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KRISLAI
Stasys Baronas.
Opera “Marytė.
Stravinskio kūrinys—fiasko.
Daily Workerio jubiliejinė 

laida.
Rašo R. Mizara

N/aktį is sausio pi i vasarų 
1 cr. Brocktone po ilgos ligos 
mirė Stasys Baronas.

S. Baronas buvo ilgametis 
Laisvės bendradarbis, rasos 
mums Įvairiomis temomis. Pc 
savo straipsniais pasirašydavo 
“S. B.” ir kitokiais inicialais.

Jis buvo apsišvietęs žmogus 
susipratęs darbininkas: turėjo 
dideli palinkimą veikti dailės- 
meno srityje.

Kadaise velionis, rodos;, 
lankė meno mokyklą. — studi
javo vaidybą* Per ilgą laiką 
jis vadovavo Brocktono lietu
viu teatriniams menininkams- 
vaidintojains; pats imdavos, 
vaidinti žymias roles. Turėjo 
jis tam gabumu.

Velionis yiivo Pirmojo pa
saulinio karo veteranas.

Prašome draugus brockto- 
niečius plačiau parašyti apie 
S. Barono gyvenimą ir veiklą.

Šioje liūdesio valandoje vi
sų laisviečių vardu reiškiu vė
linio broliui, giminėms ir drau
gams nuoširdžią užuojautą, c 
jam pačiam: amžina atmin
tis

Nepamirškime, kad vasario 
7 dieną jvyks Laisvės bendro
vės akcininkų suvažiavimas!

Neseniai Vilniuje buvo pir
mą kartą pastatyta lietuviška 
opera “Marytė,” — opera 
apie lietuv?ų tautos didvyrę 
Maryte Melnikaitę.

Muziką operai sukūrė kom
pozitorius A. Račiūnas.

Menininkas J. Banaitis apie 
šią premjerą tarp kitko rašo •

“Nežiūrint operoje tebesan
čių kai kurių stambių trūku
mų, ji vertinama, kaip svarbus 
ir reikšmingas inašas i mūsų 
respublikos tarybinės muziko^ 
lobyną. .

šeštadienio Laisvėje paduo
sime iš J. Banaičio apžvalgos 
platesnių ištraukų.

•
Neseniai Metropolitan Ope

ros Ko. New Yorke pastatė 
Stravinskio trijų veiksmų o- 
•ei’ą “Rake’s Progress.”

New York Timeso muzikinis 
kritikas Olin Downes tiesiog 
smerktu smerkia šią operą. 
Jis rašo: daug publikos aplei
do teatrą vaidinimo vi duryje. 
Tai buvo didžiausias fiasco, 
kokį Metropolitan Opera yra 
turėjusi pastarųjų 30 metų bė
gyje, šilko apžvalgininkas.

Esu skaitęs nemaža recen- 
zijų-apž valgų, rašytų tokių 
žymių kritikų, kaip Olin Dow
nes, bet, pri'sipažinsiu, nesu 
skaitęs tokios aštrios jo kriti
kos, kokią jis duoda Stravins
kio operai!

Sausio 31 d. “Sunday Work
er” išėjo net 48-nių puslapių.

Tai nepaprastan įspūdinga 
laida: iliustruota ir pilna įdo
mių straipsnių.

Ši laida apvainikuoja Daily 
l^orkerio 30 metų sukaktį.

f Redakcija sako: 30 išgyven
tų metu buvo tik pasiruošimas 
ateičiai.

Nelengvi angliškam darbi
ninkų dienraščiui buvo tie 30 
metų. Sunkius laikus jis gy
vena ir dabar. Tačiau Daily 
Workerio leidėjai žino, jog

AMERIKINIAI KAVOS 
BIZNIAI SUOKALBIAUJĄ 
SU BRAZILIJA

ATAKUOJA PRANCŪZUS
KELIUOSE FRONTUOSE

Washington. — Valdinė 
verslo komisija ir Senato 
komisija ketina ištirti, ko
dėl kava pabranginta dau
giau kaip iki dolerio už 
svarą.

Nužiūrima, kad didieji 
amerikiniai kavos biznie
riai per sąmokslą su Bra
zilijos valdžia tai]) išpūtė 
kavos kainą.

FAKTAI APIE KAVOS 
BRANGININKŲ 

SĄMOKSLĄ
New York. —1 William 

Black, pirmininkas virtinės 
Chock Full O’Nuts, aikštėn 
iškėlė tokius faktus:

Vien tik sandėliuose New 
Yorke dabar laikoma 240,- 
000 maišų kavos, laukiant 
dar didesnio pabrangimo.

Brazilijos valdžia monija 
pasauliui akis, pasakodama, 
kad pernykščiai šalčiai su
naikinę daugybę kavos toje 
labai karštoje šalyje.

Brazilija šių metų pra
džioje sulaikė savo prieplau
kose 3,426,680 maišų kavos 
(456 milijonus svarų) nuo 
išgabenimo į užsienį.

Jeigu šalčiai ir būtų su
naikinę dali a u g i n a m o s 
Brazilijoj kavos, tatai dau
giau negu persvėrė kavos 
derliai kituose kraštuose.

Meksika 1953 metais iš-

IA PONŲ IšEIVYBe
I PIETŲ AMERIKĄ

Tokio. — Japonijos val
džia nutarė siųsti 3,500 ja
ponų kai]) išeivių Į Brazili
ją, Argentiną ir Paraguayų 
per du mėnesius.

Mirtinai užtrėkšta 
200 religiniu indusą

New Delhi, Indija.— To
kia daugybė religinių indu- 
sų susigrūdo maudytis va
dinamoj “šventojoj” Gan
ges upėje, kad mirtinai 
sutrempė bei sutrėškė 200 
savo bendru, o sužeidė apie 
1,000.

_______ i ___ t

Amerika statvsatom- 
bombų sandėlius svetur

Washington. — Ginklinis 
Kongreso komitetas užgyrė 
valdžios planą pastatyti ke
lias dešimtis slaptų sandė
lių įvairiuose kraštuose, kur 
būtų prikrauta atominių 
bombų.

Atominiams sandėliams 
paskirta daugiau kaip 22 
mililjonai dolerių.

ORAS. — šalčiau ir da
linai apsiniaukę.

be sunkaus darbo, be pastan
gų, be ryžto ir pasišventimo 
niekas niekad nieko nelaimė
jo. Darbininkų klasė ir jos 
spauda nėra tam išimtis^ 

gabeno užsienin 419,000 
maišų daugiau kavos kaip
1952 metais.

Columbija pernai išvežė Į 
Jungtines Valstijas bei ki
tur 1,600,000 maišų daugiau 
kavos negu užpernai. Haiti
1953 metais išgabeno sve
tur 81,000 maišų daugiau 
kavos kaip 1952 metais.

Taigi, nepaisant pasako
jamų Brazilijos šalčių, kie-l 
kiai kavos dar padaugėjo, i 
o ne sumažėjo.

i

Guatemala protestuoja į 
prieš senatoriy Wiley i

_________ I

Guatemalos respublikos 
kongresas oficialiai užpro
testavo, . kad Jungtinių 
Valstijų senatorius Wiley 
bando sukurstyti ginkluotą 
užpuolimą prieš progresyvę i 
Guatemalos valdžia. i

(Kalbėdamas Senate, Wi-1 
ley pasakojo, kad “raudo- 
donoji Guatemalos valdžia 
—tai komunistų tiltas j 
Centrine bei Pietinę Ame
riką.”

Republikonas perša 
skaldyt New Yorką į 
5 atskirus miestus

Albany, N. Y. — Repu
blikonas New Yorko valsti
jos senatorius P. W. Wil
liamson perša padalinti Di
dįjį New Yorką į penkis vi
sai atskirus miestus—Man
hattan-New York, Brook
lyn, Queens, Bronx ir Rich
mond - Staten Island.

Tam sumanymui pritaria 
ir keli kiti republikonų po
litikieriai valstijos seimely
je.

Didįjį New Yorką pa
prastai valdo demokratai; 
todėl republikonai ant jo 
pyksta. Kita jų pykčio prie
žastis tame, kad demokra
tas New Yorko majoras 
Wagneris reikalauja sugrą
žint miestui tinkamą dalį 
pinigų, kuriuos newyorkie- 
čiai sumoka į valstijos iždą.

Amerikos generolas žiūri, 
kaip francūzai naudoja 
amerikinius ginklus

Hanoi, I^do-Kin. — Atlė
kė Amerikos generolas J. 
W. O’Daniel, vadas karo jė
gų Pacifiko Vandenyno sri
tyje. * Jis žiūri, kaip fran
cūzai naudoja gaunamą iš 
Amerikos parama karui 
prieš Vietnamo komunis
tus.

Jungtinės Valstijos kas
met duoda 500 milijonų do
lerių ginkliniai - piniginės 
paspirties francūzams šia
me kare.

VIETNAMO LIAUDININKAI DULLES IR “VAKARAI”
ATMETA MOLOTOVO 
PLANĄ VOKIETIJAI

Hanoi, Indo-Kin.—Viet- sostinės. Laos yra viena iš
namo liaudininkai prasiver
žė pro francūzų eiles į Rau
donosios upės klonį, vadina
mą ryžių aruodu, šiauri
niai - rytiniame Vietnamo 
kampe. Ten yra ir Hanoi 
didmiestis, sostinė Indo-Ki- 
nijos, francūzų kolonijoj.

Liaudininkai - komunis
tai atmušinėja francūzų 
atakas kitame derlingaja
me ryžių plote, pietiniame 
pajūryje, tarp Faifo ir Va
rei ia miestu. L

Amerika atsiuntė dar 10 
bombonešiu B-26 francū
zams, kurie stengiasi oro 
veiksmais sulaikyti liaudi
ninku atakas.

Vietnamiečiai liaudinin
kai grumiasi artyn Luang 
Prabangu, Laos karaliuko

Maskva. —Kominformo Į 
žurnalas kvietė Jugoslavi
ją atgaivint senovinius bro
lystės ryšius su Rusija ir į 
draugystę su naujosiomis 
liaudies demokratijomis.

Kominformas primena, 
kaip rusų tauta padėjo sla
viškoms Balkanų tautoms 
išsilaisvinti iš turklį jungo, 
slėgusio jąsias per 500 me
tų. Sako:

— Jugoslavijos tautos 
(serbai, kroatai, juodkal- 
niečiai) neužmiršta ir nie
kuomet neužmirš istorinio 
fakto, kaip Sovietų liaudis 
ir sovietinė armija pagel
bėjo joms išsivaduoti iš vo
kiečių fašistų vergovės.

Jugoslavijai dabar vėl 
teks pasirinkti vieną iš 
dviejų — ar pasilikti sve
timųjų monopolistų sau
joje, ar eiti keliu, kuris ati
tinka tautinius jugoslavų ir 
visų tautų reikalus bei troš
kimus.—
Kominformo žurnalas tei

gia, kad:
Jugoslavijos valdžia ken

čia sunkią vidujinę krizę. 
Krinka vadinamoji jugosla
vų “komunistų sąjunga,” iš 
kurios komiteto pašalintas 
Milovan Džilas, buvęs Ju
goslavijos seimo pirminin
kas. Plačiosios žmonių 
masės vis labiau nepasiten
kina priešliaudiškąja val
džios politika.

— Jugoslavijos valdžia 
klimpsta iki kaklo, kaip kad 
rodo Džilaso dalykas, jos 
pasidavimas k a p italisti- 
niams vakarams ir jos mė
ginimai išeiti iš ūkinio 
žlugimo, kur Jugoslavija 
pavergiama imamoms iš 
jų paskoloms ir svetimajam 
kapitalui, traukiamam į 
Jugoslavijos pramones.

Belgrad. — Tito, vėl iš
rinktas Jugoslavijos pre
zidentu, pareiškė, jog yiš 

trijų Tndo-Kinijos provinci
jų.

Kad francūzų lakūnai ga
lėtų mažiau kliudyti, tai 
liaudininkai daro atakas 
praretintomis savo eilėmis. 
Jie atakuoja paviene eile, 
kur yra 60 pėdų tarpas 
nuo vieno kovūno iki kito. 

Liaudininkai muša fran- 
cūzus atgal taip pat Thak- 
heko apygardoje, vidurinė
je Laoso dalyje.

Tuo tarpu kiti liaudinin
kų pulkai laiko apgulę Dicn 
Bien Fu miestą, paskutinę 
francūzų tvirtovę šiaurva
kariniame ' Indo - Kinijos 
kampe, kuris rubežiuojasi 
su Kinijos Liaudies Respu
blika.

Kominformas kviečia jugoslavus 
panaujini brolystę su Sovietais 
ir liaudiškomis demokratijomis

laikysis draugiškumo su 
vakarais (Amerika ir Ang
lija), ir, nors Jugoslavija 
neseniai panaujino 
mafijos ryšius su
Sąjunga, tie ryšiai nė kiek 
nekliudys artimųjų Jugo
slavijos santykių su Vaka
rais.

(1948 metais Tito val
džia sutraukė diplomatijos 
ryšius su Sovietų Sąjunga, 
kai Kominformas pakriti
kavo trockine Tito politi
ką.)

4 ____ - ■ __ , -

Studentas sudegino 
kolegijos koplyčią

Beloit, Wis. — Suimtas 
Beloit Kolegijos studentas 
Stephen D. Posey prisipaži
no padaręs bombą ir jąja 
sudeginęs kolegijos koply
čią, lėšavusią $25,000. Ji
sai, sūnus Northwestern 
Universiteto profesoriaus, 
yra labai gabus studentas, 
kuriam todėl Fordo Foun
dation iš anksto žadėjo ap
mokėti už tolesnį mokslą 
Yale Universitete.

Jis padarė bombą iš pa
prastų dalykėlių. Paėmė 
degtukų dėžutę, pridėjo 
sprogimų, ir įkišo uždegtą 
cigaretą. Kada cigaretas 
palengvėle dadegė, tai įvy
ko sprogimas ir staigus 
gaisras.

Popiežius jau 11 dienų 
žagsėjo be paliovos

Roma.—Jau 11 dienų kai 
popiežius Pijus nuolat žag
si, taip kad beveik neužmie
ga ir vengia viešai mišias 
laikyti.

Daktarai teigia, kad jo 
žagsėjimas pareina iš vidu
rių ligos.

Berlin. —• John Foster 
Dulles, Amerikos valstybės 
sekretorius, atmetė Sovietų 
užsienio reikalų ministro 
Molotovo planą dėl Rytinės 
ir Vakarinės Vokietijos su
vienijimo ir dėl taikos su
tarties su Vokietija.

Anglijos ir Francijos už
sieniniai ministrai, Antho
ny Eden ir G. Bidault, pa
rėmė Dulleso pareiškimą 
prieš Molotovą.

Dulles, kalbėdamas Ketu-

Ragangaudis McCarthy 
gaus dar $214,000

Washington. — Senatas 
85 balsais prieš vieną nu
tarė paskirti $214,000 ra- 
g anga u diškiems Joe Mc- 
Carthy’o tyrinėjimams per 
metus.

Taigi ir didžioji dauguma 
demokratų senatorių užgy
rė McCarthy, n e p a i s a nt, 
kad jis kaltina buvusias de
mokratu valdžias už “ko
munistų laikymą” valdinėse

diplo-1 įstaigose.
Sovietų j -------------------

: Mahometoną vadas 
grasina nuversti 
Irano generolu valdžią

Teheran, Iran. — Karto
jasi susikirtimai tarp Irano 
valdžios priešų ir jos rėmė
jo-

Dvasinis mahometonų va- 
! das kunigas Ajatola Kašani 
i kaltino karališkąją premje- 
: ro Zahedio valdžią, kad “ji 
i bando perdirbti Iraną į An- 
■ glijos koloniją.”

Kašani grasino, kad jis 
su savo šalininkais galėtu 
“per tris dienas nuversti” 
esamąją Irano valdžią.

Kariuomenė ir policija 
tuo tarpu šautuvais, durtu
vais ir bombomis malšino 
demonstracijas prieš val
džią .

Senatoriai ir kongresmanai 
matys hydrogeninio 
sprogimo judžius

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris sutiko pa
rodyti senatoriams ir kon- 
gresmanams • judamuosius 
paveikslus hydro g e n i n ė s 
eksplozijos, kuri buvo įvyk
dyta vienoje iš Eniwetoko 
saliukių 1952 metais. Hy 
drogeninio prietaiso spro
gimas visai sunaikino siau
rą saliukę.

Prezidentas sakė, tai bu
vo įžanga į tikrąją hydro- 
geninę bombą (kuri bus iš
sprogdinta ateinantį pava
sarį).

Anglijos mainieriai iš
gavo $1.10 savaitinį algos 
priedą*

rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferencijoj, tvir
tino, jog karinės Jungtinių 
Valstijų sutartys su kitais 
Atlanto kraštais ir dėl vo
kiečių armijos rekrutavimo 
Vakarinėje Vokietijoje bū
sią tiktai apsigynimui nuo 
užpuolimo. Molotovas rei
kalavo atmesti tas sutartis 
kaip karinius sąmokslus 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
jos draugus.

Molotovas siūlė atsteigti 
Vokietiją kaip neutralę de
mokratinę valstybę be jo
kių karinių sutarčių prieš 
Sovietų Sąjungą.

Dulles kritikavo Moloto
vą, kad Rytinės ir Vakari
nės Vokietijos valdžių at
stovai turėtų dalyvauti sy
kiu su Keturiais Didžiasiais, 
kuomet jie ruoš įstaty
mą valdiniams rinkimams 
įvykdyti visoje Vokietijoje.

Dulles pastebėjo, kad Mo
lotovas dar tik žada kitai 
sesijai įteikti sovietinį pla
ną laisviems rinkimams su
rengti. Bet Dulles iš anks
to neigė tą planą, nužiūrė
damas, kad Molotovas siū
lys atskirus balsavimus Ry
tinėje ir Vakarinėje Vokie
tijoje. Čia Dulles užreiškė, 
kad Sovietų kontroliuoja
moje Vokietijoje “nėra jo
kios tikros rinkimų lais
vės.” Iš savo pusės, jisai 
piršo amerikinį planą rinki
mams ištisoje Vokietijoje.

Girdamas p,ro - amerikinę 
Vakarų Vokietijos valdžią, 
Dulles tvirtino, kad jau 
“beveik milijonas” rytinių 
vokiečių yra perbėgę į Va
karinę Vokietiją, jieškoda- 
mi geresnio gyvenimo.

Nuteistas raketieriu 
vadas Joe Adonis

Hackensack, N. J. — New 
Jersey apskrities teisėjas 
Lester Drenk nuteisė Joe 
Adonisą, gemblerių rake
tieriu vadą, dvejus iki trejų 
metų kalėti ir $1,000 pabau
dos sumokėti už melagingą 
priesaiką. Adonis melavo, 
būk gimęs Passaice, N. J., 
bet įrodyta, kad jis Italijos 
gimtinys.

Teisėjas, tačiau, suspen
davo kalėjimo bausmę, kad 
Adonis galėtų būti kuo Grei
čiausiai deportuotas Itali
jon. Nes ateivvbės valdyba 
jau pirmiau buvo nutaruk 
deportuot Adonisą.

Dar neseniai Adonis bai- 
gė pustrečių metu bausmę 
valstiįiniame kalėjime kaip 
gengsteris.

Traukiniui sudužus, žuvo 
56 pietiniai korėjiečiai

Seoul, Korėja. — Nuvir
tus bei sudužus Pietinės Ko
rėjos traukiniui, 56 žmonės 
liko užmušti ir 125 sunkiai 
sužeisti.
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PINIGŲ, PINIGŲ!
TURKIJOS PREZIDENTAS Celal Bayar New 

Yorke buvo priimtas tikrai karališkai!
Be to, kad jis buvo vežtas žemutine Broadwe, kur 

esti vežami žymiausieji herojai, pasižymėję asmenys, 
Turkijos prezidentas buvo vaišintas ir pagerbtas Wal
dorf Astoria viešbutyje, o Colombia Universitete jis bu
vo apdovanotas Teisių Daktaro diplomu.

Savo kalboje, sakytoje Waldorf Astoria hotelyj, Ce
lal Bayar atvirai pasakė, kad jo misijos tikslas Ameri- 
koje-r-ieškojimas pinigų ir daugiau pinigų.

Jis, noromis ar nenoromis, pripažino, jog šiandien 
vidutinio turko metinės pajamos nesiekia daugiau, kaip 
$170. Vadinasi, yra daug turkų, kurių pajamos kur kas 
mažesnės. Taigi skurdas Turkijoje yra baisus. To 
neslepia nei Bayaras, nes jis jei ir norėtų, negalėtų už
slėpti.

Be to, kad Bayaras atvyko prašyti daugiau pinigų 
iš valdžios, jis prašo Amerikos piniguočius, privatinius 
kapitalistus ir fabrikantus, kad įie įvesdintų savo kapi
talą Į Turkiją. Girdi, Turkija pravedė tokius įstaty
mus, sulyg kuriais užsieniniai kapitalistai ten galį lais
vai veikti ir uždirbti didelius pinigus.

Nedidelė Turkija šiandien užlaiko 400,000 vyrų ka
riuomenę. Taigi militarizmas ėda tą šalį, kaip vėžio liga 
žmogaus kūną. O Turkija ginkluojasi sulyg įsakymais iš 
Washingtono! Tiesa, Amerika teikia jai nemaža pinigų; 
Amerika teikia jai ir ginklų, o vis dėl to pati sunkiausia 
našta tenka nešti pačios Turkijos žmonėms.

Kam tokia didelė armija Turkijai reikalinga? Jos 
valdovai sako: tam, kad turėtume kuo apsiginti nuo 
komunistinės Tarybų Sąjungos. Kada Tarybų Sąjunga 
žadėjo Turkiją užpulti? Niekad! Bet Turkija šiandien 
laikoma Amerikos militarine baze prieš Tarybų Sąjun
gą! Ir tai nėra jokia paslaptis. Tai dažnai pabrėžia ko
mercinė spauda atvirų atviriausiai.

Na, ir dėl to, kad Celal Bayar reprezentuoja šalį, 
kuri ištikimai klauso karo ruošėjų, tai jis čia ir buvo la
bai gražiai priimtas. Bayaras čia padarytas demokratu, 
o jo šalis apskelbta “demokratijos tvirtuma.”

Melai, mo.nai, daugiau niekas!

“STABILIZACIJA”BEDARBIUOSE
VISOKIŲ ŠTUKŲ republikonai išgalvoja ir skelbia 

mūsų krašto žmonėms.
Štai prasideda nedarbo krizė. Sulyg tūlų darbo uni

jų vadovų apskaičiavim, Jungtinėse Valstijose šiuo 
metu yra anie 4,000,000 bedarbių.

Eisenhowerio valdžia taipgi priversta pripažinti, 
jog nedarbas plečiasi.

Darbo vadovai reikalauja, kad valdžia dabar, tuojau 
imtųsi priemonių bedarbiams darbu aprūpinti. Tų prie
monių gali būti visokių, bet svarbiausia: pradėti viešuo
sius darbus ir į juos traukti bedarbius. Tokiems dar
bams ribų nėra, prie jų galima pastatyti milijonus dar
bininku. 

ir *

Valdžia, tačiau, to balso neklauso. Eisenhowerio 
- valdžia šiuo metu elgiasi taip, kaip kadaise elgėsi Hoo- 
verio valdžia, prasidėjus nedarbui.

Kad apmalšinti tuos, kurie “kelia triukšmą,” Eisen
howerio valdžia dabar skelbia štai ką: girdi, mes su- 
Stabilizuosime visą padėtį taip, kad bedarbiu nebus dau
giau, kaip 2,000,000 - 2,500,000.

Argi tai nėra žmonėms akių dūmimas? '
Bet, daleiskime, tegu bedarbių skaičius bus “susta- 

bilizuotas,” tegu jų bus nedaugiau, kaip 2,500,000, tai ar 
jiems nereikia valgyti? Ar juos nereikia aprūpinti dar
bu?

Tai reikia daryti kuoveikiausiai!

ATBULAS PASITARNAVIMAS
ANĄ DIENĄ NEW YORK Times išspausdino įdo- 

itlią korespondencija iš Jungtinių Tautų.
Kaip žinia, mūsų šalies makartistai pradėjo žiaurų 

puolimą ant tų amerikiečių, kurie tarnauja Jungtinėms 
Tautoms. Jie yra sijojami “lojalumo sietu.” Tie, kurie 
nori gauti darbą Jungtinių Tautų raštinėse, priversti 
pereiti baisią šerengą. Ne visi aplikantai tą šerengą 
pereina, ne visi amerikiečiai, pagaliau, nori per tą še
rengą eiti.

Tuo būdu nemaža darbų, kurie būtų tekę ameri
kiečiams, tenka kitų šalių piliečiams.

Ir tų šalių piliečiai, atvykę čia Jungtinėms Tautoms 
tarnauti, nėra priversti eiti per jokią lojalumo šėrengą!

• ■ - ■ - -• •• '............................-■

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Vasario-Feb. 4, 1954

APIE PJERĄ KOTĄ
Vienu iš praėjusių metų 

tarptautinės premijos ga
vėjų (už taikos sustiprini
mą tautų tarpe) buvo Fran- 
cūzijos visuome n i n in k a s 
Pjeras Kotas (Pierre Cot). 
Apie jį parašė įdomų straips
nį patsai žymiausias šių i 
dienų francūzų poetas Luis 
A rago n.

Poeto straipsnis buvo iš
spausdintas kanadiškiame 
Liaudies Balse. Mes čia pa
duosime kai kurias iš jo iš
traukas.

Aragonas rašo:
“Pjeras Kotas suprato ir 

įvertino žodį taika per pir
mąjį imperialistinį karą, 
kuriame jis pats dalyvavo. 

I Kaip tik iš patyrimo, gau- 
i to kare, susidėjo pagrindi- 
| nė vadovaujanti linija jo 
i gyvenime.

“Juristas, teisės profeso- 
. rius, jis 1928 metais buvo 
| išrinktas Savo jos deputatu 
Į nuo radikalų partijos, ku- 
i rioje šiandieną susipila ir 
[ susiduria Prancūzijos bur- 
; žuazijos prieštaringos tra- 
! dicijos ir kurioje P. Kotas 
buvo tipingas atstovas ra
dikalų, ištikimų respublikos 
laisvių tradicijoms, ištikimų 

i Vizijaus priesaikai.
“Nuo 1930 iki 1037 metų 

i jis atstovavo Prancūzijai 
Tautų Sąjungoje. 1932 me
tais jis tapo užsienio reika
lų ministro pavaduotoju, 
1934 metais — aviacijos mi
nistru. Jau tada Pjeras Ko
tas suprato galvą pakėlu
sio fašizmo pavojų; jis pa
sidarė todėl prancūzų fa
šistų ir monarchistų, tokių 
kaip Dodės ir Moraso, tai
kiniu. 1934 metais, žlugus 
Daladjės kabinetui, jis tam
pa vienu aktyviausių kovo- 

! tojų už Liaudies fronto 
j pakto sudarymą tarp de- 
• mokratinių partijų.
I “1936 metais jis vėl avi- 
I acijos ministras Leono Bliu
mo vyriausybėje. Būdamas 
priešininkas me 1 a g i n g o s 
'"nesikišimo“ politikos, ku
rią vykdė ministras pirmi
ninkas italų ir vokiečių fa
šistų ginkluotos intervenci
jos prieš Ispanijos respubli
ką laikotarpiu, jis siunčia 
lėktuvus Ispanijos respubli
konų vyriausybei. Pjeras 
Kotas demaskavo fašistų 
agresiją Abisinijoj ir japo
nų — Mandžiūrijoje.

“Jis — vienas aktyviųjų 
i Prancūzijos - Tarybų Są
jungos pakto šalininkų, gin
damas jį nuo reakcionierių 
įvairiuose vyriausybiniuose 
organuose ,o taip pat depu
tatu rūmu Užsienio reika
lų komisijose.”

Antrojo pasaulinio karo 
j metu, 1940 metais, kai hit- 
1 lerininkai okupavo Francū- 
! ziją, Kotas pasitraukė iš 
i ten ir, pirmiau Anglijoje, o 
! vėliau Amerikoje organiza
vo žmones karui laimėti, 
fašizmui sumušti. Po to, 
kai fašistinė ašis buvo pa
laužta kai Prancūzija iš
laisvinta, šis vyras stojo 
darban už tai, kad kitas pa
saulinis karas neįvyktų, 
kad tautos gyventų taikoje. 
Už tai jis ir gavo premiją.

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
IR KANADOJE

Liaudies Balsas rašo:
“William Boss, Canadian 

Press korespondentas, savo 
pranešime iš Maskvos, pa
duoda keletą pavyzdžių, 
kas kiek kainuoja Tarybų 
Sąjungoje, iš kurių matosi, 
kad kainos tenai nėra taip 
aukštos, kaip kad buvo pa
sakojama.

“Jis rašo, kad Maskvoje 
plaukų kirpėjas uždirba 1,-

000 rublių, vidurinės mo
kyklos mokytojas 800 ru-
bliu ,o mokyklos vedėjas 1,- 
900 rublių. Yra, tačiau, žL 
noma, kad kvalifikuoti dar
bininkai uždirba daugiau. 
Taigi, plaukų kirpėjas už
dirba $250.00 į mėnesį, mo
kytojas $200.00 į mėnesį, o 
vedėjas $475.00.

“O dabar pažiūrėkim į 
prekių kainas. Boss rapor
tuoja:

“Radio imtuvas, kurs ga
li prilygti čia pas mus par
davinėjamiems mažiems 
imtuvams, kainuoja 60 ru
blių arba $15.00. Geresnės 
rūšies, bet be trumpų ban
gų, 120 rublių arba $30.00. 
Radijas su gramafonu kai
nuoja 600 rublių arba $150.

“Šokių rekordai (plokšte
lės) kainuoja $1.50. Klasiš
kos muzikos rekordai dar 
pigesni . Simfoniją galima 
įsigyti už 75 centus. Ope
ra ant keturių LP rekordų 
kainuoja nuo 18 iki 25 ru
bliu arba nuo $4.50 iki $6.- 
25.

“Mažas refrigeratorius 
kainuoja 600 rublių arba 
$160. Toks, kaip kad Ka
nadoje perka šeimynos, kai
nuoja 2,000 rublių arba 
$500.

“Smuikos vaikams kai
nuoja 80 rubliu. Vacuum 
valytuvai 450 rublių. Mo- 
torciklas — 2,400 rublių. 
Dviračiai — 400 rublių. Ge
riausios rūšies—670 rublių

“Iš šių kelių pavyzdžių 
matyti,’ kad uždarbiai ir 
kainos Tarybų Sąjungoje 
mažai kuo skiriasi. Tiesa, 
yra kai kurių gaminių trū
kumas, tad jie daug bran
gesni. Bet atrodo, kad tie 
gaminiai, kurie žmonėms 
labiausiai reikalingi, visai 
prieinami.

“Čia reikia nepamiršti, 
kad ta šalis prie caro buvo 
labai atsilikusi, o paskui ją 
nuteriojo du karai, nekal- 

i ban t jau apie pilietinį karą. 
Tuo tarpu pas mus žmonės 
pralobo abiejų karų metu.“

| Laiškas iš Lietuvos
Aš gavau laišką iš Lietuvos 

nuo sesers Dom. Totorytės, 
gyvenančios Kupiškyje. Ji at
siuntė net 3 laiškus bėgyje (i 
mėnesiu. Nors paskutinį laiš
ką noriu pažymėti — gautą 
sausio'23 d., 1954 m.

Laiškas skamba taip:
“Gavau jūsų laišką, rašytą 

gruodžio 20 d. — dėkuojv. 
jums i ž atsiuntimą. Sveikinu

i jumis, miela sesute, ir tavo 
dukrą ir jos vyrą. O kaip pa
siilgau tavęs, bet nebėra vil
ties mums susitikti dėl mano 
f?enat\’ūs. Mat, aš turiu 77 me
tus amžiaus. Broliai rotoriai it 
Naiviu kaimo yra išvažiavę 

! i miestus. Brolio 3 dukterys 
yra apsivedę. Anelia turi dv; 
dukteris. Brolio sūnus yra ve- 

. dęs ir turi 2 sūnus. Dabar A- 
i nelia yra mokytoja. Aš dabar 
gyvenu viena savam name. C1 
sesers duktė Alena su vaikais 
išėjo gyventi savo stubon. Mat, 
ji pasistatė naują namą ant 
mano daržo. O daug namą 

j yra pristatyta naujų, 
j Pirmiau mano namas buvo ša- 
iyje miesto. O dabar tas pats 
namas tūno .jau viduryje-mies
to. Mat, labai daug namu pri
stato.

“Miela sesute, jau jūs da
bar nepažintumete Kupiškio. 
Mat, dabar didelis miestas. 
Dabar visi esabie sveiki ir lau
kiame kalėdų.

“Elzbieta Kąpickas pasiėmė 
antrašą įr žadėjo rašyti 

baigusi
j Ilsų
jums laišką. jAlena
agroiiorii i j os įmoksią.

“Sudiev, brangioji.
'•Dabar

žiuoja i miestais dirbti.
D. TotoiJytė.“ 

AneIia Liaudanskienč, 
jLewistone, Mė.

d 4” g žmonių vą-

TECHNIKOS ŠALIS
Per trisdešimt šešerius 

tarybų valdžios metus vi
siškai pasikeitė Tarybų ša
lies veidas: iš agrarinės at
silikusios Rusijos išaugo 
galinga industrinė Tarybų 
Socialistin. Respublikų Są
junga. Per tą laiką pasta
tyta tūkstančiai pagal pa
skutinius technikos reika
lavimus įrengtų gamyklų, 
fabrikų, šachtų, elektrinių; 
senosios įmonės iš pagrin
dų rekonstruotos. Jau 193i9 
metais Tarybų Sąjunga 
pramonės gamybos aprūpi
nimo nauja technika atž
vilgiu užėmė pirmą vietą 
pasaulyje

Nepaprastai technikos 
vaidmuo išaugo pokariniais 
metais, kai reikėjo per 
trumpą laiką atkurti žy
mioje šalies teritorijoje 
priešų okupacijos laikotar
piu sugriautą liaudies ūkį, 
o taip pat toliau išvystyti 
visas gamybos šakas.
Spartūs pramones 
vystymosi tempai

Pastaruosius 8-10 metų 
TSR Sąjungoje toliau nenu
krypstamai auga liaudies 
ūkio technikos apginklavi
mas, taiko m i tobuliausi 
technologiniai procesai ir 
labai plačiai pan Judo jami 
mokslo pasiekimai.

Pramonės garny o s 
apimtis 1953 metais maž
daug 2.5 karto viršys prieš
karinių 1940 metų lygį.

Per trisdešimt šešerius 
tarybų valdžios metus pra
monės gamyba TSR Sąjun
goje padidėjo daugiau kaip 
40 kartu.

Tarybų Sąjungoje 1953 
metais bus pagaminta dau
giau kaip 38 milijonai to
nų plieno, išgauta 320 su 
viršum milijonų tonų naf
tos, pagaminta 16 su viršum 
milijonų tonų cemento. Gre
ta to žymiai padidėja liau
dies vartojimų reikmenų — 
medvilninių, vilnonių ir šil
kinių audinių, avalynės, cu
kraus, mėsos ir kitų maisto 
produktų bei pramonės dir
binių — gamyba.
Galinga energetine baze į

Vykdydamas šalies socia
listinės industrializacijos 
politiką, Tarybinė vyriau
sybė didžiulį dėmesį skiria 
elektrifikacijai. 1953 me
tais bus pagaminta 133 mi
lijonai kilovatvalandžių 
elektros energijos—70 kar-

junga užima pirmą vietą 
pasaulyje.

Tarybų šalies gamtos tur
tai neišsenkami. Gausi tech
nika įgalina racionaliai juos 
išnaudoti. Artimiausias už- 
doti pramonėje atominę 
energiją. Tai be galo iš
plečia žmogaus valdžią gai
valinėms gamtos jėgoms, 
atskleidžia milžiniškus ga
limumus gamybinėms jė
goms augti, technikai ir 
kultūrai žengti pirmyn, vi
suomeniniams turtams di
dėti.
Visokių rūšių metalas

i
Tarybų valstybė nepa

prastai daug dėmesio ski
ria galingai metalurgijai' 
sukurti. Ir šiame bare pa- i 
siekta įžymių laimėjimų. 
1913 metais viena tona ke
taus buvo gaunama nuo 2 
kubinių metrų aukštakros
nės naudingos apimties, 
1952 metais — nuo 0.88 ku
binio metro, tai yra, esant 
tokiai pat apimčiai, krosnis 
dabar duoda 2.5 karto dau
giau ketaus, negu ligi revo
liucijos. Atskirose gamy
klose, pavyzdžiui, Sierovo 
gamykloje (šiaurės Ura
las), aukštakrosnių meis
trai garma toną ketaus nuo 
kiekvienų 0.645 kubinio me
tro aukštakrosnės apim
ties.

Taip žymiai aukštakros
nių našumas Tarybų Sąjun
goje pakilo dėka to, kad 
čia aukštakrosnių gamyba 
pilnutinai mechanizuota ir 
žymia dalimi suautomatin
ta; iš pagrindų patobulinta 
technologija. Sukurti di
džiai kvalifikuotų darbi
ninkų ir inžinierių - tech
ninių darbuotojų kadrai.

Eilėje Tarybų Sąjungos 
įmonių plieno nuėmimas 
nuo vieno kvadratinio me
tro krosnies pado viduti
niškai per plarą sudaro dau
giau kaip 8 tonas, vietoj 3 
tonų ligrevoliuciniais lai
kais.

Tarybiniai metalurgai iš
moko gaminti šimtų rūšių 
plieną ir įvairius lydinius, 
kurie atitinka įvairiausius 
reikalavimus: negendantį 
nuo šilumos, netirpstantį 
nuo kaitros, atsparų rūgš
čiai bei šarmui, nerūdijan
tį plieną, kietus bei didžiau
sio kietumo lydinius ir kit.
Tobulos mašinos

Remiantis laimėjimais, 
kurie pasiekti išv^stan^. 
sunkiąją pramonę, TSR 
Sąjungoje sudarytos visos 
sąlygos, kad galima būtų 
smarkiai pakelti liaudies 
vartojimo reikmenų gamy
bą. Naujieji ir rekonstruo
tieji tekstilės, tri k o t a ž o, 
siuvinių, kailių ir avalynės 
fabrikai, odos gamyklos ir 
kitos įmonės aprūpintos 
priešakine tarybine techni
ka. Pokariniu laikotarpiu 
lengvojoje pramonėse įtai
syta daugiau kaip 170 
tūkstančių naujų staklių ir 
mašinų.

1953 metais sukurta nau
ja nenutrūkstamai veikian
ti duonos gamykla - auto
matas. Čia mechanizmai 
automatiškai atsveria mil
tus, kontroliuoja dotavimo 
tikslumą, išminko ir apdo
roja' tešlą, iškepa duoną,.ŽL' 
Šių agregatų valdymas siw;?. 
koncentruotas keliuose pul-U/ 
tuose. Įtaisyta automatinė 
tešlos drėgnumo kontrolėm 
Visi agregatai hermetiškai 
uždaryti, o tai pagerina sa-. 
nitarines - higienines duo
nos kepimo sąlygas.
žemės ūkiui

Šalies mdustrializaviftio 
dėka sukurtas tvirtas The
mes ūkio techninis pagidK-' 
das. Dabar TSRS žemės" 
ūkis aprūpintas tobulid&^T 
siomis mašinomis ir padalyf 
gaiš: galingais įvairių sisyV 
temų traktoriais, saveigiam š 
kombainais, runkelių * koiii- j 
bainais, linų kombainais, 
nų valymo mašinomis,'bul< 
viu sodinimo mašinomis" ii“ 
kit.s Tai įgalino visiškai 
mechanizuoti daugelio rū- - 
šių darbus, palengvinti kol
ūkinės valstietijos darbą ir 
padaryti jį našesnį. i - ‘f

Metai iš metų auga ir 
stiprėja kolūkių visuomeni
nis ūkis, didėja žemės ūkio 
produkcijos gamyba. Visiš
kai išspręsta grūdų pro
blema: TSRS aprūpinta 
duona. Žymiai padidėjo, 
palyginti su prieškariniu 
metu, medvilnės, cukrinių 
runkeliu ir kitu maistiniu v c c
bei techninių kultūrų ga
myba. Rytų tarybinės res- -; 
publikos dabar pagamina 
tiek pat medvilnės, kiek 
Indija, Egiptas, I r a n a s;, 
Turkija ir Afganistanas, 
kartu paėmus.
šalies magistralėse

Industrinis šalies išsivys- •
tų daugiau, negu ligrevoliu- 
cinėje Rusijoje 1913 metais, 
o taip pat trigubai daugiau, 
negu prieškariniais 1940 
metais. Tarybų Sąjungos 
eletkrinės kas mėnuo da
bar išdirba tiek elektros 
energijos, kiek Rusijos 
elektrinės išdirbdavo per 6 
metus.

Elektrinių statyba TSR 
Sąjungoje vykdoma aukštu 
techniniu lygiu: beveik vi
siškai mechanizuoti žemės 
darbai, betono paruošimas 
ir klojimas, plieninių kon
strukcijų montavimas.

1953 metais paleista veik
ti galinga Ustj-Kameno- 
gorsko hidroelektrine Ka 
zachijoje ir eilė kitų 
žesnio dydžio) ele 
Sparčiais tempais statomos 
itin stambios 
Stalingrado ir 
hidroelektrinės, 
unikalinė 400

ir mechanizmai
Aukštą lygį pasiekė tary

binė mašinų gamyba — pa
grindas tolesnės galingos 
techninės pažangos visose 
TSRS liaudies ūkio šakose. 
Nėra tokios mašinos, tokio 
aparato, prietaiso, kurio ne
galėtų padaryti tarybiniai

tymas įgalino aprūpinti pa
čia priešakine technika ta- * 
rybinį transportą. Žymiai 
išaugo geležinkelių elektro- į 
fikavimas. Sukurta daug 
naujų tobulų tipų lokomo
tyvu (garvežių, dizelinių 
lokomotyvų, elektrovežių), 
padidėjo daugiakrovių va

gonų išleidimas, išsiplėtė- 
automatinio blokavimo, au
tomatinio sukabinimo ir 
distancinio valdymo naudo
jimas. Jūrų ir upių trans- 

i portas papildytas naujais 
I kroviniais ir keleiviniais 
i laivais. Automobilių trans- *, 
portas dešimtimis tūkstan- ' 

*čių naujų sunkvežimių ir 
■ lengvųjų auto mašinų. Pa
lyginti su prieškariniu me- 

ė tu, patobulinta dangą tu- 
r Nepaprastai išsivystė i rinčių automobilinių kelių 

staklių ir tiksliųjų prietai- tinklas TSR Sąjungoje pa
sų gamyba. didėjo daugiau kaip 3 kar-

TSR Sąjungoje įsisavinta ; tus. Dabar Tarybų Sąjun- 
staklių - automatų, automa- i gos transportas pilnutinai 
tinių srovinių staklių linijų 
gamyba; paleisti į darbą vi
siškai suautomatinti barai, 
ištisi cechai ir gamyklos - 
automatai', kur per visą ga
mybos ciklą prie ruošinio 
ir dirbinio riepsisiliečia 
žmogaus ranka — visą da
ro “protingo^” rrtašihos.

specialistai ir darbininkai, j 
Mašinų ir įrengimų gamy- 

"z) kartu 
metų lygį, o <■ 

1953 metais mašinų gamy
bos produkcija yra 3 su vir- ■ 
šum karto didesnė, negu 
1940 metais. Tatai reiškia,1 
jog per 40 metų įvairių j VJ 
mašinų ir staklių išleidimas ; 
padidėjo daugiau kaip 150 
kaąįų.

ba 1940 metais 50 
viršijo 1913

;iniu.

Kuibyšev 
Kac os

Tiesįama 
tūkstančių 

voltų įtampos elektros lai
dų liniją Kuibyševas-Mask- 
va. Šioje linijoje panaudo
jami visi naujausi šiuolai
kinės technikės ir ėlėktfo- 
technikos pasiekimai.

TSR Sąjungoje labai1 iš
sivystė termofikacija: jos 
lygio atžvilgiu Tarybų Są-

patenkina visus šalies po
reikius pervežimų srityje 
Tuo pat metu toliau auga jo 
technika, o tai įgalini dar 
labiau pakelti pervežimų ly
gį sutinkamai su augančios 
pramonės, ir žemės ūkio rei
kalavimais.

(T<i3a 3-ihe push)



Pereito sezono Meno veiklos
gęr^valga Naujojoj Anglijoj

(Pabaiga)
“Boston Globe” denraštyj 

' yra sveikatos skyrius, ir 
neseniai aš jame užtikau, 
kad 50 nuošimčiu lanko 
gydytojus visiškai sveiki 
žmonės. Kokios rūšies tie 
ligoniai? Ogi įvairūs pra- 
rūgėliai. Tokie daugiausia 
sėdi namuose ir įvairiais 
būdais nervuojasi. 'fame 
pačiame laikraštyje yra ki
tas skyrius, kuris lietuviš
kai skambėtų maždaug ši
taip: “Kam senti be lai
ko?” Jame sakoma, kad,
jeigu tau skauda dantį, tai 
skauda tave visa: jei tu 
nervuojiesi—"ervuojiesi vi
sas; jei pyksti,—pyksti vi
sas; jei tu linksminies, — 
linksminies visas. Kaip pa- 
mi^Ani, tai net plaukai ant 
galvos sutinsta, kiek be lai
ko sveiku-drūtu lietuviu» * * 
prarūgo.

Keli žodžiai apie Aldoną 
Wallen. Ši jaunuolė metais 
yra jauna, bet kultūroje ir 
apšvietus dirvoje stovi va
dovaujančio j r oje j. Ji labai 
simpatinga, dainoje pakilu
si gana .aukštai ir dainuo
dama žodžius taria labai 
aiškiai, už ką visi mėgsta 
ją klausytis. Kita jos skais
ti ypatybė yra tai, kad ji 
lanko visus mūsų parengi
mus, stengiasi jiems padėti. 
Matomai, ii tai paveldėjo 
nuo savo tėvelių ,nes jos tė
veliai irgi labai simpatiški 
ir svetingi. Vasaros metu 
jų sodyba gėlėse skęsta. Jie 
prie sodybos turi pavilijo- 
ną, tarsi tam, kad priminus 
bočių dainą

...Ant kalnelio liepelė, 
po liepele klėtelė. . .

•^Fan begalvo ja n t apie pa
rengimus, štai prie kokios 
išvados priėjau. Mes kiek
vienoj kolonijo j turi m e 
draugų, kurie būdami jau
ni ir sveiki gana daug dar
bavosi darbininkų judėji
me, bet daugelis jų šiandien 
nedirba jau keletas metu 
ir, žinoma, sutaupęs išsibai- 

. gė, o iš pašalpos kokią gau
na, netoli galima nueiti... 
Man rodosi, kad būtų labai 
gražus dalykas, jei mes to
kiems draugams į parengi
mus duotume tikietus ne
mokamai. Jei būtų vakarie
nė ar bankietas, tai ką gi 
reiškia tarp poros šimtų 
keli draugai? Nieko!

Norwoodo koncertas pa
vyko gerai, publikos prisi- 

( rinko pilna salė, tad ir pro
gramos pildytojai jautėsi 
geroje nuotaikoje. Visą 
programą užpildė Worces- 
te^įo Aido Choras, diriguo- 

» jant Jonui Dirvelių i.
Man labai patiko, kuomet 

choras išsirikiavo ant estra
dos, iš choro išsiskyrė Su
kackienė ir darė praneši- 

, mą. Tai darydama, ji davė 
progą publikai susipažinti 
su choristais ir jų kostiu
mais. Aido Choro sudėtis 
yra iš dviejų gentkarčių. 
Chorą labai dailiai puošė 
keturi jaunuoliai su sti
priais balsais. Manau, kad 
važiuodami j koncertą nei 
vienas nesitikėjo, kad vie
nas Choras galės duoti tokį 
turiningą koncertą, kokį 
davė. Po mišraus choro se
kė: vyrų grupė, moterų 
grupė, duetas Jono Saba
liausko ir Onos Dirvelienės; 
splo Jonas Sabaliauskas ir 
C oa Dirvelienė. Onai labai 
sekėsi dainuoti “Kur bakū
že samanota.”

Sėdi žmogus ir galvoji, 
kokios didelės permainos 
įvyko chore. Daugelį vete
ranų dainininkų pažįstu, 
bet jie šiandien jau ne tie;

s 

jie pakilo bent tris-keturis 
kartus a u k š č i a u . Gi po 
kiekvieno numerio pasipila 
griausmingi’ aplodismentai 
ir tęsiasi kelias minutes, — 
tas priduoda daugiau ener
gijos dainininkui ir klauso- 
vui. Dar galima pridėti, kad 
Aido Choras savo gyveni
me niekados nebuvo iškilęs 
tokioje aukštumoje, kurioje 
jis yra šiandien.

Southbo s t o n i e č i ai tai 
laisvės'Chorą gyvą palaido
jo. Gal sakysite, kad cho
ristai išmirė,, išsikėlė kur 
kitur gyventi? O ne. Jie 
visi gyvi. Tiesą pasakius, 
dar gyvena ar pusiau gyve
na Broadway Kvartetas. 
Pereitą sykį dainavo, kaip 
minėjau, Worcesterio kon
certe,—tai ir viskas.

Argi Laisvės Choras ne- 
ga 1 ė t ų gy v u o t i ? Žinoma, 
kad galėtų ir dar kaip, nes 
mokytojas Paura ant vie

los, o paimkie dainininkus 
i iš vyrų: solistai Niaura, 
j švedasį! Žilaitis. Gi choris- 
Itai: Matulevičius, Kazlaus- 
| kas, Peldžius ir kiti. Iš mo- 
Įterų: Zavišienė, Rainardie- 
I nė, Buzevičienė, Kirklaus- 
kaitė, Čelkienė ir kitos. Pa
galvokite, southbost o ū i e - 
Čiai! Jaunutis

Mexico, Maine
Laisvėje dažnai matosi 

paraginimas, kad draugai 
dažniau parašytų į Laisvę. 
Aš manau, kad mokytam 
nėra sunku parašyti kores
pondenciją į laikraštį. Bet 
tokiam, kaip aš, savamoks
liui, nėra jau taip lengva. 
Bet v ištiek nors retkarčiais 
bandau parašyti ši bei tą į 
Laisve.

Į si: ii: #

Čia Randasi Oxford Pa
per Kompanijos fabrikas. 
Dirba gerai per visus me
tus. Fabrikas sustoja per 
Kalėdas, Fourth of July ir 
Labor Day. Taip dirba jau 
nuo Antrojo Pasaulinio Ka
ro.

Bet nemanykite, kad čia 
bedarbių nėra. Daug darbi
ni nkų dirba dvi ir tris die
nas į savaitę, nes neturi 
nuolatinio darbo. Tokiems 
darbininkams nieko nereiš
kia, kad fabrikas dirba be 
jokios pertraukos. Aš nie
kam nepatarčiau čia va
žiuoti darbo ieškoti.

Nėra jokia naujiena, bet 
aš noriu pasakyti, kad pas 
mumis lietuviai greitai ny
ksta. 1953 metais mirė Jo- 
zafina Venckienė. Ji buvo 
Laisvės skaitytoja ir darbi
ninkiško judėjimo gera rė
mėja, visados aukaudavo 
darbininkiškiem reikalam.

Venckienė buvo visose 
draugystėse ir darbininkiš
kose kuopose, tad ir palai
dota' laisvai, lietuviškose 
kapinėse.-

Paliko nuliūdime savo 
mylimą vyrą, 3 dukteris, 1 
sūnų ir brolį Praną Lipskį.

Reiškiu gilią užuojautą 
Juozapui Venckui ir jo šei
mai. 

* * *
Pas mus yra daug Lais

vės skaitytojų jau išėjusių 
ant senatvės pensijos. Tar
pe pensijonierių yra Jurgis 
Glodenis, Juozapas Venc
kus, Povilas Venckus, An
tanas Pranckaitis, Antanas 
Karpinas, Petras Stasiulis.

* * *
Praėjusį rudenį buvo iš

tikusi nelaimė Laisvės skai
tytoją Petrą Stasiulį. Bu
vo pagautas dviejų automo
bilių ir sunkiai sužeistas.

Sulaužė jam koją ir sunkiai 
buvo sutrenktas. Dabar 
jau su lazda pasiremdamas 
vaikštinėja, bet nekaip jau
čiasi.

Antras Laisvės skaityto
jas Juozapas A. Venckus 
serga jau kelinta savaitė. 
Buvau atlankyti. Sakė, kad 
nesijaučia gerai.

Linkiu šiems draugams 
greitai pasveikti.

Meksikos Vaclovas.

MOLINE, ILL.
Gražiai palaidojo A. Motiečiu

Sausio 20 d. Moline Memo
rial kapinėse* palaidotas Anta
nas Motiečius, 71 m. amžiaus. 
A. Motiečius mirė Chicagoje. 
bet tokia buvo jo valia, kad 
jis miegotų , amžinu miege, 
greta savo žmonos Antanetos. 
m irusios 19 16 m.

Laidotuvėmis rūpinosi jau
nieji Motiečiai Antanas ir Sta- 

*vs ir jų žmonos Paulina ir 
Anna.

Išlydint lavoną i' kapus. 
Ksterdahlo koplyčioje apie ve
lionio nuveiktus darbus kalbė
jo L. Prūseika. Palydovą buvo 
daug.. L. Prūseika jautriai 
kalbėjo apie mylimo draugo 
gyvenimą, reikšdamas v už
uojautą giminėms, o labiausia 
sūriams Antanui ir Stasiui ir 
ją žmonoms.

Iš Itockfordo i laidotuves 
-atvyko Juką šeima, o iš Kan
kakee Juškienė ir kiti giminės.

Iš kapiniu daug palydovą 
nuvažiavo i jaunųjų Moticčią 
namus, kur visi buvo maloniai 
priimti.

Palydovas

Chicagos Žinios
LKM Choras ne už ilgo pa

statys operetę “Rio Rita.’’ No- 
rėdanis gerai pasirodyti, cho
ras verbuoja Į pamokas buvu
sius ir naujus choristus. Prak
tikuojasi antradieniu vakarais 
Mildos svetainėje.

I.Ds kuopose jau girdeli 
kalbos apie tai, kaip pasitiks 
svečius, kurie atvyks i LDS 
Seimą liepos 6, 7, ir 8 dd.

«
LDS 2-ros Apskrities Komi

tetas sausio 27-tą jay ,buvo 
susirinkęs svarstyti LDS Sei
mo primosimą ir savo planu.-; 
pateiks pirmiausia proga.

Monika Cook eidama sli
džiu šalygatviu parpuolė ii 
susižeidė ranką, palaužė rie- 
šeli.

Miesto viešąją darbą už- 
verzdos, viso 50, vienu sykiu 
pasiskelbė susirgusiais. Jie su
sirgo protestuodami, kad ko- 
misijonierius atmetė unijos 
re komend uotą paau kštinti
narį. Jis paaukštino kitą toki, 
kurį unija skaito neturinčiu 
reikiamą kvalifikaciją.

•
Pėstininkas aprašė Vilnyje 

apie auto nelaimę, kurioje už
muštas Joseph Witkowski. Pa
žymi, kad automobilistas bus 
teišiams kaip “nedavęs pir- 
mybės pėsčiam pereiti skersai 
gatvę..’’ Aprašymą jis užbai
gia su sekamu Įspėjimu, tin
kamu visiems, visur:

“Vienu geru Įstatymu bent 
aš nemanau pasinaudoti ir 
nepatarčiau tą daryti kitiems, 
tai pėsčio žmogaus pirmenybe 
prieš automobilistą. Maža už
muštam žmogui patieka žino
ti, kad jis užmuštas ‘nelega
liai.’”

I. V.

Cleveland, Ohio
LLD 22-ra kuopa rengia pramo

ga, pavadinta “VALENTINE.” Bus 
duodama labai gera ir skani va
karienė, pagaminta mūsU patyrusių 
šeimininkių. Bus lietuviškų dešrų 
ir kitų lietuviškų valgių. Parengi
mas įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 
13 d., salėj 9305 St. Clair Avenue. 
Taipgi bus muzika šokiams ir bus 
duodamos dovanos tiems, kurio ge
riausia šoks polką ir kitus šokius.

Vakarienei bilietas tik $1.00 Kvie
čiame visus atsilankyti lihksmam 
laiko praleidimui.

Renginio Komitetus ‘

San Francisco, Cal.
Netekome geros veikėjos 

Ida Rothstein
San Francisco Civiliu 

Teisių raštinėje per eilę 
metų dirbo sekretorės atsa
kom i ngą darbą Ida Roth
stein. Ji abelnai buvo gerai 
žinoma netik čia, San 
Francisco mieste, bet ją ži
nojo plačiai ir kitų miestų 
žmonės ir įstaigos. Ji grįžo 
namo ant buso. Išsėdus, 
buvo tik pusė bloko iki stu- 
bos, kai iš nemačių ’ staiga 
užbėgo mažas trokas ir ant 
vietos užmušė. Buvo nuvež
ta į ligoninę, bet jau neat
gavo sąmonės.

Kolei laidotuvių dalykai 
buvo sutvarkyti, užtruko 
penkias dienas. Todėl tik 
šeštadienį įvyko masinės 
šermenys didelėje patalpoje 
pas laidotuvių direktorių 
N. Gray, 1545 Divisadero 
St. Buvo tiek žmonių, susi
rinkę, kad veik pusė turėjo 
būti kituose ruimuose. Ap- 
skaitliuota, kad buvo virš 
500 žmonių.

Ten per trejetą valandų 
tęsėsi įvairios prakalbos, še
šių kalbėtojų. Dainavo Ne
grų Baptistų skaitlingas 
Choras ir Kalifornijos Dar
bininkų Mokyklos Choras. 
Kalbėtojų buvo nuo unijų 
if šiaip nuo masinių orga
nizacijų. Viena kalbėtoja 
nuo Žydų Moterų Organi
zacijos pažymėjo, kad per 
tris šimtus metų nuo žydų 
atvykimo į Ameriką, tik 
trečia žydų tautos moteris 
radosi tokia atsidavusi ir 
nuoširdi kovotoja dėl darbo 
žmonių reikalų, tai IDA 
ROTHSTEIN. 

• _ • _
Ji jauna atvykusi į Ame

riką gerai išmoko anglų 
kalbos. Buvo gera veikėja 
siuvėjų unijos ir kitose or
ganizacijose. Ji buvo vedusi 
su Amerikos piliečiu, todėl 
ji buvo teisėta pilietė per 
vyro pilietybę. Po keletos 
metų ji persiskyrė su juo- 
mi. Tad dabartiniuose lai
kuose McCartizmo šmėkla 
pradėjo ją persekioti. Ji 
buvo padėta į deportacijos 
sąrašą, tik dar nesurado, 
kur ją deportuoti. Persekio
jimas ją dar daugiau paak- 
stino prie veikimo. Ji dir
bo diena iš dienūs apgyni
mui civilių teisių, ateivių ir 
eilės kitų persekiojamų. Jos 
darbo užrašai jau apsireiš
kia nuo laikų Sacco ir Van
zetti, Thomas Mooney, 
Scottsboro jaunuolių kovos 
ir t. t.

Ji buvo labai plačiai žino
ma ir mylima tarpe negrų, 
meksikiečių ir kitų mažumų 
tautų. Todėl buvo net trys 
geri kalbėtojai nuo negrų 
organizacijų ir nuo skirtin
gų bažnyčių kunigai. Visų 
kalbos plačiai palietė jos 
darbo vaisius, ką ji nuvei
kusi dėl panaikinimo prieš 
negrus diskriminacijos ir 
dėl; jų gyvasties apsaugoji
mo. Palaidota žydų kapinė
se sausio 24 d., su labai 
skaitlingu palydėjimu.

' •

Mūsų organ, veikimas

Pradžioje sausio mėnesio 
Įvyko mūsą abieju kuopą su
sirinkimai. Pagirtinas dalykas, 
kad susirinko netik šio miesto 
kuopų nariai, bet atvyko ir iš 
San Leandro koletas draugų, 
kurie yra nariais mūsų kuo 
poje. Visi nuosekliai svarstė 
bėgančius organizacijų reika
lus. Gaila, kad draugai Nor
ka i su sveikata nesijautė ge
rai', tai nedalyvavo šiame su
sirinkime. O taipi jie niekados 
nepraleidžia susirinkimų.

LLD kuopa perrinko valdy
bą, ir veik visi liko tie patys 
praėjusių mėtų draugai ir 
draugės, tik išrinkta nauja

iždininkė.
Valdyba pranešė, kad kuo^ 

pa turėjo užsakiusi 1 1 Vilnies 
Kalendorių ir jau visi likosi 
parduoti mūsų miesto lietu
viams, o oaklandiečių kuopa 
platina paskirai.

Pakeltas klausimas laisvie- 
čiii suvažiavimo. Sumanyta 
pasveikinti nuo mūsų kuopos. 
Sumanymas paremtas, ir ir 
iždo skirta auka, taipgi pavie
niai sumetė keletą dolerių. 
Viso Laisves suvažiavimui au
kų pasidarė $18.50.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Centro sekretoriaus. 
Laiškas priimtas ir nutarta 
užsimokėti duokles i Meno 
Centrą už dvejus metus.

Valdybos metiniai rapor
tai rode, kad kuopa turėjo"’ 
keletą parengimų 1953 m. 
Puvo sukelta stambi suma pi
nigą. bet veik visi išaukot; 
visuomeniniams reikalams, ne.) 
kuopoje randasi tik virš $30.

Kuopa nariu skaičiumi eina 
žemyn, nes pora narių mirė, 
kiti išvažiavo i mažus miestu
kus. o nauju nepavyksta gauti. 
Todėl kuopa ne auga, bet ma
žėja.

Turėjome gražią pramoge- 
lę-balių bendrai su oakdamiie- 
čiais. Parengimas gerai pavy
ko, liko gerokai pelno. Pa 
rengime turėjome keletą sve- 
čią iš tolimu koloniją. lame 
tarpe dalyvavo ir Dr. Borisas 
su žmona. Malonu buvo susi
pažinti su garbingais svečiais. 
Girdėjau, kad bus -surengtos- 
paskaitos Dr. Borisui sveika
tos klausime. Dr. Borisas ma 
no čia apsigyventi, .jeigu bus 
geros sąlygos.

•
Tą pat dieną Įvyko ir LDS 

kuopos susirinkimas'. Palikta 
praėjusiu metu valdyba. Abel- 
ni dalykai kuopoje geroje 
tvarkoje. Finansų sekr. J. K. 
Alvinas. Susirinkimai Įvyksta 
kas antras mėnuo, arba šešis 
sykius per metus.

Alvinas

Milwaukee, Wis.
Apie mėnesis laiko "atgal 

buvo susirgęs A. Chulkis 
plaučių uždegimu, bet, tu
rėdamas gerą gydytoją, li
gą greit apgalėjo ir gražiai 
sveiksta.

Dr-gė M. Dručienė trum
pu laiku buvo dusyk susir
gus, nuvežta ligoninėn, bet 
dabar randasi namuose, po 
gydytojo priežiūra. L. Svir
skiene, rodos, sirgo apie 
tris mėnesius. Ji yra su- 
sveikus ir pradėjo dirbti.

K. Svirskis serga ir rei
kia žymėti, kad to draugo 
liga sunki nes bus dveji 
metai kai randasi ligoninė
je. Bet, kiek teko patirti, 
tai Svirskis savo ligą nuga
lės ir gydytojas jį žada 
greitu laiku paliuosuoti. 
Žinoma, draugas grįžęs iš 
ligoninės turės dar geroką 
laiką pasilsėti namuose iki 
kol galės dirbti.

Vioias iš Visų.

Hartford, Conn.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį vasario (Feb.) 8 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lais
ves Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turėsime išrinkti šiems 
metams valdybą ir turėsime pasi
mokei i duokles į centrą už šiuos 
metus. A. K.

Elizabeth, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas įvyksv 

penktadienį, vasario (Feb.) 5 d., 408 
Court St. Šis susirinkimas yra 
šaukiamas svarbiu reikalu, visi na
riai dalyvaukite. Pradžia 8 vai. vak.

'A. S., sekr......

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155-tos kuopos' Susirinki
mas įvyks pirmadienį, vasario-Feb. 
8 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. Turime daug\ svarbių reikalų 
aptarimui. A. W.

(24-25)

Lietuviu Kultūrinio 
Centro reikalai

Šiomis dienomis įsirašė i 
Lietuvių Namo Bendrovės gar
bės narių skyrių sekami:

K. Joncliūnas, Brooklyn, N. 
y.

Juozas Jordan, Brooklyn. 
N. Y.

John Bayauskas, SheHon, 
Conn., paskyrė šimtinę iš savo 
paskolos. Tai bus jo antra 
šimtinė.

Tai dabar turime 77 garbės 
narius, kurie bendrai sumokė
jo $9,750.

Du garbės nariai susimokėjo 
po $500, vienas—$400, vienas 
—$300, septyni po $200, vie
nas $150. Visi kiti po šimti- 
nę.

Visa ta .suma 9,750 buvo iš
mokėta tiems skolintojams, 
kuriems būtinai reikėjo pa
skolas gąžinti.

Paskoloms atmokėti fondas 
dabar vėl yra tuščias, o rei- j 
kalavimų paskolas atmokėti vis | 
atsiranda.

Tad labai svarbu garbės na
rių sumokėjimais sukelti di
desnę pinigų sumą, kad iš jos 
galėtume ant pareikalavimo 
atmokėti paskolas.

Tad nuoširdžiai prašome 
nieko nelaukiant rašytis j . 
garbės narių skyrių.

Waller Brazauskas dar pri
davė $5 nuo savo naujų metų 
pasitikimo stalo.

K. Pel rikienė pridavė $5, už
mokėdama už pavaišinimą sve
čių iš Waterbury, Conn,, nau
jų metų pasitikime.

Širdingai ačiū visiems 
i tiems, kurie prisidėjo prie 
paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 1104)6 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N.

LNB Direktorių Valdyba’

Alga N. Y. gubernatoriui 
keliama iki $50,000

Albany, N. Y. — Repu- 1 
blikonai davė New Yorko 
valstijos seimeliui sumany
mą pakelti algą būsimiems 
gubernatoriams iki $50,000, 
per metus, o gubernatorių 
pavaduotojams iki $20,000. j 
Dabartinio gubernatoriaus! 
Dewey’o metinė alga yra! 
$25,000, o jo pavaduotojo ' 
^leitenanto) $10,000.

Pennsylvanijos ir Califor- 
nijos gubernatoriai iki šiol 
gauna tiek pat, kaip ir New 
Yorko. Kitų valstijų gu-1 
bernatorių algos mažesnės.

Pavaryti du amerikiniai 
reporteriai iš Guatemalos

Guatemalos valdžia išvijo 
vieną New Yorko Times re
porterį ir vieną amerikinio i 
radijo korespondentą užtai, : 
kad jie savo pranešimuose i 
šmeižė progresyvę Guate-1 
malos valdžia, v 

4 japonai mainieriai 
užmušti, 12 gyvi palaidoti

Tokio, Japonija.— Dujų 
sprogimas' angliakasykloj ?, 
netoli Tokio, užmušė 4 mai- 
merius. ’ O 12 kitu dar tebė
ra apgriauti, tur būt, gyvi 
palaidoti.

Saragat tariasi su katalikų’ 
politikieriais

Roma. — Giuseppe Sa-* 
ragat, dešiniųjų Italijos so 
cialistų vadas, derėjosi su 
katalikais ir liberalais apie 
sudarymą naujos sudėtinės 
valdžios.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtaduen., Vasario-Feb. 4, 1954

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN. German. Gen. house
work, cooking. Must be fond of 
children. Live in. Pri. rm. & bath. 
Good salary. RcJ>. HO. 7-9415 
after II A. M.

(22-24)

REGISTER'. VOTE!

Give a BUCK+oPAC

('i POLlflClAKS K& 
j NOTHING BUTĄ

BUNCH 0F CROOtS- 
j . All OF 'EM4 ISTHtSJ 
! BlfcDS PHILOSOPHY C 
‘ RESULT: HE ALWAYS 
’ WITHDRAWS WITH 
, OlGNlTY FROM 
1 POLITICAL ACTION.

OOHTBE A sta-wayi

TSRS priešakinės technikos 
šalis

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Tarybų šalis tvirtai žen

gia pirmyn tolesnio ekono
minio vystymosi keliu. To
liau statomos naujos sun
kiosios industrijos įmonės, 
elektrinės, šachtos, geležin
keliai. O juo galingesnė 
sunkioji industrija — tuo 
platesnė ir bazė lengvajai 
p r a m o n e i augti, žemės 
ūkiui toliau aprūpinti nau
ja technika. Dabar tolesnės 
ekonominės statybos pro
gramos svarbiausia sudėti
nė dalis—sukurti TSR Są
jungoje per artimiausius 2- 
3 metus žemės ūkio produk
tų ir liaudies vartojimo 
reikmenų gausumą. Galin
goji Tarybų Sąjungos tech
nika tarnauja šiam užda
viniui. !

Akademikas
I. Artobolevskis

Milwaukee, Wis.
Iš 100-tos kuopos susirinkimo

LDS 100-tos kuopos susirin
kimas Įvyko sausio 7 d. Narių 
atsilankė gražus skaičius, ir 
kaip visados, draugiškai svar
stė kuopos reikalus, šiame su
sirinkime Įsirašė vienas naujas 
jiarys, ir reikia pažymėti, kad 
•du nariai persikėlė iš LDS 
,'131-tos kuopos i mūsų kuopą. 
Susirinkimas buvo sėkmingas.

Ligonių rados vienas F. 
Tamašauskas, kuris jau gero
kas laikas, kai serga ir randa
si Mount Sinai ligoninėje.

šių metų kuopos valdyba 
pasilieka senoji: Pirm, A. 
Shimanskas, nutarimų rast. J. 
Gebart, finansų rašt. S. Pečiu
lienė. iždininkas A. Shimans- 

.kienė.
Narys

ll • w w • w * v w * * w w * v • v

:MATTHEW A.:
• BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J
i LAIDOTUVIŲ ’
J DIREKTORIUS J
• 40^ 5

J 426 Lafayette St. ;
i Newark, 5, N. J. J

MArket 2-S172
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Žymus svečias 
Laisvės bankete

Pranešama, kad Laisvės da
lininku iškilmingame jubilieji
niame bankete, kuris įvyks ši 
sekmadienį. Lietuviu Kultūri
niame Centre, dalyvaus žvmus 
svečias. Tas svečias yra rašy- 
tojasPhillip Bonosky — Bara* 
nauskas, su kūrinami lietuviu 
visuomenė jau yra gerai susi
pažinusi.

Bonosky—Baranauskas pra
eitu metu pabaigoje skaitė 
paskaitą Lietiniu Kultūrinia
me Centre. .Jis yra dvieju kny
gą autorius, kuriu paskutinė. 
“Degantis Slėnys” yra apie 
Amerikos lietuviu plieno dar 
bininku gyvenimą.

Mums bus malonu vėl su 
šiuo jaunu rašytoju susitikti, 
o tie. kurie norės, galės Įsigy
ti ir jo autografuota knyga 
“Degantis Slėnys.”

R.

Aidiečiai grįžta, bet 
laukiame daugiau

Aido Choro pamokos vyk
domos kas penktadienis. 
Įvyksta Liberty Auditorijos 
Music Room, 8 vai. Kožnos 
pamokos metu vis prisideda 
vienas kitas sugrįžtančiu ai- 
dįečiu. Tačiau dar yra kele
tas n esu grižu siu. O jie visi la
bai reikalingi. Kaip būvimieji 
iššaukti paVardėmis, taip ii 
neminėtieji pavardėmis aidie
čiai prašomi sugrįžti skubiau
sia. kaip galima. Choras pra
dėjo mokintis dainas operetei 
“Pepita.” Įgudusieji dainuoti 
choristai greičiau išmoksta ii 
naujas dainas. Tad jūsų su
grįžimas padės ir naujiesiems 
jas išmokti.

Aide jau yra keli nauji, se
niau nebuvusieji Aide, o tūli 
gal nebuvę jokiame chore. 
Tiems ne tiktai operetės, bet 
ir seniau choro išmoktos dai
nos tebėra naujos. Atsitikime 
reikalo chorui išstoti su to
mis dainomis, choras galės at
sidėti tik ant senųjų choristą, 
kurie tas dainas yra išmokę. 
Naujieji gi kada nors galėsi
me būti talka tu dainą daina
vime, bet tik ne dabar. Taigi, 
jūsų, senieji aidiečiai. labai, 
labai laukiame sugrįžtančiu. 
Jūs suteiksite chorui reikiamą 
stiprybę ir padėsite mums už
augti i choristus.

N. C.

■Sausio mėnesi. praktikos 
pertraukoje, Įvyko susirinki
mas. Sekretorius J. Grybas 
pateikė raportą iš choro fi
nansinio stovio, kasininkas 
P. Grabauskas jį papildė.

Choro mokytojai Mildred 
Stensler pranešė, kad baigia 
spausdinti roles operetės “Pe
pita” ir kad aktoriai tuojau 
pradės mokintis. Lig šiol dar 
tik 'dainą buvo mokinamas). 

/ Operetę numatoma pastatyti 
pavasarį.

Išrinkta šiems metams val
dyba: pirmininku J. Grybas, 
vice-pirm. Anastazija Buknie- 
nė, sek r. J. Juška, kasininku 
tas pats — P. Grabauskas. 
Taipgi išrinkta komisija parin
kimui dainą. Jon Įeina Stens
ler, Ruth Bell, J. Juška, J. 
Grybas.
' Atrodo, kad vaidybon įėjo 
veiklūs draugai ir draugės ir 
kad jie mokės vesti choro dar
buotę.

Naujasis Sekretorius

Paskelbė kalbėtojus 
Nelsono mitingui

Nelsono laimėjimo masinia
me mitinge kalbėtojais bus 
.William L. Patterson, Elize- 
beth Gurley Flynn ir Milton 

, Wolff. Rengėjai Abraomo 
z Linkolno Brigados Veteranai 

Ir Civilinią Teisiu Kongresas, 
kviečia visus. Įžanga 75 c.

Mitingas įvyks vasario 5-tą, 
8 vai. Chateau Gardens, 105 
Houston St., New Yorke.

K-nas

Išgelbėta mergaitė 
gelbės kitiems

New Yorke 2 metą mergai
te išgėrė mirtinai pavojingo 
lajaus. Jai išdegino gerklę, 
skilv. Gydytojai nusprendė, 
kad ji vis viena mil’s. O jei 
ir nemirtu, visą amžių bus in
validu. Jie atsisakė ją ope
ruoti. Tačiau vienas, Dr. dc- 
Brun, rizikavo. Tai buvo prieš 
apie 10 metu.

Mergaitė išgyveno opi'raci
ją. Po to sekė dar daug ope
raciją. Reikėjo bent kiek ati
taisyti burnoje skonį ir skil
vį. Maistui perduoti į skilvį 
reikėjo mechaniškos žarnelės 
vietoji* išdegintos gerkles. 
Mergaite visas tas operacijas 
išlaikė ir mokinosi ligoninėje 
būdama. Dabar, išėjusi iš li
goninės, sakosi norinti tapti 
slauge, kad galėtu pagelbėti 
kitiems.

Bandoma apvieny ti 
krautuvių unijas

New York CIO United Re
tail, Wholesale and Depart
ment Store Unijai buvo pasiū
lyta vienytis su nepriklauso
mą Distributive. Processing 
and Office Workers. CIO uni
ja vienybės pasiūlymu atmetė.

Pasiūlymas vienytis buvo 
atėjęs 'dviemis keliais:, iš pa
čios nepriklausomos unijos ir 
iš CIO prezidento Reuther. 
Reutheris buvo pasiūlęs, kad 
čion esančioji CIO unija įkur
tu neorganizuotu organizavi
mui komitetą ir kad io direk
cijoje būtu ir DPOW unija.

Nežiūrint atmetimo, DPOW 
nariai yra. pasiryžę ir toliau 
ieškoti vieningumo.

Jie yra įsitikinę: jeigu ka
da nors buvo reikalas unijis- 
tą vieningumo, tai jis yra pa- 

:čiu svarbiausiu-’ dabar.

SKELBKJTeS LAISVeJE

Jau Šį Sekmadienį Įvyksta 
LAISVES BANKETAS

Kviečiame visus į šį gražų ppkilį ir prašome iš 
anksto įsigyti banketo bilietą, nes labai 
svarbu iš anksto žinoti, kiek bus publikos.

Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February
DIDŽIOJOJE

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00
Pasirūpinkite atsilankyti paskirtu laiku

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

i* .  ...   i -.
I.1 n ■ m ..■■I I ■ U ■ I ■ J I

Virginia 9-6125

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.
■------------------ " ........................

Susižeidė gaudydamas 
saužudę žmoną

Bronxietis Racenstein pir
madienio rytą, kaip visuomet, 
išėjo į darbą. Netoli namu 
krautuvėje nusipirko cigare
čių ir eidamas dar pažvelgė 
aukštyn į skersai gatve esamą 
apartmentiniame name savo 
butą. Persigandęs, jis suriko į 
krautuvės savininką: “mano 
žmona. . .” Nubėgės skersai 
gatvę atsistojo po palange iš
skėstomis rankomis, šaukda
mas: “Ne, ne!”

Tuo momentu nuo šešių 
aukštu stogo žmona nušoko. 
Jis ją pagavo, tačiau* svoris 
parmušė abu ant šaligatvio, 
žmona mirė ligoninėje, jam 
sulaužyta koja.

Vyras sako, kad žmonos 
nervai buvo pakrikę prieš ke
letą metu mirus jos tėvui. O 
dabar buvusi susirūpinusi dėl 
kūdikio nesveikatos. Nelaimę 
matė kelios dešimtys žmonių.

Civiliniais drabužiais apsi
rengęs policistas Dominick 
Napolitano susivaidijo karčia- 
moje, Greenpointėje, su tak- 
siko vairuotoju F. Rodriguez. 
Vairuotojas nušautas, jo 
brolis, karčiamos savininkas, 
areštuotas.

Siūlo nukirsti gerovei 
paskyrų sumą

Gub. Dewey pateiktame 
budžetui plane pasiūlyta nu
mažinti visuomenės gerovei 
skiri<amą sumą. Paskyras pa
siūlė $9/1 ()(),()()() mažesnes, ne
gu buvo 1952-1 metams, ku
rie pasibaigs birželio 30-tą.

Tuo tarpu iš daugelio mies
tu ir kaimą ateina reikalavi
mai daugiau paskyrą. Skundai 
sako, kad dklėjantis nedarbas 
vis daugiau ir daugiau šeimą 
verčia ieškoti pašaipu maistui, 
butui, gydymosi reikalams.

Harlemo liaudis nori 
atšaukimo rendu

Demokratams įteikus Val
stijos Siemeliui pasiūlymą at- 
šau^Tipaskiausį pakėlimą ren
du, Harlemo organizeijos į- 
vykdė tuo klausimu konfe- 
renciją.v Virš šimtas delegatą 
atstovavo rendauninku, varto
tojų, pašaipiųjų, bažnytiniu 
ir kitu organizaciją narius. 
Jie visi pasižadėjo demokratą 
pasiūlymą paremti.

K o n f ere n c i j a ^s v a rst ė d a u g 
kitu klausimu namą ir rendu 
srityje. Nutarė reikalauti iš 
gub. Dewey valdžios 2 bilijo
nu doleriu statybai ir patai
soms namu. Jie pastebėjo, kad 
gubernatorius pasiūlė skirti 
2 bilijonus šauniems vieške
liams. Konferencija pareiškė, 
kad namai nę mažiau reika
lingi už vieškelius.

Saužudis sužeidė 3 
nenorinčius mirti

David Stewart, marininkas. 
mirė atsisukęs gasą savo bute 
apaitmentiniame name New 
Yorke. Tačiau, įvykusi eksplo
zija pritrenkė ir stiklais ap
šaudė keletą nenorinčią mirti. 
Kelios dešimtys asmenų lai
kinai liko be buto. Eksplozija 
išdaužė daugelį langu kituose 
artimuose namuose. Teko ir 
vienai bažnyčiai.

Buvęs teisėjas O’Brien sa
vo testamente paliko Įsaką, 
kad jo slaugė MacLeod pirm 
visu turi gauti $50.00(1, o tik 
likęs nuo to turtas padalin
tas vaikams. Slaugė buvusi 
su juo artima virš 15 metu.

Turkijos prezidentas buvo 
vežamas New Yorko Broad- f * *
way pietą laiku, kad einančius 
pietą darbininkus galėtą pa- 
skaivti atėjusi-ais poną pasvei
kinti.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

.............. 1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. 7-62M

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

? Savininkas £
306 UNION AVENUE į

i Brooklyn, N. Y.
I Gerai Patyręs Barberis >

Mokytojai paragino 
valdininkus veikti

Mokytoju Unija atsikreipė 
į New Yorko Miesto švietimo 
Tarybą su paraginimu veikti 
už. atitinkamas paskyras mo
kyklą bendriems reikalams ir 
už algų priedus mokytojams.

Mokytoju pareiškimas sa
ko, kad švietimo Taryba tu
rėtu tuojau šaukti ir vadovau
ti mokytojų maršavimą į Al
bany. Turėtų rimtai pareika
lauti pakankamų paskyrų 
mokslui.

Bronxe 11 metų Gerard 
Muller išsaugojo nuo ugnies 
mažytę sesutę pridengęs ją 
savo kūnu iki juos abu gais- 
ragesiai išnešė. Jo gyvybę 
gelbsti perleidimais kraujo.

Edna Eeinach. 55 metų, ras
ta negyva savo bute. Iš palik
to raštelio supranta, kad ji 
nusižudė.

Nušovėjas 15 metų mergai
tės McGuckin neišleidžiamas 
pa kaucija.

Apačioje prie BMT stoties 
laiptų New Yorke tapo atras
tas miręs 45 metų vyras, Fidel 
Rivera. Spėlioja, kad netyčia 
nukritęs.

New York miesto nejudo- 
masis turtas taksavimo tiks
lams Įkainuotas virš 2 bilijonų 
doleriu sumai.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. V.

L.D.S. 13 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, vasario 
(Feb.) 4 d., Liberty Auditorium, 
110-12 Atlantic Avė., prasidės 7:30 
vakare.

Visi kuopos nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes yra prisiųstos iš cen
tro blankos nominacijoms į centro 
komitetą. Taipgi nepamirškite už
simokėti duokles, kad nebūtumėte 
suspenduoti atsitikime ligos ar mir- 
t ics.

Komitetas.
(23-24)

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gowns $25 iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996

(22-33)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio, s
KVORTA MEDAUS $1.25
Gaunamas Laisves Įstaigoj

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

FILE CLERKS

Speedomat St enrol 
Patyrusios. Geros darbo sąlygos, i

Kreipkitės: 
M L A PUBLICATIONS

116 West 32nd St., N. V. C.
(18-24)

VOKŲ OPERATORES

Patyrusios prie Rotary Plunger ma
šinos. Turi būt pastovi darbo.

Kreipkitės:
ENVELOPE MFG. CORP.

35 Wooster St., N. Y. C.
(18-24)

ARTIFICIAL FLOWER 
BRANCHERS

Patyrusios. Gera mokestis, puikios
• darbo sąlygos. Kreipkitės: 

ACTIVE
!5 W. 361 h Street 

N. Y. C.
Tel. LO. 3-5844

(20-26)

FINGERWAVER—MANICURIST 
(Jauna)---Patyrusi--pilnai mokanti.

5 dienų savaitė-nuolat. $50 pride
dant komisą. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON 
134 E. 70th St, N. Y. C.

Tel. BU. 8-9275
(20-24)

OPERATORĖS
Dirbti prie moteriškų suknelių. 
(Darbas nuo kavalkų.) Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ZERRILLO DRESS CO.
151 Atlantic Ave., Brooklyn 

Tel. UL. 5-5387
(21-27)

HAIRDRESSER—HAIR DYER
Patyrusi, $85-$100 pridedant komisą 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirbtu
vėje. Kreipkitės:

ARTHUR AND PAUL 
BEAUTY SALON

82 N. Village Ave., Rockville Center 
Tel. Rockville Center 6-1317

(21-27)
LAMP SHADE WORKERS 

Patyrusios. Pilnam laikui ir daliai. 
Nuolatinis darbas, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

242 E. 137th St., Bronx 
(kampas Ryder Avė.) 

Tel. CY. 2-2021
(21-27)

PRESSERS
Patyrusios. Dirbti prie bliuskučių ir 
cotton dresses. Nuolatinis darbas. 
Taipgi reikalingos singer operatorės.

Kreipkitės:
JOHN LAUREDA CO.

20 St. Nicholas Ave., N. Y. C. 
(matykite Jo Anna)

į (22-24) j

FINGERWAVER
i Pilnai mokanti. 5 dienos, gera mo

kestis, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

I JAMES CAESER BEAUTY SALON 
48 E. 49th St., N. Y. C.
(uždara pirmadieniais) 

j (22-28) j

į Liaudies Teatras 
| pradėjo dirbti į
I iLiaudies teatras etc

Brooklyn© Lietuvių Liaudies 
! Teatras pasiryžo pastatyti sce- 
1 non Ostrovskio veikalą “Ne ; 
Į visada katinui užgavėnes.”

Tai juokinga drama-kome- 
' dija. Jai suvaidinti pakviesti 
geri aktoriai.

Veikalas bus pastatytas š. 
; m. balandžio 11 d.

Veikalą “Ne visada katinu: 
; užgavėnes” galima būtų, ma- 
( no nuomone, suvaidinti ir ki- 
! tuose miestuose.

Aktoriai-aktorės rūpestingai Į 
dirba, kad pastatyti veikalą' 
kultūriškai, gražiai.

j
Sekamos repeticijos-prati-1 

mai įvyks kita ketvirtadieni. 1
N.

į
* 1 -----------

Ceilono' unijistaį išvyko į 
Vieną, nepaisant valdžios

Colombo, Ceilon. — šio1 
krašto -valdžia buvo užgy- j 
nūs darbo unijų atstovams ' 
keliauti į Pasaulinės Darbo 
Unijų Sąjungos duodamas 
pamokas Vienoje, Austrijo
je . Bet Ceilono unijistųį 
grupė vis tiek išvyko, ma
tyt ,vartodama duotus se
niau pasportus.

Amarillio, Texas. — Vals- 
tijinis teismas nusprendė, 
kad Atchison, Topeka ir 
Santa Fe geležinkelis “turi 
teisę” atmesti bet kokią 
uniją.

4 psl.—LaisvB (Liberty)- Ketvirtadien., Vasario-Feb. 4, 1954

HELP WANTED FEMALE

NAMŲ DARBININKE

Guolis violoje.
Visi įrengimai elektriniai. Gera mo
kestis, linksma namų atmosfera. 
Reikalingi paliudijimai. Šaukite va
karais.

BAyside 9-3400
(24-26)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti, greita. Ge
ra mokestis. Trumpos valandos. Pir
madieniais uždara. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

TEDDY’S BEAUTY SALON
362'4 2nd Ave., N. Y. C.

(T:lrpe 2] ir 22 Sts.)
Tel. AL. 4-2571

(24-30)

FINGERWAVER—MANICURIST 
Patyrusi - pilnai mokanti. 5 die
nų savaitė, nuolatinis darbas, gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JOHN & ROSE BEAUTY SALON 

1820 Flatbush Ave., Brooklyn 
Tel. TE. 7-3733 

(pirmadieniais uždara)
(23-25)

HAND PRESSER
Patyrusi rankinė kvalduotoja ir 
preserka. 5 dienų savaitė, gera .mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JULIA NTCOLLIER

860 Madison Ave., N. V.
(ant antrų lubų)

(23-27)

RELIEF MAID

Dėl sveikstančiųjų namams. Pagei
daujama gyventi vieloje. Daug dar
bininkų pašalpų. tiKreipkilės:

MARY HARKNESS HOME 
King St., Port Chester, N. Y.

Tel. Port Chester 5-1218
(22-24)

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė 
ar manicurist & shampoo. 5 dienų 
savaitė. Nuolatinis darbas. Aukš
čiausia alga. Kreipkitės:

- ALBERT’S HAIRDRESSER
257 Wolfs Lane, Pelham, N. Y.

PE. 8-2841
(22-28)

EM BROID ER ER S— (R A N K O M)
Prie sweaters. Vien tik patyrusios. 

Nuolatinis darbas, 
gera mokestis.

Kreipkitės:
41 E. 11 th St, N. Y. C. 

(ant 7-1 u lubų)
(22-24)

MALE and FEMALE

HAIRDRESSERS

Vyrai ar moteriškės, patyrę. Nuo
lat, $50 į savaitę. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės:
1931 Broadway (207th St.) N. Y. C. 

Tel. LO. 9-9258
‘(24-25)

REIKALINGA PORA 
(BE VAIKŲ)

Dėl gražių naujų namų Great Neck. 
Tinkama pilnam aptarnavimui. (Vi
si įrengimai elektriniai.) Patraukli 
gyvenimui vieta. Gera mokestis pa
tikimai porai. Turi mokėti kiek 
nors auto vairuoti. Linksma namų 
atmosfera.

Rašykite:
Box J. 27A—Rm. 830

11 W. 42nd St, N. Y. C.
(20-24)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

BUTCHER DEPARTMENT
Veikliame super markete. Pui

kiausia vieta. Daro geras įeigas. 
Biznis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. šaukite 
savininką:

TW. 7-8194
(24-28)

GROCERY—BUTCHER—FRUIT
Alaus laisniai. Gera veikli sekcija. 
Pilnai įrengtas. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema renda—ilgas lysas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda už labai prieinamą kainą, 
šaukite savininką:

TAlmadge 8-0110
(20-26)

GROCERY—(ALAUS LAISNIAI) 
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
arti fabrikų. Daro gerą pragyveni
mą, biznis lengvai padidinamas. Že
ma renda—lysąs. 2 kambariai iš 
užpakalio gyvenimui. Šią puikiau
sią progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Priežastis—atsi--
statydina. šaukite savininką:

STagg 2-1999
(20-26)

Washington. — Demokr. 
senatorius Kefauver kalti
no valdžią, kad ji duoda 
tankų užsakymus tik di
džiajai General Motors 
korporacijai.

Capetown, Pietų Afrilca.-- 
Sustreikavo negrai biainie- 
riai prieš Wankie kasyklas 
Rhodesijoj.




