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KRISLAI
600 milijonų.
Romos operoje.
Peronas ir spauda.
V. Bacevičiaus koncertas.
Kas sprendžia?

Rašo R. MIZARA

“šeši šimtai milijonų iš viso 
pasaulio vyru ir moterų pasi
rašė po peticijomis, reikalau
jant, kad Penk'os Didžiosios 
Valstybės turėtų tartis ir baig- 
tA daryti Taikos Paktą...’’
"Tokį paskelbimą padarė 

tarptautinis Komitetas taikai 
ginti.

Nežiūrint to, kad mūsų vy
riausybė šj žmonių balsą igno
ruoja ir skaito ji “komunisti
ne propaganda,” o visgi tai 
yra milžiniškos svarbos bal
sas, tai šešių šimtų, milijonų 
žmonių bąlsas, — žmonių, 
kurių daugybė gyvena šitoje 
“uždangos“ pusėje.

Churchillas, pasirodo, to 
balso neignoruoja. Jis oficia
liai parlamente pasisakė už 
didžiųjų valstybių vadovų pa

i
i
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sitarimą.
Tiesa, Churchillas kol kas 

Kinijos Liaudies Respublikos 
nejskaito j “penkias didžia- 
;ias,” bet ilgainiui ir jis turės 
Uniją , pripažinti didžiąją, 

. res ji yra. gyventojų skaičiu- 
JV—i. pati didžiausia valstybe 

ynsauly.je, — su arti 500 mili
jonų gyventojų.

—o—

Romoje sustreikavo Romos 
operos šokėjai, muzikai ir 
techniniai tarnautojai, reika
laudami pakelti jiems algas.

Taigi, vargas priverčia ir 
menininkus kovoti už didesni 
duonos kąsnį.

■, O nevvyorkiške Metropoli
tan Opera, sakoma, kitą/se- 
zoną negalės veikti, jei žmo
nės nesuaukos reikiamos pini
gų sumos.

Turtingiausioje šalyje, tu r- 
tingiausiame ir didžiausiame 
mieste negali, be visuomenės 
auku. pasilaikyti opera!

Gėda! *
—o—

Argentinos Perono valdžia 
uždraudė to krašto laikraš
čiams naudotis Associated 
Press, United Press ir Interna
tional N e w s Service agentū
rų tiekiamomis, žiniomis.

Vi<Qs šios agentūros yra 
JungAjjų Valstijų, bet jos da
ro didelį biznį ir Lotynų Ame
rikoje.

Peronas kaltina minėtas ži
nių agentūras tuo, kad jos iš
kraipo faktus apie Argentiną.

Sutinkame: žinių agentūros 
* nėra nešališkos. Jos daug ką 

’škraipo. Dėl to kai kurie 
laikraščiai nespausdina šitų 

' agentūrų pranešimų origina
liai, bet juos perrašo, perre
daguoja.

šis Perono žygis kerta smū
gį pačiai Argentinos spaudai, 
ne tik agentūroms.

—o—

Neseniai pianistas Vytautas 
Bacevičius turėjo savo koncer
tą Carnegie Hall New Yorke.

Bacevičius ten skambino ir 
savo naująją kompoziciją, 
“Trečiąją sonatą.”

York Timeso kritikas 
pažymi, jog šiame veikalo 
Bacevičius parodo mažai ori
ginalumo. — jis, girdi, imi-' 
tuoja... tūlus rusus kompozito
rius.

Koncerte buvęs vienas as
muo man sakė:

— Publikos buvo nedaug.

* ll—

Amerikos lakūnai gabena 
apsuptiems francūzams 
ginklus ir maistą
Vietnamo liaudininkai atakuoja 
francūzus, artėdami prie Hanoi

Hanoi, Indo-Kin. — Vadi
nami civiliniai Amerikos la- 

. kūnai mėto maistą ir kitus 
i reikmenis francūzams, ku
riuos Vietnamo liaudinin
kai apgulė Sinho tvirtovėje, 
už 16 mylių nuo' Hanoi, 
Vietnamo didmiesčio, Indo- 
Kinijoje. Tie lakūnai vai
ruoja milžiniškus karinio 
transporto lėktuvus, ku
riuos Amerika paskolino 
francūzams.

Prancūzų komanda griež
tai u ž g y n ė koresponden
tams kalbėtis su lakūnais.

Eisenhower kapoja lėšas 
valdiniams projektams

Washington .— Buvusioji 
Trumano valdžia skyrė 255 
milijonus dolerių didžiajam 
vanden-elektriniam Tennes
see Klonio projektui palai
kyti ir didinti per metus.

Eisenhowerio valdžia nu
mušė 63 milijonus dolerių 
nuo to projekto. Nes repu- 
blikonai smerkia tokius 
valdinius darbus, vadinda
mi juos sotcializmu bei ko
munizmu.

Tennessee Klonio projek
tas iki šiol teikė apylinkės 
gyventojams elektrą pusiau 
pigiau, negu privačios elek
tros kompanijos.

Pasmarkėjo mūšiai 
Korėjos fronte

Korėja, geg. 15.—šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai per audringas atakas 
užėmė 6 pozicijas ties Tex
as kalnu, rytiniame fronte. 
Paskui amerikonai su savo 
talkininkais kontr-atakavo 
ir atgriebė 3 pozicijas.

Vakariniame fronte tur
kai ir amerikonai atmušė 
tris smarkias liaudininkų 
atakas.

ORAS. — Apsiniaukę ii* 
vėl būsią lietaus.
__ z________________________

Lietuvių atsilankė visiškai ma
žai.

—o—
Prezidentas Eisenhoweris 

padarė labai stambių pakaitų 
mūsų krašto ginkluotųjų jėgų 
vadovybėje.

Tūli sako: nauja vadovybė 
būsianti kur kas agresyviškes- 
nė už senąją,

Mes kitaip suprantame da
lykus: prezidentas Eisenho
weris juk yra vyriausias visų 
jėgų vadovas ir .šalies prezi
dentas. Jis sprendžia užsieni
nę politiką ir nustato jai gai
res. Generolai, admirolai daro 
tai, ką . valdžia jiems įsako.

Vietnamo liaudininkai 
Įnirtingai atakuoja francū
zus ties Raudonosios Upės 
žiotimis, kur yra gausin- 
giausi ryžių derliai. Nori 
tuos derlius pasiimti.

Prancūzai buvo su džiaugs
mu paskelbę, kad Vietna
mo ir Laoso liaudininkai 
kažin kur toli pasitraukę 
nuo Luang Prabango, Laos 
provincijos sostinės. Dabar 
gi pasirodo, jog liaudinin
kai atakuoja francūzus tik 
už 25 bei 30 mylių nuo L. 
Prabango.

Izraelis prašo dar 75 
milijonų tlol. iš Amerikos,

Jeruzalė. — Izraelio val
džia prašė dar 75 milijonų 
dolerių paskolos iš Jungti
nių Valstijų. Tuo reikalu 
atsišaukė Į atvykusius 
Amerikos valstybės sekre
torių John F. Dullesą ir į 
Haroldą Stasseną, direkto
rių amerikinio fondo sve
timiems kraštams ginkluoti 
prieš komunizmą.

Sukliuvo derybos dėl 
belaisvių grąžinimo

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikos atstovas genero
las Harrison įtarė Šiauri
nės Korėjos liaudininkus, 
kad jie nori suvaryt į “pa
taisos stovyklas atsisakan
čius namo grįžti belais
vius,” liaudininkus bei ki
nus. Harrisonas reikalavo 
paleisti tokius korėjiečius 
belaisvius Pietinėn Korė- 
jon pas tautininkus, kai tik 
bus pasirašyta paliaubų su
tartis.
,Generolas Nam II, Šiauri

nės Korėjos atstovas, at
metė šį siūlymą, užreikšdą- 
mas, kad Amerika nori ati
duot budeliškiems Pietų 
Korėjos valdovams apie 
50,000 liaudiškų belaisvių.

Taip ir užstrigo derybos, 
bet nutarta ir toliau jas 
tęsti.

Bavarijon nori grįžti 
tūkstančiai žydų iš Izraelio. 
Bet Bavarijos valdžia žada 
nepriimt jų.

Korėja. — Pranešama, 
kad amerikonai atmušė Ko
rėjos liaudininkų atakas vi
duriniame fronte.

Denver, Colo; — Vėl sni
go pietinėje Colorado vals
tijos dalyje.

PASIKALBĖJIMAS SU 
STEVE NELSONU

New York, N. Y.—Ge
gužės 14 d. New Yorke lan
kėsi Steve Nelson, nuteis
tas Pittsburghe dvidešim
ties metų kalėjimu už dar
bininkiška veikla ir šian
dien teisiamas pagal Smi- 
tho Aktą. Ta proga Civili
nių Teisių Kongresas, ku
ris jo ir kitų vadų gynybos 
reikalais rūpinasi, pakvietė 
laikraščių reporterius su 
Nelsonu pasikalbėti. Proga 
buvo ir Laisvės reporteriui 
pokalbyje dalyvauti.

Į pokalbį Steve Nelson at
ėjo tiesiai iš gydytojo ka
bineto. Nauja bėda: Nel
sonas kakle turi “goiterį,” 
ir greičiausioje ateityje tu
rės eiti ant op e r a c i j o s. 
Šiaip jis atrodo stebėtinai 
gerai ir neparodo jokio dva
sinio nusiminimo.

Nelsonas pranešė, kad 
ateinantį pirmadienį prasi
dės apsigynimų liudininkų 
parodymai. Derybos veda
mos su federalinio kalėjimo 
viršininkais, kad jie * išleis
tų Benjamin Davisą palių-* 
dyti Pįttsburgho byloje už 
Nelsoną. Manoma, kad ap
sigynimo reikalavimą kalė
jimo viršininkai patenkins 
ir išleis Davisą keletui die
nų. Kaip žinoma, Ben. Da
vis yra nuteistas penkerių 
metų kalėjiman kaipo vie
nas iš Komunistų Partijos 
vadu.

Steve Nelson susirinku
siems reporteriams plačiai 
nušvietė savo patyrimus iš 
kalėjimo, kuriame jis jau 
išsėdėjo aštuonis mėnesius. 
Įdomu buvo išgirsti, kaip 
atsineša kaliniai linkui ži
nomo komunisto, patekusio 
į kalėjimą. Nelson sakė, 
kad kaliniu atsinešimas la
bai draugiškas ir simpatin
gas; jis neturėjęs su jais 
jokio nesusipratimo. Prie
šingai, kaliniai būriais ei
davę pas Nelsoną, visokių 
patarimų ieškodami.. Kad 
juos atkratyti nuo Nelsono 
ir kad išgąsdinti Nelsoną, 
kalėjimo viršininkai porą 
kartų jį buvo įmetę į urvą 
ir išlaikė nuogą ant cemen
tinių grindų tamsoje ant 
plutos duonos ir vandens 
po keletą dienų. Tiktai 
protestai iš lauko pusės su
draudė kalėjimo teroristi
nius viršininkus ir, paga
liau, privertė Nelsoną pa
leisti po kaucija.

Toliau Steve Nelson pri
minė, kad jo apeliacija 
prieš 20 metų kalėjimą ran
dasi Pennsylvanijos valsti
jos aukščiausio teismo ran
kose ir bus svarstoma tar
pe 25 ir 27 dd. šio mėnesio. 
Jo supratimu, labai reika
lingas geros valios ir susi- 
pratusių žmonių spaudimas 
ant Pennsylvanijos guber
natoriaus John S. Fine. Jis 

gali, per valstijos prokuro
rą, paveikti aukščiausį teis
mą gerojon pusėn, jeigu pą- 
norėtu.

Kiekvienas amerikietis 
turi teisę pasiųsti gub. Fine 
laišką arba telegramą, -pa- 
ragindamas jį panaikinti tą 
žvėrišką dvidešimties metų 
kalėjimo b a u s m ę prieš 
Steve Nelsoną.

Laiškus, atvirutes arba 
telegramas galima užadre- 
suoti sekamai:

Governor John S. Fine 
State Capitol 
Harrisburgh, Pa.

Galima gubernatoriui pa
rašyti sekamai:
Dear Governor Fine:

You have the power and 
authority to help reverse 
the severe 20 year prison 
sentence handed down 
against Steve Nelson under 
the “Pennsylvania Sedition 
Law.” This law has been 
opposed and condemned by 
the labor movement of 
your’state......... .  ' i * •

The 20 year jail sentence 
amounts to “cruel and un
usual p u n i s h m e n t” pro
hibited under the 1 Bill of 
Rights. I, therefore, urge 
you to use your g 0 0 d 
offices to bring about re
versal of the harsh and un
constitutional sentence 
against Steve Nelson.

Signed ........................
Reporteris

McCarthy keikia Attlee 
ir Churchilia

11 . ..II...

Washington. — Ragan- 
gaudis republikonas sena
torius Joe McCarthy keikė 
Clementa .. Attlee, buvusį 
Anglijos premjerą, Darbo 
Partijos vadovą, už tai, 
kad Attlee savo šalies sei
me sake: -— Dabar nežinia,' 
katras turi Amerikoje dau
giau galios, ar prez. Eisen
howeris ar Joe McCarthy.

McCarthy smerkė Chur
chill ir Attleee, kad jiedu 
siūlė priimt Kinijos Liau
dies Respubliką į Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bą. McCarthy rėkė, ’jog 
“Attlee nori užgerint ko
munizmą panašiai, kaip jį 
išdavikiškai užgerino Ache- 
sonas?” buvęs Trumano 
valstybės sekretorius.

McCarthy karšei a v o s i, 
kad Churchillas ir Attlee 
“bando juodrankiškai pri
verst ..Ameriką susitaikyt 
su komunistais Korėjoje, 
duodami grasinančius žen
klus, kad kitaip anglai gali 
pasitraukt iš Korėjos ♦ ka
ro.” * <

Jis grūmojo, kad Ameri
ka todėl galėtų nukirsti 
milžiniškas pinigines pa
talpas Anglijai.

Eisenhower vėl reikalauja, 
kad Sovietai įrodytų gerą 
intenciją del santaikos
Tuo tarpu atmeta angly siūlomą 
Trijų Didžiųjų konferenciją

Washington^ — Preziden
tas Eisenhoweris ketvirta
dienį vafigniaužė Anglijos 
premjero Churchillo siūly
mą greitai surengti Trijų 
Didžiųjų sueigą — Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są
jungos ir Anglijos.

(Churchillo siūlymą re
mia ir elementas Attlee, 
anglų darbiečių ~ socialistų 
vadovas, buvęs Angį i j o s 
premjeras.)

E isenh o wer i s, besi kai be
damas su korespondentais,

Gaisrai padarė 815 milijonų 
dolerių nuostolių per metus

New York. — Ap'draudos 
kompanijų susirinkimas su
rado, kad gaisrai pernai 
padarė 815 milijonų dolerių 
nuostolių visoje šalyje. 
Daugelis gaisrų buvo ty
čia užkurta.

Areštuota ir nuteista 50 
procentų daugiau padegio- 
tojų kaip 1951 metais.

Egiptėnai kiaušiniais 
bombardavo Dullesą

Beirut, Lebanas. — Kada, 
Amerikos valstybės sekre
torius John Foster Dulles 
lankėsi Kaire, Egipte, ir 
važiavo gatvėmis, tai egip- 
tėnai apmėtė jo automobilį 
supuvusiais kiauši n i a i s. 
Taikos Gynėjai paskleidė 
lapelius, smerkiančius Dul
lesą kaip karo kurstytoją.

Egipto premjeras Nagui- 
bas užgniaužė tokias ži
nias, todėl šią žinią praneša 
tiktai atvykę iš Egipto ko
respondentai .
Nepajėgia nuLslopint 
komunistų veiklos

Už demonstracijas prieš 
Dullesą buvo suimta 118 
egiptėnų kaip }tariami ko
munistai. Naguibo valdžia 
yra “uždarius” Komunistų 
partiją. Kovo mėnesį po
licija užklupo ir sunaikino 
slaptą komunistų spaustu
vę. Bet paskui komunistai 
įsteigė kitą spaustuvę ir vėl 
slaptai leidžia savo laikraš
tį Raudonąją žvaigždę.

Bomberiui sudužus, 
užmušta 9 lakūnai

•»

Sargent, Nebraska.—Už
sidegė ir nukrito didelis 
bombonešis B-29, užmušant 
9 karinius lakūnus. Kiti 3 
išliko gyvi, bet sunkiai su
žeisti.

pakartojo, kad Rusija pir
miau turi įrodyti, jog ji 
ščyrai nori santaikos. Tik 
paskui Amerika sutiktų ei
ti į taikymosi derybas su 
Sovietų Sąjunga.

Šį sykį prezidentas nesa
kė, kokių įrodymų pagei
dauja. Bet jo valstybės de- 
partmentas diena pirmiau 
pareiškė, jog Sovietų Są
junga turėtų užgirt Ame
rikos planus dėl paliaubų 
Korėjoje ir taikos sutarties 
su Austrija, jeigu Sovietai 
nori parodyt geras savo in
tencijas. />

(O balandžio 16 d. Eisen
howeris, kalbėdamas ame
rikinių redaktorių susirin
kime, reikąlavo, kad Sovie
tų Sąjunga sustabdytų ir 
Vietnamo liaudininkų kovą 
prieš francūzus, kaipo pa
tvirtinimą Sovietu nuošir
dumo.)

Dabartiniame savo pa
reiškime korespondentams 
Eisenhoweris sakė, jog:

Šiuo momentu jis nesutik
tų su Angly os p r e m j e r o 
C h u r c h i /l o ir buvusiojo 
premjero Attlee’o pasiūly
mu priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, 
kai tik būtų padarytos pa
liaubos Korėjoje.

Atmetė Attlee’o tvirtini
mą, kad Amerikoje yra to
kių biznių, kurie priešina
si taikai Korėjoje ir reika
lauja visuotino karo prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Prezidentas pabrėžė: “Aš 
dar nemačiau Jungtinėse 
Valstijose tokio žmogaus, 
kuris nenorėtų taikos.”

Dar nepavyko prezidentui 
užgerint senatorių Morse

Washington. — Prez. Ei
senhoweris pasikvietė “at
skalūną” republikoną sena
torių Wayne Morse ir už- 
fundijo jam pietus.

Papietavęs Morse sakė 
reporteriams, “turėjau ma
lonias vaišes Baltajame Rū
me, bet vis tiek nesutinku 
su daugeliu prezidento pa
siūlymų.”

Washington.—Senato lė
šų komitetas užgyrė siūly
mą ,kad per metus būtų pa
statyta 35,000 naujų gyve
namųjų patalpų su pinigine 
valdžios parama.

Korėjos liaudininkai pra- * 
neša, kad numušė dar 
Amerikos lėktuvus.
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DABAR TAI DUOS!
BRITANIJOS Darbo Partijos vadovas Clement R. 

Attlee gal nesitikėjo susilaukti to, ko susilaukė. Attlee, 
kaip žinia, kritikavo mūsų krašto politiką, kritikavo 
makartizmą ir tuos, kurie trokšta karo.

Dabar pasipylė Ąttlee adresu “pipirai” tų, kuriems 
jis “ant korno užmynė.”

Rėkia prieš jį senatorius Knowland, -dar labiau rė
kia senatorius McCarthy, reakcinių jėgų organizatorius, 
pažangiųjų žmonių aršus priešas.

Rėkia prieš Churchillą ir Attlee ir kiti.
Bet nei vienas jų negali užginčyti to-, būtent, fakto, 

kad mūsų krašte yra daug tokių, kurie, nori karo, kurie 
trokšta, kad pasauliniai nesusipratimai būtų išspręsti 
ne derybomis, o ginklu, atsuktu prieš Tarybų Sąjungą.

Šitiems žmonėms viskas galima. Jie dar vis turi 
galvoseną tų, kurie 1941 metais sakė, būk Tarybų Sąjun
gą galima nugalėti per keletą savaičių. Jie turi Hitle
rio galvoseną.

Anglai, jų tarpe ir Churchillas, jau kitaip galvoja. 
Jie mano, jie žino, kad Tarybų Sąjunga nėra ta valsty
bė, kurią būtų galima nugalėti, užkariauti. Jie žino, 
jog Tarybų Sąjunga yra galinga ir didelė, o be to, ji 
turi galingus ir didelius talkininkas, jų tarpe didžiulę 
Kiniją.

Dėl to Churchillas ir Attlee ir kiti britai bando būti 
realistais. Jie nori tartis, o ne kariauti. Jie žino: jei 
karas kiltų, jei Anglija į jį įsitrauktų, tai jai ir tektų 
nukentėti gal būt skaudžiau, negu kada nors buvo nu
kentėjusi. Anglai politikai, kaip taisyklė, visuomet buvo 
reališkesni už amerikinius politikus.

Bet mūsų krašto reakcininkai samprotauja daug 
maž taip: mes davėme Anglijai bilijonus dolerių ir ža
dame duoti daugiau, todėl ji privalo prieš mus lenktis, 
todėl ji privalo klausyti mūsų balso, o ne mes jos.

Kadangi jie taip buvo įsitikinę, tai Churchillo ir 
Attlee kalbos, sakytos parlamente, juos tiesiog supurtė. 

'Kaip tai jie galį kritikuoti mus, imdami iš mūs kišenąs 
dolerius!

Savo paskutiniame veikale, parašytame praėjusiais 
metais, J. Stalinas minėjo, jog ateis laikas, kai Anglija, 
Francūzija, Vakarų Vokietija ir Japonija liausis ver
gavusios Amerikai. Ateis laikas, kai jos panorės būti 
nepriklausomos.

Na, ir dabar tūli mūsų krašto “visko žinovai” jau 
sako: žiūrėkit, Churchillas eina tuo keliu, kurį parodė 

'Stalinas!...
Mes tuo netikime. Churchillas neina tuo keliu, 

kurį rodė Stalinas. Bet Churchillas mato, jog Washing
ton© politika yra klaidinga .todėl jis mandagiai ją pakri
tikavo, pateikdamas savo sumanymus, siūlymus.

Tačiau, jei Amerikos reakcininkai paims viršų val
džioje ir aklai puls tuos, kurie juos kritikuoja, tai tas 
gali Angliją ir Francūzija palaipsniui stumti tolyn ir to- 

įjilyn nuo Washington©.
Jau prieš tūlą laiką Anglijoje kilo nuomonė (Be- 

! van buvo vyriausias jos reiškėjas) už tai, kad Anglija 
būtų visiškai neutrali, kad ji būtų lyg ir tarpininkas 
tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos, kad ji, nepaisyda
ma Washington©, vestu plačią prekybą su Tarybų Są
junga ir liaudies demokratijomis. Mums rodosi, jog 
Anglija link to ir krypsta, nepaisydama Amerikos re
akcininkų pasipriešinimo.

GAMTOS SMŪGIAI
BEVEIK KAS METAI mūsų šalyje gamta smogia 

žiąurius smūgius. Tie smūgiai pasireiškia uraganais, 
: viesulomis, potvyniais.

Štai šiomis dienomis Teksuose viešnioje žuvo virš 
šimtas žmonių gyvybių ir už milijonus dolerių turto.

Kyla klausimas: kas yra daroma, kad nuo tų smū- 
. gių būtų galima žmones ir jų turtą apsaugoti?

Būtinai reikia ką nors daryti!Del tafthartley įstatymo
PREZIDENTAS Eisenhoweris ir daug republikonų 

senatorių bei kongresmanų sake, kad reikią, girdi, Taft- 
J Hartley įstatymą “taisyti.” “Taisyti” tą įstatymą norįs 

j ir pats senatorius Taftas.
Buvo padaryti atviri apklausinėjimai įvairių unijų 

vadovų ir kitokių žmonių. Klausta, kokio įstatymo jie 
, nori ?

Prie Tafto-Hartley įstatymo buvo pasiūlyta apie 150 
.. pataisymų. Vieni darbininkams geri, kiti žalingi.

Dabar tas įstatymas ir pasiūlymai svarstomi kon- 
& gresiniuose komitetuose. Neužilgo visa tai bus pateikta 

■ Kongresui svarstyti.
Tai koks tas “pataisytas” įstatymas bus? Yra spė-

Viena iš labiausia reakcijos 
puolamų organizacijų yra A- 
merikiniš Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti. Komitetas gavo 
iš valstybės prokuroro įsaky
mą užsiregistruoti kaipo “sve
timos valstybės agentūra”. 
Nereikia nė kalbėti, jog ši 21 
metų senumo organizacija 
niekuomet nebuvo ir nėra jo
kia svetimos valstybės agen
tūra. Ir todėl, suprantama, 
visomis legališkomis priemo
nėmis, sako jos vadai, ji ko
vos to įsako atrėmimui.

Svarbu tas, kad Amerikinį 
Komitetą Sveturgimiams Ginti 
nuoširdžiai remia ir palaiko 
labai daug intelektualų. Jų 
tarpe randasi daugelis dvasi
ninkų.

Komiteto sekretorius Abner 
Green paskelbė sąrašą inte
lektualų, kurie apsiėmė būti 
komiteto “sponseriais” (rėmė
jais) 1953 metams. Ilgas ir 
labai įdomus sąrašas. Čia mes 
jį patiekiame, kad sveturgi- 
miai lietuviai žinotų, kaip 
daug gerų ir žymių amerikie
čių rūpinasi jų teisėmis ir pa
siryžę juos užtarti. Sąrašas 
seka:

Rev. Paul J. Allured, 
Lansing, Michigan.

Hon. Elmer A. Benson, 
Appleton, Minnesota.

Dr. James A. Blaisdell, 
Claremont, California.

Mrs. Anita Block,
New York, New York.

Mr. Millen Brand, 
Weehawken, New Jersey.

Dr. Dorothy Brewster, 
New York, New York.

Rev. Frank A. Campbell, 
Del Rosa, California.

’ Rev. Raymond Calkins, 
Cambridge, Massachusetts.

Dr. A. J. Carlson, 
University of Chicago, Chica
go, Illinois.

Prof. Rudolf Carnap,
Institute for Advanced Study, 
Princeton, N. J.

Rev. Mark A. Chamberlin, 
Gresham, Oregon.

Rabbi Franklin Cohen, 
Los Angeles, California.

Prof. Philip W. L. Cox, 
Vineyard Haven, Mass.

Dr. Abraham Cronbach, 
Cincinnati, Ohio.

Dr. William Wells Denton, 
Tucson, Arizona.

Dr. Katherine Dodd, 
Little Rock, Arkansas.

Dr. W. E. B. DuBois, 
New York, New York.

Rev. Kenneth Ripley Forbes, 
Philadelphia, Pennsylvania.

Hon. Clemens J. France, 
Providence, Rhode Island.

Mr. Hugo Gellert, 
New York, New York.

Mr. John Gojack, .
UERMWA, Fort Wayne, In
diana.

Rabbi Robert E. Goldburg, 
Hamden, Connecticut.

Dr. Marcus I. Goldman, 
Alexandria, Virginia.

Rev. L. A. Gross, 
Chicago, Illinois.

Prof. Albert Guerard,
Brand eis U n i v e rsity, Wal
tham, Massachusetts.

Dr. Harry Grundfest, 
New York, New York.

Dr. Ralph H. Gundlach, 
New York, New’York.

Dr. Alice Hamilton, 
Hadlyme, Connecticut..

Mr. Dashiell Hammett, 
Katonah, New York.

Mr. Hugh Hardyman, 
La Crescenta, California.

Mr. William Harrison, 
Boston, Massachusetts.

Rev. Clarence D. ‘Herriott, 
Berkeley, California.

Dr. Preston Holder, 
Washington University, St. 
Louis, Missouri.

Rev. Prof. Fleming James, 
Senior, North Haven, Court. .

jimų, kad jis bus pasiūlytas kur kas žiauresnėje formoje 
už ligi šiol veikusįjį.

Jei CIO ir ADF unijos, jei visos unijos nepradės 
energiškiau veikti, priešintis, tai Kongresas iškeps 
Amerikos darbininkams tokį kepsnį, į kurį jie negalės 
nei pažiūrėti.

Prof. Mervin^Jules,
Smith College, Northampton, 
Massachusetts.

Prof. Erich Kahler, 
Princeton, New Jersey.

Hon. Robert W. Kenny,
Los Angeles, California.

Dr. John A. Kingsbury,
Shady, New York. ,

Dr. Paul H. Lavietes,
New Haven, Connecticut.

Miss Ray Lev,
New York, New York.

Dr. Bernard M. Loomer, 
Divinity School, University of j 
Chicago, Chicago, Ill.

Prof. Oliver S. Loud,
Yellow Springs, Ohio.

Hon. Robert Morss Lovett, j 
Chicago, Illinois.

Prof. John Maršalka,
New Haven, Connecticut. '

Prof. Curtiss MacDougall,
Evanston, Illinois.

Prof. Theodor Mauch,
Wellesley, Massachusetts.

Prof. Kirtley Mather,
Harvard University, Cam- j 
bridge, Massach usetts.

Rt. Rev. Walter Mitchell, į 
Rancho Santa Fe. California.

Hon. Stanley Moffatt,
South Gate, California.

Prof. Philip Morrison, 
Boston, Massachusetts.

Prof. Gaspare Nięotri,
New York, New York.

Rt. Rev. Edward L. Parsons,
San Francisco, California.

Willard Ransom,
Esq. Indianapolis, Indiana.

Mr. Earl Robinson,
Brooklyn, New York.

Miss Bertha Reynolds,
Stoughton,. Massachusetts.

Prof. Robert A. Rosenbaum, 1
Reed College, Portland, Ore.

Prof. Philip L. Schenk,
Ann Arbor, Michigan.

Prof. Vida D. Scudder,
i We 11 esiey, Massach usetts,

Dr. Laila Skinner,
i Chicago, Illinois. (

Prof. William T. Starr, 
'Northwestern ' University, E- 
! vanston, Illinois.

Prof. Bernhard Stern, 
■New York-. New York.

Prof. Ellen B. Talbot, 
į Spartanburg, South Carolina.

' Dr. Alva Taylor,
Nashville, Tennessee.

Judge Edward P. Totten, 
: San Clemente, California.

Dr. Willard Uphaus,
I New Haven, Connecticut.

Prof. Leroy Waterman,
! Ann Arbor, Michigan.

Prof. F. W. Wcymoth,
Los Angeles, California..

Dr. Joyce Wike,
St. Louis, Missouri.

Dr. James D. Wyker,.
Bible College, Columbia, Mis
souri.

Auto, fabrikų įrankių 
mechanikai streikuos 
gegužės 20-tą dieną
Detroit.—Penkiolika tūks

tančių mechanikų, daran
čiu instrumentus auto, fa
brikams, nusitarė streikuot 
vieną dieną gegužės 20-tą. 
Reikalauja pridėt po 28 c.- 
valandinio uždarbio. ' Pro
testuoja, kad kompanijos 
numušė uždarbį 1 centu va
landai, būk todėl, kad gy
venimo reikmenys atpigę.

New York. — Sugrįžo iš 
Šiaurinės Korėjos nelaisvės 
katalikų kunigas Wm. A. 
Booth ir 6 kiti amerikiečiai. 
Kun. Booth sako:

“Komunistai ten stovy
kloje skleidė savo propa
gandą, bet nenaudojo prie
vartos prieš mus; mes gi iš 
savo pusės argumentavo
me.”

Mrs. Shamin Ahmed su mažais vaikais. Jos sūnus 
Johnathan tiktai dvejų metų amžiaus ir, matyt, labai 
patenkintas savo gyvenimu. Bet patenkintas tik to
dėl, kad geriau nieko nežino: nors jo motiną yra 
amerikietė, bet jo tėvas yra Pakistano pilietis. Jis 
nežino arba dar nesupranta, kad mūsų valdžia pla
nuoja jį išdeportuoti iš Amerikos. Taip nustatyta 
McCarran-Walter imigracijos įstatymo. Mrs. Ahmed 
gyvena pas brolį Connecticut valstijoje. Vyras lau

kia vizos’ pribūti Į Ameriką.

Susirinkimas kolūkyje
ŠIAULIAI.—Kolūkio pir

mininkas Ignas Lavickas 
dar kartą peržvelgia pra
nešimą, kurį jis šiandien 
darys žemės ūkio artelės 
nariams. Šiaulių rajono 
“Naujo gyvenimo” kolūkio 
valdybos metinėje ataskai
toje atsispindi visi kolekty
vinio ūkio pasiekimai.

Ignas šventiškai nusitei
kęs. Šiandien jis ketvirtą 
kartą gyvenime kolūkiečių 
visuotiniam susiri n k i m u i 
daro ataskaitinį pranešimą 
apie kolūkio darbo rezulta
tus per metus.

Žmonės skubėjo į susi
rinkimą. Atėjo laukininkai, 
gyvulių augintojai, daržo-; 
vininkai, ,s t a t y b i n i n kai. 
Kolūkiečiai gyvai šnekučia
vosi, juokavo.

Atskaitinis - rinkiminis 
susirinkimas prasidėjo. Žo
dį pranešimui gavo Ignas 
Lavickas.

Tvirtu tonu pradėjo jis 
savo pasakojimą apie kolū
kio reikalus. Ji klausė šim
tai žmonių, kurie gerai pa
žinojo ir gerbė savo pirmi
ninką, buvusį kumetį.

—Penkeri metai praėjo 
nuo to laiko, kai rn.essusi-; 
bū rėme į kolūkį ir pradėjo- i 
me tvarkyti savo ūkį nau-1 
jaip, kolektyvizmo pagrin
dais, — kalbėjo* LaVickas, 
Mes seniai ■ įsitikinome di
džiuliais kolūkinio gyveni
mo pranašumais. Kiekvieni 
nauji metai atneša mums 
vis didesnių laimėjimų dar
be. Mūsų visuomeninis tur
tas sparčiai didėja, o kar
tu su tuo kyla ir valstie
čių gerovė. Mes turime 
daugiau kaip 2,200 hektarų 
žemės, kurią valstybė per
davė kolūkiui amžinai ir 
nemokamai naudotis. Per
nai mes su Šiaulių MTS pa
galba nusausinome daug 
hektarų pelkių. Kolūkio 
žeme įdirbama traktoriais 
ir kitomis žemė§ ūkio ma-. 
šinomis. Pas mus įvestos 
žalieninės sėjomainos, dir
va gausiai tręšiama. Štai 
mūsų bendrų pastangų re? 
zultatas: nepaisant nepa
lankių oro sąlygų, 1.952 me
tais iš kiekvieno pasėlių 
hektaro surinkta' vidutiniš
kai po 16-17 centnerių grū- t 
du, po 200 centnerių cukrL 
nių runkelių, po 4.5 centne
rio ilgapluoščių linų.

.suomeninė gyvulininkystė. 
Kolūkio kaimenės žymiai 
išaugo. Fermose dabar yra 
daugiau šimto galvijų, 
kiaulių, avių ir daug paukš
čiu.' rv

Kolūkiečiai labai atidžiai 
kląusė pirmininką. Kartu 
su juo jie džiaugėsi laimė
jimais, kuriuose jie matė 
savo kolek t y v i n i o darbo 
vaisius.

—Iš kiekvienos karvės,— 
tęsė I. Lavickas, — primelž
ta po .2,500 kilogramų pie
no, iš kiekvienos motininės 
kiaulės gauta do 20 parše
lių. Sėkmingai gyvulių fer
mose. darbuojasi Ona Juo- 
delienė, Pranė Ščeponavi- 
čiūtė, Marija Vosylienė. 
Mykolas Vyteinis.

Didelių laimėjimų pasie
kė ir mūsų daržovininkai. 
Šiltdaržiuose,inspektuose ir 
atviroje dirvoje jie išaugi
no tūkstančius centneriu 
kopūstų, agurkų, pomidorų, 
burokų, morkų. Vien iš 
parduotų daržovių kolūkis 
gavo 187 tūkstančius ru
blių pajamų. Mes nuėmė- 
me taip pat gražų vaisių ir 
uogų derlių. Avilyne su
rinkta nemaža medaus.

Bendros mūsų kolūkio 
piniginės pajamos sudaro 
760 tūkstančių rublių. Mū
sų valstiečiai dabar yra vis
ko pilni, gyvena pasiturin
čiai. Kiekvienas esančių 
čia žmonių 1952 metais už
dirbo daug produktų ir pi
nigų.' Paimkime, pavyz
džiui, Joną Norkevičių. Jis 
už savo, darbą gavo 4,500 
kilogramų kviečių ir rugių. 
Be to jis gavo 120 kilogra
mų cukraus, 4,500 rublių 
pinigais, daug kitų produk
tų. Daug produktų ir pi
nigų gavo kolūkiečiai Vik
toras Starodomskis, Bro
nius Batūras ir kiti. Mes 
gyvename ne tik pasiturin
čiai, bet ir kultūringai. Mū
sų kolūkyje yra klubas, 
skaitykla, biblioteka, visos 
kolūkiečių šeimos prenu
meruoja laikraščius ir žur
nalus. Dažnai kolūkiečiams 
demonstruojami filmai. 
Mūsų jaunimas sportuoja. 
Visi mūsų mokyklinio am
žiaus vaikai mokosi. Treti 
metai kolūkyje veikia agro- 
zootechnikos kursai. Juose 
mokosi daugelis laukininkų

ir gyvalininkų. ’ Netrukus 
įvyks pirmoji žemės ūkio 
meistrų laida.

Kolūkio pirmininkas kal
bėjo taip pat apie einamuoM, 
sius artelės - darbus: aphi 
pasiruošimą sėjai, apie vi* 
suomeninių gyvulių žiėmo- 
jimą ,apie statybą kolūkyje. 
Jis pranešė, kad į kolūkį 
atgabenta šimtai centnerių 
mineralinių trąšų, kad ge
rai paruošta rūšinė sėkla, 
atremontuotas žemes ūkio 
inventorius, kad su MTS 
sudaryta sutartis del trak- 
torinių darbų ir dėl gyvu
lių fermų mechanizavimo.

—Pavasario sėją, — to
liau pareiškė pirmininkas, 
•—mes atliksime aukštame 
agrotechnikos lygyje. Mū
sų kolūkis šiemet išaugins 
dar gausesnį derlių ir pa
sieks naujų didelių laimėji
mų, vystydamas visas kol
ūkinės gamybos šakas, to
liau keldamas valstiečių 
materialinę gerovę.

Prasidėjo diskusijos dėl 
pranešimo. Rūpinimosi viJ I 
suomeninio ūkio išvystyniip • 
buvo persisunkę kitų kol
ūkiečių pasisakymai. Ne
pasitenkinti tuo, kas pa
siekta! Štai svarbiausioji 
mintis, kurią išreiškė susi
rinkimo dalyviai. Kolūkie
čiai vieningai priėmė nu
tarimą dar labiau pakelti 
visuomenini žemės ūkio ar
telės ūki.

1953 metais “Naujo gy- • 
veninio” žemės ūkio arte
lės kolūkiečiai įsisavins 100 
hektarų pelkėtų žemių, su
rinks ne mažiau kaip po 
20 centnerių grūdų ir po 
300 centneriu cukriniu run-, 
kelių iš hektaro, gaus ne 
mažiau kaip milijoną ru
blių piniginių pajamų. J$ol^ 
ūkis dar plačiau išvysbs^ 
statybą, pasistatys nau.ą 
karvidę, kiaulidę, veršidę, 
grūdų sandėlį. Bus pasta
tyti taip pat pastatai vaikų 
lopšeliui, artelės valdybos 
kontorai bei kitos patalpos. 
Kolūkis išplės daržovinin- 
kystę, sodininkystę, bitinin
kyste, pagalbines įmones. 
Žymiai padidės natūralinės . 
ir piniginės kolūkiečių pa
jamos.

Pasibaigus susirinkimui, 
kolūkiečiai žiūrėjo naują 
filmą. M. Bieliauskas

Irano karalius perveda 
valdžiai savo dvarus

Teheran, Ii;an. — Irano 
karalius Tablevi pasirašė 
įsakymą, pervedant savo 
dvarus valdžiai. Pirmiau 
jis planavo savo dvarui že
mes padalinti bežemiams ir 

I mažažemiams valstiečiams.
Bet premjeras Mossade- 
ghas priešinosi padalinimui.

■ Sakė; jeigu karališkieji dva
rai būtų padalinti, tai vals
tiečiai reikalautų ir visų 
kitų dvarų žemes jiems pa
dalinti.

Pats premjeras Mossa- 
' degh yra didelis dvarinin
kas.

Pašautas lėktuvas užmušė
\

3 jūreivius karo laive
Washington.— Pratimuo

se, šaudant iš patrankų į 
tuščią automatini lėktuvą, 

i vadinamą “traną,” pašau- 
I tas lėktuvas nukrito aut 
karinio laivo Wright’o; už
mušė tris jūreivius, suž>- 

' dė keturis ir sužalojo tą 
I laivą, 14,500 tonų loktuvne- 
i šį.

Sėkmingai vystosi ir vi- 2 pusl.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 16, 1953



I

Jjrre RATŲ RA 
■■hr flknAs

R. Baraniko laiškas Suzanna Kazokyte
Gerbiamas R. Mizara!

i Paprastai menininkas nekomentnoja apie 
recenziją ar kitokį ’įvertinimą, kurį apie jo 
Kūrybą parašė kritikai. Aš tai laikau ne la- 

i Kai logišku įpročiu, nes man rodosi, kad 
a nuomonių pasikeitimo dėliai kūrėjas turėtų 
| tiek pat kalbėti į kritiką, kiek kritikas į
a kūrėją, ir ne vien per savo kūrybą, bet ir

per komentarus.
Esu jums dėkingas už mano tapybos kū

rinių parodos aprašymą ir, įvertinimą, kuris 
tilpo viename paskiausių “Laisvės” Meno- 

- Literatūros priedų. Tikėkite man, kad jūsų 
recenzija man yra žymiai vertingesnė negu 

..tos, kurias parašė kelių meno žurnalų ir 

. kelių anglų kalbos dienraščių profesiniai 
kritikai, vertingesnė, nes jūsų rašyta iš so- 

L cialistinio realizmo-, iš darbininkiško ir pa- 
& žangaus taškarcgio. Ir kaip tik todėl jau- 

^4* ^čin, kad esu skolingas jums tam tikrą aiški
nimą, geriau pasakius, pasiaiškinimą...

Realizmo ir formalizmo, lengvai supran- 
‘tamo styliaus ar Kitokio, , ir bendrai vaiz
duojamo meno rolės klausimai, nuolat dis- 
kusuojami ir aptariami taip vadinamo “va
karinio pasaulio” pažangių menininkų tar
pe. (Socialistiniuose kraštuose, laimei, jis 
bendrai kalbant išrištas.) Jūsų pastabos 
apie mano parodą kelia tuos pačius klausi
mus, ir štai kodėl jūsų recenzija pažan
giam dailininkui vertingesnė, negu forma
listiniai įvertinimai, ar spalvos gerai sude
rintos, ar kompozicija įdomi, ar piešėjas ge
rai valdo pačią tapybinę medžiagą ir 1.1.

Kiekvieno pažangaus dailininko noras ir 
užsimojimas yra žengti link realizmo. Tą 
pasakys tokie žymūs Amerikos pažangūs 
dailininkai kaip Phillip Evergood, Robert 

, Gwathmey (abu “Masses Mainstream” re
daktoriai) ir kiti. Bet tarp noro ir atsieki
me dar yra tam tikra praraja. Jūs kalbate 

< savo recenzijoje apie persilaužymą ir man 
.'V linkite to atsiekti. Bet mes esame patyrę, 

kad persilaužymų yra visokių : staigus, me
chaniškas persilaužymas link realizmo ma
žai ką atsiekia, nes nesukuria gero realiz
mo ir praranda tas formalistines ypatybes, 

• kurios pirma egzistavo. Jūs mane cituojate 
sakant, kad tai mano stylius, mokyklose iš
moktas, ir per ji bandau išreikšti tas pačias 

i pažangias idėjas. Jeigu būtų tik mokyklose 
išmoktas, tai persilaužymas būtų ne toks 
jaui sunkus dalykas.—išmokai vieną stylių, 
išmoksi ir kitą. Ir pažangus dailininkas tik
rai netingėtų tai daryti.

Bet dalykas tame, kad jeigu pažangus 
dailininkas vartoja ne visai realistinį stylių, 

I tai ne vien todėl, kad jis išmoktas, bet gi
liai pamėgtas, tapęs jo dalimi. Pradedant 
nuo Cezanne praeitame šimtmetyje iki da- 

» bar, tapyba išvystė visą eilę naujų estetinių 
sąvokų, kurios kartais yra reakcijos naudo
jamos prieš socialį realizmą, bet kurios pa- 

1 z čios savyje turi.didelę-grožio ar kitokio es
tetinio jausmo jėgą; pažangaus dailininko 

4 - : užduotis tada yra tas naujas sąvokas sude
rinti su tuoj autiniu socialiu reikšmingumu ir 

d naudingumu.
Ir čia ateina pati sunkiausia problema: 

sunrantamumas. čią klausimas labai komp- 
liljuotas. Išaugę tradicijoje, kad paveikslas 
tir© ką nors vaizduoti, mes kiekviename 
pim/Ayje ieškome kokio nors atpasakojimo. 
Bet- didelė dalis moderniškos tapybos nieko 

f nepasakoja apart to, kad savimi yra esteti
niai pasireiškimai, kaip yra gero, jautraus 
staliaus tinkamai surengtos dvi ar trys me
džio rūšys (dėl akių įspūdžio, ne būtinai 
dėl utilitarinio tikslo) ar šaltkalvio linijų 
ir masių ornamentas savo buto papuošimui. 
Tai vis dalys žmogaus kūrybos, pasakyčiau, 
liaudies kūrybos, ant audeklo spalvomis ly
giai kaip įnagiais ar įrankiais. Po to seka 
tarpkelyje tarp dekoratyvinio ir pasakojimo 
meno stovinti kūriniai, kūriniai, kur simbo

li ' lizmas vyrauja, ir 1.1. Simbolizmas gali būti 
mistiškas, asmeniškas, dekadentiškas ir re
akcijai tarnaujantis, bet simbolizmas buvo 

/ naudojamas ir pažangai sėkmingai (pav. 
įC:"’ mūsų Gropperis). ?

Bet, užsikalbėjau. Atleiskite. Prie progos 
norėčiau jums pasiųsti pasiskaitymui me
džiagą apie diskusijas, kurios dabar meno 
klausimu eina pažangioje spaudoje Prancū
zijoje., Aragonas, pripažinęs, kad padaYė 

jAlaidą atspausdindamas Picasso pieštą ne- 
Jręalistinį Stalino paveikslą, visgi nurodo, 

tuojautinis suprantamumas negali būti 
Vieninteliu mastu menui. Mes netrenkiame 
šalin dialektinio materializmo, nes jis ne
suprantamas be tam tikro prisiruošimo...

Iki kito karto. Geriausi linkėjimai Ievai.
Draugiškai
R. Baranik&s.

I.
Suzanna Kazokyte nėra eilinis asmuo. Ji 

—profesionalė, darbo inteligentė, kaip sa
koma. Bet Suzanna dar yra ir kai kas dau
giau : ji ir dainininkė.

Jau senokai Suzanna pasirodė mūsų įvai
riuose parengimuose su daina, čia ir ten ji, 
prašoma, sudainuoja keletą dainų, nieko už 
tai iš rengėjų nęimdama. Ji dainavo dažnai, 
kai tik leido laikas. Deja, ligi šiol niekur 
apie ją mūsų spaudoje nebuvo pasisakyta 
išsamiau. Ot, pagarsinama, jog dainuos 
Suzanna Kazokyte, o kai padainuoja: “Su
zanna Kazokyte gražiai padainavo keletą 
dainų”, tai -ir viskas.

Gegužės 9 dieną, Lietuvių Kultūriniame 
Centre, tačiau, Suzanna Kazokyte turėjo 
savo rečitalį, kurį suruošė Brooklyno Lietu
vių Moterų Apšvietos Klubas. Tai buvo 
tarytum jos, dainininkės, egzaminas, pasi
rodymas visumoje. Tai, beje, verčia pada
ryti keletą išsamesnių pastabu apie šį Įvyki 
ir pačią dainininkę.

Besiruošdama savo koncertui, ji porą 
kartų buvo atvykusi su mokytoja B. šali- 
naite Kultūrinių Centran praktikuotis. Pasi
naudojęs ta proga, kartą pasigaunu daini
ninkę ir pradedu ją kvosti, klausinėti. Pa
sirodo: nors Kazokytę asmeniškai pažįstu 
per metų eilę, mažai apie ją težinojau.

— Kur gimėte? — stačiokiškai statau 
klausimą. — Brooklyne, ar ne?

— Oi, ne! Gimiau Cambridge, Mass. — 
atsako.

Jos tėveliai, Antanas (jau senokai miręs) 
ir Frances Kazakevičiai, — pažangūs žmo
nės, meno mėgėjai, — visuomet troško ma
tyti savo dukreles, Suzanną ir Aldoną (pa
staroji dabar Mrs. Gray-) dalyvaujant lietu
viškose pramogose, atliekant kokias nors 
roles meno srityje.

Dar visai mažytė būdama, Suzanna, kai 
Kazakevičių šeima buvo apsigyvenusi Ne
wark, N. J., išstojo vienoje lietuvių pramo
goje su daina!

— Ta! matot, — sako Suzanna. — Iš pat 
mažens aš turėjau didelio palinkimo dai
nuoti. -

— Lietuvių tauta — dainos tauta, — sa
kau jai, — todėl nesistebiu'. '

Ir čia Suzanna1 mano kalbą pertraukia:
— Ar jūs žinote, kad aš esu gyvenusi Lie

tuvoje? i
— Lietuvoje?!
— Tikrai taip!
— Kur?
— Jurbarko mieste, paliai Nemuną.
— Kada?
— Prieš pirmąjį pasaulinį karą.
Pasirodo, Kazakevičių šeima bene 1911 

metais buvo išvykusi į Lietuvą. Pagyveno 
Jurbarke virš porą metų ir grįžo, — grįžo 
prieš pat pirmąjį pasaulinį karą. Mažytė 
Suzanna ten* lankė pradžios mokyklą, mo* 
kėši rusų kalbos, bet ją jau pamiršo. Jur
barke, sakė ji, lietuvių tuomet gyveno ne
daug. ' ?

Kai Kazakevičiai apsigyveno Brooklyne, 
Suzanna pradėjo mokytis smuiką griežti.. 
Mokėsi pas privatų profesorių. Tačiau toji 
meno šaka jos perdaug nesužavėjo.

Didžiai mėgdama muziką ir dainą, Kazo
kyte, vienok, niekad nemanė iš to “valgyti 
duoną.” Baigusi vidurinę mokyklą; ji mokė
si dabartinės savo procesijos, lankė kolegi
ją; jai mokslas sekėsi ir šiandien ji duoną 
pelno iš savo pasirinktos profesijos.

Lankydama mokyklą, ji niekad nepamir
šo muzikos ir dainos. Ji kadaise priklausė 
Aido Chorui, kai jį mokė J. Velička ir vė
liau Helen Rich, kadaise priklausė iy Stygų 
Orkestrui, — skambino mandoliną ir tebe
skambina ją ir šiandien.

Kai ji pradėjo dirbti savo profesijoje, il
gainiui Suzanna pasiryžo lavinti balsą. Pra
dėjo pas B. šalinaitę-Sukackienę. Ir ten la
vinasi jau per apie 10 metų.
• — Mokausi dainuoti dėl to, kad man pa
tinka, dėl to, kad tai man smagus laisvo 
laiko praleidimas, o ne tam, kad iš to many
čiau gyventi, — sako Suzanna.

Šiandien Kazokyte dainuoja ne tik solo, 
o ir neseniai įsikūrusioje grupėje, pavadin
toje “Melodija.”

Gegužės 9 dieną Kazokyte pateikė rink
tinei publikai apie 20 dainų solo ir penkjose 
dainose dainavo su “Melodija.” Man rodosi, 
programa buvo perilga. Nežiūrint to, daini
ninkė savo uždavinį pagirtinai gražiai atli
ko.

Kazokytės balsą galima priskaityti prie 
mezzosoprano. Tai reiškia: vidutinio aukš
tumo balsas; stovįs tarpe soprano ir kontr 
alto. Balsas nėra didelis ir jo tembras, at
spalvis, daugiau linkęs prie švelnumo negu 
prie didžiai sidabrinių, garsių operos solis
čių balsų. Suzannos balsas, sakyčiau, yra 
labiau koncertinis, kambarinis .negu ope
rinis, — apie operą ji ir nesvajoja, žodžiu: 
malonus, švelnus, skambus mezzosoprano.

Kai Suzanna pradėjo savo balsą lavinti, 
buvo tokių, kurie abejojo, ar jai pavyks ka
da nors jį tinkamame lygyje pastatyti, šian
dien net ir buvęs didžiausias skeptikas pri
pažins, kad jai pavyko tai padaryti, ką pa
tvirtino šis dainininkės rečitalis. Tai, beje, 
parodo, ką duoda pasiryžimas, meile dainai 
ir lavyba. čia, žinoma, įeina ir mokytojos 
gabumas ir pastangos.

Savo program on dainininkė sudėjo seka
mų kompozitorių kūrinių, — tūlų po vieną, 
kitų po du : Petrausko, Šimkaus, Žilevičiaus, 
Gruodžio, Banaičio, Tallat-Kelpšcs, Gudavi
čiaus, šaknaitės, Aleksio, Vaičiūno, Gounod, 
Grečianinovo, Rubinsteino, MussOrgskio^.

Ji pasirinko tokias dainas, kuriose galėtų 
pilnai save parodyti aukštose, žemose ir vi
dutinėse gaidose. Atsiminkime: retas žmo-

Kultūriniame
LMS Trečios Apskrities Buletinis

Šiaur-rytinėse valstijose mūsų meninė sa
viveikla pagyvėjo. LMS Trečiosios Apskri
ties ribose didžiam meniniam darbui yra 
su si organ i z avęs ‘ K e 1 i au j antis A nsamb lis,’ 
taipgi moterų kvartetas taip vadinama 
“Melodija” grupė ir pradėta leisti LMS Bu
letinis. /

LMS Buletinis eina kartu su Ansambliu 
kaipo informacinis leidinys, organizatorius 
ii' programinės medžiagos teikėjas. Jis bus 
leidžiamas ne periodiniai. Buletinis, atlieka 
ta pat misiją, ką atlikdavo ir pirm išlcidžia- 
mas, lietuvių kalboje. Jo ; išleidimu rūpinasi 
patys LMS Apskrities Komiteto nariai ir jis 
spausdinamas mimeografu.

i

Jo turinys įdomus ir gana gyvas. Virše
lis pieštas dailininko Ed. Skučo. Įžangoje, 
‘Our Spring’, apibudinama Buletinio tikslas. 
Taškiau seka straipsnis apie Keliaujantį 
LMS Ansamblį ’ir jo atliekamą misiją. Yra 
ir biografijos apie mūsų aktyvistus meninin
kus, kaip tai muziką Frank Balwood-Balevi- 
čių, tenorą Leon Yoniką, smuikininką Joną 
Veličką, dainininkę ir vaidintoją E. Bra
zauskienę ii- kitus. Randame informacijų ir 
apie LMS Centro skelbiamą konkursą dra
minių veikalų rašymui ir taip pat apie ame
rikinį pažangųjį menininkų judėjimą.

Taip pat mūsų jauno veikėjo, II. M., pus
lapis, pavadintas “žiūrėkime į ateitį” (Look 
to the Future). Apart informacinių rašinėlių 
randame ir pluoštą lietuviškų liaudies dai
nelių.

Aišku, kad Buletinis bus geras mūsų tal
kininkas meninei veiklai, žinoma, ateityje 
jame bus ir daugiau programinės medžia
gos. Jis galės būti talkininku dainos, dramos 
ir idėjiniam menui. Tai sveikintinas musų 
jaunųjų menininkų darbas.
Kiti užmojai Meno srityje

v į ' ’.

Iš visų pranešimų girdime, kad V/orces- 
terio Aido Choras, po ilgokos poilsio per
traukos, atsistojo vė| ant kojų ir. gerai pa
sirodė naujo mokytojo vadovybėje. O Bosto-' 
ną, kol kas, atstovauja Vyry Kvartetas. 
Bostone būtinai turi atgimti mišrus choras. 
Ten lietuvių kolonija gana didelė, |adgi ir 
chorui ’dirva gana plati.

Kalbant apie New York ir New Jersey 
čia matome menininkų pakilimą. Pavasario 
pradžioje Aido Choras suvaidino komišką 
M. Petrausko operetę “Adomas ir Ieva”. Gi 
Sietyno Chorą,s, vadovybėje gabios chorve
dės Mildred Stensler, ruošiasi išstoti su ope
rete “Cukrinis Kareivis”, šis vaidinimas 
įvyks dviejose vietose, Newarke ir Rich
mond Hill, N. Y.

Hartfordo Laisvės Choras taipgi pasirodė 
su pavasariniu koncertu. Montellos ir Wor
cester je ruošiami meniniai pasirodymai, 
koncertai. Ten vyksta talkon muzikos ir dai
nos artistai iš LMS Trečios Apskrities apy- 

gus turi tokį natūralų balsą, kuriuo galėtų 
dainuoti lygiai gerai aukštosiose ir žemo
siose gaidose, — aukštai ir žemai. Tik be-, 
galinis, atydus, ryžtingas lavinimasis daini
ninko balsą išlygina. Dainininkė teikė klau
sytojui malonumo lygiai visur. O tai reiš
kia: ji pasiekė daug!

Kazokyte pajėgia į dainą įsijausti, — ki
tas nuopelnas.

ViTos dainos, išskiriant paskutiniąją, ku
rią dainininkė sudainavo angliškai tiems, 
kurie lietuvių kalbos nesuprato, — tokių 
publikoje buvo, — atliktos lietuvių kalboje. 
Kai kur, priminčiau, truputėlį šlubavo dik
cija, bet nedaug.
- Taigi Suzanna šituo koncertu gražiai ap
vainikavo ilgų metų savo darbą, kurio ji ne
žada nutraukti, — smagu! Publika ją šiltai, 
pagarbiai, su meile įvertino. Dainininkė ga
vo nemaža dovanų — gėlėmis'ir kitkuo. Ji 
to pilnai užsitarnavo.

Nedaug yra tokių, kaip Kazokyte, kurie 
lavintųsi muzikoje, dainoje, ne tam, kad 
būti profesionaliais dainininkais, o tam, kad 
patenkinti save ir, jei laikas leidžia, padai- 
nuoti-patarnauti mūsų visuomenei, priside
dant prie lietuviškos dainos .puoselėjimo.

Japonijoje atkuriami 
monopolis i

ŠANCHAJUS.—Kaip ma- 
tyti iš Japonijos radijo pra
nešimo, Japonijoje, vyksta 
intensyvus kapitalo kon
centravimo procesas, kuris 
lydi atkūrimą senų ir stei
gimą naujų monopolistinių 
susivienijimų. Balandžio Į6 
d. agentūra Kiodo Cusin 
pranešė, kad Japonijoje 
įsteigtas monopolistinis 
eksporto susivienijimas — 
Japonijos metalurgijos ek
sporto asociacija, apimanti 
27 metalurgijos bendroves 
ir 41 prekybos firmą. Agen
tūros pranešimu, pramoni
ninkai, priklausantieji nau
jai įsteigtai aso c i a c i j a i, 
kontroliuoja Japonijoje 93 
procentus eksportui skirtųIII.

Koncerto programoje, beje, dalyvavo ga
bi kitatautė smuikininkė, Helene Mackay, 
meistriškai atlikusi “Sonata No. 1” (Han
del) ir “Sonatina. G. minoj; Opus 137—3” 
(Schubert). Po koncerto teko kalbėtis su 
smuikininke, kuri išsitarė:

—' Nesitikėjau, kad jūsų publika taip 
šiltai įvertins mano atliktus numerius; jie 
yra gana sunkūs, painūs.

Tai gražus komplimentas mūsų ' publikai.
“Melodija,” kurion, kaip sakyta, įeina ir 

Suzanna Kazokyte, sudainavo penkias dai-' 
nas apie motiną: Petrausko, Pociaus, Ba
nio, Žilevičiaus ir Artemovskio. Žilevičiaus 
“Močiute, širdele,” ypatingai paliko klau
sytojuose gilų įspūdį.

Dainininkei ir “Melodijai” pianu akom
panavo pati mokytoja B. Šalinaitė-Sukackie
nė.

Pirmininkavo K. Petrikienė. R. M.
-------------A-----------------------------------------------  

mūsų gyvenime !
\

linkės kaip tai Yonikas, Kazokyte, Balevi- 
čius n* Aido Choro šokėjų grupė, kuriai va
dovauja Ruth Bell.

Mus pasiekė smagi žinia iš rytinių valst.,' 
kad ten sukruto veikti menininke Bronė Ša- 
Jinaitė-Sukaskienė kuri pasiryžusi vadovau
ti meninėje srityje. šalinaitė-Sukaskienė yra 

\ aukšto lygio menininkė-muzike ir gabi mo- i 
kytoja.

Tikimės, kad LMS Antroji Apskritis imsis . 
gyviau prie meninio darbo po praėjusio sek- i 
mingo koncerto. Mass, valstijoje yra i 
pakankamai meno jėgų, ir ten yra vjetos |

ketaus ir plieninių medžia
gų gamybos, o susivieniju
sios prekybines firmos—88 
procentus Japonijos meta
lurgijos įmonių produkci
jos eksporto. ,

Tos pat agentūros prane
šimu, balandžio 9 d. Japo
nijoje buvo paskelbta, kad 
devynios stambios mašinų 
gamybos firmos įsteigė kitą 
bendrove, siekdamos nusta- v 7 
tyti kontrolę staklių, maši
nų ir kitų įrengimų, ku
riuos gamina šios firmos, 
eksportui. Apie naujosios 
monopolistinės organizaci
jos veiklos mastą liudija 
kad ir tas faktas, kad joje 
dalyvauja stambiausios Ja
ponijos bendrovės “Cbitaci” 
ir “Isikavadzima.” Naujo
ji jungtinė bendrovė, kaip 
nurodo Kiodo Cusin, kon
troliuos taip pat tiekiamų 
pagal Amerikos karinius 
užsakymus ir “nacionalinio 
saugumo korpo” užsaky
mus įrengimų kokybę, t. y., 
kitaip tariant, kontroliuos 
žymią Japonijos karinės 
pramonėm produkcijos dalį.

Kaip aiškėja iš kitų pra-
didesnei meninei veiklai. Po to kada Aido 

Choras vėl atgimė, reikėtų galvoti, kuri ko
lonija išstos su nauja ar atgaivinta meninės 
saviveiklos grupe.

Pastaruoju laiku, kaip rodos, tai tik Phi- 
ladelphijoje Lyros Choras nutilo. Ten dide
le kolonija ir mes tikimės, kad šis Lyros 
Choras dar suskambės ne kartą.

Kiek silpniau stovi rytinėse valst. draminė 
veikla. Nei Liaudies Teatras, nei h art f or d ie
čiai nieko didesnio praėjusiame sezone ne
davė. Atsiminkime, kad vaidyba yra mūsų 
meninėje veikloje antroje nuo .muzikos ir 
dainų vietoje.
Konkursas naujų veikalų rašymui

Kuomet LMS Centras paskelbė konkursą 
paskatinimui naujų veikalų rašymui, mes 
tikėjomės rimto pasirodymo draminės lite
ratūros srityje. Rašymas scenos veikalų yra 
didelis visų mūsų reikalas, kuris didžiai 
pasitarnautų mūsų meninei saviveiklai. Rei
kia tikėtis kad dar jų pasirodys. Mums rei
kia ne tik sceninių veikalų, bet ir rimto ap
tarimo, kokių veikalų mes norime. Tiesa, 
pats konkursas nusako bendrą veikalų te
mą, ir kad tai turėtų būti dramos ar kome
dijos veikalai, ir paimti iš Amerikos lietu
vių gyvenimo.

Geriausiam veikalui skiriama $100, an
traeilių! $50. Konkursas pa'skelbtas pabaigo
je šių metų sausio mėn. Tačiau atsiliepimų, 
sekant LMS Centro sekr. pranešimus, dar 
tik pora pasirodė. Kodėl nėra susidomėjimo 
taip svarbiais meninės saviveikl. klausimais? 
čia ir mūsų vaidintojai turėtų pakelti balsą 
ir pasisakyti, kokių veikalų jiems reikia. 
Mums rodos ir dienraščių redakcijos turėtų 
prabilti konkurso reikalu. Kaip ir kiekvie
nas visuomeninis veikimas reikalauja išjudi
nimo, paskatinimo, taip ir scenos veikalų 
rašymui konkursas to reikalauja.

Laiko dar yra iki spalio pirmai, bet anks
čiau, tai geriau. Vaidintojų grupės laukią 
naujų veikalų. Jos norėtų jau bent ką turė
ti naujo, sekančiam sezonui. Tad laikas ir 
labai laikas šį reikalą kelti, paraginti visus 
ir visas, kas tik gali sukurti, parašyti naujų 
kūriniu mūsų sceninės saviveiklos reikalui.

V. B.

nešimų, Japonijos monopo
lininkai ne tik stojo į pla
taus kartelizavimo kelią pa
čioje Japonijoje, bet ir šie- . 
kia dalyvauti tarptautiniuo
se karteliuose. Agentūros 
Kiodo' Cusin pareiškimu, 
pastaruoju metu stambiau-, 
šioji Japonijos prekybinių - 
pramoninių sluoksnių orga
nizacija — Japonijos eko
nominių organizacijų fede
racija — reikalauja leisti 
Japonijos monopolistiniams 
susivienijimams dalyvauti ' 
tarptautiniuose karteliuose 
ir siūlo tuo tikslu panai
kinti Japonijoje bet kuriuos 
apribojimus “įmonini n kų 
bendrų veiksmų” atžvilgiu. 
Ryšium su tuo nurodoma, 
kad Jošidos vyriausybe, 
siekdama suteikti atkuria
moms monopolijoms visiš
ką laisvę, jau paruošė pro
jektą priimtam po karo pa
baigos “įstatymui dėl mo
nopolijų uždraudimo” per
žiūrėti.

Išimta iš Meksikos lėktuvo 
bomba užmušė 3 žmones

Mexico City. — Pereitą 
šeštadienį kažin kas įdėjo 
bomba i keleivini Meksikos 
lėktuvą. Bomba buvo lai
ku išimta, bet paskui sprog
dama užmušė tris lėktuvų 
stoties tarnautojus ir sužei
dė septynis.

Meksikiečiai |)ijo daugiau 
bombų lėktuvuose; todėl su
mažėjo skaičius orlaivinių 
keliautojų.

3 pu«l.-Laiav« (Liberty) -Seštadien., Gegužės-May 16, 1953 '



New Yorko Žinios
Republikonai skirsią 
demokratu kandidatą %

New Yorke plačiai paskli
do spėliojimai, kad demokra
tai nominuosią savo kandida
tu į majorą tokį asmenį, ku
riam republikonas gubernato
rius pritaria. Spėjama, kad 
nominuosią arba esamąjį ma
jorą, artimą gubernatoriaus 
bičiulį Impellitterį, ar guber
natoriaus pageidaujamą Ho
gan, distrikto prokurorą.

Gubernatorius nesiveržiąs, 
kad oficialus republikonas 
valdytų. Pagal gubernato
riaus uždėtą miestui planą 
laike sekamo majoro val
džios turės būti aukštai pakel
tas fėras, įvykdyti visokį nau
ji aptaksavimai. Visa tai nu- 
puldytų valdžios garbę žmo
nių akyse. Dėl to gubernato
rius esąs linkęs pastatyti sau 
paklusnius demokratus mies
to valdžion, kad už visus blo
gumus būtų apkaltinti demo
kratai. O po to, sekamuose 
r in k i m u ose, re p u b 1 i k o n a m s
jau būtų lengva iššluoti iš 
valdžios visus demokratus.
• Kalbama, kad jeigu lloga- 
nas būtų demokratų nominuo
tas, tuomet gubernatorius De
wey republikonų kandidatu j 
majorą statytų silpniausią re- 
publikoną, kad užtikrinti de
mokrato Kogano išrinkimą. 
Dewey esąs užtikrintas, kad 
per Koganą jis galėtų valdy
ti miestą taip, kaip valdo per 
Impellitterį. Impellittcris re- 
publikonams patinka ir įtin
ka. Jeigu ieškoma kito kandi
dato, tai tik dėl to, jog nie
kas netiki, kad Impellitteri 
bebūtų išrinktas po to, kai jis 
priėmė gubernatoriaus Tran
sit Authority su fėro kėlimo 
planu-. Ir po to, kai jis neįvyk
dė miestiniams tarnautojams 
duotų pažadų pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo valandas.

. Koki kiti yra numatomi kan
didatai, teks kalbėti atskirai.

D-tis.

Marcantonio kritikavo 
pasiūlytą budžetą
' Išvakaryje viešojo posėdžio 

miestiniam budžetui svarsty
ti, ALP viršininkas Vito Marc
antonio pasmerkė tą budže
tą, kaip “atstumiantį miestą 
50 metų atgal.” Pasmerkė, 
kaip nepriimtiną.

Marcantonio sakė, kad 
kauncilmanai, kurie balsuotų 
už tą budžetą, nėra verti iš

brinkti ir kad American La
bor Party prieš tokius kovos.

* * Bilijono ir pusės miestui 
pasiūlytą budžetą ALP pirmi
ninkas pavadino Impel littcri- 
Dewey ekspensų budžetu, nes 
jis “numažina žmonėms pa
tarnavimą”, grasina “pakelti 
fėrą,” ir “užkrauna sunkią 
naštą ant mažųjų žmonių.”

: Jis pareiškė, kad Miesto 
Taryba, susidedanti iš 24 de
mokratų ir 1 republikono tu- 

.yi ir gali pareikalauti nepap
rastos Valstijos Seimelio sesi
jos. Ta sesija, turėtų atšaukti 
miestui užkartą transit autori
tetą su jo keliamu fėru. Ir 
kad turėtų atitinkamai, pagal 
turto vertę, aptaksuoti di
džiausias komersantų ir in- 
dustrialistų nuosavybes. Tą 
padarius, nereikėtų kelis kai- 

' liūs lupti nuo mažojo žmo
gaus.

—— ———■ ■    —— «——

IW0 apgina savo 
nartų teisęs
* Prieš keletą metų pradėta 

^persekioti didžioji darbininkų
pašalpinė IWO nepaliovė ir 
nesiruošia liautis veikti. Ji 
šaukia po visą šalį konferen
cijas ir masinius mitingus pro
testui prieš persekiojimą.

New Yorko ir apylinkės 
kuopų konferenciją šaukia 
birželio 7-tą, Hotel Capitol1,

4 pu*l.-Laisvė (Liberty)-Sėst

Smerkia melagingą 
ateivių puolimą

Imigracijos valdininkai su
ėmė Israel Blankenstciną de
portavimui ir jį sulaikė be 
kaucijos. Gi genera] is proku
roras Brownell išleidę bom- 
bastišką istoriją, būk suėmę 
per 29 metus nuo prokuratū
ros ištrūkusį, nuolat ieškota 
slapuką. Tai, koks didelis re
publikonų nuopelnas, šaukė 

i spauda!
O visas dalykas buvęs štai 

koks, kaip tai išaiškino Ame
rikinio Svcturgimiams Ginti 
Komiteto sekretorius Abner 
G re e p :

Pradžioje gegužės Blanken- 
i stein gavo pašaukimą ateiti 
! imigracinės įstaigos raštinėm 
Ten nuėjo gegužės 6-tą ir ta- 

, po areštuotas, nugabentas į 
j Ellis Island ir ten sulaikyta? 
be kaucijos. Taigi, nei jo ieš
kojo, nei atrado. Ta pasaka 
apie suėmimą “slapuko,” pa
reiškė Green, yra “melaginga, 
pikta, provokuojanti isteriją.” 
Kad ji yra iškepta tikslu pa
slėpti “nelegalų” laikymą nie
ku neprasikaltusio asmens be
laisvėje be kaucijos.

Greenas toliau sako, jog 
“laiškanešys pasirodė sėkmin
gesnių už FBI, Teisdarybės 
Departmentą ir Imigracijos ir 
Natūralizacijos Service, kurie 
turi 30,000 asmenų štabą.” 
Kad viskas, ko reikėjo, tai 
parašyti laiškutį ir Blanken- 

š stein pats atėjo imigracijom 
Atėjo iš tos vietos, kur jis vi

suomet buvo, iš savo namų, 
j Jis buvo užsiregistravęs nepi- 
i liečiu registracijoje 1940 me- 
I tais ir persiregistravęs kas 
'metai dabar pagal vėliausių 
i įstatymų įsakus.

Ragina imti krūtinės 
paveikslus

Brooklynietis komitetas ko
vai prieš vėžio ligą įspėja, 
kad plaučių vėžys, ypatingai 
vyrų tarpe, pastaraisiais me
tais atrandamas daug daž
niau, negu būdavo seniau. Pa
taria bent du kartu per me
tus nutraukti X-ray paveiks
lus tikslu patikrinti plaučių 
padėtį.

Sudominti žmones reikalu 
apsisaugoti nuo plaučių vėžio 
komitetas pagamino filmą, 
parodančią sveikus plaučius ir 
jau vėžio paliestus plaučius.

Rockaway srities piliečiai 
protestuoja, kad savininkai 
atostogautojams pašiūrių jas 
perpildė nuolatiniais gyvento
jais. Skunde sako, kad iš gy
venančių ant pašalpos bied- 
niokų už butą tose pašiūrėse 
atlupa rendos nuo $65 iki $88 
per mėnesį.

ALP jau pradeda 
rinkimų veiklą

Tikrai masinis turės būti 
American Labor Party rengia
masis sąskridis Randall’s Is
land Stadiume birželio (Ju
ne) 28-tą. Pranešimas sako, 
jog mitingą rengia tikslu:

. “Pradėti 1953 metų rinki
minę kampaniją už taiką, už 
civilines laisves, taipgi pa
stiprinti kovą 4) prieš kėlimą 
rendų ir fėro.”

Dauguma programos bus 
meno programa. Ir kalbės 
Vito Marcantonio, ALP pir
mininkas. I f

Kadangi tikimasi, jog ma- 
I siniai dalyvaus jaunimas, ren- 
I gėjai užtikrina organizuotą, 
į ekspertišką vaikams priežiū- 
i rą kol tėvai dalyvaus mitinge.

Teisėjas įsakė Crane 
sugrąžinti tarnybon

New Yorko vyriausio teis
mo teisėjas Dineen įsakė mie
stiniam gaisragesybos depart
mental atsteigti į pareigas 
buvusį atstatytą iš pareigų 
gaisragesį John P. Crane.

Crane buvo atstatytas iš 
pareigų prieš porą metų kai 
tyrinėjimas parodė, jog gais- 
ragesių organizacijos ižde 
trūko $135,000. Liudydamas 
Kefauverio komitetui, Crane 
sakė, kad jis pinigus išdalinęs 
politikieriams. Tarpe kitų, 
majoras O’Dwyer gavęs $10,- 
000 savo rinkimų kampanijai. 
Ir kad James J. Moran, buvęs 
gaisragesybos komisijonie- 
riaus pirmasis pavaduotojas, 
gavęs $55,000. Ir įvardijo ki
tus. Tačiau leido suprasti, kad 
jis pinigus išdalinęs tų politi
kierių valdininkų įsakytas, 
kaipo žemesnysis tarnautojas, 
kuris vykdo vyresniųjų įsakus.

Moralias, O’Dwyerio bend
ras, tapo nuteistas už neteisė
tus išgavinėjimus pinigų ir 
kaipo kreivai prisiekęs. O’Dwy 
oris negrįžo iš Truman o am
basadoriaus pareigų Meksiko
je. ** W*i

Jeigu apeliacinis teismas 
teisėjo Dineen nuosprendį pą- 
tvirtins, Crane gales reika
lauti ir gauti savo algą už 
netarnautą laiką nuo 1951 
metų sausio 29-tos. Jo alga 
buvo $4,780 metams.

Pamišėlis apgavo 
kasininką
, Pabėgęs iš pamišėliams li
goninės Long Islande taria
mas pamišęs asmuo John 
Philip Konak pasirodė gana 
gudriu. Jis, sakoma, pasivo
gęs iš lėktuvų linijos viršinin
ko stalčiaus paso ir kredito 
kortas. Su tomis gavęs skridi
mui į Londoną $711 vertės 
tikietą.

Jis prilipo liepto.galą taip 
pat ne iš kvailumo, o tik dėl 
to, kad tuojau negalėjo gauti 
lėktuvo. Jam pardavęs tikie
tą kasininkas pradėjo galvo
ti: koks galėtų būti tikslas 
lėktuvų kompanijos viršinin
kui ateiti į raštinę kitoje 
miesto dalyje pirktis sau ti- 
kieto ir dar kreditan? Po to 
jis paskambino kompanijai, o 
tada jau ir policijai. Konaką 
suėmė už savaitės, jau lėktu
ve, pasiruošusį kelionei.

Norintiems daugiau 
žinoti apie teises

Gegužes 2,0-tos vakarą, Ho
tel Capitol, New Yorke, įvyks 
masinis mitingas. Jame vy
riausiu kalbėtoju bus žymus 
pilietinių teisių žinovas ir gy
nėjas advokatas Royal W. 
France. Rengia komitetas, ku
ris darbuojasi apginti V. J. 
Jerome, autorių, vieną iš try
likos teisiamųjų. Ir bus įdomi 
meno programa. Įžanga $1.

Ko tikimasi iš N. Y. 
Transit Authority?

American Labor Party dar 
pirm gubernatoriaus Dewey 
paskyrimo miestui važiuotės 
reikalams autoriteto (Transit 
Authority) buvo pateikusi vi
suomenei raportą, ko galima 
tikėtis iš to autoriteto. Rapor
tą buvo paruošęs ALP dar
buotojas Paul L. Ross.

Ross savo raporte nuosta
biai aiškiai Nurodė, prie ko 
tas busimasis autoritetas eis. 
Kaip jis tai galėjo aprokuoti 
iš anksto? Visai paprastai— 
jis naudojosi žinomais faktais 
apie kitus, jau seniau užsodin
tus miesto gyventojams ant 
sprando viršvaldžius autorite
tus. Naudojosi žinomais fak
tais apie miesto padėtį.

Ross tuomet raporte nuro
dė, kad tie nuo rinkėjų nieku 
nepriklausomi autoritetai su
sideda iš bankierių, stambių 
fabrikantų ir prekybininkų, 
taipgi nejudomojo turto kara
lių. Kad jų tikslas yra pakin
kyti visuomenę mokėti tiems 
autoritetams aukštus mokes
čius.

ALP raporte tie visokį au
toritetai įvardinti ir sužymėtos 
tų autoritetininkų atstovauja
mos kompanijos. O išvadoje 
tų visų faktų nurodo, kad ir 
Transit Authority susidės iš 
tokių pat finansierių. Kad au
toriteto vyriausias siekis bus 
kelti fėrą. Ir kad kartą pakel
tas fėras niekad, niekad ne
mažės, nes kompanijų norai 
pelnytis visuomenės iškaščiais 
niekad nemažėjo ir nemažės 
ateityje.

Transit autoritetas tapo su
darytas iš bankierių ir kom
panijų viršininkų.

Raportas įspėjo, kad gyven
tojai savo protestais tą Tran
sit Authority su jo kėlimu fė
ro’ privalo atmesti. Kad jeigu 
visuomenė to nepadarys da
bar,1 tuojau, autoritetas įeis 
galion dar šį pusmetį. O po 
to ^fėras kils. Pirm ripkimų 
gal’kils tiį dąljnai,’o po'rinki
mų —- tiek, ’kiek — tie ponai 
norėš.; Patsai miesto iždinin
kas Lazarus Joseph yra sakęs, 
jog galima tikėtis 25 ir iki 
40c. fėro. AI.

Visi teisingi
Keista oro padėtis New 

Yorke gegužės 11-tą galėjo 
privesti ne vieną teisingą žmo
gų prie išvadinimo kito tokio 
pat teisingo žmogaus mela
giu. Štai Manhattan© smaiga
lyje, link kurio kaip nors pra
siveržė nuo snieguoto Kana
dos rubežiaus vėjelis, tempe
ratūra buvo 82 laipsniai. Bet 
vėjas buvęs persilpnas toli 
šaltį nešti, tad ties 42nd St., 
net aht aukštų pastatų, buvo 
jau 90 laipsnių. O ties La
Guardia stotimi — 95 laips
niai. ' m.

Viešbutis randasi prie, 50th 
St. ir 8th Avė.

Knygos - Skaitykite ■ Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

I

Ji bus po pietų. O vakarą į- 
| vyks masinis mitingas St. Ni- 
i cholas Arenoje, N. Y.

ien., Gegužčs-May 16, 1953

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

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

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

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

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų 
Dr. J. J. Kaškiaučius.

apie išradimus, su įdomiais paveikslais, -sutaisė 
Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Usnyne
‘ Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c. ,

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

Kelias j Laimę .
4

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

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
3147kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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

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

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

i»r
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KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) ,

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

t

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

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvas knygyne.
Kai’tu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.
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CHICAGOS ŽINIOS
Mildos namas jau nupirktas 
ir raktai randasi Dailės-Dra- 

^mos klubo rankose

lietuvių 
įsigyti 

nuosavu

> Galų gale, Mildos pastato 
■raktus pasiėmė Į savo rankas 

Dail ės-Dramos klubo vadovy
bė. Šią savaitę buvo pasirašy
tas pirkimo aktas ir visas pa
statas ir jame baldai ir kiti 
įrengimai tapo perimti iš bu
vusio savininko Sutkaus. Nors 
dar liko nemažas morgičius 
išmokėti buvusiam savinin
kui, bet galima formaliai sa
kyti. kad pastatas jau nupirk
tas ir greitu laiku pastato pa
talpos bus atidarytos organi
zacijoms, klubams ir įvairiom 
,draugijom naudojimuisi.

Reiškia, Chicagos 
troškimas ir svajonė 

' kultūrinį centrą su
namu, realizavosi gyvenimam 
Reiškia, dabar Mildos pasta
tas nebe vieno ir ne kelių as
menų rankose, bet rankose 
lietuviškosios Amerikoje vi

suomenes, į kurį bus atviros 
Lėjurys visokių pažvalgų kul- 
.< t ū ri n i a ms sa m b ū r i ams.

Ir už šitą viską reikia sa
kyti didelis ačiū tiems, kurie 
yėmėsi iniciatyvos šį kilnų 
darbą pradėti ir atlikti. Jų 
ne tik Chicagos, bet ir visos 

..Amerikos lietuviai neužmirš, 
, Minės jų vardus tol, kol Mil
dos pastatas tarnaus Ameri
kos lietuvių labui. Taipgi rei
kia sakyti didelis ačiū ir tiem, 

>’ kurie atsiliepė su savo šimti
nėmis stodami Į Dailės ir Dra- 

‘ mos Klubą, kad Mildos pasta
bas būtų nupirktas. Taipgi di- 
’ delis ačiū, kurie atsiliepė ir su 
tūkstantinėmis, kaipo paskolo- 

k mis, nebodami jokių blogų 
t kalbų.

Tačiau
> dabar su 

ėmimu į

nereikia manyti, kad 
Mildos pastato per- 
visuomenės rankas 

| visi sunkumai baigėsi. O, ne! 
; Prieš akis stovi dar dideli 
, darbai ir kur kas sunkesni, 
1 negu iki dabar buvo. Prieš i 125,000 darbininkų. T

akis- «tovi morgičius, pastato 
ištaisymas — padarymas 
tinkamu naudojimui, 
viskam reikia ne tik 
tvermės ir sunkaus 
bet reikia ir pinigų, 
pastato išvalymas, 
mas, išpentavimas ir 
mas gražiu, reikalauja ne šim 
to ir ne dviejų šimtų dolerių 
bet kur kas daugiau.

jo 
. O tam 
ūpo, iš

darbi), 
Vien tik 
nuplovi- 
padary-

Tiesa, Dailės ir Dramos 
Klubo vadovybė, kaip nekar
tą jau buvo sakyta, tam visam 
pastato ištaisymui yra numa
čiusi išleisti apie 40 tūkstan- 

•čių dolerių. Bet tie tūkstan
čiai dar tebesiranda pas žmo
nes, kurie dar neįstojo į Klu
bą, bet yra pasižadėję ir ren
giasi įstoti. Tie tūkstančiai 
dolerių randasi pas tuos, ku
rie dar neprisidėjo su savo 
šimtinėmis prie įsigijimo pas
tato. Tačiau jie supranta reika
lą ir neatsiliks nuo savo drau
gų, jau susirašusių į Klubą.

Kurie dar nesate įstoję į 
Dailės ir Dramos Klubą ir 
neprisidėję prie šio darbo su 
savo šimtinėmis, stengkitės 
kaip galima anksčiau stoti į 
Klubą, nes vėliau ar anksčiau 
juk stosite į jį, kad lietuviško
ji visuomenė galėtų didžiuo
tis savo pastatu. J. Žaliukas.

Ruošiasi reikalavimui

muSta k j a rd ų d ar b i n i n k ų 
jos sutartis su kampanijomis 
baigsis tik rugsėjų 1-mą, 195 1 
metais, bet sąlygos verčia 
darbininkus reikalauti aukš
tesnės mokesties, nes viskas 
nesvietiškai pabrango.

Unijos prezidentas Ralph 
Holstein pradėjo pasitarimus 
sų keturiom didžiosioms sker
dyklų kompanijom. Unija rei
kalauja ne tik pakėlimo mo
kesties už darbą, bet ligojo 
apdraudos ir kitokių pageri
nimų. Unijoje priklauso virš

Algas gauna, bet netarnauja

Šteito senato komisija, kuri 
tyrinėja, kaip veda biznį Chi
cago Transit Authority, iške
lia aikštėn daug visokių opų, 
kurios buvo slap-apgaubtos

ad mi-kad CTA
aparate
Tai čiela armi-

Pasirodė, 
nistratyviam 
1,100 asmenų, 
ja. Per mėnesį jiems reikia iš
mokėti $419,282. Ton armi- 
jon nepriskaitytį padieniai 
tarnautojai. Kita armijų su
daro motormanai, vairuotojai, 
konduktoriai, šie bent dirba, 
ko negalima pasakyti apie vi
sus administratyvio personalo 
narius.

Legaliam aparate dirba 27 

na į mėnesį $1,500.

gauna į mėnesį apie tris tūk
stančius. Jo pagalbininkas 
McCarter — $2,70S.

Kad (orai Kyla į padanges, o 
patarnavimas važiuojantiems 
prastesnis.

Tranzito Auka.
—o---

Darbininku kovos 
C

Cicero proporcija dirbtuvių 
labai didelė, pagal miestelio 
dydį ir žmonių skaitlinę. Tai

ti irbtu vėsokova einagi ir 
tarpe organizuotu 
ir darbdavių.

Dabartiniu laiku 
AFL darbininkai 
Bet tai maža grupė 
kų. Tačiaus su jais 

Coco Co. 
amai ini n- 

laikosi ir 
'L, tai a-

matininkų unija ir visų darbi
ninkų neorganizuoja. Taipgi 
“Drop Forgo” Broad Foote ir 

vo.ja už kontraktą, kuris užsi
baigė su pradžia gegužės.

Ne kaip desėtkai metų at
gal, dabar darbininkai gerai 
organizuoti ir jau šimtai sko
bų negalima atvesti, kaip tai 
buvo praeityje.

MINERSVILLE, PA.

Gegužes 18 d. rsukanka 9 melai kai mire

Juozas Rdmanauskas
Man vis stovi mintyje ir negaliu pamiršt. Gal 

tik kai gamta gyvybės siūlą nutrauks.... įvairūs išsireiškimai

Lewiston-Auburn, Me.
' Gegužės 3 d. sekmadienį 
LDS\ kp. laikė susirinkimą. 
Svarbieji reikalai tapo apsvar
styti. Atsilankė svečių ir iŠ 
Portland, Me. Buvo K. Ingel- 
son su žmona ir J. Gindrulis. 
Nors jie gyvena kitame mies
te, bet priklauso prie 
kuopos.

vietinės

Tūlas laikas atgal 
tram ic j aus 
vakarienę

sv. Bal- 
surengo 

pagalbos J. 
atsilankė

Draugija 
dėl 
žmonių 

vidutiniškai, atjausdami Joną
Gindrulį nelaimėje. Mat, Gin
drulis neteko kojos ir dirbti 
jau nebegali. Rengimo prižiū
rėtoja buvo Skirmantienė.

čia yra progresyvių lietu
vių būrys, taipgi randasi ir 

j katalikų Pranciškonų vadovy- 
I beje. Visus sudėjus į krūvą,
■ bus apie 300 asmenų. Vienok 
ant Anglijos karalienės karū-

■ nacijos pakvietimą gavo tik- 
į tai viena Laisvės skaitytoja,
tai Lovutė Selemon. Vienas 

, anglas sako: Gal jinai yra 
i Rusijos caro giminaitė? Sa-

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKUI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su' daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

Kor.

BALTIMORE, MD
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June 
Pradžia 11 valanda dieną

Slovak National Park
6526 Holabird Ave. > Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisves

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

M. Ramūna i is k i c 11 č

IŠ LIETUVOS
Vilniaus aukštosiose 
mokyklose

VILNIUS, IV. 4 d. — Kas
met respublikos aukštosiose 
mokyklose, besiartinant moks
lo metų pabaigai, rengiamos 
mokslinės konferencijos, šiuo 
metu Vilniaus universitete 
vyksta VLji studentų moksli- 

inė konferencija. Joje iš viso 
bus padaryti 69 pranešimai iš 
įvairių mokslų sričių. Darbus 
konferencijai paruošė dešimt 
studentų mokslinės draugijos 
sekcijų: istorijos, kalbos, tei
sės, ekonomikos mokshi ir ki
tos. Paruošiant konferenciją 
dalyvavo daugiau? kaip 200 

I universiteto studentų bei dės
tytojų.-

Mokslinės konferencijos šį 
{mėnesį taip pat įvyks Pedago- 
įginiame, Dailės institutuose ir 
į Konservatorijoje. Geriausieji 
darbai bus atrinkti miesto 

j aukštųjų mokyklų mokslinei 
konferencijai.

kau: Ji yra lietuvaitė,
Jokūbas

Philadelphia, Pa
Help Wanted Male

MECHANICS
Experienced to specialize in igni

tion and carburetion bench work. 
Steady works; good working condi
tions for right man.
Phone MU. DIDIO. HATBORO 1883

(95-97)

rialu jis kalba, nesupranta, 
kas kalbama — tatai vadi
nas ineta fizika.

Voltaire.

visuomet

yra drąsuolis, bet rietu-

gaminys...

!

PRANEŠIMAI
NORWOOD,

rengiamas

■ dienj, gegužes-May 23 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, po num. 1190 Wa
shington Si. Šioje sueigoje apart

1 pasikalbėjimo Laisvės reikalais bus 
užkandžių ir šiaip ko. Kviečiame vi- 

dalyvauli šioje gražioje sueigoje. 
Rengimo Komisija. 

(94-98)

sus

)O

Draugijų

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu! 

susirinkimas įvyks gegužės 20 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, 
.Svetainėje, 4097 Porter St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Po susi
rinkimo turėsime arbatos ir užkan
džių. Taipgi bus ir žaislų. Tad visos 
būkite susirinkime ir at.sive.skil nau
jų narių. —N. A.

(95-97)

MONTELLO - WORCESTER
žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta i 

Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Viola Čypaitė, sopranas

Frank Balevičius, komp.-pianistas 
Aido Choro Šokėjų Grupė

Philadelphia, Pa
HELP WANTED FEMALE

SETTLED WOMAN
Downstairs work and cooking for 

private family living in Jenkintown. 
Live in, own living room, bedroom 
and hath. Must have good referenc
es and experience. Good salary and 
steady position for right woman. 
I’hone OGontz 3553 or write to 221 
Wyncote Road, Jenkintown, Penna.

(95-98)
OPERATORS

On Single and double needle ma
chine. Steady work; Rood working 
conditions. Apply in person. 2nd 
floor. MORRIS WALDMAN,

103 W. Palmer Street
(95-97)

GENERAL HOUSEWORK. Care 
of child. 5>/2 days. Sleep in Wed
nesday. Permanent position for re
liable woman. Experiences and ref
erences. Call LI. 8-8575.

(96-98)

HOSTESS 
WAITRESSES 

and
GIFT SHOP OPERATOR 

Steady work. Apply MR. SMITH 
HOWARD JOHNSON’S

N. J. Turnpike at Haddonfield
Haddonfield 9-7092 '

(96-99)

NEW 
HOWARD JOHNSON

Now Accepting Applicants for
CASHIERS, COUNTER GIRLS

SANDWICH AND GRILL GIRLS
PREPARATION GIRLS

Apply Mr. Mitscli 
HOWARD JOHNSON’S
J. Turnpike at Haddonfield

Haddonfield 9-7092
(96-99)

N.

HELP WANTED MALE
MECHANICS

For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.

Phone PA. 9-4587 for interview.
(95-99)

GAS WELDERS. Experienced in 
brazing, tubing. Steady work, good 
working conditions. Apply:

933 Carpenter Street
(95-97)

AUTO MECHANICS
(21) to Service New Cars. Bring 

tools; come ready for work. Vaca
tion with pay. Apply: Mr.. Davis.

Girard Chevrolet Co.
59th & Lancaster Ave.

(95-97)

Ji ir vėl-grįžta į tą beteisį skurdų našlai
tės gyvenimą, įsitikinusi, jog jai ir ant 

' ’toliau teks vienai irkluotis toj audringoj 
gyvenimo jūroj; irkluotis taip, kaip tik 
ji geriausiai supranta, išmano. Vienok 
ji nešėsi savyje ir tą patyrimą nuo savo ; 
broliukų ir sesučių, kad nors ir jų gy
venimas nėra nė kiek saldesnis už jos, 
bet jie visgi gauna nors ir menką algą 
už jųjų sunkius darbus. “0 ką aš gau
nu?” — pati savęs klausė savo mintyse. į 
“Ir kada bus galas mano vargams?”— 
ji vėl statė sau klausimą. Tačiau ji at
sakymo sau nesurado, nors jautė sunkią 
skriaudų naštą. Ji tik prisiminė pie
menėlio dainelės žodžius: “...gausiu 
valgį, drapanėlę, algos—gražią sermėgė
lę...,” tai ir viskas. Vienok ji nešėsi | 
ir broliukų ir sesučių padrąsinimą,'kad 
dykai daugiau nevergautų, kad pareika
lautų ir ji algos už josios sunkius dar
bus, nes jau ne piemene; jau atlieka vi
sus mergos darbus, tai ir mergos algą 
turi gauti. O jeigu atsisakys jos 
“auklėtojai” mokėti jai algą, tai 
ji, pagal broliukų ir sesučių pa- 

' mokymą ir padrąsinimą, paliks 
juos ir ieškosis sau tarnystės su alga 
pas kitus ūkininkus, o jai tarnystę ne
bus sunku gauti, nes ji buvo gana 
darbšti, bet ir šiems jau daugiau dykai 
ne vergaus: jau gana ii jiems dykai pri- 
vergavo, beeidama ji sau galvojo ir save 
drąsino.

Saulė jau leidosi į povakarį ir pradėjo 
rausti, lyg iš nuovargio. Toli vakaruo
se mėlynavo miškai, o saulė skubėjo, ro
dos tekina bėgo prie jų, kaip ieškodama 
sau ramios vietos atsigulti nakties poil
siui. Juliukė paspartino savo žingsnius, 
eidama vingiuotu takeliu Stanevos pu
šynėliais link tykiai plaukiančio Ne
muno pakrančių, kad spėtų persikelti 
per Nemuną dar dienos šviesoje. Ir 
nors vakaras jau artėjo, vienok įvairūs 
paukšteliai dar linksmai koncertavo 
taip, kad besiklausant, rodos, net širdis 
šokinėja iš džiaugsmo, girdint jųjų dai
nas. O betgi Juliukė jautė tik liūdną ir 
sunkų slėgimą savo širdyj; ji ir vėl pa
sijuto beesanti vienų viena, lyg ir dy
kumoj išaugęs medelis. Ir ji galvojo: ■ 
kodėl taip yra, kodėl ir paukšteliai t’u- 
ri namelius - lizdelius ir linksmi gieda, 
nežinodami jokių vargų. Bet aš..'.? 
Aš našlaitė!

* ' I. V-žIS

, i Našlaitė
(Pabaiga).

L Ir taip beviešėdama, Juliukė per ke- 
I lias dienas gerai išsikalbėjo su broliu- 
f kais ir sesutėmis ir iš jų patyrė, kad 
!: ir jie nemažiau už ją vargsta pas šve
itimus, tad ji ir nusisprendė grįžti at- 
r gal į Suvalkiją; ji ten užaugo, priprato 
’■ir sutapo su viskuo. 0 čia, Griškonyse, 
\ ji svetima ir nieko nepažįsta, apart 
• ’ broliukų ,sesučių ir tetos.

Juliukė, praleidusi Velykų švente ir pa- 
t viešėjusi kelias dienas kartu su savai- 

. siais šioje senoje savo tėviškėje, buvo 
‘ labai pasitenkinusi ir džiaugėsi, kad 

1 ; nors kartą į apie dešimtį metų galėjo
susieiti ir visi kartu pasidžiaugti vieni 
kitais, ir pasikalbėti apie savo bėdas ir 

. vargus. Ir ji, atsisveikinusi su broliu
kais ir sesutėmis, grįžo atgal į Suvalkiją 

į įsitikinusi, jog jai likimas vien vargus 
; ’ tėra skyręs, ir nedaro skirtumo, kur ji

į bel®Aų, jai visur tie patys vargai, visur 
‘tie fcatys rūstūs gyvenimo sūkuriai ją . j 
‘ bla&kys, it audringa jūra kad blaško ma
žą šapalėlį.
’Diena buvo skaisti, maloni ir pava

saris visur tik alsavo jaunyste ir kiek- 
! vienam kėlė ūpą. Žibutės tik liepsnojo 
į savo mėlynais žiedeliais ir lingavo pa- 

; liestos pavasarinio lengvo vėjelio. Vy
turėlių dainos tik plito, skambėjo pla-

- i čiais laukais iš aukštos padangės ir 
linksmino kiekvieną sulaukusį skaistaus

< < pavasario.- Pempės ir tos sveikino kiek
vieną praeivį, sukdamos ratu skaidrioj 
padangėj ir šaukdamos: “Gyvi, gyvi!” 
Ir taip visur, kur tik akys žvelgė, visur 
spalvingas, malonus ir sielą žavėjan- 
tis pavasario gražumas tik liepsnojo 
kėlė'džiaugsmą. Vienok Juliukęi nebuvo 
.kuo perdaug džiaugtis; nors pavasario 
malonumas ir kėlė jai jaunystės ūpą, bet 
nežavėjo jos jaunos sielos ,nei ramino 
jai širdies. Jai tik rodės, kad viskas 

f^įjęsta klaikiose gyvenimo miglose, iš 
kprių ji negali susirasti sau kelio į lai- 
m|ihgesnę ateitį. Ir nors ji po linkimos 
viešnagės ir jautėsi didžiai pasitenkinu
si, tačiaus širdyj ji jautė liūdną slėgimą, 
kad jos svajonė buvo lyg ir tas pavasario

I Jengvąs vėjelis, kuris ją švelniai, malo
niai paglostė ir dingo, o daugiau niekas.

BROOKLYN, N.Y
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos II July
Šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje,

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašų: 1

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, 1

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

Leon Yonikas VIOLA CYPAITfc

Gegužės-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

‘ LIETUVIŲ SALĖJE
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet, -:- Įžanga $1.00 
Rengia L.L.D. 11 -ta Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai. Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengkite 
juos išgirsti.

5 pu§l.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Gegužčs-May 16, 1953

Duos Puikų Koncertą
Montello, Mass., šeštadienį

Gegužės-May 16-tą
tautiško namo SALĖJE

8 VINE ST. IR NO. MAIN ST.
Pradžia 7 vai. vak. -:- įžanga $1.00

Rengia L.L.D. G-ta Kuopa
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Filmos-Teatrai
Radio City Music Hall

Iš jubiliejinio 
bankieto

Gegužes 17 Auditorijoj Įvyks 
Dr. Palevičiaus prelekcija

REIKALINGI
VYRAI

Gegužės 21 -irią pradės io- 
(Jyti filmą “Young Bess,” api<' 
jauną karalaitę, visokius jos 
priepuolius, meilę ir, pagaliau, 
tapimą karaliumi. Vaidina; 
Jean Simmons, Stewart Gran
ger, Deborah Kerr ir Charles

Nors vardas ir 
sugestu oja naują 
karalių, tačiau filmą yra šiaip 
sau įvairumui, o ne karaliaus 

' Elzbietos gyvenimo istorija.

aplinkybės
Britanijos

Gegužės 9 d. Įvyko Lietu
vių Atletų Klubo 50 metų su
kakties bankietas Schwaben 
Hall, Brooklyne. Svečių daly
vavo pusėtinai daug. Ir buvo 
didelis skaičius sveikinimų: 
vietinių ir iš kitų kolonijų. 
Visų sveikintojų ir jų linkėji
mų klubui negaliu paminėti, 
kadangi reikėtų užimti daug 
vietos. Bet nors trumpai noriu 
paminėti vietinių draugijų at-

Gegužės 17-tos popiečio 3 
vai. visi esate kviečiami būti 
Liberty Auditorijoje. Čia įvyks 
prelekcija apie sveikatą. Ją 
teiks daktaras M. D. Palevi- 
čius iš Detroito.

Prelekcija rengia vietinė ! venimą. Įėjimas nemokamas.

LdJb kuopa ir linki, kad ne 
vien tiktai visi jos nariai, bet 
ir šios apylinkės kiti gyvento
jai pasinaudotu proga gauti 
savo sveikatai naudingų žinių. 
Kad tuomi pratęstų savo gy-

DEL 
AUTOMOBILIŲ SUSTATYMO 

DARBO
STATYTOJAI, TIRPYTO J AI

METALO UŽBAIGEJAI

Garadžiaus Mechanikai

Apie tą Cukrinį Kareivėlį

“Crowning Glory” vaizduos 
tikras karūnavimo scenas.

Iki 21-mos teberodoma fil
mą “Shane.”

Rodoma filmą “The Secret 
Conclave,” vaizduojanti kar
dinolų susirinkimą. kuriame 
renkamas popiežius. Popie
žiaus rolę vaidina Henri Vi- 
don. Vaizduojamas Pius X, ne 
dabartinis.
“Maskaradas Viennojc”

Linksma filmą apie artistus, 
modelius, romansus ir intrigas 
rodoma 55th St. Playhouse,

Pirm vakarienė, J. Peterso
nas atidarė programą, pa
kvietė muzikantus ir svečius 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to, šio bankie
to programos vedėju buvo pa
kviestas Vaškevičius.

— Na, dabar jau aišku kuo 
buvo tas “Cukrinis Kareivis.” 
Bet visgi jaunas, miklus vai
kinas turi rasti ir merginą. 
Ir štai, kai jis paspruko nuo 
Masakrovo, kuris vedė jį ne
laisvėn, jis, kaip žinodamas, 
papuolė į miegamąjį kambarį 
vienos jaunos merginos, Nadi- 
nos.

tą dieną, sekmadienį, gegužės 
24-tą, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y.

Daugiau New Yorko Apie- 
linkes žinių ketvirtame 

puslapyje.

rodyta pirm karo, 
naujinta. Ir rodo “ 
taip pat atnaujintą.

ar at 
z\ mi,’

Baigiant vakarieniauti, pra
sidėjo sveikinimai. Sveikino 
nuo šių vietiniu organizacijų : 
Šv. Jurgio Draugijos — J. 
kairys; Susivienijimo 38 kp.— 
Jonas Aymanas; Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo pašel- 
pinio skyriaus— Kazimieras 
K r e i v ė n as; A m al game i tų 
kriaučių lietuvių skyriaus—- 
Vincas Zaveckas: advokatas 
Briedis; biznierius Juozas

NEW YORK

Dar atiku Vilniai
Dar keletas brooklyniečių 

parėmė Vilnį suvažiavimo 
proga. M. Simon užsimokėjo 
prenumeratą metams ir paau
kojo $5. Po $1 : Alice Suldic- 
kas, Ignas Arlauskas, P. lira, 
G. Warisonas. Viso pasiuntė
me Vilniai suvažiavimo proga 
$222.

Tai gražus brooklyniečių 
a t s imokėjimas čikagiečiams 
už jų paramą Laisvei. P. B.

Sveikintojų buvo ir daugiau. 
Gerbiamųjų bankieto progra
mos dalyvių, ypatingai vieti
nių, atsiprašau tų, kurių ne
turiu pasižymėjęs. Galite su
prasti, kad tokiame 
stiklų s k am b ė j i m o 
met galima išgirsti,

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES—MERROW
Patyrusios ant moteriškų geres

nės rūšies megstinių. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Puikios darbo 
sųlygos. Kreipkitės:

PETER MULLER & SONS 
KNITTING MILLS

225 Starr St., Brooklyn
(96-100)

REIKALINGOS 2 VIDUI
DARBININKES

Namų ruošai — Virėja ir taipgi
Motinai Pagelbininkė

Šaukite: BOulevard 8-1248
(96-98)

Ona Stelmokaite-Eicke

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgrcen 7-6868

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Sheet
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte

liai, ligonių kambariui reikmenys 
—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. *7-6233

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
direktorius

Newark, 5, N. J.
MArket 2-5172

ne vi suo
kti rie yra

žmones 
žmones 

su velnio

Nadina išgelbsti jį nuo ne
laisvės tik dėl to, kad ji gaili
si jo. Ji įsimylėjusi į karžygį 
Aleksą, kuris kariauja karo 
lauke, ir vien tik apie savo 
karžygį ji svajoja per ištisas 
dienas ir per naktis:

FIN G ER W A V E R—-M A NIC UR 1ST 
Pilnai mokanti. Nuolatinis darbas.

Uždara trečiadieniais.
Gera mokestis. Šaukite:

SMART SET BEAUTY SALON
60-15 Woodside Ave,, .(arti Gist St.)

Woodside, L. I, Tel. HA. 9-9469, 
, ' ' (96-102)

Po visų kalbėtojų, buvo 
baikų kreti k as — m ag i k as. 
Pas mus Lietuvoje, Simno pa
rapijoje, Dzūkijoje, 
sakydavo, kad toki 
gyvena ir dirba
macia.” Tai dabar vienas sau 
pagalvojau: nejaugi Lietuvių 
Atletų Klubas galėtų su lo
kiais žmonėmis susidėti. Bet 
čia, Amerikoje, mat, kitaip, 
visi esame demokratai.

Lietuvių Atletų Klubas tu
rėjo puikų jubilieji 
tą, su tokia didele 
Kam 
daug 
kietu i

publika, 
nors reikėjo pusėtinai 
padirbėti tokiam ban- 
į vykdyt i.

PRANEŠIMAS

turi mokėti 
centų j mėnesį. įstoti į 
teisę visi tie kriaučiai, 

išbuvę A.C.W. of A. 54 
mėnesius. Pasimoka klu- 

Taigi, įstojimui ir

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 

Klubo Nariams
Pagal klubo metinio susirinkimo 

nutarimų klubo nariai 
duokles 10 
klubų turi 
kurie yra 
skyriuje 6
ban įstojimo’ $1. 
pasimokėjimui į klubų yra šaukia
mas susirinkimas gegužės 22-rą d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklype. Atvyki
te tiesiai iš darbo, 5 vai.

Visi broliai klubiečiai 
jstėmykite: norint būti 
bo nariais at likit savo 

Pirmininkas J. 
(•95-96)

ir k r iaučia i 
pilnais klu- 
pareigas.

Peterson.

Mano karžygis, toks narsus! 
Kad negaliu atsigėrėti! 
Visoj Bulgarijoj' garsus, 
Kaip malonui i jį žiūrėti!

Na, tai liek to—Aleksas to
li kur kariauja, bet cukrinis 
kareivinei a ant vietos, ir jo 
būdas mandagus, jo žodžiai 
malonūs... Nadina taip senai 
matė ane kokį vyrą, tai gali
ma biski “paflirtuoti”:

O-o tu, cukrini kareiviuk, 
Koks su saldus sultingas! 
O-o tu, cukrini kareiviuk, 
Koks tu esi juokingas!

O, tu, cukrini kareiviuk, 
kiek tu keblumų padarei! Pa
lauk kai pargrįš jos mylimasis 
karžygis, Aleksas! Tai ne 
vien Nadina, bet ir visos šei
mininkės turės išsiaiškinti.

Jsfadinos rolę vaidina Onutė 
Stelmokaitė-Eicke. Ji sužavė- 
ja cukrinį kareivį, ji sužavės 
ir visą publiką su savo sceniš
ku gabumu.

Perstatymas šios komiškos 
operetės jau artinasi. Newar- 
ke bus suvaidinta šeštadienio 
vakarą, gegužės 23 d., Ukrai- 

1 nų salėje, 57 Beacon St. O ki-

Scena iš filmos “Shane,” rodomos Radio City Music 
Hali. Iš k airės: Brandon de Wilde, Jean Arthur, 

Van Heflin, ir Alan Ladd.
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Taipgi
Mašinų Taisymo Mechanikai 

Jig & Fixture Builders

Pasikeičiant 2 šiltais
Operacija

AUKŠTA PRADINE MOKESTIS
PRAGYVENIMO KASTAM

PRIEDAI

KITOS PAŠALPOS -
Reikalingi gimimo paliudijimai.

Kreipkitės j Linden Fabriką- 
pirmadiejnj, jimant šeštadienį.

GENERAL MOTORS
CORP.

(96-98)

HELP WANTED—FEMALE

RIBBON BOW MAKERS

Patyrusios. Nuolatinis darba

Gera alga.
Kreipkitės:

C. & C. SPECIALTY CO. ,
265 Neptune Ave., Brooklyn

Tel. Nightingale 8-6433
(95-99)

ALTERATION HANDS

Patyrusios prie geresnių suknelių.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
PACUN 

1750 E. 10th St.,
Brooklyn

SINGER & MERROW 
OPERATORES

Reikalingos dirbti prie moteriškų 
ir vaikų sweater mezginių dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas, puikios darbo 
sųlygos. Kreipkitės:

LONDON KNITTING MILLS
1027 Grand St., kampas Morgan Av.

Brooklyn

MERGINOS
‘f 

Reikalingos lengvam fabriko dar
bui. Nuolatinis darbas, 5 dienų sa-w 
vaite, puikios darbo sąlygos. ?

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAL CO.

36 Lawton St., New Rochelle, N. Y. 
(92-98)

(93-97)
REIKALINGA HAIRDRESSER

REIKALINGOS COUNTER 3IRLS
Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera 

mokestis.
Kreipkitės:

CARLTON BAKE SHOP
21-03 — 21 st Ave., Astoria, L. L

(94-98)

Pilnai mokanti grožio operacijas. 
Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

FERNANDO’S BEAUTY
221-42 Horace Harding

Bayside, L. I.

SALON 
Blvd.,

(92-9G)
FINGERWAIVER & MANICURIST

DENTAL ASSISTANT
Patyrusi. 5 dienų savaitė. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Mokan
ti naudoti typewriter. Puikiausia 
proga patapti dešinės rankos mergi
na. (East New York ofisas).

Telefonas: AP. 7-4769
(94-96)

MERGINOS—MOTERIŠKES
Patyrusios prie gold leaf laying. 

Nuolatinis* darbas. Kreipkitės:
SPELZ CO.

257 W. 17th St., N. V. C.
Tel. CH. 3-4515

(94-96)

KEPYKLAI 
SALES GIRLS—PATYRUSIOS 

Pirmadieniais nedirbama. 
$48 į savaitę.

Kreipkitės į Personnel tarp 5-7 P.M. 
CAMBRIA BAKE SHOP 

223-03 Linden Blvd., 
Cambria Heights, L. I.

(94-98)

RANKINĖM MAŠINOM 
PROSYTOJOS

Vien tik patyrusios. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

FLASH SERVICE
4101—30th Avė., L. I. City

Tel. RA. 8-9072
(94-98)

COUNTER—WAITRESS
Nuolatinis darbas. Patyrusios. Ge

ra mokestis, geri tipai.
Kreipkitės:

S A N FORD CA FETERIA 
30-13 Broadway, L. I. City

Tel. RA. 8-9248
(94-96)

Patyrusi, nuolat ir gale savaičių.
Trumpos valdandos. Gera mokestis.

Kreipkitės:
YOUR HAIRDRESSER

8 Bond St., Great: Neck, L. I. 
Tel. GR. 2-1090.

(92-98)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos 

dirbti prie $3.75 vertės suknelių. 
Nuolatinis — apskritų metų darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

MODEL DRESS CO.
18 Orchard St., N. Y. C.

Tel. CA. 6-6885.
(91-97)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie Singer mašinosj 

Darbas prie Lietpalčių. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis.

THE RAINER CO., INC.
777 Flushing Ave. (1 blokas nuo 

Broadway), Brooklyn.
(91-97)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios Jacoby & Boris prie 

plush toys. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

STERN TOY CO.
12 E. 22nd St., N. Y. C.

Tel. AL. 4-4415
(93-97)

CHECKOUT GIRL

Self-Service Markele. Patyrusios.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
741 Myrtle, Ave., Brooklyn

Tel. ULsler 5-1540
(95-97)

Italy's Greatest Actress 

ANNA MAGNANI 
in her prize-winning 

l/7'V performance

ond iftirodveing UNA APlCfllA 
Frodvcidby HIM BHllSSlMA 

Oirtcitd bylUCHINO VISCONTI 
An I f. E. tekote

NOW PLAYING!
TRANS-LUX^^j^^^Iro  ̂

rl. i

Chiklren Boarded 
POCONO MOUNTAINS 

Privatinė Kempė Vaikams
Patogumai 25—30 vaikų. Amžiaus 
iki 14 metų. Puikiausia priežiūra

— kolegijoje išmokslinta supervizija. 
Puikiausi namų gaminimo valgiai.. 
Visi įrengimai ir rekriacijos. (Ne 
religinė). Labai prieinamos kainos. 
Šaukite dėl tolimesnių informacijų:

TA. 8-5530
(96-100)

Virginia 9-6125

(95-97)

MEDIKALEI LABORATO 
TECHNIKES

Daliai laiko. Pirmadienį jimant 
penktadienį, 9 A. M.-- 1 P.M. ir kas 
antrų šeštadienį 9 A. M- 2 P.M.

Šaukite:
HAvemeyer 6-4300

tarp 9 A. M. ir 5 P. M.
Ar rašykite Box M

11 W. 42nd St., Rm.
New York City

14,
830

(96-98)

BUSINESS
OPPORTUNITY

KRAUTUVE

Puiki Vieta. Tinkama Kiaulienos 
krautuvei ar šiaip mėsinyčiai.

Fishing Tackle. Sportui dalykėliai 
arba kitokiam bizniui. 4 kambarių 
apart mentas krautuvės savininkui. 
307 City Island A vėl Tel. CI. 8-1288

(94-98)

ROOMING HOUSE & FARM 
PARDAVIMUI AR 

IŠNUOMAVIMUI
90 mailių nuo New York miesto.
190 akrų, 20 fornišiuotų kamba

rių išrandavimui, didele barn-t var
tas. Prie ežero rooming house gata
va operavimui. Taipgi tinkama kem
pė vištų farmai ir ūkininkystei.

H. SPECTOR
2nd Ave., aril 34th, N. Y. C.

MU. 5-7379 •
(95-96)

616

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

TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. 1., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
<4t

Užlaiko puikų

BAR&GRILl
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

PASTRY 
SUPERVISOR 
Queens Village 

patyrimu. Didelė Komercinė 
Taipgi d irę k-

- Su
Kepimo Produkcija.
tuoti ir kitus kepėjus. Puiki proga 
asmeniui su gerom kvalifikacijom. 
Linksmos darbo sąlygos. Valgiai ir 
Uniformai. Apmokamos atostogos ir 

i Apdrauda. Nuolat inis darbas. Kreip
kitės Pirmad. ir Antrad. Miss Peer! 
priima nuo 10 A. M. iki 12 v. dieną;

j 3 P. M. iki 5 P. M.
HOWARD JOHNSON’S

9713 —218th St., Queens Village 
Prašome Netelefonuoti.

(94-96)

MOTERYS

Dirbti Valgykloje.
Kreipkitės:

237 St. Nicholas Avenue

Brooklyn, N. Y.
(95-97)

FINGERWAVER — ALL AROUND

Gražios išvaizdos. $55.—$60 j savai

tę ir

laiko.

REIKALINGOS OPERATORES

Singer mašinų, 
gera mokestis,

Patyrusios ant.

Nuolatinis darbas,
Matykite L. Berman.

QUALITY CURTAINS*
Guion St., Yonkers, N. Y. 

Tel. YOnkers 5-2318
(95-97)
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REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant blindsti.tch mašinų.

Kreipkitės:

A. C. DRESS CORP.
3960 — 3rd Ave. (kamp. 173rd St.) 

Bronx
Tel. LU. 3-0921

SLAUGE

(95-99)

Laisniuota practical. 8 valandų

pareigos. Puikiausia mokestis.
Kreipkitės:

Tel.

234th Streel, 
Bronx 
FA. 4-7600

(95-99)
aukščiau. Nuolatos ar daliai

Kreipkitės:
135 Lawrence St.

Boro Hall, Brooklyn
Tel. TR. 5-3713

HELP WANTED
BUTCHER

(95-99)

REAL ESTATE
W. HEMPSTEAD, L. I.

Kostumeriškai būdavot as Cape Cod 
7b> kambarių namas. Pilnas skie
pas. Carport, patio, 2 Lile maudynės, 
moderninė virtuvė, aliejum šildomas 
vanduo. 2 gęsiniai pečiai, refrigera
tor. Screens, storms, Venetians, pi- 
delis sceniškas plotas žemės.' 3 blo
kai iki R.R., krautuvių ir mokyklos. 
Tinkantis 1 ar 2 šeimom. Tikras pir
kinys. Tik $15,900. Šaukite shvinin- 
ką pamatymui ir įvertinimui.

HE. 2-8130
(95-99)

MODERNIŠKAS 1 ŠEIMOS
* NAMAS — BRONX

Gerai budavotas, 7 kambarių, tik 
3 metų senumo. Ištaisytas skiepas. 
Neša $60 įeigų j mėnesį. Naujas 
aliejaus šildytuvas, moderniškai su
kombinuota virtuvė, refrigerator, ir 
kiti patogumai. Gera sekcija, arti 
komunikacijų. Tikras pirkinys ■—tik 
$9,500. Šaukite savininkų:

FORDHAM 5-1601
(93-97)

8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS
Gerai budavotas, asbestos šinge- 

liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, įšiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijoj- 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik .$13,500. šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.
(92-100)

male

Patyręs mėsininkas — Skinner ir 
Boner. Puikiausia alga. Nuolatinis 
darbas.

LICHT BROS., 561 WEST ST.,

Tel. CH. 2-2727 X*
JU-96)

PASTRY—BAKER

Reikalingi vyrai visokiam darbui 
Pastry kepykloje. Dieninis darbas.

Taipgi — 
APVALYTOJAI-PAGELBININKA1

11 Fleetwood Plaza, 
Mt. Vernon, N. Y. Tel. BE. 7-6097 

(94-96)

STATYTOJAI

Patyrę mašinų statymo darbe. 
Nuolatinis darbas, perą mokestis, 
puikios darbo sųlygos. Kreipkitės:

CHARLES ROSS & SON CO.
148 Classon Ave., Brooklyn

(92-96)

VYRAI

Produkcijos darbui.

Laiko Pakaitom — Nauja Dirbtuvė.

Didelė fsidirbimo Proga.

Nepaprasta Proga Viršlaikiam*^

Kreipkitės Tik Asmeniškai

KENTILE INC.

Kentile Rd., So. Plainfield, N. J.

(95 -100)

6 pusi.—Laisvi (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 16, 1953




