Demokratinės Vo
kiečių Respublikos seimo 
pirmininkas, vėl atsišaukė į 
visus vokiečius — kovoti už 
abiejų Vokietijos dalių su
vienijimą.

Kinija kaltina jankius 
už belaisvių žudymą

Peking, Kinija. — Valdi
nis Kinijos radijas kaltine 
amerikonus, kad jie Kodže 
saloj ir kitose Pietinės Ko
rėjos stovyklose “užmušė 
bei sužeidė daugiau kaip 
3,000 belaisvių,” šiaurinės 
Korėjos liaudininkų ir kinų.

APSIVEDĖ SENAS 
PENICILLINO 
IŠRADĖJAS

London. — Anglas dakta
ras Alexander Fleming, 71 
metų amžiaus, išradėjas 
garsiųjų penicillino gyduo
lių, apsivedė graikę našlę 
Amalią Kutsuris.

Guatemaloj išsiveržė du 
ugniakalniai; žemės drebė
jimas papurtė vakarinę ša
lies dalį.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays'
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

Aštuoneri metai be 
F. D. Roosevelto

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
_________ Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $8.00
United States, per 6 months.... $4.50 
Queens Co.................. $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

1
and Brazil, per year $9.00 
and Brazil, 6 months $5.00 
countries, per year $10.00 
countries, 6 months $5.50

Balandžio 12 d. sukanka 
aštuoneri metai nuo mir
ties didžiojo liaudies prie- 
teliaus F r a n k 1 i n Delano 
Roosevelt. Darbo žmonės 
ir visa pažangioji liaudis 
gerai supranta, ko ji nete
ko Roosevelto asmenyje.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
'»• • under the Act of March 3, 1879.

O VISGI PRIPAŽĮSTA!
HONG KONG saloje, kuri teisėtai priklauso Kinijai, 

bet kurią šiuo tarpu dar vis tebevaldo Anglija, sėdi New 
York Times korespondentas Henry R. Lieberman.

Iš ten jis rašo savo laikraščiui. Dažnai rašo. Jis, 
žinoma, rašo apie Kinijos Liaudies Respubliką, rašo, pa
siremdamas tuo, ką gauna iš Kinijos priešai lūpai ir spau
dos, rašo kai kada ir pasiremdamas Kinijos laikraščiais, 
kurie Hong Konge reguliariai gaunami.

Negalima norėti, kad Mr. Lieberman rašytai Kinijos 
Liaudies Respublikai palankius straipsnius. Tokiai 
straipsniai New York Times nespausdintai ir jai rašytojui 
algos nemokėtų. Todėl Mr. Lieberman dažnai dalykais 
velia ir suvelia taip, kad žmogus, skaitydamas jo straips
nius, nežinai, “kur ranka, kur koja.”

O visgi kaikada jis ima ir parašo objektyviau, negu ; 
norėtai čiang kai-šekininkai.

Pavyzdžiui, praėjusio sekmadienio Times, laidoje ; 
Lieberman pateikė straipsnį, kairiame jaai pripažįsta, jog ; 
Kinijoje, beveik prieš ketverius metus, įvyko tikra re- ' 
voliucija, — perversmas tiek visuomeninis, tiek ekono
minis, tiek kultūrinis.

Kinija niekad nebuvo taip gerai centralizuota, tai]) ' 
organizuota, kaip ji yra šiuo metu!

Kinijos pramonė auga. Tiesiami nauji geležinkeliai, ' 
kovojama sparčiai sai gamtiniais pavojais, — potvyniais. į 
—kurie per ilgus metus buvo kinų didžiausia nelaimė, i 
Apšvieta plačiai žmonėse skleidžiama, žemės ūkis ke- ■ 
lianias. Mao Tse-tungo vadovaujama vyriausybė turi 
didžiulio masėse palankumo, ypatingai jaunime.

Tokius dalykus akylesnis skaitytojas įskaito tame 1 
Liebermano straipsny. ' i

Jeigu taip, tai, vadinasi, Kinijos Liaudies Respubli- ( 
ka gyvuos, joks išlaukinis priešas jos nenuvers, nenu
galės, nes sti ja eina kinų tauta.

O jeigti Kinija tvirta ir vis tvirtėja; jeigu ji apvie- 
nyta, tai kokią teisę mūsai krašto vyriausybė turi remti [ 
Čiang Kai-šeko kliką, tupinčią Formozoie, saugojamoje 
amerikiniai šarvuotlaivių?

Pagaliau: argi jaai nelaikąs mūsai vyriausybei pripa
žinti Kinijos Liaudies Respubliką? Argi jaai nelaikąs 
pradėti su tuo didžiuliai kraštai prekybą?

F. I). Roosevelt
Nuo to laiko reakcija 

prieš progresą žymėtinai 
padidėjo. Fašizmas, kai]) 
kokia pavietrė, siaučia po 
visus Amerikos kampus, ir 
tomis fašizmo bacilomis 
stengiamasi kitas šalis už
krėsti. Bet žinant pasaulio 
istoriją, nebuvo ir nėra spė-

Roosevelto drąsinimams 
liaudis pritarė, ir fašistinio 
slibino spėkos buvo nugalė
tos. Rooseveltas pasitikė
jo Sovietų Sąjungos parei
gūnais, ir su tos didžiulės 
šalies bendradar b i a v i m u 
buvo nugalėti fašistiniai ša
lių siekiai.

Kai Rooseveltas 1932 me-n 
tais buvo išrinktas Jungti
niai Valstijų prezidentu, ša
lyje radosi virš 17 milijo
nu bedarbiu. Jis sudarė 
įvairiems darbams projek
tus., ir milijonai žmonių ga
vo darbus. Jie būdavo jo 
tiltus ir vieškelius. Jie bu- 
davojo mokyklas ‘ir atliko 
kitokius šalies gerinimo 
darbus, šalis tapo gražes
nė ir saugesnė, o milijonai, 
buvusių bedarbių turėjo 
darbus.

Kai Rooseveltas įžengė į 
Baltąjį Namą, šalyje orga
nizuotai darbininkų į unijas 
buvo tik anie 3 milijonai. 
To prezidentavimo laiku tas 
skaičius išaugo iki 16 mi
lijonų. Kartu pagerėjo ir 
darbininkų ekonominė bū
klė. Ir Amerikos žmones 
dabar jaučia labiau, negu 
prieš aštuonerius metus, tą 
didžiausią nuostolį mirtyje 
Roosevelto .

Unijų bei žmonių civilinės i 
teisės laipsniškai siaurina-1 
mos. Skelbiamasis šalyje j 
gerbūvis, visi ‘ ja ai matome. 
pasilaiko tęsimu karo Ko
rėjoje. Už tai ne tik reak
cionieriai, kapitalistai, bet 
ir jų pakalikai taip despe
ratiškai priešinasi baigimui 
Korėjos karo .

jaučią progreso srove. Per-1 
sekiojimais ir inkvizicija- • 
mis pažangiai žmoniai gali ’ 
laikinai progresą sutrukdv- 
Ii bet ne sustabdyti. I

Rooseveltas, drąsindamas i 
Amerikos liaudį Antrajame! 
pasauliniame karo, pareis-1 
kė:

—Mes privalom būt drą
sūs ir dėl fašizmo šturma- 
vimų nenusiminti. Mūs i 
niekas nenugązdins, jei tik į lidai urnas yra 
mes patys savęs nenugąz- i mas. 
dinsime. Prieš laisvės ir 
progreso priešą kovot mū-

Bet nežiūrint siutimo re- 
I akcionieriu, darbininku so- 

nepergali- 
. Prieš trečio karo ka

tastrofą .kovoja ne' tik dar
bininkai, bet visa pažangio
ji demokratine visuomenė.

Kazys Bevardis.

A. Venclova

• Su Stalino vardu

ra. Tai buvo 1940 metų 
rugpjūčio 3 dieną. Lietuvių 
tauta įvedė Tarybų valdžią, 
įpareigojo mus prašyti Ta
rybų Sąjungos Vyriausybę 
priimti Lietuvą į broliškąją 
TSRS respublikų šeimą. 
Tai buvo neužmirštamos 
valandos. Visa šalis per ra
diją klausėsi, kaip prabilo 
laisvoji Lietuva, priimta, 
kaip lygi lygiųjų tarpe, į 
galingąją Tarybų Sąjungą.

■
S'Wy,į

tvirtovė. Ši tvirtovė nenu-

JOME KENYATTA
. KENYJOS sostinėje, Kapenguria mieste, Afrikoje, 

aną dieną buvo nuteistas nuo 7 iki 10 metų kalėjimo 
Jome Kenyatta.

Teismo sprendimas įvyko tokioje aplinkoje: britą 
teisėjas R. S. Thacker atvyko į mokyklos pastatą, į salę, 
kur įvyko teismas, ginkluotame automobilyje. Kai teisė
jas atsisėdo, jį iš visų pusių apsupo ginkluoti kariai. 
Suvyko ten nemaža baltveidžių dvarininkų ir kitokių 
veltėdžių stebėti, ką teisėjas pasakys. Na, ir tuomet tei
sėjas išdidžiai perskaitė sprendimą.

Įdomu tai, kad ir dvarininkai, kurie atvyko į teismo 
vietą, visi buvo ginkluoti. Pasirodo, jie ten bijosi net 
savo šešėlio.

Beje, šis teismas tęsėsi ilgai, keletą mėnesių.
' Kiti penki Kenyatta bičiuliai taipgi buvo nubaust:

* Kas yra Kenyatta?
Jis—apie 50 metų amžiaus vyras. Yra gyvenęs An

glijoje ir ten, sakoma, vedęs baltveidę žmoną, su kuria 
turi vaikų. Jis yra buvęs Maskvoje, kur, skelbiama, per 
tūlą laiką mokėsi politinių ir ekonominių mokslu. Ke
nyatta—žymus veikėjas, žymus intelektualas, uolus ko
votojas už Kenyjos negrų reikalus. Kenyatta—vadovas 
Kenyjiečių sąjungos, kuri veda kovą už to krašto negrų 
politines ir ekonomines teises.
~ Kenya—turtingas kraštas, bet visus turtus turi su
sigrobę baltieji ateiviai, kuomet ’tengimiaį negrai gyve
nu baisų gyvenimą.

Šis Kenyjos negrų judėjimas yra žinomas dar ir kitu 
Vai’du: “Mau Mau.” Jau nemaža negru baltveidžiai va
dovai iššaudė, išžudė tik. dėl to, kad jie ieško sau pilieti
nių teisių.

Beje, Kenyattą ir jo draugus gynė žymus anglų ad
vokatas D. N. Pritt. Išklausęs teismo sprendimą, Mr. į 
Pritt pareiškė, kad jis apeliuos į aukštesni teismą, o tuo i 
pačiu kartu Kenyatta ir io draugai tapo įkalinti.

Ryšium su tuo mes statome toki klausima: Gerai 
Kenyatta ir jo draugai bus kalėjime, bet ar tuo britą’ 
sulaikys Kenyjos negrų judėjimą už savo laisvę?

Galime drąsiai tvirtinti, kad jie to negalės padalyti, 
kalėjimais liaudies judėjimo nesulaikys, o tik labiau jį 
padilginu, paakstins.

Britai okupantai turėtų juo greičiau iš Kenyjos pa
sitraukti, paliekant tą krašta tiems, kuriems jis pri
klauso.

Nepaprastai didelė nelai- šalis.
me ištiko tarybinę liaudį,' Klasikiniame J. V. Sta- 
nesugrąžinamo praradimo lino veikale “Ekonomines 
šaltis sukaustė visai žemes socializmo TSR Sąjungoje 

problemos,” jo genialioje 
kalboje, kuri dar taip nese
niai nuskambėjo po visą pa
sauli iš Tarybai Sąjungos 
Komunistai partijos XIX 
suvažiavimo tribūnos, isto
riniuose suvažiavimo nuta
rimuose mūsai liaudis se
miasi kūrybinio įkvėpimo. 
Su mylimuoju Stalino vardu 
tarybiniai žmonės sieja vi
sus savo darbo žygius—pa
verčia dykumas derlingais 
laukais, stato naujus fabri
kus ir šachtas. Mūsų aky
se viskas, ką nubrėžė ne
mirtingasis Stalino geni
jus., įsikūnija komunistinėje 
tikrovėje.

Niekuomet Lietuva netu
rėjo ištikimesnio ir jautres
nio bičiulio, kaip J. V. Sta
linas. Savo tėvu vadina Jo
sifą Visarionovičiri Tarybai 
Lietuvos darbo žmonės, ši
taip vadina jį visa tarybinė 
liaudis. Visa, kas puikiau
sia ir svarbiausia Lietuvos 
gyvenime, Lietuvos, kuri 
per tarybai valdžios metus 
virto žydinčia industrine - 
kolūkine respublika, — yra 
susiję su J. V. Stalino var-

rutulio paprastųjų žmonių 
širdis: mirė Stalinas. Pa
sitraukė iš mūsų tarpo di
dysis mūsų vadas, bičiulis, 
mokytojas.

Bet
taikstyti su tuo, kad 
žinai užsimerkė Josifo 
sarionovičiaus akys,

ąmone negali susi- 
a rn- 
Vi- 
ka d

dis, kurios kiekvienas 
tvinksnys buvo skirtas pa
siaukojamai tarnauti di
džiajam komunizmo reika
lui.

Didžiulė laimė teko mū
sų kartai—gyventi ir dirb
ti puikiojoje epochoje, kuri 
apšviesta spinduliuojančia 
Stalino genijaus šviesa, šio
ji šviesa niekuomet neuž
ges. Lvg netemsta n tis švy
turys ji ryškiai nušvies vi
sai žmonijai kovos ir per
galių kelia; ‘ Galinga' mili
jonų žmonių valia buvo įsi
kūnijusi plieninėje didžiojo 
vado valioje. Ji nesusilp-

Į aukštą tribūną pakilo 
Salomėja Nėris. Po Krem
liaus skliautais suskambėjo 
i k ve pi n g i “Poemos apie 
Staliną” posmai. Lietuvių 
tauta mylimosios poetės lū
pomis kreipėsi į savo didįjį 
vadą:
Jo vardas plienas! Dievaži, 
•Tam visa žemė lenkiasi,— 
Ta žemė nuostabiai graži, 
Siurbėles nutrenkusi.
Ir sklinda apie jį plačiai 
Legendos po pasaulį: 
Galingi Stalino pečiai 
Laužia vartus į saulę.

Pirmąsyk tuose istori
niuose posėdžiuose mes iš
vydome Staliną — žmogų, 
kuris atnešė laimę Lietuvos 
darbo žmonėms, išvadavo 
juos iš fašistinės vergovės, 
Įgyvendino brangias mūsų 
liaudies svajones iš naujo 
sujungti visas savo žemes į 
vieningą Tarybų valstybę.

“Nepaprastas džiaugs
mas, begalinė laimė apima 
mane, kai pagalvoju, kad 
nuo šios valandos ir mano 
jaunoji respublika — pilna
teisė šios didžios, puikios 
epochos kūrėja, kad nuo 
šios valandos ir mano tau- 
•ta, vadovaujama didžiojo 
Stalino, greta kitų laisvųjų 
TSRS tautų statys švie
siuosius k o m u n i z m o rū
mus.”

Šitai]) kitą dieną po is
torinio TSRS Aukščiausio
sios Tarybos posėdžio rašė 
laikraštyje “Literaturnaja 
gazieta” puikusis rašytojas 
Petras Cvirka. O Salomėja 
Nėris, grįžusi po sesijos į 
gimtąjį kraštą, “Tiesos” 
laikraščio puslapiuose pa
sakojo :

“Jaudino ir džiugino Sta
lino bei jo bendražygių ar
tumas Aukščiausiosios Ta
rybos posėdyje ir per pri
ėmimą Kremliuje. Šių žmo
nių kuklumas ir politinis 
išmintingumas rodo, kokią 
didžiulė' jėga yra bolševikų 
partija.”

Man teko laimė keletą 
kartai matyti didįjį Staliną 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos posėdžių salėje Tėvy-1 genialusis^komunizmo sta- 
nės karo laikotarpiu ir ka-' 
rui pergalingai pasibaigus, 
kai buvo svarstomi itin 
svarbūs mūsų šalies vysty
mo klausimai. Mačiau, 
kaip J. V. Stalinas, vis su 
tuo pat šviesiu ir ramiu 
žvilgsniu, savo artimiausių 
bendražygių apsuptas, pa
sirodydavo prezidiume. Su 
kokiu neapsakomu entuzi
azmu, sai kokia begaline 
meile pasitikdavo savo didį
jį vadą visų mūsai neaprė
piamos tėvynės tautai pa
siuntiniai! O jis tėviškai 
žiūrėdavo į savo ištikimus 
sūnus ir dukras, tartum no
rėdamas perteikti jiems vi
są savo didžios dvasios jė
gą, įkvėpti juos dar dides
niems darbo ir kovos žy
giams.

Mačiau J. V. Staliną ir 
didžiųjų šalies švenčių die
nomis Raudonojoje aikštė
je, kai pro jį pražygiuoda
vo milijonai darbo žmonių 
su plevėsuojančiomis vėlia
vomis, moterys ir vaikai su 
ryškių gėlių puokštėmis.

Neatitraukdamas žvilgs- 
nio, žiūrėjau aš į Staliną, 
kuris sveikinančiai iškėlė 
ranką besidžia u g i a n č i ų 
žmonių kolonoms, ir neno
romis prisiminiau Anri Bar- 
biuso žodžius apie Staliną, 
— apie žmogų “su moksli
ninko galva, su darbininko 
veidu, apsirengusį kaip pa
prastas kareivis.”

“Jo gyvenimo istorija, — 
rašė Barbiusas, — tai ne
paliaujama eilė pergali ų 
prieš nepaliaujamą eilę mil
žiniškų sunkumų. Nebuvo 
tokių metų, pradedant nuo 
1917-ųjų, kada jis nebūtu 
įvykdęs tokių žygdarbių, 
kurie bet ką amžiams iš
garsintų. Tai — geležinis 
žmogus. Pavardė teikia 
mums jo vaizdą: Stalinas— 
plienas.”

Į nesulenkiamą plieną pa
naši ir Stalino įkurtoji vals
tybė, kairioje mes turime 
didelę laimę gyventi ir 
dirbti. Mūsų valstybė — 
tai galingas m a g n e t a s, 
k u r i s neįveikiamai pri
traukia prie savęs viso 
pasaulio darbo žmonių šir
dis. Man daug teko lanky
tis už mūsų Tėvynės ribai 
pokariniais metais. Neįma
noma rasti žodžių, atvaiz
duoti tai jausmų pakilimo 
ir džiugesio audrai, kuri, 
visuomet kildavo tik pami
nėjus Stalino vardą tarp 
milijonų mūsų bičiulių, visų 
šalių ir visų nacijų darbo 
žmonių. Jie žiūri į Tarybų 
Sąjungą kaip į savo bran
gios svajonės įsikūnijimą, 
jie mato, kad mūsų šalis— 
didi taikos vėliavininke. Ir 
šiandieną, kai imperialistai 
grasina sukelti naujo karo 
gaisrą, Lenino ir Stalino 
įkurtoji Tarybų valstybė 
stovi kaip neprieinama lais
vės, taikos ir demokratijos

Pasitraukė iš mūsų tarpo

tytojas. Bet su mumis ai
džioj i Komunistui partite, 
kurią sukūrė ir išauklėjo 
Leninas ir Stalinas. Parti
ja, įkūnijusi mūsų epochos 
protą, garbę, sąžinė, vai
ruojanti ii* vadova u j a n t i 
tarybinės visuomenės jėga. 
Tarybinė liaudis jaučia be
galinį pasitikėjimą ir yra 
kupina karštos meilės savo 
Komunistų partijai,, nes ji 
žino, kad aukščiausias par
tijos visos veiklos įstaty
mas yra tarnauti liaudies 
interesams. Apie partiją 
dar glaudžiau sutelkia savo 
gretas tarybinė liaudis, mo
bilizuodama visas savo jė
gas įgyvendinti didiesiems 
stalininiams n u b rėži m ams, 
įvykdyti penkmečio plano 
užduotims, kovai už komu
nizmo pergalę TSR Sąjun
goje.

Nemirtingasis Stalino 
vardas visuomet gyvens ta
rybinės liaudies ir visos pa
žangiosios žmonijos širdy
se.

Įvairios Žinios
IRANE

TEHERANĄ S, kovo 4 d. 
—Vakar Irano nacionalinė 
kovos prieš imperializmą 
draugija pakvietė visus Te
herano gyventojus Į mitin
gą 3 valandą dienos Bacha
ristano aikštėje priešais 
medžliso . pastatą. Tačiau 
policija ir kariniai organai 
vakar anksti rytą užėmė 
Bacharistano aikštę, išsta- 
tydami visose svarbiausio
se gatvėse ir kryžkelėse 
sunkvežimius su kareiviais,

džiais, ir perkirto visus ke
lius į Bacharistano aikštę. 
Ryšium sai tuo paskirtasis 

* mitingas neįvyko. Tačiau 
i visur Teherane vakar įvy- 
; ko skrajojantieji mitingai, 
kurie pereidavo į demon
stracijas. Kalbėtojai skel
bė nacionalinės kovos prieš 
imperializmą draugijos ko
vo 1 d. kreipimesi i tautą 
iškeltus lozungus, skyrium 
imant, lozungus, nukreip
tus prieš šachą ir jo rūmus. 
Lozungų tarpe buvo: “Ati
duoti i teismą ir nubausti 
visus išdavikais ir 1952 me
tų liepos sąmokslo bei da
bartinio sąmokslo dalyvius 
ir padaryti galą rūmų anti
ną c i o n a 1 i n č m s priemo
nėms!,” “Nutraukti dery
bas naftos klausimu su An
glijos - Amerikos imperia
listais ir užkirsti kelią jų 
kišimuisi i šalies vidaus rei
kalus!,” “Užtikrinti demo
kratines laisves visoje ša
lyje ir panaikinti karo sto
vį!,” “Išvaryti amerikAčiai 
šnipus ir uždaryti šnipinė
jimo organizacijas visoje

’ Mūsų karta žengė iš per
galės į pergalę su Stalino 
va rdu, j o nemirti ngos' veji a- 
vos prieglobstyje. Su Sta
lino vardu Lietuvos darbo 
žmonės kovojo prieš buržu
azijos priespauda. Su Stali
no vardu gimė Tar. Lietu
va. Su Stalino vardu mūsų 
tautos sutriuškino vokišką
jį fašizmą ir japonišką j i 
imperializmą. Su Stalino 
vardu stojo visu savo mil
žinišku ūgiu mūsų Tarybų

Prieš dvylika su puse me
lų mes, lietuvių tautos įga
liotoj delegacijos nariai, 
pro plačiai atvertus Krem
liaus vartus įžengėme i 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos posėdžių salę. Tarp 
mūsų buvo Salomėja Nėris, 
Petras Cvirka, Liudas Gi-

&

Rašytojas poetas A. Venclova savo kabinete.

E >
ĮBv

■■■

Kai kuriose vietose poli
cija atidengė ugnį. Kaip 
praneša laikraštis “Dad,” 
vakar dienos demonstracijų 
metu sužeista 50 žmonių. 
150 žmonių suimta . *

Teherano laikraščių pra
nešimu, vakar medžliso po
sėdyje turėjo būti balsuoja
ma pairi tikėjimo Mosadyko 
vyriausybei klausimu. Ta
čiau rytą deputatams bu
vo pranešta, kad medžliso 
pirmininko Kašanio palie
pimu posėdis atšaukiamas.

Rochester, N. Y. — Taksi 
vežikas David Santiago, už* 
tikęs savo pačią su kitai, 
nušovė ją, sužeidė jos my
lėtini ir pats nusišovė. V

Korėja. — Šiaur. Korėjos 
liaudininkai sako numušę 2 
Amerikos lėktuvus.

2 pu»Į.—Laisve (Liberty)- šeštadįen., Bąląnd.-April 11, 1953
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Vi 1 n ia us n i u zi kos mokyklos
VILNIUS — Pažangieji Lietuvos mu

zikos veikėjai St. Šimkus, B. Dvarionas 
ir kiti ne kartą viešai skundėsi skurdžia 
muzikos kultūros ir muzikos mokslo bū
kle buržuazinėje Lietuvoje*. Pavyzdžiui, 
buržuazinės Lietuvos sostinėje — Kaune 
— tebuvo iš viso viena muzikos mokyk
la, kuri vėliau buvo pertvarkyta į' kon
servatoriją, ir privatūs muzikos kursai. 
Dabar Vilniuje, Tarybų Lietuvos sosti
nėje, yra keturios muzikos mokyklos: 

i Lietuvos Valstybinė konservatorija, de
šimtmetė muzikos mokykla, septynmetė 
muzikos mokykla ir Tallat-Kelpšos var
do muzikos mokykla. Visos šios mokyk
los turi geras patalpas. Dėsto čia aukš
tos. kvalifikacijos dėstytojai.

. 'vilniaus dešimtmetei muzikos mokyk
lai, pavyzdžiui, vadovauja prityrusi pe
dagogė — pianistė L. K ežely tė. Mokyk
loje veikia keturi skyriai: fortepijono, 
orkestrų, chorų ir choreografijos. Į šią 
mokyklą priimami muzikos gabumus tu
rį vaikai, pradedant nuo septy nerių me
tų amžiaus. Be muzikos mokslo, moki
niai šioje mokykloje išeina ir bendrąjį 
mokslą iš vidurinės mokyklos kurso. 
Dauguma šios mokyklos abiturientų to
liau mokosi Lietuvos TSR Valstybinėje 
konservatorijoje. Du pianistai, mokyk
los auklėtiniai Digrys ir Končius, sėk
mingai išlaikę egzaminus, šiuo metu mo
kosi Maskvos Valstybinėje P. I. Čaikov
skio vardo konservatorijoje.

Prie mokvklos veikia vaiku choras. 
Jam vadovauja jaunas gabus dirigentas 
A. Juozėnas, kuris Maskvoje išėjo spe- 
, ’alų vaikų chorų dirigavimo kursą. Be 

/ aoro mokykloje yra taip pat ir vaikų 
Auginis orkestras.

Choreografijos skyriuje, kuriam vado
vauja Lietuvos operos ir baleto teatro 
baletmeisteris V. Grivickas, mokosi bū
sim iej i baleto artistai. Choreografijos 
skyriaus mergaičių grupei vadovauja to 
pat teatro baleto solistė G. Sabaliauskai
tė, o lietuvių liaudies šokių atlikėjų gru
pei — stalininės premijos laureatas J. 
Lingis. Choreografijos skyriaus moki
niai pirmą kartą pasirodė su savo pro
grama Didžiosios Spalio socialistinės re
voliucijos 35-tųjų metinių šventės die
nomis.

Vilniaus vaikų muzikos mokykla įs
teigta prie Valstybinės aukštesniosios 
Tallat-Kelpšos vardo muzikos mokyklos. 
Vaikų mokykla turi fortepijono ir orkes
trų skyrius, o taip pat liaudies muzikos 
instrumentų skyrių. Į mokyklą konkur
so būdu priimami muzikai gabūs vaikai 
nuo septynerrų iki keturiolikos metų am
žiaus.

Norinčių įstoti į šią mokyklą yra la
bai daug. Antai, šiais mokslo metais 
mokyklą lanko 300 vaikų. Baigę vaikų 
muzVos mokyklą, daugelis moksleivių to
liau yiokosi aukštojoje muz. mokykloje.

JONAS ALIŠAUSKAS, 
gabus Čelistas, Šiaulių muzikines mokyklos 
studentas, Čepajevo vardo kolektyvinio ūkio 

valstiečio sūnus.

Vaikų muzikos mokyklai, lygiai kaip ir 
Vilniaus Valstybinei aukštesniajai Tal
lat-Kelpšos vardo muzikos mokyklai, va
dovauja kompozitorius A. Karosas.

Valstybinėje aukštesniojoje Tallat- 
Kelpšos .vardo muzikos mokykloje vei
kia šie skyriai: fortepijono skyrius, ku
riame rengiami pianistai — mokytojai 
vaikų muzikos mokykloms, akompania
toriai, koncertmeisteriai; vokalinis sky
rius, rengiantis artistus ansambliams ir 
chorams; orkestrų skyrius, kuris rengia 
vaikų muzikos mokyklų mokytojus ir or
kestrų artistus; dirigavimo—chorų sky
rius, rengiantis chorų ir ansamblių va
dovus, muzikos disciplinų dėstytojus 
bendrojo lavinimo mokykloms, vaikų 
chorų vadovus; liaudies instruntantų 
skyrius, rengiantis dėstytojus vaikų mu
zikos mokykloms ir liaudies ansamblių 
artistus; teorijos ir kompozicijos sky
rius, kuris rengia dėstytojus vaikų mu
zikos mokyklams.

Tallat-Kelpšos vardo muzik. mokykloje 
moksleiviai išeina taip pat bendrąjį vi
durinį mokslą. Baigę ją, daugelis jos 
auklėtinių toliau mokosi konservatorijo
je. Kiti eina į praktinį darbą. Baigęs 
šios mokyklos dirigavimo skyrių A. l(ar- 
ni liūnas dabar dirba Respublikinių liau
dies kūrybos namų direktorium. Mokyk
los auklėtiniai Kvaraciejūtė ir Černiau
skas dirba kultūros namų direktoriais.

1952 metais respublikos muzikos mo
kyklų mokytojai kelias savaites viešėjo 
Maskvoje, kur jie klausė paskaitas ir 
lankė praktikines pamokas iš įvairių 
muzikos disciplinų. Šis mokslas padėjo 
jų idėjiniam ir profesiniam akiračiui 
praplėsti.

Dar niekuomet pirmiau Lietuvos mu
zikantų šeima neaugo taip sparčiai, kaip 
dabar, tarybų valdžios sąlygomis. Šiais 
metais vien Vilniuje mokosi apie 800 
jaunuolių ir merginų, kurie ruošiasi tap
ti muzikantais.

JUOZAS GAUDRIMAS,
Vilniaus k on ser vato r i.i os 

docentas.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

DISTRICT INAUGURATES 
ORGANIZATIONAL TOUR

Th-e LMS 3rd district committee has 
been discussing for some time, and at 
great length, activity plans for the com
ing year. They have come to the follow
ing decisions:

First, that there will be no Summer 
Vacation School this year. And secondly, 
since students and “menininkai” would 
not be able to come back to the School, 
some of the ’artists and teachers will 
come to them.

A call was then dispatched to various 
people throughout the 3rd district area 
asking for cooperation in making these 
visits to the towns possible. To date nine 
cities have expressed interest in the pro
ject and are willing to make the neces
sary arrangements and meet the dates 
scheduled for the district tour.

Unfortunately the best traveling 
months, April and May, find many of 
the committee members and their tra
veling artists busy with concerts and 
operettas in their own cities, so some of 
the commitments will have to carry 
over to the summer months and early 
fall. If your letter hasn’t been answer
ed immediately it was because no imme
diate date has been set for the visit to 
your town.

However, the tour — Organizational 
Tour, as we choose to call it—will start 
off with April 18 scheduled for Eliza
beth, N. J., and April 19 for Cliffside, 
New Jersey.

The purpose of this tour, as I have 
mentioned in previous writings,* is to 
meet the Lithuanian people of as many 
towns and hamlets as we can possibly 
cover. We feel that the LMS Summer 
Vacation School achieved its purpose in so far 

as it permitted a certain number of Lith- 
Americans to get together, come to know 
each other, exchange ideas and to find 
greater interest in our Lithuanian lang-

LEON YON IK

uage, history, art and culture.
We feel that some of things learned 

at these Vacation Schools can be made 
a part of everyday activity. We found

Nauji pastatai aukštosioms 
mokykloms Tarybų Sąjungoje

vožtuvų. Jie įsteigia ten 
savo sodybą ilgam laikui.' 
Tirštai jų ten nusisėda ant' 
vožtuvų, su kraujo krešu-“ 
liais, su sankrekomis.

Neseniai tarybiniame mieste Riazanė- 
je įvyko gausus mitingas, kuris buvo 
skirtas Tarybinės Vyriausybės nutari
mu čia įsteigtojo Radijo technikos insti
tuto naujo pastato statybos pradžiai. 
Naujajam institutui bus pastatytas di
delis mokomasis korpusas, studentų ben
drabutis, kuriame tilps 1600 žmonių, ir 
gyvenamieji namai profesoriams bei dės
tytojams.

Aukštojo mokslo įstaigų tinklas TSR 
Sąjungoje metai iš metų plečiasi. Jau 
pokario metais šalyje įsteigta beveik 150 
naujų universitetų, institutų ir akade
mijų. žymiai padaugėjo ir studentų, ku
rių dabar TSR Sąjungoje yra 1442 tūks
tančiai.

■ Smarkiai tarybinė aukštoji mokykla 
bus vystoma penktojo/penkmečio metais. 
Pakanka pasakyti, kad iki 1955 metų T. 
S.R. Sąjungoje maždaug dvigubai padi
dės svarbiausių pramonės ir žemės ūkio 
šakų specialistų išleidimas.

Dabar visoje Tarybų šalyje plačiu 
mastu statomi nauji pastatai aukšto
sioms mokykloms: mokomieji korpusai, 
studentų bendrabučiai, gyvenamieji na
mai profesoriams, dėstytojams ir aptar
naujančiam personalui. Be TSRS Aukš
tojo mokslo ministerijos statybinių or
ganizacijų, aukštųjų mokyklų pastatų 
statybą dabar vykdo 80 statybinių orga
nizacijų, priklausančių kitoms šalies ži
nyboms. Daugiau kaip 70 įvairių orga
nizacijų dabar projektuoja naujus pasta
tus aukštojo mokslo įstaigoms. Vien 
aukštojo mokslo įstaigų projektavimo in
stitutas vykdo dabar daugiau kaip šim
to institutų ir universitetų užsakymus.

Tarybinė vyriausybė metai po metų 
didina išlaidas aukštosioms mokykloms 
statyti. Jei 1951 metais TSRS Aukštojo 
mokslo ministerija išleido 645 milijonus 
rublių aukštojo mokslo įstaigoms staty
ti, tai 1953 metais šiems reikalams asig
nuota jau 1059 milijonai rublių. Į šias 
sumas neįeina išlaidos statant naujus 
pastatus Maskvos Valstybiniam univer
sitetui ir aukštosioms mokykloms, pri
klausančioms kitoms ministerijoms ir 
žinyboms, kurių žinioje, iš viso paėmus, 
yra daugiau kaip pusė visų šalies aukš
tųjų mokyklų.

Daug naujų puikių pastatų aukštojo 
mokslo įstaigoms statoma Tarybų Sąjun
gos sostinėje. Netoli Maskvos Valstybi
nio universiteto naujojo pastato, miesto 
pietvakarių rajone, pradėtas statyti 
naujas mokomasis pastatas ir 2000 vietų 
studentų bendrabutis Maskvos Naftos 
institutui. Statomi nauji korpusai Mas
kvos Aviacijos institutui, Maskvos Au
tomobilių kelių institutui ir kitoms sos
tinės aukštosioms mokykloms. Baigiami 
projektuoti ir artimiausiu laiku bus pra
dėti statyti nauji mokomųjų ir gyvena
mųjų pastatų kompleksai Stalino vardo 
Kalnakasybos institutui ir Kuibyševo 
vardo Statybos inžinierių institutui.

Bendrasis šių pastatų tūris viršys mi
lijoną kubinių metrų. Jų monumentalu
mas, architektūrinis apipavidalinimas 
sudarys nuostabų ansamblį, kuris pui
kiai papuoš Maskvą iš jos pietvakarių 
pusės.

Naujos aukštosios mokyklos statomos 
atsižvelgiant į kruopščiai ištirtą moky
mo proceso technologiją, taip, kad kated
ros turėtų patogius ryšius, kad nevaržo

that participation in cultural activities 
was worth and enjoyable — and espe
cially so when indulged in with a group.

Going out to the various cities now 
there will be a group of people who will 
talk to you and actually show you how 
to go about starting some cultural acti
vity in your community. The troupe 
will not always include the same people 
but available are Rudolph Baranik, 
Harry Mitkus, Edward Skučas, Leon 
Yonik, Madelaine'Knorr, Frank Bal- 
wood, Jonas Velička, Elena Brazauskas, 
Ruth Bell and her dance group and yours 
truly.

We would like to personąlly meet all 
of you, 'and we think you will like our 
program. Our only New Jersey stops 
will be Elizabeth and Cliffside. So 
wouldn’t you try to make the show at 
either of these two cities?

ELIZABETH—April 18,* 1953, at the 
Lithuanian Citizens Club, 
408 Court St. at 8 p. m.

CLIFFSIDE—April 19, 1953, at the 
Russian Club, 324 Cliff Street; 
corner Anderson, Ave. at 4 p. m.

Darbininkų
Sveikata

J. J. Kaškia ličius, M. D.
BAKTERINIS

VIDUšIRDžIO
UŽDEGIMAS

“Subacute bacterial en
docarditis” yra pavadini
mas tam tikro labai įky
raus ir labai atsparaus vi-' 
dinių širdies plėvelių užde-" 
gimo.

Šitokį uždegimą padaro 
streptokokų rūšies parazi
tai — “streptococcus viri-* 
dis” (s. žaliasis) arba 
“streptococcus sanguinis” 
(kraujo s.). Tų visokių pa- 
razitapalaikių pasini a i š o.' 
burnoj. Kartais jie padaro 
savo rūšies gerklinę slogą 
ir tuomet persiskverbia i 
kraują, o su krauju tie ža-. 
lieji mikrobai įeina į širdies 
vidų ir nusisėda ant širdies

mai būtų išdėstyti bendrafakultctiniai ii’ 
specialieji kabinetai, auditorijos ii* labo
ratorijos, kurios aprūpinamos naujau
siais įrengimais ir mokslo priemonėmis.

Naujuosiuose mokymo pastatuose bū
tinai planuojamos patalpos aktų salėms, 
bibliotekoms, knygų saugykloms, studen
tų ir profesorių bei dėstytojų skaityk
loms, o taip pat patalpos sporto pamo
koms, dušo kambariai, rūbinės ii* kitos.

Aukštojo mokslo įstaigų statyba da
bar plačiai vykdoma 80-yje Tarybų Są
jungos miestų. Novosibirske, pa vyz
džiui, statomas ištisas pastatų komplek
sas naujai įsteigtajam Elektrotechnikos 
institutui, kurio mokomųjų korpusų tū
ris sudarys 140 tūkstančių kubinių met
rų. Statomas taip pat 1200 vietų bend
rabutis studentams ir „gyvenamasis na
mas profesoriams bei dėstytojams. Ta
me pat mieste netrukus bus perduoti ek
sploatacijon nauji mokomieji ir gyvena
mieji pastatai, pastatyti Geodezijos ir 
kartografijos inžinierių institutui, Že
mės ūkio ir Statybos inžinierių institu
tams.

Daug naujų pastatų universitetams 
statoma Erevanėje, Saratovo, Gorkyje, 
Frunzėje, Tomske ir kituose miestuose.

Puikūs rūmai statomi Charkovo Vals
tybiniam universitetui. Pastatas stato
mas vienoje geriausių miesto aikščių. 
Jo centrinė dalis turės 15 aukštu, šoni- 
niai korpusai — 10 aukštų. Bendroji vi
sų universiteto patalpų kubatūra suda
rys 305 tūkstančius kubinių metrų.

1953 metais numatoma perduoti eks
ploatacijon 460 tūkstančių kvadratinių 
metrų mokomųjų ir gyvenamųjų pasta
tų, kurių pastatymas yra numatytas 
naujojo penkmečio plane. O iš viso 
penktajame penkmetyje (1951—1955

(Tąsa 4-tam pusi.)

Čia tai ir visas blogumas. 
Per storoką sluogsnį bet 
koks priešbakterinis vais-

I tas, koks antibiotikas ne
įstengia prasimušti ir iš-

■ naikinti tų parazitų. Laikui ‘ 
i bėgant gabaliukas tų krez‘
šulių atskyla ir nuplaukia' 

i sau bet kur su krauju. Blo-‘ 
! giausia, kai toks gabaliu- 
1 kas arba ir bent keli ga-
■ baliukai užkemša kokią 
, kraujagyslę smegenyse ar- 
| ha ir širdies raumenio vi- 
1 duje.

Jei pasitaiko didesnei ar
terijai ar venai užsikimšti, 
tai geroka audinių dalis, 
nebetekusi kraujo, sugenda, 

' išsigema, degener u o j a s i . * 
Rezultatai gali būti labai 
rimti.

• : Gydytojų patyrimai paro
dė', kad ’penicilinas labai, 
labai didelėmis dozėmis po 
-truputį įveikia tuos para-': 
zitus, jei tuo pačiu tarpu 
gydytojas ligoniui išvirkš
čia ir tam tikro “haparino- 
pitkin.” Tas heparinas (iš 
kepenų išsunktas prepara
tas) po trupučiuką ištarpi-' 
na krešulius, ir tada mil
žiniškos penicilino dozesj 
stačiai į veną nuolatai var
vinamos, ganabija tuos įky
riuosius žaliuosius parazi
tus.

Procedūra nelengva. Li
gonis turi gulėt ligoninėj' 
ištisas savaites. Gydytojai 
įvaro jam į kraują kas die-\ 
na bent po keliolika milijo-' 
nu penicilino vienetų.

Tie antibiotikai atidarė 
plačius gydymo horizontus, 
pirma visai beviltingus ir 
streptomycinas, chloromyci- 
streptomycin as, chlorimyci- 
nas, aureomycinas padeda 
pergalė t daugybę bakteri
nių ligų. Aureomycinas la
bai galingas ir veiklus ir 
tablečių formoj, į burną 
imamas.

MARINA IAŠVILI,
Čaikovskio konservatorijos Maskvoje stu- 
dentė-smuikininkė, laimėjusi premiją tarp
tautiniame smuikininku konteste Pragoję. 

\_________

Princeton, W. Va. — Už
mušta 6 vaikėzai, kuomet 
vienas jų automobilis susi* 
dūrė priekis priekin su ki
tu automobiliu.

Tekio. — Jungtinės Vals^ 
tijos pasirašė draugiškumo 
ir prekybos sutarti su Ja
ponija.

Korėja. — Aptilo karo 
veiksmai fronte. Bet ame* 
rikonai iš oro plačiai bom
barduoja Šiaurinę Korėją.

3 pusl.-LaisvS (Liberty) -šeštadien., Baland.-April 11, 1953

Paryžius. — Vyriausias- 
Atlanto kraštų komandie- 
rius gen. Ridgway išlėkė* 
apžvalginėti karines Ame
rikos stovyklas šiaurinėje 
Afrikoje.



Kaip Lietuvos žmones pasitiko 
Josifo Stalino mirtį

Jau gavome Vilniaus Tiesos numerius, kuriuose pa
tiekiama davinių apie Lietuvos liaudies atsinešim^ linkui 
Stalino mirties, štai kovo 7 dienos laidoje pranešimai iš
keleto Lietuvos didmiesčių, 

štai vaizdas Lietuvos s.
“Gilus liūdesys žmonių vei

duose. Juodu krepu aprištos 
Vėliavos, Josifo Visarionovi- 
čiauis portretai, žodžiai apie 
didį skausmą, ištikusį tarybi
nę liaudį. Prie garsiakalbių
susirinkę būriai žmonių, nebe 
pirmą kartą besiklausančių 
liūdnų pranešimo žodžių.

Taip atrodo Vilnius. Kartu 
su visa šalimi vilniečiai gedi 
didžiojo Stalino, tarybinių 
žmonių vado, tėvo, mokyto
jo, artimiausio draugo. Gedu
linguose susirinkimuose Vil
niaus darbo žmonės žodžiais, 
einančiais iš širdies gelmių, 
kalba apie tai, kaip brangus 
kiekvienam, Stalinas, apie 
pasiryžimą dar labiau sutelk
ti tarybinės liaudies eiles, dar 
tvirčiau eiti Stalino nužymėtu 
keliu.

“Elfos” fabrikas. Viena iš 
daugelio Tarybų Lietuvos į- 
monių, gimusių Josifo Visa- 
rionovičiaus Stalino rūpinimo
si dėka. Iš visų gamyklos ce
chų, visais didžiulio pastato 
aukštais renkasi darbininkai, 
technikai, inžinieriai j šeštąjį 
cechą. Erdvioje salėje—šimtai 
žmonių. Ceche įsivyravusi rim
tis, susikaupimas. Susirinku
sieji žvelgia į didelį draugo 
Stalino portretą, apipintą rau
donais ir juodais kaspinais.

Į tribūną eina įvairių cechų 
darbininkai, įvairių profesijų, 
įvairaus amžiaus žmonės. Jie 
dalinasi savo giliu1 skausmu, 
kalba apie savo atsidavimą 
Lenino—Stalino partijai, Ta
rybų valdžiai.

Kalba vyniojimo cecho 
meistras L. Rėklaitis.

— Visa tarybinė liaudis gi
liai supranta, kokia skaudi, 
kokia neišpasakyta nelaimė 
yra draugo Stalino mirtis. Ge
riausias Josifo Visarionovi- 
čiaus pagerbimas, jo nemirtin
go vardo įamžinimas bus mū
sų darbai didžiosios tarybinės 
Tėvynės šlovei.

Tribūnoje — senas, praži
lusių plaukų, instrumentinio 
cecho šaltkalvis N. Timofieje- 
vas, savo šauniu darbu žino
mas visoje Lietuvoje.

—Prisimenu rūsčias 1924 
metų sausio dienas, kuomet 
netekome Vladimiro lljičiaus 
Lenino. Prie Lenino karsto

LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

LLD 136 kuopos, Harri- 
.. son-Kearny, N. J., sekreto- 

, rius V. Žilinskas pridavė 
Lietuvių Namo Bendrovei 

I ’ $35.00. Tai minimos kuopos 
auka $30.00 ir Harrisono 

" Senutės auka $5.00.
Taipgi Vincas Kazlaus

kas, Richmond Hill, N. Y., I
• pridavė $10.00. Tai dar li-
• kusi suma nuo Naujų Metų 

pares. Pasirodė, kad ši de-
• šimkė pasiliko huo tų, ku

rie prisidėjo prie V. Kaz-
• lausko stalo, bet nedalyva

vo, o savo mokesčio neatsi
ėmė. Jie tą sumą Lietuvių

** Kultūriniam Centrui paau- 
— kojo.
;;;; Širdingai ačiū už paramą. 

Daugiau tokių rėmėjų!
Norime šia proga primin- 

ti, kad šiai kultūrinei įstai- 
gai finansine parama šiuo 

jį: metu labai reikalinga. Mū- 
”” su fondas paskoloms ma- 
r.k žinti gavo įplaukų nuo 1952 | 

m. spalio 1 d. ligi 1953 me- 
££ tų kovo 31 d. $1,549.15., 

Tuo pačiu laiku paskolų 
sumažinta $1,200.00. Tai 
šiame fonde belieka $349.- 
is.

Pagal Lietuvių Namo 
X; Bendrovės šėrininkų suva

žiavimo, įvykusio 1952 m.

-ostinėje Vilniuje:
I Stalinas kvietė mus šventai 
vykdyti Lenino priesakus. Jis 
nuvedė tarybinę liaudį socia
lizmo statybos keliu, šiandien 
mes turime dar labiau susitel
kti. .Iki paskutinio atodūsio 
būsimi' ištikimi Lenino—Stali
no priesakams!

Surinkimo cecho darbinin
kas V. Kabaila pareiškė:

— Aš dabar dirbsiu už du. 
Duosiu kasdien po dvi išdirbio 
normas. Ir visas mūsų cechas 
pasižada dar geriau dirbti 
Tėvynės, taikos, komunizmo 
pastatymo labui.

N. Jevsinas, vietinio komi
teto pirmininkas, kviečia dar
bininkus mobilizuoti visas sa
vo jėgas ir kūrybinę energiją 
naujais darbo žygiais atsiliep
ti į TSKP Centro Komiteto, 
TSR Sąjungos Ministrų Tary
bos, TSR Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
kreipimąsi. Jis ragina kelti 
budrumą, būti nesutaikomais 
ir tvirtais kovoje su vidaus ir 
išores priešais, būti tokiais, 
kaip mokė Stalinas.

Apie tarybinių žmonių ryž
tingumą kalba šeštojo cecho 
viršininkas P. Ciba.

— Draugas Stalinas užgrū
dino tarybinius žmones. Di
džiausio skausmo akivaizdoje 
mes ryžtingai žvelgiame pir
myn. Mus veda didžioji Lėni- 

į no—Stalino partija, Tarybų 
[Sąjungos Komunistų partijos 
Į Centro Komitetas, mums nuš
viečia kelią nenugalimosios 
Lenino—Stalino idėjos.

Skaitomas “Elfos” kolekty- 
į vo laiškas TSKP Centro Ko- 
įmitetui, TSRS Ministrų Tary- 
Ibai ir Aukščiausios Tarybos 
i Prezidiumui. įmones darbi-Į . . . 1
j mukai, visi kaip vienas, pasi- 
ižada ligi galo būti ištikimi 
i Lenino—Stalino reikalui.

Cecho salėje vėl įsivyrauja 
!t.vla. Tyliai skirstosi žmones, 
j Radijas užlieja cechus gedu
lingos melodijos garsais.”

★
, Klaipėdos žmonių 
pasižadėjimas

“Miesto darbo žmonės su 
i giliu liūdesiu sutiko žinią apie 
TSR Sąjungos Ministrų Tary
bos Pirmininko, Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
Centro Komiteto Sekretoriaus

lapkričio pabaigoje, tarimą, 
šis paskoloms mažinti fon
das susideda iš aukų ir gar
būs narių įplaukų. Per pa
staruosius 6 mėnesius aukų 
gavome $1,049.15. Tuo pa
čiu laiku penki įsirašė į 
Garbės Narių skyrių. Tai

' pasidarė $500.00.
Bendrovės direktorių su

sirinkime, šių metų balan
džio 6 d., buvo perskaity
tas vieno šėrininko laiškas 
prašant grąžinti jam $1,500 
paskološ, nes jam šiuo me
tu tie pinigai esą labai rei
kalingi.* Bet Bendroves iž
das neišgali tokios sumos 
dabar atmokėti. Todėl nu
tarta. ieškoti paskolos, kad 
tam skolintojui atmokėti 

. minimą paskolą.
Tad labai svarbu šiuo 

metu gauti paskolų. Tie, 
kurie galite kiek paskolinti, 
prašomi tuojau atsiliepti.

Taipgi labai svarbu pa- 
į didinti Skoloms Mažinti 
Fondą . O tai galima pada
ryti aukojant ir įsirašant į 
Garbės Narių skyrių.
' Visais ši*os įstaigos reika

lais prašome rašyti: Liber
ty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill 
19, N. Y>

i LNB Valdyba

Stalino mirtį. Fabrikuose, į- 
monėse ir įstaigose įvyko ge
dulo mitingai.'

Kalba tralerių laivyno val
dybos gedulo mitinge kapito
nas Kairys.

—Su didžiu širdies skaus
mu sutiko mūsų kolektyvas 
žinią apie mylimo vado Stali
no mirtį. Mes prisiimame pa
dvigubintus įsipareigojimus. 
Aš kviečiu visas laivų Įgulas 
dar glaudžiam susitelkti apie 
Komunistų partiją, nenuilsta
mai stiprinti budrumą, didin
ti pastangas kovoje už penk
mečio plano įvykdymą.

Gedulo mitinge Celių liozės- 
popieriaus kombinate Čiuls'kis 
sako :

—Iš mūsų tarpo pasitranko 
didysis vadas ir mokytojas 
Stalinas. Šią skaudžią nelai
mę kartu su mumis pergyve
na visa pažangioji žmonija. 
Didžiojo Stalino reikalas ne
mirtingas. Mes tęsime jo pra
dėtą darbą. Stalinas amžinai 
gyvens mūsų'širdyse. Mes dar 
labiau1 mobilizuosime visas jė
gas greitesniam komunizmo 
pastatymui mūsų šalyje, mes 
įsipareigojame dirbti su dvi
guba energija.

Didžiai sujaudinti į mitingą 
renkasi “Trinyčių” fabriko 
darbininkai. Verpimo cecho 
viršininkas* Skarga, verpimo 
meistras * Stankus, darbininkė- 
stachanoVininke Galinskienė 
ir kiti kalba apie tai, kad 
fabriko kolektyvas kautu su 
partija, tarybine liaudimi ir 
visa pažangiąja žmonija di
džiai liūdi geriausio darbo 
žmonių draugo ir auklėtojo 
draugo Stalino, kad jis padvi
gubins savo energiją kovoje 
už penkmečio plano įvykdy
mą.

Te 1 egram toj c Tarybų Sąj u il
gos Komunistų partijos Cent
ro Komitetui, TSR Sąjungos 
Ministrų Tarybai ir TSR Są
jungos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumui įmones ko
lektyvas pasižadėjo nesigailė
ti jėgų vykdant didžiojo Sta
lino nubrėžtą komunizmui 
pastatyti mūsų šalyje progra
mą.

Gausūs gedulo mitingai į- 
vyko Jūrų prekybos uoste, 
jūrininkų mokykloje, miesto 
aukštosiose ir vidurinėse mo
kyklose, visose įmonėse, įstai
gose. Miesto darbo žmonės 
prisiima padidintus įsipareigo
jimus.”

Kauno žmonių pasiryžimas

“Su nepaprastai giliu1 skau
smu širdyse Kauno miesto 
darbo žmonės sutiko liūdną 
žinią apie Stalino mirtį. Įmo
nėse, įstaigose, mokyklose 
žmonės rinkosi į gedulo mi
tingus.

“Pergalės” turbinų gamyk
loje dvyliktą valandą monta
vimo ceche susirinko gamyk
los darbininkai ir inžinieriniai- 

techniniai darbuotojai. Tarp 
raudonų vėliavų, perrištų juo
dais kaspinais, didžiulis J. V. 
Stalino portretas. Prasideda 
gedulo mitingas. Vienas po 
kito susijaudinę kalba ge
riausieji gamyklos darbinin
kai, stachanovininkai, novato
riai.

Tribūnoje — gamyklos te
kintojas Grigas, Jis kalba a- 
pie didžiojo Stalino žygdar
bius, jo nuolatinį rūpinimąsi 
darbo žmonėmis.

J. Greifenbergorio vardo 
metalo apdirbimo fabriko lie
jyklos cecho meistru žobakas 
kalba apie didžius Stalino 
nuopelnus tarybinei liaudžiai, 
apie jo tėvišką rūpinimąsi lie
tuvių tauta.

Gedulo mitingas įvyko “Ne
ries” liejimo-mechaninio me
talo apdirbimo fabrike. Sta- 
chanovininkas Bereznevičius 
kalbėjo apie didžius Stalino 
darbus, apie jo genialųjį vei
kalą “Skoni,minės socializmo 
TSR Sąjungoje problemos.”

— Šiandien, kai mūsų tary
binė šalis ir viso pasaulio dar
bo žmones pergyvena skaudų 
smūgį, — kalbėjo Bereznevi
čius, — mes, darbininkai, turi
me dar labiau sustiprinti re
voliucinį budrumą.

Bereznevičius pareiškė, kad 

fabriko darbininkai, kaip ir 
visa tarybinė liaudis, Komu
nistų partijos vadovaujami, 
kovos-už naujas komunizmo 
statybos pergales.

Savo laiške Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos Cent
ro Komitetui ir Tarybinei Vy
riausybei neriečiai išreiškė sa
vo pasiryžimą dar geriau dir
bti sustiprinant mūsų Tėvynę, 
kovojant už Komunistų parti
jos XIX suvažiavimo nutarimų 
įgyvendinimą.

Profesoriai, dėstytojai ir 
studentai susirinko į gedulo 
mitingą Politechnikos institu
te. Salėje, prie Stalino portre
to, apsupto raudonomis vėlia
vomis ir juodais kaspinais, 
stovi komunistų ir komjaunuo
lių — mokslo pirmūnų garbės 
sargyba. Aidi gedulo maršai.

Politechnikos instituto di
rektorius profesorius Baršaus
kas, katedros vedėjas Vitkau
skas ir kiti ragina didžios ne
laimės akivaizdoje dar glau
džiau' susitelkti apie Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
Centro Komitetą ir Tarybinę 
Vyriausybę, dar giliau įsisa
vinti Markso—Engelso—Leni
no—Stalino mokslą, nuolat 
stiprinti revoliucinį budrumą, 
būti nepalenkiamais Stalino i- 
dėjų vykdytojais. Jie kalbėjo 
apie milžinišką Stalino vaid
menį stiprinant Tarybinę Ar
miją, šalies saugumą.

Sunkiomis didžio skausmo 
valandomis darbo žmones dar 
labiau susitelkia apie Komu
nistų partiją, pasiryžę kovoti 
už didžiojo Stalino priesakų 
įvykdymą.”

★
Šiauliuose Stalino 
mirties pasitikimas

“Miestas skendi gedule. Su 
didžiu liūdesiu, su skausmu 
širdyse sutiko šiauliečiai žinią 
apie tarybinės liaudies vado, 
žmonijos genijaus Josifo Visa- 
rionovičiaus Stalino mirtį. Per
galės aikštėje, ties visais pa
statais iškabintos juodu kas
pinu perrištos raudonos vėlia
vos. Visur vyksta gedulo mi
tingai.

Šiandien dviejų pamainų 
pasikeitimo metu įvyko dvi
račių gamyklos kolektyvo ge
dulo mitingas. Ši įmonė—po
karinio stalininio penkmečio 
kūdikis. Jos gimimas glau
džiai susijęs su Stalino vardu : 
tarybinės liaudies vadas sky
rė didelį dėmesį industrijos 
sukūrimui Tarybų Lietuvoje.

Mechaniniame ceche, kuris 
užima visą didžiulio korpo 
antrąjį aukštą, susirinko šim
tai darbininkų, inžinierinių- 
techninių darbuotojų, tarnau
tojų. žinia apie genialiojo va
do mirtį kiekvieno jų širdyje 
sukėlė didį skausmą. Visų 
veiduose spindi nepalenkia
mas pasiryžimas atvesti iki 
pergalingos pabaigos didįjį 
reikalą, kuriam visą savo gy
venimą paskyrė Josifas Visa- 
rionovičius Stalinas.

Trumpa įžangine kalba ge
dulo mitingą atidaro partinės 
organizacijos sekretorius Me- 
šuris. Jis suteikia žodį gamy
klos vyriausiajam inžinieriui 
Peršinui, kuris perskaito TS
KP CK, TSR Sąjungos Minist
rų Tarybos ir TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pranešimą.

Po to kalba susirinkimo ce
cho stachanovininkas Vincas 
Tomulis. Išreikšdamas kolek
tyvo jausmus ir mintis, jis 
kalba apie didžią darbo žmo
nių meilę savo vadui ir moky
tojui draugui Stalinui.

Vienas po kito kalba galva
ninio cecho meistras Andrius 
Neverdauskas, inžinierius 
Andriejus Lavreniukas ir kiti. 
Jie paragino gamyklos kolek
tyvą dar aukščiau pakelti so
cialistinio lenktyniavimo vė
liavą, kovojant už penktojo 
stalininio penkmečio įvykdy
mą pirma laiko, visomis jėgo
mis padėti toliau stiprinti Tė
vynės galybę.

Gedulo mitingo dalyviai 
priėmė laišką TSKP Centro 
Komitetui, TSRS Ministrų Ta
rybai, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui, kuriame 
prisiekė dar glaudžiau susi-

Iš LMS veiklos: Ansamblis
Šio mėnesio 18-tą dieną Lietuvių Me

no Sąjungos Trečios Apskrities keliau
jantysis meno ansamblis pradeda savo 
gastrolių eiklių, išvykdamas į Elizabeth, 
N. J. Ansamblis jau yra gavęs kvieti
mus iš keliolikos vietovių ir tikisi galė
siąs laiku juos priimti.

Koks yra šio ansamblio tikslas? Pir
miausia reikia pasakyti, kad jis nevyks 
duoti koncertų arba rengti kas mūsų 
tarpe vadinama parengimus. Vietoje to, 
ansamblis stengsis surengti mažesnėse 
mūsų lietuviškose kolonijose draugiškus 
meno vakarėlius. Tuose vakarėliuose 
(arba popiečiuose) publika bus tiek pat 
dalyvė, kaip atvykusieji ansamblio na
riai.

Ansamblis šiuo momentu susideda iš

MILDRED STENSLER
šių pastovių narių: solisto Leono Joniko, 
pianisto Prano B Ulevičiaus, smuikininko 
Jono Veličkos, deklamatorės Elenos Bra
zauskienės i šokių vedėjos Ruth Bell. Su 
ansambliu taipgi vyks LMS Trečios Ap
skrities sekretorė Mildred Stensler arba 
kitas komiteto narys, ir apskrities ko
miteto veiklus darbuotojas Harry Mit
kus. Gastrolėse New Jersey valstijoje 
taipgi dainuos jaunoji Madeleine Knorr.

Tai yra dabartinis ansamblio sąstatas 
arba jo “skeletas”. Pagal lankomos ko
lonijos didumą, galimybes arba reikalą, 
jis galės būti didinamas, plečiamas arba 
keičiamas, imant domėn reikalą. Nauji 
talentai galės būti kviesti į vieną ar ki
tą gastrolę, ir vietiniai (aplankomos ko
lonijos) talentai irgi visuomet kviečiami 
dalyvauti.

Arklių lenktynės Amerikoje 
ir Lietuvoje

Arklių lenktynės yra geras 
ir gražus dalykas. Jos plačiai 
mėgiamos Amerikoje. Visa 
beda čia su arklių lenktynė
mis yra tame, kad jos nebe- 
skaitomos sportu, o korupcin- 
gu biznio dalyku. Sukčiai, 
spekuliantai ir vagys kontro
liuoja lenktynių biznį ir iš- 
simelžia iš visuomenes šimtus 
milijonų dolerių kasmet.

Kas kita būtų, jeigu į ar
klių lenktynes būtų žiūrima 
grynai sportiškais sumetimais. 
Gražu būtų jas pamatyti ir 
blaivaus proto žmogui ir pa
sigerėti. tų žirgų grakštumu ir 
jų greitumu.

Teko pastebėti, kad arklių 
lenktynės vis labiau ir labiau 
įeina madon ir Lietuvoje. Bet 
ten, žinoma, į lenktynes žiū
rima kaip į grynai sporto da
lyką. Didžiuojasi tie kolūkiai, 
kurių- arkliai geriausiai pasi
rodo. Nėra ir negali būti iš to 
naudos privačiams sukčiams 
ir spekuliantams.

Vilniaus Tiesoje Skapiškio- 
tis J. Guogis dar net kritikuo
ja per menką susirūpinimą 
šia sporto sritimi. Jo pastabos 
yra įdomios ir skamba šitaip:

“Tradicinės eikliųjų arklių 
lenktynės jau daugelį metų 
vyksta Dusetose Zarasuose, 
Obeliuose, Rokiškyje, Kupiš
kyje. Šis įdomus sportas kol
ūkiečių yra labai mėgiamas. 
Tūkstantinės kolūkiečių mi
nios stebi mėgstamo liaudies 
sporto varžybas.

“Tačiau ši liaudies sporto 

telkti apie TSKP lenininį-sta- 
lininį CK ir nenukrypstamai 
žengti pirmyn pagal didžiojo 
Stalino priesakus.

Gausus gedulo mitingai ry
šium su draugo Stalino mirti
mi įvyko ir kitose miesto 
įmonėse.”

šaka vis dar vystoma lėtokai.
Šiam įdomiam, padedančiam 
vystyti arklininkystę, sportui 
neskiria dėmesio žemės ūkio 
ministerija. Lenktynių paruo
šimo ir ekspertų komisijos 
metai iš metų savo darbe susi
duria su visa eile neaiškumų, 
vien dėl to, kad iki šiol nėra 
jokių lenktynių ruošimo bei 
rezultatų įvertinimo nuostatų. 
Taisykles nusistatė patys vie
tos žemės ūkio specialistai. 
Todėl jos kiekviename rajone 
yra skirtingos, arba jų ir vi
sais nebūna.

“Praeitais metais po arklių 
lenktynių respublikinėje spau
doje buvo iškeltas teisėtas 
reikalavimas: sudaryti arklių 
lenktynių nuostatus, bet rei
kalas nepajudėjo iš vietos, že
mės ūkio ministerija ir res
publikinis kūno kultūros ir

Adlai Stevenson, buvęs demokratų kandidatas į pro- & 
zidentus, sveikinasi su Čiang Kai-šeku Formozos sos-M 

tinėje Taipeh. Stevensonas pažadėjo Čiangui AmeJ^' 
rikos paramą, kada jis užsimanys atkariauti Kiniją.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 11, 1953

Kodėl sakėme, kad rengiamuose vaka
rėliuose publika tiek pat dalyvaus, kiek 
ansamblis? Ansamblio tikslas yra. ne 
vien “perstatyti” ką nors nors pumikai 
arba jai “duoti”, bet sueiti į draibgiš- 
kesnius ryšius ir skatinti saviveiklą. 
Tam tikslui ansamblis planuoja ne vien 
duoti dainavimą tokio garsaus solisto 
kaip Leono Joniko, bet pravesti masinį 
dainavimą publikai dalyvaujant, o šokių 
vedėja Ruth Bell vadovaus lietuviškiems 
liaudies ir kitokiems šokiams, kuriuose 
publika dalyvaus. Kitaip sakant, kartu 
bus dainuojama, kartu šokama draugiš
koje atmosferoje ir atgaivinamas savi
veiklos ir ryšių tarp publikos ir artistų 
jausmas, kurio dažnai trūksta pas mus.

Ansamblių apsilankymas taipgi bus 
naudojamas organizaciniams LMS rei
kalams, nes su ansambliu vykstantis 
Trečios Apskrities Valdybos narys ar 
narė turės pasikalbėjimus su vietiniais 
meno veikėjais ir bandys LMS veiklą plė
toti.

Mažųjų kolonijų atsiliepimas į an
samblio paskelbimą buvo labai geras. 
Nors originaliai planuota lankyti tik 
mažas kolonijas (kuriose didesni vaka
rai negalimi, ir kuriose todėl yra meni
nės veiklos tuštuma), ir eilė didesnių ko
lonijų atsiuntė kvietimus. Tie ir bu^ iš
pildyti, bet ansamblis pirmoje eilėjt^U#’ 
komas mažesnėms kolonijoms.

R. B.

Nauji pastatai aukštosioms 
mokykloms 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
m.) vien aukštojo mokslo įstaigoms, 
esančioms TSRS Aukštojo mokslo minis
terijos žinioje, numatyta pastatyti 1345 
tūkstančius kvadratinių metrų naudin
go mokomųjų-laboratorinių’ pastatų plo
to ir 750 tūkstančių dvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto studentams ir profeso
riams bei dėstytojams.

Jei surinktumėte į- vieną vietą visus 
pastatus, kuriuos per naująjį penkmetį 
turi pastatyti Aukštojo mokslo ministe
rija, tai gautųsi gerai sutvarkytas mies
tas, kuriame galėtų gyventi 200,000 gy
ventojų.

sporto komitetas turėtų įtei- 
'sinti šią sporto šaką, nustatyti 
[klasifikaciją, pagal kurią bū
tų vertinami rezultatai, pa
siekti, kad geriausioms va

žiuotojams, būtų suteikiami at
skyriai, kaip tai yra eilėje ki
tų broliškų respublikų.

“Kadangi arklių lenktynės • 
įvyksta tarprajonine tvarka, 
būtina lenktynių laiką ir vie
tą suderinti, sudaryti kalen
dorių. štai vasario mėn. 8 d. 
arklių lenktynės vyko ir Zara
suose ir Kupiškyje. Dėl to 

I Kupiškyje tedalyvavo tik 9 
I lenktyniauto j ai. Laikas rengti 
į ir respublikinio masto varžy- 
. b as.

“Arklių lenktynių mėgėjai 
tikisi, kad šie klausimai bus 

> išspręsti ir kad ši liaudies 
i sporto šaka įgaus reikiamas 
I teises.”

1
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(Tąsa)
Tuoj pat sutelkdama pavydulingąjį 

dėmesį, smeigdama vyrą iš po nu
leistų blakstienų savo žvilgsnio grąž
teliu, nekrutėdama, tęsdama lygų 
miegančio^ alsavimo ritmą, ji aštriai ty
rė jį, tokį tolimą ir taip arti esantį, tą
vyrą, kuris buvo jos ir taip amžinai sve
timas, kurio šlaunis lietė josios šlaunį ir 
nuo kurio ją skyrė neperžengiamas pa
saulis... Ne, ji neklydo, jis dar ir kitų 
rūpesčių turėjo, ne tik savo idėjinius... 
Rūpesčių? Ji pamatė jį šypsantis... Jis 
galvoja apie kitą!.. Norėdama jį atsiim
ti iš šmėklos arba išbandyti savo galią, 
ji sudejavo lyg per sapną ir prįriedėjo 
prie jo. Jis šaltai išsilaisvino nuo kūno, 
kuris jį prašė išmaldos, įsitikino, kad ji 
miega, tyliai atsikėlė, apsirengė ir išėjo. 
Ji visiškai nepajudėjo... B-et vos tik du
rys užsidarė, Noemi pakilo pasikeitusiu 
veidu. Ji plakė sau krūtis abiem kumš- 
tukais, užgniauždama širdgėlos ir pyk
čio riksmą.

Nuo šios akimirkos ji ėmė medžioti, 
įtempta ir virpanti ji sekė, šniukštinėjo, 

skaudėjo nagus: ji degė geismu su
plėšyti priešininkę. O! be triukšmo, 
švelnumu... Jai subraižyti širdį!.. B-et ji 
tos širdies nesurado. Kurgi ji slapstosi? 
Ji išmaišė visą girią, karštligiškai ir 
smulkmeniškai tyrinėdama savo pažįsta
mųjų ratelį, po savo jauna dažyta šypse
na slėpdama aštrius dantis, neišleisda
ma iš akių nei mažiausių Filipo veido 
truktelėjimų patelių akivaizdoje, tyko
dama akis, rankas, kiekvienos jų balso 
pasikeitimus ir nešiodamas! širdyje 
šniukštinėjančius šunis... Bet pėdsakai 
buvo netikri. Žvėris ištrūkdavo...

Ji vis dar keistai klydo, pašalindama 
Anetą iš įtarimų akiračio. Ji ištisas sa
vaites buvo apie ją pamiršusi. Aneta 
anaiptol, nesirodė. Ji jautėsi kalta; ir 
toli gražu nesididžiuodama ji būtų jau
tusis pažeminta prieš Noemi dėl savo 
slaptos, dėl savo vogtos pergalės. Ji ven
gė pasirodyti Viliarų namuose, dingsčių 

Mfai nebūtų trūkę,’ jei Noemi būtų pareiš
kusi norą ją pamatyti. Bet Noemi visiš
kai jo nerodė; ji per daug turėjo rūpes
čių, kad dar atsimintų Anetą.

Veltui ji stengėsi įsitikinti, kad Filipo 
užgaida praeis. Jo nenuoširdumo reiš
kiniai nemažėjo, bet tik dar labiau ryš
kėjo: neatidus šaltumas žodžiams ir vei
do išraiškai netgi žmonelės akys-e, visiš
kas abejingumas, ir dar daugiau, kai 
kartais Noemi jėga norėdavo jam pri-

Noemi vaizdas Anetą sukrėtė. Nuo to 
laiko, kai ji atsidavė, ją graužė sąžinė. 
Ne todėl, kad ji būtų maniusi daranti 
klaidą mylėdama tą, kuris ją myli: jų 
meilė buvo tikra, sveika, stipri. Jai ne
reikėjo nei teisinimo, nei dangstymo. Jo
kia socialinė sutartis jai neprilygo. Ir 
aistros įkarštyje jai net mintis nekilda
vo, kad ji turi pareigų Noemi: ji buvo 
tikroji Filipo žmona, ji nepripažino an
trosios, kuri nemokėjo dalintis jo ‘dar
bais, jo kovomis, jam suteikti laimės.— 
Bet visas šis įsitikinimas nesukliudė, 
kad antroji nebūtų šios laimės atpirki
mo auka ir kad ji nepražudytų tos an
trosios laimės.. Ji save vertė galvoti, jog 
Noemi yra perdaug paviršutiniška kad 
galėtų daug kentėti ir kad ji atsikabins. 
Bet ji žinojo priešingai; visa, ką ji galė
jo padaryti, buvo pašalinti Noemi iš sa
vo minčių. Pirmomis dienomis nuosavy
bės egoizmas jai leido tai padaryti.

Po susitikimo su Noemi tai jau buvo 
nebeįmanoma. Aneta turėjo nelaimingą 
dovaną išeiti pati iš savęs ir, nepaisant 
savo jausmų, būti traukiama svetimų 
jausmų, ypač jų kančių, kurias jai at
skleisdavo žvilgsnis...

Ji grįžo namo beveik taip pat kaip 
Noemi apsėsta ją graužiančio skausmo. 
Ji negalėjo išsipirkti žodžiais, apsigink
luoti meilės' teisėmis. Noemi taip pat 
mylėjo. Ir Noemi kentėjo. Argi ken
čianti meilė mažiau turi teisių negu toji, 
kuri verčia kentėti!.. Nėra jokių teisių! 
Viena iš dviejų turi kentėti. Ji arba 
aš!..

Ji!.. Anetos aistra neleido pasirinkti...
— Bet tai nebuvo linksma...

Kad ši kančia bent nepasunkėtų! Yra 
nusikaltimas taip tęsti, kaip jie daro, 
leisdami žaizdai bręsti, nepagelbėdami 
jai, tvirta ranka išplaunant ir aprišant. 
Išsisukinėti nuo atviro prisipažinimo, 
palikti Noemi pačiai atidengti savo ne
laimę yra niekšinga ir žiauru. Nuo pat 
pirmos dienos Aneta buvo Filipui pareiš
kusi :

— Aš nenoriu slėptis.
Kaipgi ji leidosi dieną po dienos slys

ti į šią negarbingą padėtį?.. Tai vis jos 
širdies silpnybė... Ji sakydavo Filipui:

— Reikia pakalbėti.
Bet kai tik Filipas norėdavo kalbėti, 

ji jam trukdė. Ji bijojo jo brutalaus at
virumo. Ko jis nebemylėjo, tą jis atmes
davo kaip išspaustą citriną. Senieji jo 
ryšiai jį varžė. Jis sakydavo:

— Na! Baikime su tuo!

Chicago, III.
Bus meno festivalis 

I

Kovo 30 d. įvyko LMS 1-mos 
Apskrities komiteto ir meno 
vienetų susirinkimas. Nors ne 
nuo visų vienetų atstovai daly
vavo, bet išdirbtas planas 
ruošiamam Apskrities Meno 
Festivaliui.

Jau galutinai sutarta, kad 
Festivalis prasidės spalio 1 d. 
ir tęsis ligi spalio 4 d.—o gal 
ir ilgiau. Vietiniai chorai jr 
Liaudies Teatras ruošiasi 
smarkiai prie sudarymo meni
nes programos. Tadgi girdėsi
me ir matysime gal daug ko 
naujo.

Dar vis laukiame atsakymo 
iš Detroito ir Clevelando me
nininkų.

Pakvietimai dalyvauti Festi
valyje pasiųsti visoms Vidur- 
vakarių grupėms, daininin
kams, dailininkams vaidinto- 

|jams ir rankdarbių meninin
kams. Pageidautina, kad Mo
terų Klubų narės ir pavienės
moterys ruoštųsi dalyvauti 
šiame Festivalyje su rank
darbiais.

Tokis užsimojimas, kaip 4 
dienų meno festivalis, nema
žai lėštios. Dėl to iš anksto 
raginame progresyves, liau
dies meno organizacijas, mo
terų klubus ir kultūrinių drau
gijų kuopas priduoti savo 

Iskelbimus į Festivalio progra
mos knygą ir sveikinimus.

Sekantis LMS 1-mos Aps
krities ir vietinių vienetų at- 

I stovų susirinkimas įvyks ba
landžio 13 d., 8 vai. vakare, 
“Vilnies” svetainėje. Dalyvau
kite visi. J. D. Bendokaitis.

Mirė

$8,000 FONDAS LAISVEI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Pa.; J. Gegužis, Chicago, 111.; Medelis, Scranton, Pa.; 
LDS 60 kp. (per O. Krutulienę), Plymouth, Pa.; Gela- 
žauskienė, Scranton, Pa.

J. Vaivada, Rochester, N. Y., $4.
Po $3: Ona Wellus, Binghamton, N. Y.; A. Krauja- 

lis, Pawling, N. Y.
Po $2: Petraškevičius, Scrąnton, Pa.; Peter Thomp

son, Simpson, Pa.; Ch. Kerwin, B’klyn, N. Y.; P. Šlekaitis. 
Scranton, Pa.; J. Navickas, Shenandoah, Pa.; Augusti
na, Binghamton, N. Y.; B. Rauba, Cleveland, Ohio; Pe
tras Luima, Hackensack, N. J.; Paul Johns, Miami, Fla.: 
Ignas Mazietis, Morgan, Pa.; P. Paulikonis, Pittsburgh, 
Pa.; A. Akulaitienė, Lansdale, Pa.; V. Daniel, Easton, 
Pa.; F. Yurgil, Chicago, 111.

Po $1.50: Jonas Linda, Douglaston, L. L, N. Y.; S. 
R., Montello, Mass.

Po $1: Iš Scranton, Pa.: Reklaitienė, šlekaitienė ir 
Bružas.

John Kvedaras, Wilkes-Barre, Pa., 90c.
Širdingai ačiū visiems už puikias aukas. Tikimės, 

kad viršmi.nėtų aukotojų pavyzdi paseks ir daugelis kitų 
gerų dienraščio rėmėjų. Laisves Administracija

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Philadelphia, Pa.

HELP WANTED—MALE
CHIEF PORTERS

For used car lot. Must have driv
er's license. 30 to 50 years of age. 
$55 per week salary to start. Va
cation with pay. No floaters need 
apply. The man we select will be 
on a straight salary basis with no 
loss of time. Apply in person.

RONAN MOTORS 
(Used Car Lot) 

6635 Frankford Ave.
(70-72)

METAL WORKERS 
MECHANICS

1st and 2nd class, for general fab
rication of stainless steel, aluminum 
and bronze ornamental work. Day 
work only. Apply in person.

GEORGE R. HAYGOOD CO.
Torresdale E. of Frankford Ave.

(70-72)
BULLARD VERTICAL TURRET

LATHE OPERATORS &

MEN FOR GENERAL MACHINE 
SHOP WORK.

Steady work; Good working condi
tions. Apply in person.

McLAUGIILIN MACHINE WORKS 
Route 202 At Chester Valley R. R. 

Bridgeport, Pa. 
(Mention advertisement)

(71-74)

minti apie savo buvimą, — atgrisęs nuo
bodulys ir blogai slepiamas pasišlykštė
jimas, kuris vengia nelemto prisilieti
mo... Ji drebėdavo iš įtūžimo ir panie
kintos meilės!.. Ji nebegalėjo nuslėpti, 
kad blogis labai rimtas. Ji persigando. Bet vis 
reikėjo stengtis to neparodyti. Visad, vi
sad būti linksmai, pasitikinčiai savimi 

. ir juo, visados jam tiesti meškerę, — į 
kurią jis net nepažvelgdavo! Ji krimto
si... O, ta nesugaunama priešininkė, ku- 

, riai joje kilo pašėlusi neapykanta!.. Ne
galėdama jos sugriebti, ji būtų galvą 
daužiusi į sieną... Visas, ji bergždžiai vi
sas jas ištyrė, visas, išskyrus Anetą. 
Anfcta buvo paskutinioji, apie kurią ji 
pagalvojo.

Irenetą pati save išdavė.
Ji ėjo gatve, kai per dvidešimt žings

nių ji pastebėjo einančią Noemi. Noemi 
jos nematė, ji ėjo kažkur žiūrėdama, pa
lenkusi kartą, o jos gražus veidas buvo 
išblyškęs ir susenęs nuo rūpesčių, šiuo 
metu ji nebestebėjo nei savęs, nei nieko 
aplinkui; jau daugelį dienų ji buvo lyg 
monomanė, su prislėgtu įtūžimu sukanti 
tos pačios minties girnas. Anetą tai pri
trenkė. Ji būtų galėjusi praeiti pro pat 
ją jos nepastebėta arba sugrįžti. Nevik-

0 Aneta:
— Ne, ne, ne šiandien!
Ji matė tą blogį, kurį jis padarys. — 

Dieve! kaip skaudu užmušti širdį!
Filipas turėjo daugybę kitų dalykų, 

apie kuriuos reikėjo galvoti! Jo dienos 
buvo užpildytos aršia kova prieš susi
spietusias opiniją ir spaudą. Ne laikas 
buvo Anetai jį varginti savo rūpesčiais. 
Jis buvo.įsitraukęs į pavojingą karą. Jis 
buvo ėmęsis iniciatyvos sukurti gimimų 
sumažinimų lygą. Jis biaurėjosi begė
diška veidmainybe viešpataujančios bur
žuazijos, kuri, visiškai nesirūpindama 
pakelti sveikatingumą, palengvinti dir
bančiųjų klasių skurdą, domisi tik jų 
veisimusi, kad tik nestigtų mėsos fab
rikams ir patrankoms. Ji tik rūpinasi 
nesumažinti savo gerovės ir 'neapsunkin
ti gyvenimo, priveisdama per daug vai
kų! Bet ji visai nesirūpina, jei blogai 
tvarkomi gimimai įamžina liaudyje 
skurdą, ligas ir vergiškumą. Ji iš to pa
daro tautinę ir religinę pareigą. Filipas 
neabejojo dėl šėlimo, kurį jis sukels. Bet 
niekad pavojus jo nebuvo sulaikęs. Jis 
smogė tiesiai iš viršaus. Įtūžimas pra
šoko net tai, ko jis tikėjosi.

Jis įsigijo neapykantą daugumos: pir-

Stanislovas Sh i nikus, 6559 
S. Green St., mirė kovo 27 d. 
Gimęs Telšių apskr., par. Li
ko žmona Domicėlė, pagal 
tėvus Rękašaitė; du sūnūs ir 
d u k te.

Rozalija Grinius, pagal tė
vus Kundrotaitė, mirė kovo 
28 d. Gimusi Panevėžio apsk., 
Smilgių vals. Liko vyras Kazi
mieras; dvi dukterys ir bro
lis.

Vladislovą Lanauskas, 4504 
S. Wood St., mirė kovo 28 d. 
Gimęs Šiaulių apskr. ir valse. 
Liko žmona Barbora, pagal 
tėvus Karnauskaitė, ir du švo- 
geriai.

Victor Chapaitis, 2126 S. 
Harding St., mirė kovo 27 d. 
Gimęs Chicagoje. Liko moti
na Ona, pagal tėvus Guditus.

Helen Hussey, 3800 S. Eme
rald, mirė kovo 28 d. Gimus 
Chicago,]. Liko du sūnūs ir 
duktė; tėvai Baranauskai, du 
broliai ir sesuo.

Anna Bukauskas, ,3525 S. 
Washtenaw Ave., mirė kovo 
27 d. Gimusi Chicagoje. Liko 
sūnus ir motiną.

Kyla kolūkių ekonomika

PRIEKULĖ. — Ataskaiti
niai ir ataskaitiniai-rinkimi- 
niai susirinkimai žemės ūkio 
artelėse liudija apie nepaliau
namą kolūkių ekonomikos ki
limą, apie nuolatinį jų visuo
meninio turto gausėjimą.

Stalino vardo kolūkyje me
tinės piniginės pajamos suda
rė 480 tūkstančių rublių. —o 
tai 58 procentais viršija -1951 
metų pajamas. Greta gau
saus grūdinių ir techninių 
kultūrų derliaus, čia pasiek
ti puikūs rezultatai ir vystant 
v i su (> m eninę gyvu! i n i n k y stę. 
Kiekvienos šeriamos karvės 
pieningumas sudarė .2,556 lit
rus. Kolūkis pasistatė tipinę 
180 vietų kiaulide.

Visuomeninio turto gausėji
mas padarė pilnaverti ir dar
badienį. Už kiekvieną darba
dienį Stalino vardo žemės 
ūkio artelės kolūkiečiai gavo 
po 4,5 kilogramo grūdų, o 
taip pat kitų produktų ir po 4 
rublius 80 kapeikų.

Sumažinta silikatinio 
stiklo savikaina

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Statybinių medžiagų pramo
nės ministerija priėmė Radvi
liškio stiklo fabriko metinį ba
lansą. Balansas liudija apie 
pasiaukojimą stiklo gamintojų 
darbą antraisiais penktojo 
penkmečio metais.

Fabriko kolektyvas pirma 
laiko įvykdė metinę progra
mą, pagaminęs daug produk
cijos viršum plano. Dideli lai
mėjimai pasiekti ir kovoje už

Walter Waitkus, 4236 So. 
Talman Ave., mirė kovo 27 
d. Gimęs Lietuvoje, Čekiškės 
par. Liko žmona Mary, pagal 
tėvus Miklikiutė, 3 dukterys 
ir 2 sūnūs.

riai skubėdama, ji pasuko nuo šaligat
vio, pereidama skersai gatvę. Šis jude
sys, pertraukiąs nuolatinę praeivių sro- 

- vę, mašinaliai patraukė Noemi akis. Ji 
pažino Anetą, kuri norėjo jos išvengti. 
Ir sekdama ją akimis ji pamatė, kaip iš 
kitos šaligatvio pusės ji baukščiai į-ją 
žvilgterėjo ir nusigręžė. Akinantis 
spindulys sušvito... Tai ji!..

Ji sustojo uždususi, nagus suleidusi į 
djfnus, sukandusi dantis, pasišiaušusi 
luv katė, kuri pasiruošia gintis, ir nusi- 
Hfftimas atspindėjo jos akyse. Praeivio 
žvngsnis jai priminė, kad ji randasi pa
saulyje, kur meluojama, ir kad vieną 
kartą ji buvo iš jo išėjusi. Ji vėl grįžo 
į jį. Bet po dešimties žingsnių ji žiau-

miausia savo kolegų, dvasiškių, kurių 
buvo įžeista savimeilė, doktrina ir jų in
teresai, nušluotų varžovų ir netgi dauge
lio jo šalininkų, kuriems jis nepagailėjo 
tiesos, — nes jis buvo ne iš tų žmonių, 
kurie su juos giriančiais sudaro kompli
mentų turgavietę; jo ydų mažiausioji 
buvo dėkingumas: jis imdavo tai, kas 
jam priklausė, ir negrąžindavo daugiau 
kaip tai, ką jis laikė užtarnautu: jis ne 
ką tegrąžindavo! Išskyrus vienintelę 
Solanž, geradario dorybės jam bemaž ne
darydavo įspūdžio. Jokio prielankesnio 
su jais elgesio! Taigi jis galėjo tikėtis 
smarkaus puolimo ir menko gynimo. Jis 
varžė manevrus tų, kurie pasinaudoja 
idealu.

CONGRESSMAN DRIPP

Kongresmanai irgi nepasitenkinę. Vienas jų sako: 
“McCarthy užėmė visas vietas, mums mažai kas 

bepaliko veikti.”riai nusijuokė. Ji ją pagavo... (Bus daugiau)

stiklo kokybės gerinimą, už 
žaliavų medžiagų, elektros 
energijos taupymą. Fabriko 
kolektyvas 10 procentų suma
žino produkcijos savikainą, Į- 
monė davė valstybei beveik 
700 tūkstančių rublių pelno— 
beveik 4 kartus daugiau negu 
buvo numatyta gamybiniame 
plane.

Įsipareigojimai vykdomi

ŠILUTE. — Naumiesčio ma- 
šinų-traktorių stotyje nuo pat 
rudens prasidėjo sąjūdis už 
savalaikį ir gerą traktorių bei 
žemės dirbimo mašinų remon
tą.

Naumiesčio MTS mechani
zatoriai, kaip ir dera tarybi
niams patriotams, garbingai 
tesi savo pasižadėjimą. Orga
nizavę traktorių remontą 
mazginiu būdu, jau atremon
tavo beveik 80 procentų visų 
traktorių.

Mechanizatoriai kovoja ne 
Jiktai už spartų technikos pa- 
I rengimą. Jie nepamiršta ir 
.remonto kokybės, siekia kiek 
i tai leidžia galimumai, suma
žinti remonto operacijų savi
kainą. čia jie visų pirma ėmė 
taupyti atsargines dalis ir rc- 

jmontui reikalingas medžia- 
1 gas. Stotyje atsirado raciona
lizatoriai, kurie pateikė pa
siūlymus atpiginti remonto 
darbus. V. Sabatajtis.

SHEET METAL HELPERS. 2 
young men over 18 to learn sheet 
metal trade. Steady work; good 
working conditions. Opportunity for 
advancement. Apply in person, ask 
for LEE.

MAURLEE CO.. 138 Green Ave.
Woodbury, N. J.

(71-73)

MILL APPRENTICE. To work in 
Mi 11 work shop. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son, see MANNY. OTP'S LUMBER 
& MILLWORK CO., 674 Fairview 
Street, Camden, N. J.

(71-77)
AUTO MECHANICS. Experienced, 

steady work. Good working condi
tions, good pay. Apply in person. 
PEACOCK WELDING CO., 406 N. 
6th Street.

(71-77)

MECHANICS
' Experienced first class Chevrolet 

man. Best pay and working condi
tions. Apply in person.

BUDD MOTOR CO.
740 N. Broad Street, 

Woodbury, N. J.
(71-74)

HELP WANTED FEMALE
TYPIST. General office duties. 

Steady position; pleasant surround
ings. Phone Mr. Boyer, BA. 2-5500 
for interview.

(67-73)

WASHINGTON
HELP WANTED MALE

HANDYMAN needed for residen
tial construction work. Must have 
own transportation. Call for appt.

JE. 4-4663.
(71-73)

Šypsenos
Neliks ką rinkti

Pranukas: “Jonuk, ar tu 
irgi rengiesi savo tėvo pė
domis gyvenime sekti?

Jonukas: “Tai yra, se
nienomis prekiauti, kaip 
mano tėvelis daro?”

Pranukas: “Taigi, taigi.”
Jonukas: “Na jau ne. 

Net patsai mano tėvelis 
dažnai kalba, jog jo vertel- 
gystei jau nėra ateities.”

Pranukas: “Kaipgi tai 
ateities nėra?”

Jonukas: “Mano tėvelis 
sako, jog dabar augančioj i 
gentkartė mažai ką tokio 
paliks, iš ko bent tinkamų 
senienų galėtum surinkti.”

Sutaisė Kas Kitas

Baltimore, Md.
Help Wanted Female

BANK POSITIONS. Several young 
ladies to work in our bookkeeping 
and proof department, no experience 
necessary; pleasant working condi
tions. For interview call PL. 7141.

(65-72)

•••**•***•*•••**

MATTHEW A.!
BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ J
DIREKTORIUS 1

426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. <

MArket 2-5172 <
4

5 pusl.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Ba land.-April 11, 1953



Mirė F. Biedenkapp
Balandžio 7-tą, Montefiore 

ligoninėje, Bronx, mirė Fred 
Biedenkapp, vienas Amerikos
Komunistu Partijos Įkūrėju, 
organ i z uoto jas unijų, vadas 
(TAugelio streiku ir kampani
jų persekiojamiems apginti.
' Fred Biedenkapp mirė su

laukęs 76 metų amžiaus. Ir 
visą tą ilgoką ir gražų gyve
nimą, nuo ankstybos vaikys
ies, jisai pašventė darbinin
kų reikalams. Tik paskiau
siais trejais motais, po to, kai 
“stroke” jo sveikatą pavojin
gai pažeidė, jis nebepajėgė 
veikti. Apvaikščiodamas savo 
70-sius jisai dar apkeliavo 
šalį darbuodamasis partijai.

Biedenkapp buvo gimęs ir 
augęs New Jersey, vienas iš 
8 vaikų šeimoje. Dar 10 metų 
būdamas su tėvu dalindavęs 
lapelius prie audinių fabrikų 
W. Hoboken ir Union City. 
Sulaukęs 1'4-kos metų dirbo 
paslu ir kovojo už geresnes 
sąlygas darbininkams. 1898 
metais veikliai dalyvavo ma
šinistų unijoje. O 1916 jau 
Vadovavo cukernių darbinin
kų streikui New Yorke. Yra 
darbavęsis organizuoti uniją 
ir gelbėjęs audėjams jų strei
kuose Patersone, Lawrence 
ir New Bedford, Mass. Vei
kęs ir buvęs viršininku batsiu
vių unijoje. Ir veikės organi
zavime daugelio CIO unijų 
£Jew Yorke ir Naujojoje An
glijoje. Taipgi yra kalbėjęs 
gal tūkstančiuose masinių mi
tingų.

Civilinių teisių ir laisvių 
gynimo srityje dalyvavo Tai
merio aukų ir Sacco ir Van
zetti gynime, taipgi Ispanijos 
Jojalistams paremti. Veikė su 
Tarybų Sąjungos Draugų or
ganizacija ir daugeliu kitų, 
kurių tikslas buvo išsaugoti 
Amerikoje demokratiją ir tai
ką pasaulyje.

Komitetai gegužinei 
priruoštį veikia

Bendrosios darbininkų ir 
liaudies gegužines' 'komitetas 
praneša, jog susidarė visų 
miesto apskričių komitetai. 
Jie lenktyniuoja vienas su ki
tu už didžiausius būrius Ge
gužės Pirmos parade.

Apskričių komitetai leidžia 
savo lapelius, aiškinančius 
yietos ‘reikalus. Manhattan 
komitetas išleidęs 100,000 la
pelių.

Komitetas perkėlė 
savo raštinę

Piliečių Komitetas, kuris 
gynė 13 teisiamų Smith Akto 
aukų ir ruąšia apeliaciją, pra
šo pranešti visuomenės žiniai, 
kad perkėlė savo raštine ki
ton vieton. Dabar randasi 150 
Nassau St., Room 808, New 
.Yorke. Telefonas COrtland 
7-4936. R.

(rankdarbių paroda
Rengia Dienraštis Laisvė

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

MUZIKA NUO (i-tos VAI.. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

I I '

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Abu vakaru bus graži dainų ir šokių programa.
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Unijos reikalauja 
balso dėl budžeto

Now York o CIO ir AFL 
(bendrai kreipėsi i majorą 
Impel litter i, kad jis šauktų 
specialius posėdžius budže- 
tui svarstyti.

šių unijų centrų vadovybe 
: pareiškė, kad jie nėra prie- 
išingi tiems posėdžiams, kurie 
Į jau šaukiami tam tikslui. Ta- 
'čiau to nepakanka. Tuose ke
liuose posėdžiuose vos spėja 
pasisakyti Įvairių valdinių do
pa it men tų atstovai. Gi unijų I *■ ’«•
ir kitų organizacijų atstovam 
nelieka laiko.

Specialiai posėdžiai turėtų 
suteikti darbininkų atstovam 
progą pilnutinai pasisakyti.

Miestinių Įstaigų tarnauto
jai ši unijų viršenybės bendrą 
žygį pasitiko, entuziastiškai. 
Budžetas, kaip jis dabar pa
siūlytas, grasina daugelio 
Įstaigų darbininkams neteki
mu darbo, arba padidinta pa
skuba. Tūkstančiams grąsina 
negavimu tos jau senai reika
laujamos ir prižadėtos 10 va
landų savaitės. Unijų centru 
ėm imąsis bendros veiklos 
jiems teikia vilti, kad budže- 
te kai kas bus pertaisyta jų 
naudai.

i Tie trafiko tikietai!
Mrs. Lee Maggio išėjo iš 

Į trafiko teismabūčio verkda
ma tikromis ašaromis. .Jos 
bankinės padėties nežinant, 
sunku pasakyti, kaip ji sugy
vena su doleriais. Tačiau tre
jetą tūkstančiu visiems turi 
reikšmę. Teisėjas jai Įsakė už 
59 laiku neatsiteistus trafiko 
tikintus pasimokėti lygiai 

1 $2,950, arba eitį kalėjimam

Teisėjas , Murtagh Įspėjo, 
kad visi motoristai, kurie už 
savo tikietus neatsiteis pirm 
balandžio 17-tos, turės mokė
ti po $50 už kožną tikintą. 
Atsiliepusiems pirm tos dienos 
leis atsiteisti po $4 iki $15 
pabaudomis už tikintą.

Mieste dar esama apie 50,- 
600 neatsiteistų H kietų. Pa

baudos, daugumoje, esančios 
už pastatymą auto uždrausto
je vietoje.

Liberty Auditorijoje,
Balandžio 12-tą: 2 vai. pa

sitarimas dėl gegužinės; 3 vai. 
perstatymas “Geriau dainele, 
negu šposai.” Ir visą dieną 
veiks restaura n as.

Balandžio 18-tą: 7:30 va
karo bolininkiu rengiama ski- 
landžio ir kugelio vakarienė. 

| Balandžio 19-tą: 3 vai. dak
taro Petro Gustaičio prelekci- 

Ija apie sveikatą. Ar.

Pasveikinkime iš Montello
atvykusius vaidintojus!

ONA MINEIKYTĖ

Ateinanti sekmadieni (ry
toj), balandžio 12 d., atva
žiuos iš Montello, Mass., i 
Richmond Hill vaidintojų tru
pė. Po vadovybe Onos Minei- 
kytės, ši grupe suvaidins labai 
gražų muzikalioj veikalą 
‘Geriau dainelė, negu šposai/ 
Vaidinimas prasidės 3 vai. po

Dovanos rankdarbių 
parodai

Iš skelbimų matome, kad 
artinasi dienraščio Laisvės 
Rankdarbių paroda. Gorieji 
rėmėjai jau prisiuntė dovani].
I rašomo pasiskaityti.
Daiktais

Emilija Raulušaitienė, Bell
more, L. I., gražu nūmegstą 
apsiaustą (stole) ir šuniuko 
figūrą.

A. Balčiūnai Richmond Hill, 
N. Y., davė setą naujų virtu
vei puodų.

Mrs.. Mačiūta, B’klym N. V., 
pin cushion.

Mrs. K. Karpavich, B’klyn, 
N. Y., smulkių daiktelių.

Mrs. M. Truikienė, Scran
ton, Pa., 4 potholders 3 ran
kom apmegstas nosinaites ir 
dvi numegstas “doilies.”

Ona Krutulienė, ’Plymouth, 
Pa., 6 gražiai apmegstas nosi
naites.

J. ir K. Bašinskai, Jackson 
Heights, N. Y., 6 gabalus Į- 
vairiu kosmetikų.

Dorothy ii- Edward Karpa
vich, Cliffside Park, N. J., 1 
sv. kavos, 6^lėkštėms abrūsus, 
6 tubes dantims pašto ir 6 
veidui abrūsėlius.

Naujosios Anglijos Moterų 
stalui, J. Stigiene, Brockton, 
Mass., prisiuntė 10 gražiai 
pas i ū tas p r i j u ostes.

Use Bimba, Richmond Hill, 
N. Y., gražų, jos pačios nu
pieštą paveikslą.

Prasideda Meno Sąjungos
maršrutas

1 ELIZABETH ir CLIFFSIDE,
I NEW JERSEY.—

šeštadienį, balandžio 18 
LMS Trečios Apskrities orga 
nizacinio maršruto grupė vyk 
sta Į Elizabeth, N. J. Ten, Pi 
liečiu Klube, 408 Court St. 
bus pirmutinis sustojimas.

I
O sekmadieni po pi ('tų, b a 

landžio 19, aplankys, kitą 
N. J. miestą, Cliffside. Tai 
bus 4 vai., Rusti Klubo, 324 
Cliff St., kampas Anderson 
Ave.

Kaip jau paskelbta, .LMS 
Trečioji Apskritis nelaikys 
vasarinės mokyklos šiais me
tais. Tam, kad nepraleisti 
progos susieiti su* lietuviais 
menininkais ir meno mylėto
jais, apskritis praves kėliau- 

pietų. Vaidins Liberty Audi
torijoje*, Atlantic Avė. ir 
UOth St.

Veikalui žodžius parašė ir 
nekurioms dainoms sutaisė 
muziką pati vadovė O. Minei- 
kytė. Būdama gera daininin- 
kė-solistė, ji pati vaidins ir 
dainuos vadovaujamą rolę, 
šiame veikale yra apie 20 
Įvairių dainų. Taigi, bus gra
žus popietis, bus ko pasigro
žėti.

Gerbiamieji Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai, šj sekma
dieni visi ir visos Sueikim Į 
Liberty Auditoriją ir karštai 
pasveikinkim vaidintojus ir 
jų vadovę draugę Mineikytę 
už jų tokj dideli pasišventi
mą draminiam menui! Supras- 
kim, kad tik skaitlingas mūsų 
atsilankymas prirodys, kad 
mes, brooklyniečiai, Įvertinam 
jų. darbą ir norim, kad jie 
veiktų ir ateityje.

Taigi, cheerio! Pasimatysi
me. ši sekmadieni, Liberty 
A ud itori.joje.

Jonas Juška.

Pinigais
Po $5: LDS 109 k p. (per L. 

ITūseiką), Cicero, Ill.; LLD 
79 kp. (per J. Mažeiką) Chi
cago, 111.

Mrs. M. Truikis, Scranton, 
Pa., $4.

Po $2.50: Jonas Motuzą, 
Trenton, N. J.; Antanas Jak- 
stonis, Trenton, N. J.

Po $2: Mrs. V. Wasiloski, 
Phila.j Pa.; I’. Yuozakas, 
Wilkes-Barre, Pa.

Po $1: Mrs. E. Kasparienė, 
Wilkes-Barre, Pa.

Iš New Kensington, Pa. —
K. Thomas, P. Kriščiūnas, 
Ch. W. Shukis, C. Stashinsky, 
Jonas Markevičius ir Bevar
dis.

P. Balu-konis, Wilkes-Barre, 
Pa.’ 60c.

Po 50c.: A. Stiklūnas, B. 
Radzevičius ir Joseph Pe- 
chuk, Wilkes-Barre, Pa.

Charles Murauskas, Wil- 
kes-Barres, Pa., 40c.

Dėkojame visiems už gra
žias dovanas daiktais ir pini
gais.

Rankdarbių Paroda bus per 
dvi dienas, balandžio 25 ir 26 
dd. Liberty Auditorijoje,
Richmond Hill, N. Y. žiūrėki
te Į skelbimą dėl daugiau in
formacijų.

L. Administracija.

po apylinkę
jančią kultūrinę programą.

šiam maršrute dalyvaus ei
lė komiteto narių ir vasarines 
mokyklos mokytojų, taipgi 

. grupė meno mėgėjų. Numato
ma, kad Elizabethe ir Cliffsi
de dalyvaus Rudolph Baranik, 
;Harry Mitkus, Edward Sku- 
jčas, Loon Yonik, Madeline 

■ 1 Knorr, Frank Bal wood, Jonas 
Velička, Elena Brazauskienė, 
Ruth Bell ir jos grupė šokikių 
ir Mildred Stensler.

i Susitikite šią grupę meni-
1 n i n k ų d arbuotbj ų šešta d i e n Į 
i ir sekmadienį kuriamo mieste 
'juros patogiausia. Grupė už
tikrina Įdomią, kultūrinę pro
gramą. Įžanga nemokama.

Maršruto Komitetas.

UŽrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Darbininku laikraštis 
prašo skubios talkos

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker nusiskun
dė, kad atsiliepimas užsirašy
ti ir užrašinėti laikrašti lig 
šiol nebuvo pakankamas. Ir 
kad dėl to laikraščiui gręsia 
su m a žė j imas pren u m eratų,
nors dabar, vajaus metu, turė
tų padaugėti. Prašo laikraš
čio prietelius padirbėti. Pir
šo užsirašyti.

Laikraščio vajininkai sako, 
jog užrašyti laikrašti šiame 
vajuje yra lengviau, negu bu
vo tūluose praėjusiuose va
juose. šis vajus nukenčia dėl 
to, kad permažas skaičius to 
laikraščio prietelių rūpinasi 
laikraščio užrašinėj imu.

New Yorke gavimą prenu
meratų pasunkina tas, kad 
laikraštis gaunamas ant stan
dų visose miesto dalyse. Pa- 
simokėjęs dešimtuką, pasi
skaitęs pats, asmuo jaučiasi 
apsirūpinęs darbininkiška in
formacija ir atlikęs prievolę. 
Tačiau jis užmiršta ta, kad 
šimtuose miestų ir kaimų to 
laikraščio ant standų dar ne
galima gauti. O sumažėjus 
skaičiui prenumeratorių did
miesčiuose liktųsi sunku iš
laikyti paštu siuntinėjimo tei
ses. Iš to turėtų būti aišku, 
kaip svarbu kiekvienas skai
tytojas išlaikyti prenumerato- 

irium ir gauti nauju. S-as. 
i _ _________ ‘___
i

i Motery atydai
Moterų Klubo susirinkimas 

Įvyks balandžio 16-tą, 8 vai., 
Kultūros Centro knygyno

i kambaryje.
Draugės, susirinkime ’ skait

lingiausiai. Išgirskime, ką mū
sų pirmininkė pasakys iš ke- 

i lionės ir sueigos Naujojoje 
Anglijoje. Prie to dar turime 
galutinai nutarti apie Rank
darbių Parodą ir kitus pava
sario parengimus, kuriuos 
turime užsibriežusios.

T5o susirinkimo galėsime 
linksmai laiką praleisti, nes 
trys mūsų draugės minės savo 
gimtadienius, tad Kultūros 
Centro restaurane bus tam 
tikslui skanių vaišių. Būtų 
buvę keturių dd. gimtadiėnis, 
bet mūsų viena, draugė Ka
raliūnienė išvyko su savo 
draugu Į Floridą paviešėti. 
Jinai žadėjo iš ten parvežti 
mums kokį gražų daiktą.

Draugės, eidamos i susirin
kimą pakalbinkime savo 
drauges, gal ir jos norėtų Įsi
rašyti Į Moterų Klubą ir pra
leisti kultūriškai ir linksmai 
vakarą. Klubietč.

Narkotikų sužaloti 
nušovė policistą

New Yorke suimti du jauni 
vyrai. Anot policijos, jie pri
sipažinę mirtinai pašovę po
licistą Samuel Katz. Policistas 
buvo pašautas užtikus apiplė
šimą. Abu vyrukai, bedarbiai, 
buvę Įtakoje narkotikų kai 
atėjo plėšti ir atsišaudė Į no
rintį juos suimti policistą.

praneštmaT
ELIZABETH, N. J. 
Pavasarinis balius

Rengia L.D.S. Trečioji Apskritis 
bendrai su L.D.S. 33 kuopa. Įvyks 
balandžio. .11 dieną, šc.štadienj, 7:30 
vai. vakare, 408 Court St. šis ben
dras parengimas bus įvairius. Bus 
šokiai, valgymai ir kiloki įvairu
mai. Daugelis nusiskundžia, kad nė
ra nieko rengiama, tai dabar visi 
turėsite progą dalyvauti šiame ba
liuje. Visi vietiniai ir iš apylinkės 
yra kviečiami dalyvauti. Turėsite 
gerus laikus. —Rengėjai.

(67-71)

WORCESTER, MASS.
. L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 12 d., 10:30 ryte, 
29 Endicott St. \

Čia turėsim pasitarti Laisvės ir 
L.L.D. reikalais. Draugai, būkite vi
si.

, J. M. Lukas, sekr.
(70-71)

NEW YORK
MALE and FEMALE

TAILOR-MADE EMPL. AGCY 
71-15 Austin Si.. Forest Hills 
Block 6th or 71b Ave. Subs.
Sleep in ................ $50 wk.
Full time ................ $45 wk.
Day work ................ $1 hr.
Infant nurses ....... $77 wk.

BO. 8-1110—BO. 8-1111
(67-7D

HELP^WANTED MALE

WIRE WORKERS 
ATYDAI

Mes priimsime gerą mechaniką 
išdirbimui visokių rūšių dratinių dai
ktų, taipgi kaipo spot welder. Nuo
latinis darbas.

CHELSEA WIRE WORKS 
130 W. 18th St., N.Y.C.

(69-71)

PAIEŠKOJIMAS
Paicškau draugo Petro Zamuko 

(Zamukas). Kadaise gyveno Mon
tello, Mass., ir buvo vedęs Matildą 
Sipul. Taipgi paieškau Jono Sipul, 
kuris taipgi gyveno Montelloj. Jų 
pačių ar apie juos žinančių prašaus 
kreiptis šiuo antrašu:

Mr. Frank Paszkievicz, 
11841 Eggleston Av., Chicago 28,111.

(70-72)

REIKALAVIMAI
ABELNAM DARBUI

DARBININKAI

Turi suprasti ir kalbėti biskį an
gliškai ir užsiregistravę pirmom pi

lietybės popierom.
šešios Dienos. Pradžiai $1.12D j 

valandą. Po 30 dienų $1.19 į valan
dų.

RENTIME, INC.
99 — 91h Street, Brooklyn, N. V.

(68-77)

Reikalinga namų darbininkė. Kal
banti angliškai. Šeima su dviem vai
kais. Apartmentas su visais įtaisy
mais; vienas blokas nuo Great Neck 
geležinkelio. 35 minutės nuo Penn
sylvania stoties. $175-200. Skam
binkite. GR. 4-9090.

(70-71)

Reikalinga jauna moteriškė abel- 
nam namų darbui; lengvas virimas. 
Taipgi prigclbėjimui lengvai nepa
jėgiančiai moteriškei. Turi kalbėli 
angliškai. Darbas prie viduramžių 
poros; guolis vietoje; gčra mokestis. 
Kreipkitės tarp 10 ir 6 vai.

SHcepshead 3-6414.
(71-72)

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks trečiadienį, ifj 
d. balandžio, 7:30 vai. vakare, Drau
gijų Svetainėje, 4097 -Porter St.

Draugės, visos dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
ir naujų narių atsiveskite.

Sekr. N. Ą.
(71-72)

KŪDIKIO VELYKOS
Gražioje, daugelio pasitu

rinčių žmonių apgyventoje 
Parkville sekcijoje, Brookly- 
ne, pastato koridoriuje prie 
176 Seeley St., Velykų rytą 
atrastas pamestas 4 dienų 
naujagimis ^bejmiukas. JĮ nu
vežė paimsstmukų prieglau
dom

Gaudytas ir sugautas ant 
Belt Parkway, kaipo per 
greitai vairavęs, Paul A. Ro- 
ge gavęs nuo policijos juodą 
akį ir balną ant nosies. Poli
cija teisinasi, kad jis nusilei
dęs suimamas.

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays . WOODHAVEN, L. I., N. Y.

6 pusi.—Laisve (Liberty)—šestadien., Baland.-April 11, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEM ALE

OPERATORES £
Patyrusios prie mol oriškų $5.’W

suknelių. y
DORM A E DRESSES

463 7th Ave., (Gib floor), N.Y.C.
(67-71)

OPERATORES
Patyrusios ant Singer sewing ma

šinų, section darbas. Pastovus dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

MAX HEELER
260 W 39th St., N.Y.C., (5lh.floor)

(69-71)

OPERATORES
Darbas prie suknelių $8.75— $10.75 

Line. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
KATE WINTERS

501 - 7th Avė., N.Y.C. (5th floor)
Tel. PE. 6-4226

(71-73)

MERGINOS—MOTERIŠKES

Patyrusios
$1.00 I VALANDĄ

PRADŽIAI

Daug Viršlaikių 
PLASTIKU DIRBTUVE 
Linksmos Darbo Sąlygos

Šventės -- Pašalpos ■jL
PLASTIC 

MOLDED ARTS CO.
12-04 44th Ave., L. I. City 
Ind. Sub. Ely Ave. Si at ion

(71-75)

PARDAVĖJA — PATYRUSI 
(Pirmadieniais Uždara) 

Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis.
Kreipkitės:

TINA’S PASTRY SHOP 
93-11 37th Avenue 

Jackson Heights, L. I.
Tel. HA. 9-6282

(71-77)

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street .
Cor. Ilcwes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams ‘reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys1 

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

Receptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: I
9—12 ryte; 1—8 vakare 4 
Penktadieniais uždarwi»r




