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I Valdžia surado tik 29 1 
i “neištikimus” tarp ! 
pavarytų pareigūnu

KETURI DIDIEJI KVIEČIA KINIJĄ 
I KONFERENCIJĄ DEL KORĖJOS£>

i

Karo teismas tardys 
grįžusi iš Šiaurinės 
Korėjos belaisvi

Draugų įamžinimas.
Prisipildė kišenes.

Rašo A. Bimba

:>5-ri metaišiemet sueina 
kaip Laisvė prade 
rašei u.

Labai praktiškas., man atro
do, kai kurių laisviečių kelia
mas šūkis dėl būsimoje finan
sinio vajaus:

Po vieną dolerį ant metų!
Daugybė mūsų nuoširdžiu 

laisviečių lengvai ištesėtų savo 
dienrašti paremti trisdešimt 
penkiais doleriais.

Bent jau verta kiekvienam 
apie tai pagalvoti.

Šiuo tarpu svarbiausias 
klausimas: kaip kolonijos rro- 
Šiasi’ prie būsimoje vajaus 
pravedimo ?

atos-zidentui 
togų.

Dabai’ jis atostogauja Cali- 
fornijoje. Pirmiau vakacijas 
leido Georgijuje, o dar anks
čiau — Coloradoje, Mažai jis 
bepasirodo Wash intone.

Įdomus klausimas: kas atsi
tiktų, jeigu visi Amerikos 
žr^onės pradėtų šitaip ir daž
nai atostogauti?

Prieš išvyksiant i Coliforni- 
ją, prezidentas prabilo ne
darbo reikalais. Jis pasakė: 
Jeigu 'nedarbas dar vis augs 
ir per kovo mėnesį, aš grieb
siu bulių tiesiog už ragų !

Gerai, palauksime ir narna-
tysimo.

Tuo tarpu, kaip atrodo, Ei
senhowerio administracija 
juokus krečia iš bedarbiu rei
kalo.

Kai jau iš visur pasipylė 
protestai, kad valdžia bedar
biu kiekį slepia, komercijos 
departmentas paieškojęs ir 
suradęs ‘dar beveik milijoną 
bedarbių! Tuo būdu dabar 
bedarbių jau esą toli virš tri
jų milijonų. Tikrovėje 
yra daug daugiau.

neri

j ą

Bedarbiai pradeda 
mauti. Jau vienur kitur 
ma apie bedarbių susirinki- 
n^as.

'Jau laikas pagalvoti apie 
bedarbių organizavimas). Ne
tenka abejoti, jog anksčiau ar 
vėliati turės pradėti kurtis be
darbių tarybos ar kitokiais 
pasivadinimais bedarbių or
ganizacijos.

Ir čia, pamatysite, tie reak
cionierių keikiamieji “raudo
nieji” bus pirmutiniai, kaip 
kad jie buvo anos didžiosios 
depresijos laikais.

Niekur nuo jų McCarthy 
negales išsisukti.

Iš Kai rio pasidarė Kamins
kas. Iš Kaminsko pasidarė 
profesorius. Dabar tas profe
sorius negražiai apsimelavo. 
Jis Kardelio gazietoje aną 
dieną neprofesoriškai suriko, 
kad naujoji santvarka Lietu
voje atnešusi “pragarą.”

M-Man atrodo, kad lai) a i tin
kamas ir gražus būdas pager
bimui’ (įs gyvųjų tarpo išsi
brauk usių draugų, tai para
šyti apie jų gyvenimą ir įdėti 
laikraštin jų atvaizdą.

Atvaizdo padarymas, tiesa, 
kaštuoja keletą dolerių. Bet

(Tąsa 3-me pusi.)

Washington. — Preziden- 
i tas 'Eisenhoweris buvo pa- 
, skelbęs, kad paleido 2,200 
i valdininkėlių bei tarnauto

jų kaip “pavojingus” Ame
rikai. Jie, užsilikę nuoTru- 

I mano valdžios, buvo taip 
■ pagarsinti, kad amerikie- 
! čiai laikytų visus juos “ne- 
i ištikimais” Jungtinėms 
I Valstijoms bei “komunis- 
! tų agentais.”

Buvęs prezidentas Tru
man as ii- kiti demokratai 

: smarkiai protestavo, kad 

; metimais a p š d u k ė visus 
■ tuos žmones neištikimais. 
‘ Demokratai reikalavo, kad 
’ republikonai parodytų ti
krąsias priežastis, kodėl tie 
valdininkėliai pašalinti.

Taigi Eisenhowerio val
džia dabar ir paskelbė, jog 
pernagrinėjo 430 paleistųjų 
ir surado tarp jų 29 “ne
ištikimus.” O 401 pavary
ta už girtybę, lytinius vyrų 
paleistuvavimus su vyrais, 
už ‘“palaidą burną” ir tt.

Bet dar tebelaikoma val
dinėje tarnyboje daugiau 
kaip trečdalis tų 2,200, ku
riuos valdžia, buvo apšau
kus “pavojingais Amerikos

* saugumui.”

Višinskis pakviestas 
i Brolystės Dieną

Šio miestelio valdyba pa
kvietė Andrių Višinskį, So
vietų Sąjungos delegatą 
Jungtinėms Tautoms, į 
Brolystės Dienos iškilmę, 
kuri įvyks vietinėje viduri
nėje mokykloje vasario 27 
d. Seniau Višinskis gy
vendavo Glen Cove, Sovietų 
pirktuose rūmuose.

Miestelio majoras Joseph 
Stanco kviečia Višinskį, 
kaip vieną iš “įžymiųjų pi
liečių” dalyvauti Brolystės 
Dienos apeigose, kur kalbės 
ir Arthuras Dean, sugrįžęs 
iš Korėjos specialis prezi
dento Eisenhowerio pasiun
tinys.

Automobilis pramušė McCarthy 
kaktą., o jo pačiai sulaužė ko ją

New York.—Kuomet ra- 
gangaudis senatorius Joe 

pVĮcCarthy su pačia važiavo 
takse, tai kitas automobi
lis taip bumptelėjo taksę, 
kad pramušė McCarthy’ui 
kaktą, o jo pačiai sulaužė 
dešinės kojos riešą.

Patį gydosi ligoninėje, o 
McCarthy su guzu ant kak
tos kvočia federaliame teis- 
mabutyje vadinamus “neiš
tikimus” Amerikai žmones. 
Jis pats vien.as veikia kaip 
tyrinėjančioji Senato komi
sija.

SUIMTAS AUTOMO
BILISTAS

Tapo areštuotas Bengt 
Nordberg, kuris savo auto-

Pakvietimas galėsiąs būti žingsnis linkui Kinijos 
Liaudies Respublikos priėmimo į Jungt. Tautas

Berlin. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai minis
trai, baigdami savo konfe
renciją Berlyne, vienbal
siai nutarė pakviesti Kini
jos Liaudies Respubliką į 
kitą konferenciją, Genevoj, 
Šveicarijoj, balandžio 26 d.

Konferencija Šveicarijoje 
spręs, kaip padaryti taikos 
sutartį Korėjoje ir ramiais 
taikingais būdais sujungti 
Šiaurinę (liaudininkų) Ko
rėją su Pietine (tautinin
ku) Korėja į vieną nepri
klausomą respubliką.

Anglijos ir Francijos po-

Jankiai vieni kitus 
trempė, verždamiesi prie 
pusnuogės aktorės

Seoul, Korėja. — Atvy
kus Marilynai Monroe, ju
damųjų paveikslų aktorei, 
keli tūkstančiai Amerikos 
kareiviu veržėsi vieni 
tiems per galvas, kad iš i 
čiau pamatytų jos vaidini
mą. Tuo būdu vien.as jan
kis labai sutremptas, kai

Pirm aktorės pasirodymo, 
buvo surengta pačių ka
reivių vaidinimų programa. 
Bet kiti kareiviai, baubda
mi ir akmenimis laidydami, 
nuvijo saviškius vaidintojus 
nuo pagrindų.

Pagaliau, pasirodė pus
nuogė aktorė, pasižargė, 
patrepsėjo, pašnekėjo b^į 
padainavo per 5 minutes ir 
pasišalino. Kareiviai miš
riais riksmais, trypimais ir 
sveikinančiais švi 1 p i m a i s 
pareiškė jai savo entuziaz
mą.

Aktorei sveikinti buvo su
ruoštas ir lėktuvų paradas.

Amerikiniai koresponden
tai rašo, kad jos pasirody
mas “pakėlė jankių dva
sią bei moralą Korėjoje.” 

mobiliu aplamdė McCar- 
thy’us. Jis, Cities Service 
Oil kompanijos pirminin
kas, vairavo girtas, netu
rėdamas leidimo (laisnio) 
ir važiavo priešingon pusėn 
gatve, kur leidžiama va
žiuoti tiktai vienon, skir- 
tingon pusėn.

Nordberg tuojau nubaus
tas $10 ir paleistas už $500 
užstato iki teismo už girtą 
važiavimą.

laisve antradienį 
NEIŠEINA todėl, kad paš
tas pirmadienį, švęsdamas 
Washingtono Dieną, nepri
ima išsiuntinėti antradienio 
laidą.

litikai lemia, kad Kinijos 
pakvietimas patarnaus kaip 
“durų pralaužimas” jai į 
Jungtines Tautas.

Amerikos valstybės sekre
torius Dulles, Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Viačeslavas Molotovas ir 
Anglijos bei Francijos už
sieniniai ministrai, Antho
ny Eden ir Geoi'ge Bidault, 
sutartiname savo pareiški
me sako:

—Toje konferencijoje da
lyvaus atstovai Jungtinių 
Valstijų, Francijos, Angli
jos, Sovietų Sąjungos, Ki
nijos Liaudies Respublikos, 
taip pat atstovai Pietinės 
(tautininkų) Korėjos, šiau
rines Korėjos Liaudies Res
publikos ir galės dalyvauti 
atstovai kitų šalių, kurių 
kariuomenė veikė korėji
niame kare, jeigu tos šalys 
norės.

> Jau ir Anglija garsinasi
atominiais ginklais 
prieš Sovietų Sąjungą

London.— Anglijos prem
jero C h u r c h i 11 o valdžia 
kreipėsi į savo seimą, kad 
paskirtų kariniams reika
lams 4,592 tūkstančius mili
jonų dolerių per metus. Sa
ko, tiek pinigų reikia “ap
ginti taikai nuo karo” iš 
Sovietų pusės.

. Jungtinės Valstijos prisi
deda su 249 milijonais do
lerių prie Anglijos ginkla
vimosi per metus.

Churchillas pranešė, kad 
Anglija ne tik gaminasi 
atominius ginklus, bet jau 
ir savo kariuomenei juos 
pristato. Atramai prieš 
komunizmą jis labiausiai 
pasitiki atominiais Ameri
kos ir Anglijos ginklais,

Sudyla pasakos apie 
“vietnamiečiu žiaurumą”

Hanoi, Indo-Kin. — Ame
rikiniai korespondentai bu
vo paskelbę, kad Vietnamo 
partizanai, liaudininkai- ko
munistai, .užklupdami mies
telį Than Thuongą, ne tik
tai sunaikino francūzišką 
vietinių gyventojų miliciją, 
bet “išžudę ir 1,400 civili
nių žmonių.”

Bet pati francūzų koman
da ant rytojaus paskelbė, 
kad partizanai “nužudę tik 
20” miestelio gyventojų.”

(Taip ir dyla išmislas 
apie Vietnamo liaudininkų 
“žiaurumus.”)

London. — Pasibaigė An
glijoj maisto racionavimas, 
kuris tęsėsi 14 metų.

VYKDOMA KINIJOS 
REIKALAVIMAS

Žymėtina, jog Sovietų Są
junga dalyvaus kaip neu- 
tralė valstybė, kuri neko
vojo korėjiniame. kare.

Svarbiausias Kinijos- ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų reikalavimas derybo
se su. amerikonais Panmun- 
džome buvo — priimti So
vietų Sąjungą į busimąją 
taikos konferenciją, kaip 
n.eutralę valstybę, šį reika
lavimą amerikonai atmetė. 
Jie būtu sutikę ileisti tai
kos konferencijon Sovietus 
tiktai' kaipo “išvien su ki
nais ir šiauriniais korėjie
čiais kariavusią valstybę.” 
kbnai iš tikrųjų ir pertrau
kė derybas Panmundžome.

Dabartiniu gi savo nuta
rimu Keturi Didieji fakti- 
nai užgyrė aną Kinijos ir 
šiaurinės Korėjos reikala
vimą, c 

robot - bombomis ir di
džiaisiais bombonešiais, ku
rie galėtų laidyti atom-bom- 
bas į Sovietų Sąjungą. To
dėl Anglijai užteksią 855,- 
500 nuolatinės kariuome
nės, sakė Churchillas.

Anglija ginkluojasi pa
gal amerikini us planus, 
kaip pripažino Churchillas.
KARINĖS JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ IŠLAIDOS

Tikrasis karinis vakaru 
nugarkaulis ir galva yra 
Amerika. Eisenhowerio val
džia “apsigynimui” skiria 
44 bilijonus, 480 milijonų 
dolerių per metus, įskai
tant ir kelis bilijonus do
lerių savo talkininkams gin
kluoti.

Izraelis žada nedraftuot 
religinių moteriškių

ša-Jeruzalė. — Už dviejų 
vaičių įeis galion Izraelio 
įstatymas rekrutuot ir jau
nas moteris bei merginas j 
karinę tarnybą.

Prieš moterų draftavimą 
kilo religinių žydų protes
tai ir demonstracijos New 
Yorke bei įvairiose kitose 
vietose.

Izraelio premjeras 
Sharett, kalbėdamas 
seime, todėl aiškino, 
nebus draftuojamos tokios 
moteriškės, kurios religi
niais sumetimais priešinasi 
ėjimui į karinę tarnybą.

Moše 
savo 

jog

ORAS. — Vis giedra ir 
nešalta. j,

pat

dėl 
nusiginklavi- 

ginkluotės mažini-

INDO-KINIJOS 
KLAUSIMAS

Keturi Didieji taip 
nutarė, jog busimoji kon
ferencija galės svarstyti 
klausimus dėl taikos vykdy
mo Indo-Kinijoje ir 
tarptautinio 
mo bei 
mo.

Nors 
re nei j a 
tijos ir Austrijos klausimų, 
tačiau Molotovas pareiškė, 
jog jinai “prisidėjo prie 
tarptautinių santykių geri
nimo ir taikos reikalo pa
stiprinimo.”

berlyniškė konfe- 
neišsprendė Vokie-

Nebru neleidžia savo 
seimui diskusuot apie 
demonstrantų šaudymą

New Delhi, Indija. — Kai 
kurie Indijos seimo nariai 

I reikalavo aptarti, kodėl po
licija šaudė demonstrantus 
didmiestyje Kalkuttoje. 
Premjeras Nehru priešino- 

[ si diskusijoms apie tai. Tad 
i Nehru .Kongresinės Parti- 
į jos atstovai 259 balsais prieš j 
i 66 ir atmetė diskusijas.

Nehru, tačiau, leido sa
vo senatui ta klausimą 
svarstyti, ^es senate ma
žai tėra prieštaraujančių 
valdinei politikai.

Žmonės didžiomis minio
mis Kalkuttoje per dvi die-

Berlin. — Amerikos vals
tybės sekretorius John Fos-

■ ter Dulles kalbėjo ameriki- 
nas demonstravo, parem- ■ nės armijos paradui vaka- 
dami mokytojų “sėdėjimo” t riniame "Berlyno ruožte ir 
streiką. Mokytojai reika- užreiškė, jog Amerika 
lauja didesnių algų.

Policija buožėmis daužė, 
šaudė ir dujų bombomis 
atakavo d e m o n s t r antus. 
Taip ir nužudė 6 žmones, 
sužeisdama kelis šimtus ki
tų. Areštavo apie 200 įta
riamų komunistų bei kai
riųjų soči a 1 i s t ų kaip de
monstracijų vadovus.

Mokytojai streikuodami 
tūkstančiais sugula ant di
džiųjų gatvių; taip ir stab
do gatvekarius, busus bei 
automobilius.

Italijos seimo nariai smerkia 
premjerą Scelbą kąip žmogžudį.

Roma.—Ketvirtadienį atė
jo į Italijos seimą naujasis 
premjeras Scelba, prašyda
mas užgyrimo sau ir savo 
sudarytam ministrų kabi
netui.

Kai tik Scelba pasirodė, 
tuojau komunistai ir kai
rieji socialistai seimo nariai 
ėmė šaukti: “Šalin tą ŽmOg-

Kuomet Scelba siūlėsi į 
premjerus, žadėjo pakelti 
darbininkams uždą r b i u s. 
Bet kai prezidentas Einau-

Washington. — Armijos 
komanda įsakė kariniam 
teismui teisti korporalą 
Edwarda Dickensona, bu- 
vusį šiaurinės Korėjos be
laisvi.

Patekęs nelaisvėn pas 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus, Dickensonas sykiu 
su tūlais kitais amerikie
čiais belaisviais pasirašy- 
d avo parei š k i m u s, kur 
smerkdavo amerikinį karą 
Korėjoje ir atsisakydavo 
grįžt į Jungtines Valstijas.

Jis, pagaliau, atšaukė 
tuos pareiškimus, kaip “va
ru išgautus,” ir sugrįžo; 
pasitikėjo amerikinės ko
mandos prižadais, kad “pa
sitaisantieji” belaisviai ne
bus baudžiami.

Dabar gi Dickensonas 
dar kaltinamas už “patai
kavimą” šiaurinės Korėjos 
komunistams ir už 
nėjimą” prieš kitus 
kiečius belaisvius.

t

“šnipi 
ameri

Kinija ir šiaurine Korėja 
pašiepia Amerikos prižadus^ 

belaisviams
Peking.— Kinijos ir Šiau

rinės Korėjos radijai sakė, 
“persekiojimas Dickensono 
parodo, kaip veidmainingi 
buvo Amerikos užtikrini-

; mai atsivėrė i a n t i e m s ir 
' grįžtantiems belaisviams.”

Dulles sako, jankiai 
nesitrauks iš Berlyno

ir 
jos talkininkai vis laikys 
ten savo kariuomenę.

Dulles žadėjo ginklais at
remti Sovietus, jeigu jie 
mėgintų užimt vakarinį 
Berlyną. Sykiu jis sveiki
no vakarinio Berlyno vokie
čius kaip “nepasiduodan
čius komunizmui, laisvės 
mylėtojus.”

Sedalia, Mo. — Traukinys 
sudaužė važiavusį skersai 
geležinkelio automobilį, už
mušdamas 6 žmones.

di paskyrė jį premjeru, tai 
Scelba tuojau užsiundė po
liciją šaudyti streikierius, 
reikalaujančius geresnio at
lyginimo. Taip policija ir 
nužudė 5 darbininkus.

Tuo pačiu laiku, kai Scel
ba prašė seimo patvirtini
mo, milijonai darbininkų 
visoje Italijoje nustojo dir
bę ir demonstravo, protes
tuodami prieš Scelbą.

Scelba, iš anksto numaty
damas naująsias demon
stracijas, liepė policijai 
triuškinti jąsias.
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SAKO, ROSENBERGAI BUVO
NUŽUDYTI PERGREITAI I

COLUMBIJOS UNIVERSITETAS New Yorke lei
džia žurnalą, pavadintą “Columbia Law Review.” Tai 
įtakingas ir žymus žurnalas, nagrinėjąs legalius klausi
mus.

Vėliausiame savo numeryje šis žurnalas išspausdino 
42 puslapių straipsnį, nagrinėjantį Juliaus ir Ethelės 
Rosenbergų nuteisimo ir nužudymo reikalus.

Mes, prisipažinsime, kol kas neskaitėme minėto 
straipsnio, bet, kaip rašo dienraščiai, straipsnyje pasisa
koma, jog Rosenbergai perskubiai buvo nužudyti, jie ne- 

« gavo visų progii aukščiausiajame šalies teisme, kokias 
turėjo gauti.

Kaip žinia, aukščiausio teismo teisėjas Douglas bu
vo atidėjęs Rosenbergų nužudymo laiką dėl to, kad bu
vo iškelti tam tikri legalūs dalykai, kuriuos turėjo iš
spręsti aukščiausias teismas. Bet kiti aukščiausio teis
mo nariai, — šeši prieš tris,—paskubomis atmetė šį tei
sėjo Douglaso patvarkymą. Jie atmetė neišstudijavę vi
sų legalių klausimų, liečiančių Rosenbergus. Kaip vienas 
teisėjas yra pasakęs: aukščiausias teismas neturėjo pro
gos perskaityti visos Rosenbergų bylos.

/Tame pačiame straipsnyje iškeltas ir kitas klausi
mas, būtent: Morton Sobell’iui turėtų būti 
naujas teismas. Sobell buvo teisiamas su 
ir nuteistas 30 metų kalėti,—jis šiandien 
kalėjime, Kalifornijoje.

Straipsnyje pareiškiama, jog Sobell 
mažiausia ryšio su Rosenbergų byla, bet 
buvo teisiamas sykiu su Rosenbergais.

Taigi, nežiūrint visko, Rosenbergų reikalas tebesto
vi prieš visuomenės akis. Klydo tie, kurie manė, būk 
greitinant jiems mirtį bus galima juos nuvalyti į už
mirštį.

paskirtas 
Rosenbergais 
yra Alcatraz

dalykas turįs 
jis pogrečįui

"PATAISYTA REZOLIUCIJA”
KONGRESMANAS Kerstenas, iš Wisconsin©, kaip 

žinia, praėjusiais metais “tyrinėjo” Pabaltijo kraštus,— 
būtent, kodėl jie patapo tarybiniais.

Laisvėje buvo plačiai rašyta apie tuos apklausinė
jimus, kurie buvo atlikti New Yorke, Detroite ir Chica- 
goje. Daugiausiai klausinėjo lietuviškus dipukus, ku
rių net trys buvo maskuoti.

Kodėl gi tie apklausinėjimai taip greit užsibaigė? 
Į tai atsako Naujienos:

“Dėl lėšų trūkumo Kersteno komitetas turėjo laiki
nai pertraukti viešus liudininkų apklausinėjimus.”

Mes dabar neatsimename, kiek lėšų Kongresas buvo 
tam komitetui paskyręs,—$35,000 ar $50,000,—bet prie 
jų dar pridėjo ir Amerikos Lietuvių Taryba. Tačiau, 
kaip bematant, tos lėšos buvo sumaumotos ir šiandien 
jų jau nebėra.

Dabar kongresmanas Kerstenas “pataisė” aną savo 
rezoliuciją taip, kad būtų “tyrinėjami” ir “satelitai.” 
Jei Kongresas Kersteno “pataisytą rezoliuciją” užgirs, 
tai jis paskirs ir daugiau lėšų. O tuomet, žinoma, bus 
ir daugiau tyrinėjimų ir klausinėjimų!

Mums rodosi, Kongresas tą “pataisymą” turėtų at
mesti, nes praėjusių metų “tyrinėjimai” parodė, kad 
buvo tik be reikalo gaišintas laikas ir eikvoti pinigai. 
Tie “tyrinėjimai” ir “apklausinėjimai” nedavė jokios 
mūsų šaliai naudos.

Ji

NEDARBAS SENIAU IR ŠIANDIEN
PREZIDENTAS Eisenhoweris pasakė, kad jis pra

dės bedarbių reikalais rūpintis tik kada nors kovo mė
nesį, jei jis matys, jog bedarbių eilės tuomet didės, o 
ne mažės.

Jis, kalbėdamas su spaudos korespondentais, net 
priminė, kad galvojąs apie sumažinimą darbo žmonėms 
taksų už pajamas, kad darbininkai galėtų daugiau daik
tų pirkti ir tuo būdu nedarbą mažinti.

Vieną turime pripažinti: pirmiausiai patys darbi
ninkai privalo rūpintis bedarbių reikalais. Jei organi
zuoti darbininkai tuo nesirūpins, tai nesirūpins ir val
džia, kurią sudaro milijonieriai.

Šiandien, mums rodosi, bedarbių padėtis bus geres
nė, negu buvo prieš virš 20 metų. Tuomet mažai buvo 
organizuotų į darbo unijas darbininkų: tuomet vyriausią 
darbą turėjo atlikti patys bedarbiai, susiorganizavę į 
bedarbių tarybas.

Šiuo metu darbo unijų pareiga yra rūpintis bedar
bių reikalais. Ir kai kur tos unijos (ypatingai CIO uni
jos) jau rūpinasi: šaukia konferencijas, diskusuoja, 
kreipia valdžios ir valdininkų dėmesį į tai, kas vyksta, 
kaip nedarbas skaudžiai paliečia bedarbius.

To žinoma, neužtenka. Reikia daugiau ir daugiau 
darbuotis, verčiant vyriausybę pasisakyti už tai, kad ji 
juo greičiau ii’ rimčiau susirūpintų bedarbių reikalais.

2 psi.—Laisvė (Liberty)-Šestadienis, Vasario-Feb. 20, 1954

Kas Ką Rašo ir Sako
KLAIPĖDĄ PO 
DEVYNERIŲ METŲ

Klaipėdos miestas buvo 
paskutinis iš didžiųjų Lie
tuvos miestų, išvaduotų iš 
vokiečių nacių okupacijos.

Tai įvyko 1944 metų sau
sio 28 d. Tarybinė armija 
tą dieną tėškė paskutinius 
smūgius naciams Klaipėdo
je ir jie iš ten buvo išmušti. 
Klaipėda išlaisvinta.

“Liūdnai tada atrodė 
Klaipėda,” rašo K. Petraus
kas, Klaipėdos miesto bur
mistras ar majoras. “Kur 
pažvelgsi — griuvėsiai, su
daužytos plytos, aukštyn iš
kilę kaminai. Bėgdami, hit-: 
leriniai grobikai sugriovė | 
ir susprogdino miestą.”

Na, bet darbštusis Lietu-1 
vos pilietis ėmėsi darbo, — ■ 
darbo Klaipėdos miestui at- Į 
statyti. Per tuos devyne-1 
rius metus pasiekti milži
niški laimėjimai: pastatyti 
ištisi naujų namų kvarta
lai, įsteigti nauji fabrikai. 
Išplėsta žuvies pramonė. 
Klaipėda šiandien virte ver
da gyveniniu. Miestas ple
čiasi, gražinasi, jo žmonių 
gyvenimo lygis kyla aukš-

IR fllCRAS

K. Petrauskas toliau ra- j 
šo:

“Klaipėdoje smarkiai iš
augo mokymo įstaigų tin
klas. Dabar mieste veikia 
mokytojų institutas, 11 vi
durinių, 7. septynmetės ii' 
7 specialiosios mokyklos, i 
Čia mokosi daugiau kaip i 
10 tūkstančių moksleivių.

“1953 metais miesto dar-, 
bo žmonės gavo puikią do- j 
vaną — pradėjo veikti ki- j 
no teatras ‘Aurora.’ Šiuo ' 
metu č^ia yra trys kino tea
trai, penki klubai ir kitos 
kultūrinės įstaigos. Į nau
jas patalpas persikėlė pi
onierių rūmai. Vien liau- j 
dies švietimui ir sveikatos į 
apsaugai pernai iš mi.es-j 
to biudžeto išleista dau- ; 
giau kaip 13 milijonų ru-; 
bliu.

“Plečiamas gyvenamasis 
plotas. Žvejų uosto rajo
ne išaugo nauji kvartalai 
su asfaltuotomis gatvėmis, 
triaukščiais namais. 1953 
metais miesto darbo žmo
nės gavo daugiau kaip 20 
tūkstančių kyadra t i n i ų 
metrų gyvenamojo ploto.

“Auga ir plečiasi preky
bos tinklas. Pastatytas 
duonos kombinatas, atida
ryta 10 naujų krautuvių. 
Praėjusių metų pabaigoje 
centrinėje gatvėje atidary-' 
tas didžiulis gastronomas. 
1953 metais gyventojams 
įvairių prekių parduota už 
50 milijonų rublių dau
giau, negu 1952 metais.”

syti. Tai sapaliojimai, ne
sąmonės.

“Jie daug geriau pada
rytų, jei jie nutūptų ant 
žemės, kaip tie žmonės sa
ko, ir pradėtų galvoti 
praktiškai, kaip prisitai
kyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų, kuriose reiks gy
venti. Jiems reikėtų pasi-

LlT€ ratu ra

kurie j^au 35 metai apleido 
savo kraštą. Jie (su ma
žomis išimtimis) seniai at
sižadėjo tų kvailysčių.

“Tie pinigai, kurie išeik- 
vojami ‘laisvinimo’ kam
panijoms, galėtų daug ge
ra padaryti naujai besiku- 
riant. Už juos galima pa
sistatyti daugelį kultūri
niu centru, kur tautiečiai 
galėtų plėsti kultūrinę vei
klą, paįvairinti savo gyve
nimą.

“ ‘Darbininke’ vienas po
naitis baisiai susirūpinęs 
atlietuvinimu sulenk i n t ų 
pavardžių. Jis užmiršta, 
kad kalba apie tuos, kurie 
rengiasi tapti Amerikos 
piliečiais. Jam visai ne
svarbu, jog tas reiškia, 
kad jie pakeičia ištikimy- . 
bę, tampa amerikonais. į 
Kokia jam bus nauda iš į 
lietuviškos galūnės gyve-! 
nan t Amerikoje?

“Gyvenime patyrėm, kad 
reikia skaitytis su vietinė
mis sąlygomis, su vieti
niais žmonėmis. Tuo pat 
sykiu tas visai nekenkia 
mylėti savo gimtą šalį, pa-; 
laikyti tautinius papro
čius ir tautinę kultūrą. i 
Tas nekenkia būti lietu-1 
viu. Bet sunkiai ištaria- i 
ma pavardė kiekviename I 
žingsnyje kliūva.

“Bėglių lyderiai 
būti praktiškesni,
patiems blaiviau galvoti ir 
kitiems blaivesnius patari
mus duoti.”

naujos dainos
visoje Lietuvoje. Skuodo rajone, pavyz
džiui, labai populiari yra daina “Kolūki 
mūs, klestėk”, kurios muziką ir žodžius 
parašė vietiniai autoriai. Mėgstama Sa
lantų rajono jaunimo daina — “Rinkis, 
jaunime”.

“Kodėl gi mums nedainuoti, kodėl ne- 
silinksminti?” — klausiama šioje dai
noje. Ir toliau eina atsakymas: kolūkis 
mūsų kas metai darosi vis turtingesnis, 
gyvenimas darosi vis geresnis.

Nelabai seniai mums teko būti vie/|įi- 
me kolūkyje netoli Švėkšnos miestelio. 
Vakare klube-skaitykloje susirinko daug 
jaunimo. Dauguma jų — saviveiklos 
chorinio dainavimo ratelio dalyviai. Ii’, 
kaip daug kartų iki tol, klube iki vėlyvos 
nakties skambėjo dainos — dainos apie 
laimingą gyvenimą.

— Gerai jaunimas dainuoja,— pra
šneko pusbalsiu šalia manęs sėdėjęs se
nas kolūkietis.— Apie mus pasakyta — 
laimingai pradėjome gyventi.

S. šataila

turėtų;
Reikia

Pranašaudami naują karą, 
Filipinų generolai prašo 

daugiau dolerių

jos komandieriai pranašau
ja, kad ketverių sekamųjų 
metų eigoje įvyksiąs tre
čias pasaulinis karas. Fili
pinų generolai todėl prašo- 
iš Amerikos daugiau pini
gų, kad galėtų geriau pa
siruošti tam karui, kaip, 
Jungtinių Valstijų talkinin
kai prieš komunizmą.

se-

»

GYDOMASIS 
‘VYTAUTAS”

Lietuvos spauda garsina 
Kaune gaminamus limona
dus ii* kitokias sodes, bet 
taip pat pabrėžia, jog ga
minamas ir pardavinėja
mas ir gydomasis minerali
nis vanduo “Vytautas.”

Jungi. Tautų komisija 
atmeta prekybos laisvę

Kolombo, Ceilon.-—Jung
tinių Tautų Ekonominė Ko
misija Azijai ir Tolimie
siems Rytams atmetė So
vietų atstovo pasiūlymą, 
kad visi Jungtinių Tautų 
nariai ir jų bendrai turėtų 
sumegsti reguliarius preky
bos ryšius su visomis kito
mis šalimis.

Prieš tą sumanymą argu
mentavo ypač Australijos 
delegatas D. J. Munro. Jis 
pabrėžė, kad Jungtinės 
Tautos jau yra užgynusios 
p r e k i auti “strateginiais” 
dalykais su Kinijos Liau
dies Respublika ir su Šiau
rine Korėja.MOKO DIPUKUS

BŪTI PRAKTIŠKAIS
"‘Liaudies Balsas rašo:

VKaip kitų šalių, taip ir 
lietuvių bėglių tarpe yra 
žmonių, kurie vis įsivaiz
duoja nebūtus dalykus. 
Pavyzdžiui, jie kuria ‘val
džias,’ skiria ‘ambasado
rius’ ir ‘konsulus,’ disku- 
suoja rubežių klausimus, o 
aną dieną Amerikoje gru
pė teisininkų ir buvusių 
prokurorų pasišovė net 
konstituciją Lietuvai ra-

Izraelio seimas atmeta pa
siūlymą neprašyt ginklų 

iš Amerikos
Jeruzalė. — Izraelio sei

mas atmetė. komunistų ir 
kairiųjų socialistų sumany
mą — atšaukti prašymą 
ginklų iš Jungtinių Valsti
jų.

Sumanymas teige, kad tie 
ginklai nestiprintų Izraelio, 
o tik pačiai Amerikai tar
nautų.

Nauji laikai--
Kai rudens naktis apgaubdavo kaimą, 

o žemose pirkiose užsidegdavo blankūs 
žiburiai, kažkur gale kaimo nedrąsiai, 
vienu-dviem balsais pasigirsdavo daina. 
Ir tiek sielvarto, neapsakomų nuoskau
dų, tiek liūdesio buvo dainos žodžiuose 
ir gaidoje, kad žmonės, klausydamiesi 
jos, dar labiau jautė visą sunkios savo 
dalios kartumą, v

Šitaip buvo .. *.
Tarybiniais laikais naujos dainos su

skambėjo .virš Lietuvos žemės.
—Nauji laikai — naujos dainos, — 

sako Klaipėdos tarprajoninių Liaudies 
kūrybos namų direktorius Elertas. Ir 
jis padeda ant stalo papkes su dainomis 
ir eilėraščiais, kurių tekstų ir gaidų au
toriai — darbininkai, kolūkiečiai, tar
nautojai, inteligentija.

Maskvoje įvyksiančioje lietuvių tary
binio meno ir literatūros dekadoje pasi
rodys ir respublikos meninės saviveiklos 
dalyviai. Tūkstančių liaudies meno mei
strų kūryba ryškiai ir įtikinamai byloja 
apie audringą kultūros suklestėjimą Ta
ly bų Lietuvoje, apie neišsekamas liau
dies kūrybines jėgas.

Toli už Telšių rajono ribų yra žino
mas “Masčio” fabriko darbininkės Vale
rijos Daukšienės vardas. Jos dainos, 
atliekamos lietuvių tautinių instrumen
tų, kanklėmis,— skambios, džiugios. Ji 
pritaikė muzikai jaunos poetės Teklės 
Kryževičiūtės, to pat fabriko darbinin
kės, -eilėraščius.

Šiomis dienomis į Liaudies kūrybos 
namus buvo atsiųstas siuntinys iš Rie
tavo rajono. Jame pasirodė notos—mu
zika šokiams. Autorius — Kostas Bal
sevičius iš “Paryžiaus Komunos” kolū4 
kio, paišęs prieš tai nemaža kūrinių. 
Iš mažens pamėgo Kostas muziką. Su 
dideliu vargu įsigijo jis smuiką,.išmoko 
griežti juo. Bet, nežiūrint savo nepapra
stų gabumų, jis buržuaziniais laikais nė 
svajoti negalėjo apie muzikos mokslą. 
Bet Kostas išsaugojo širdyje aistringą 
meilę muzikai ir iki šiol. Nežiūrint sa
vo penkiasdešimt metų amžiaus, jis mo
kosi, tobulina savo meistriškumą, rašo 
linksmus, džiaugsmingus kūrinius, ryš
kiai atspindinčius naujo gyvenimo grožį.

Jonas Sudmanas iš Pagėgių rajono 
Rūkų kaimo rašo eilėraščius, kurie jau-- 
dinančiai pasakoja apie naujus kolūki
nio kaimo žmones, apie jų įkvėpingą 
darbą.

Galima paminėti daugelį kitų* dainų, 
muzikos kūrinių, šokių, eilėraščių auto
rių, kurie yra gerai žinomi Klaipėdos 
Liaudies kūrybos namų darbuotojams. 
Šie kūriniai toli gražu ne visada yra to- 

l bu los formos, ne visada juose pakanka
mai aiškiai išreikšta idėja, bet visi jie— 
liaudies širdies balsas, paprastųjų žmo
nių mintys ir lūkesčiai, jų gyvas atgar
sis į įstabius šių dienų įvykius.

Per vieną meninės saviveiklos apžiū
rą, įvykusią Klaipėdoje, didelį pasiseki
mą turėjo Kretingos rajono Julijos Že
maitės Vardo žemės ūkio artelės kolūkie
čiai. Jie parodė literatūrinį-muzikinį 
montažą “Apie laimę dainą mes dainuo
jam”, kurio autoriai yra patys saviveik
los dalyviai. Tai — dainos apie buvusį 
vargą ir apie naują, džiaugsmingą Lie
tuvos kaimo gyvenimą. Montažo siuže
tas labai paprastas. Darbšti kolūkietė 
Julija, dirbanti gyvulių fermoje, gauna 
vyriausybinį apdovanojimą — medalį. 
Nutarta, kad šį didelį įvykį pažymės vi
sas kolūkis. Vienas iš kolūkiečių šiame 
montaže sako: “Pasakysiu jums: laimin
gas gyvenimas kolūkyje. Gyvenam ge
rai, visus vargus pamiršom. Būdavo, 
per dieną nėr laiko net akis į viršų pa
kelti, vis į žemę žiūri, vaikštai po purvą, • 
aplinkui visur skurdas. O dabar — mes 
šeimininkai. Elektrą, mašinas turim. 
Kartu dirbam, kartu ir linksminamės”.

Tokias dainas, giliai liaudines, pačių 
darbo žmonių parašytas, dabar dainuo
ja ne tik Kretingos rajone. Jos skamba

Katalogas ir veikalas
Po gana ilgo laukimo, po draminių 

veikalų konkurso, susilaukėme iš LMS 
raštinės porą dalykėlių — katalogo ir 
komedijos “Slaptasis ginklas.” Techni
kiniai abu dalykėliai išleisti mimeografu, 
ir tai silpnai apdirbti. Ypač veikalas 
spausdintas mašinėle be lietuviškų žen
klų. Kas irgi žemina jo technikinį ap
dirbimą.

Tarsime keletą žodžių apie komediją- 
farsą “Slaptasis ginklas.” Ją parašė^J. 
Yla. Charakteriai: Jurgis Tvinkel
natorius, Antaneta — jo žmona, Silvija 
Martin — senatoriaus sekretorė, Agnes 
Timpel — Antanetos draugė, Džio Blak 
—FBI agentas.

Veikalėlis vieno veiksmo, vaidinimo 
teksto 7 puslapiai, apie pusvalandžio 
vaidybos. Vaidinimas vyksta senato
riaus Tvinkel namuose. Autoriaus ne
pažymėta, kuriuo laiku aktas vyksta, bet 
iš teksto atrodo, kad veiksmas eina va
kare.

Autorius, matomai, ėmėsi sukurti ko
mediją iš dabartinės reakcinės politikos. 
Tai, rodos, bus pirmas bandymas su
kurti veikalą lietuvių scenai šia tema. 
Už tai reikia sveikinti autorių.. Tačiau 
reakcijos siautėjimas nėra komedija. 
Tad rašyti komediją šia tema reikįa 
imtis nevisai realių priemonių.

“Slaptam ginklui” autorius sugalvo
jo sekamą intrigą. Senatorius Tvinkel 
skaito laikraštį, ateina jo žmona, pas
kiau jos draugė Timpel. Senatorius no
ri pasižymėti savo reakciniais darbais, 
gaudymu raudonųjų. Jie kalba ir a$e 
rusų hidrogeno bombas.

Atbėga išsigandus senatoriaus sekre
torė Martin. Ji pasakoja senatoriui se
kamą “incidentą.” Ji buvo pas paukšti- 
ninką, ten buvo ir kitas vyras. ’ Jis kal
bėjo su paukštininku apie rusų ir ame
rikonų atomines bombas. Tuo tarpu at
ėjo vaikas, kuriam paukštininkas įteikė 
dėžutę ir liepė nešti atsargiai. Antras 
vyras paklausė, kas yra dėžutėje, o 
paukštininkas pasakė, kad joje yra “ru
sų slaptasis ginklas.” Berniukas išėjo, 
o senatoriaus sekretorė Martin sekė 
berniuką ii’ prisitaikius arti jo tiksliai 
parpuolė, berniukas atsisuko ii* atbėgo 
pas ją. Tuomet sekretorė paprašė ber
niuką nueiti į vaistinę ir paskambinti į 
ligoninę, kad jai prisiųstų ambulansą. O 
kai berniukas nuėjo ir paliko dėžutę, tai 
sekretorė pasigriebė dėžutę ii* dui pas 
senatorių. Bet ji pastebėjo, kad ją se
ka du vyrai, tai dėžutę numetė į krūmus 
ir pas senatorių atbėgo be dėžutės.

Senatorius nori tos dėžutės (slapto 
rusų ginklo), bet sekretorė bijo eiti pa
imti tą dėžutę. Jis kalba apie pasiau
kojimą šaliai, maldauja sekretorę, *kad 
ji jam dėžutę pristatytų. Senatorius 
ima bučiuoti sekretorę, bet tuo tarpu 

(Tąsa Xbnie pusi.)
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Pas seniausiajį
Tai buvo prieš keturiasdešimt poke

rius metus, Vilniuje dabartinės Filhar
monijos ^scenoj e ėjo opera “Čigonai”, pa
rašyta kompozitoriaus K. Galkausko, ką 
tik baigusio Peterburgo konservatoriją. 
Svarbiausias partijas operoje atliko taip 
pat iš esmės šios konservatorijos studen
tai. Ypatingo pasisekimo turėjo 24 me
tų amžiaus dainininkas, atlikęs jauno 
čigono partiją.

— Kipras Petrauskas!— salėje daž
nai buvo kartojamas vardas, daręsis vis 
garsesnis.—Koks puikus lyrinis tenoras!

1911 metais Kipras Petrauskas dai
nuoja Mariinsko teatre. Jis su dideliu 
pasisekimu atlieka Romeo partiją š. Gu- 
no operoje “Romeo ir Džiuljeta”.

... Neseniai mes apsilankėme pas ge
niausiąjį lietuvių artistą. TSRS liaudies 
artistas, premijos laureatas Kipras Pet
rauskas, nežiūrint savo senyvo amžiaus, 
kupinas kūrybinių planų.

— Sena mano svajonė,— sako jis, — 
pastatyti Nikolajaus Andriejevičiaus 
Rimskio-Korsakovo operą “Sakmė apie 
KiCežo miestą”. Didžiulė jėga šiame, 
viename puikiausių didžiojo rusų kom
pozitoriaus kūrinių perteikiamas žmo
gaus jausmų, grožio triumfas. Su dide
liu džiaugsmu aš dalyvaučiau šioje ope
roje ir kaip dainininkas, ir kaip režisie
rius. Juk savo jaunystės dienomis man 
daug kartų teko dainuoti joje rusų, lie-

Lietuvos valstybinis operos ir baleto 
teatras Vilniuje dabar perstatė operas 
“čio-čio-San” ir baletą “Gulbių ežeras.” 
Valstybinis dramos teatras perstato se
kamus veikalus: “Bekraitis,” “Zuikis 
puikis” ir “Priešai.”

Kino-teatruose tarp kito rodomas 
naujas mu.zikalinis francūzų filmas “Li
kimo šaukimas.”

• • • • • I

“Draugo” metiniam romano konkur
sui (ketvirtas iš eilės), skiriančiam 
tūkstanties dolerių premiją, teisėjų ko
misiją šiais metais planuojama sudaryti 
iš rytinėse valstybėse gyvenančiu rašy-

* ^Rašytojas Bonoskis-Baranauskas pra- 
♦ dėjo dėstyti literatūrą Jeffersono mo
kykloje New Yorke.

• • • • •

Plačiausiai pardavinėjama Japonijo
je knyga dabar yra Rosenbergų laiškų 
vertimas. Įvadą tiems laiškams parašė 
vienas garsiųjų Japonijos rašytojų, To- 
moži Abė, kuris nėra komunistas. Tas 
laiškų rinkinys japonų kalboje užvar
dintas “Meilė užu Gyvenimo.”

• • • • •

> Lietuvoje išleistas naujas poeto Ed
uardo Mieželaičio eilėraščių rinkinys 
“Dainų išausiu margą raštą.” Rinkinyje 
telpa poeto geriausieji 1951-1952-rais 
metais parašyti eilėraščiai. Išleido vals
tybinė grožinės literatūros leidykla.

• • • • •

Įdomi meno paroda dabar vyksta New 
Yorko Wildensteino galerijoje, kurioje 
išstatyti šalia viens kito originališki di
džių piešėjų kūriniai ir pamėgdžiotojų 
falsifikacijos.

<z . * \ • •
Lietuvių Rašytojų Draugija (suside

danti iš naujakurių-pabėgėlių) skelbia, 
kad jos literatūros premiją už geriausią 
praerlų -metų knygą laimėjo Bernardas 
Brazdžionis. Premija jam duota už po
ezijos rinkinį “Didžioji Kryžkelė.”

Balsavo minimos rašytojų organiza
cijos nariai.

Jam įteikta penki šimtai dolerių^

Ilgas ir gausiai iliustruotas straipsnis 
apie lietuvių kilmės Amerikos meninin

Katalogai ir veikalas 
(Tąsa nuo 2 pusi.)

įeina jo žmona Antaneta ir pastebi tą 
romansą. Ji kaltina senatorių ir puola 
sekretorę Martin.

Pagaliaus senatorius pasišaukia FBI 
agentą, kuris su sekretore Martin išeina 
ir tuojaus pristato senatoriui ^slapto 
ginklo” dėžutę. Dabar kyla klausims, 
kas toje dėžutėje yra. Senatorius pri
saikdina visus, kad neišduotų pasaptį, 
kurią jis tikisi rasti dėžutėje. Bet kuo
met atidaro dėžutę, tai iš jos išskrenda 
baltas balandis — taikos kovotojų sim
bolis. Čia ir veikalo galas, visos pastan
gos sužlunga.

Nežinau, kaip tokia komedijos intriga 
patiks vaidintojams. Man rodos ji per
toji nuo realybės, ypač senatoriaus se
kretorei imtis' tokių nesąmonių nelabai 
tinka. Antra vertus, kodėl autorius ko
medijos intrigą pavedė ne pačiam reak
cijos šului, senatoriui Tvinkel, bet jo 
sekretorei? Iš visų veikalėlyje charakte
rių tik sekretorė Martin yra samdoma 
darbininkė. Kaipo lavinta sekretorė, ji 
galėtų būtį iš visų vaidintojų gudriau
sia, o ne kvailiausia. Komedijos intri
gą reikėtų taikyti tiems, iš kurių nori
ma pasijuokti. Daug tokių sekretorių 
yra tik aukos tokių Tvinkelių.

Na, bet visgi kas nors padaryta, iš
leista. Būtų gerai, kad LMS centras 
išleistų ką nors daugiau, didesnio. Sce
nos veikalų mūsų vaidintojams reikia ir 
labai reikia. Reikia tam ir organizaci
nio veiklumo. « Saviškis

Filmos-Teatrai
Astor Teatre pradėjo rody

ti naują filmą “Act of Love,” 
Anatole Litvako produkcija, 
žvaigždžiuoja Kirk Douglas. 
Romantiška.

Radio City Music Hali va
sario 18-tą pradėjo visą nail
fl programą. Ekrane techni- 
spalvė filmą “The Long, Long 
Trailed yra komiška. Scenoje 
naujas spektaklis “Dancing 
Around,” su žavingais šokiais, 
dainomis, orkestru, komikais.

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Šeštadienis, Vasario-Feb. 20, 1954

lietuviu artistą
tuvių ir italų kalbomis. Ketinu daly
vauti ir tarybinio kompozitoriaus Ticho- 
no Chrenikovo operoje “Audroje”.

— Ruošiuos papasakoti apie savo su
sitikimus su stambiausiais dainininkais, 
apie savo stebėjimus, apie save. Rašau 
knygą. Tikiuos, kad artistinis jaunimas 
ras joje naudingų dalykų.

Ir artistas labai šiltai pradeda kalbėti 
apie savo mokinius.

— Pastaraisiais metais man pavyko 
parengti kelis gabius vokalistus. Su di
deliu pasisekimu dainuoja dabar viena
me stambiausių šalies operos teatrų — 
Leningrado Valstybiniame S. M. Kirovo 
vardo akademiniame operos ir baleto te
atre —- mųsų konservatorijos auklėtinis 
Adamkevičius. Neblogai pasirodė Ru- 
backis ir Muraška. Neseniai kompozito
riaus A. Račiūno operos “Marytė” svar
biausioje partijoje debiutavo Vilniaus 
konservatorijos 4-ojo kurso studentė 
Saulevičiūtė.

Atsisveikinant Kipras Petrauskas pa
sakė:

— Dabar visi mes, artistai, rašytojai, 
dailininkai, muzikantai, ruošiamės dide
liam įvykiui mūsų respublikos kultūri
niame gyvenime — Maskvoje įvyksian
čiai lietuviu meno ir literatūros dekadai. 
Su dideliu susijaudinimu aš, kaip ir visi 
lietuvių meno darbuotojai, laukiu susi
tikimo su sostinės darbo žmonėmis.

MENO PASAULYJE
ką Ad Reinhardtą neseniai tilpo mėne
siniame meno žurnale “Art News.”

Ręinhardtas, kuris, vienu kartu buvo 
išstatęs savo kūrinius ir LMS parodoje, 
dabar yra vienas kraštutiniai-abstrąkti- 
nių piešėjų.

Leonardas Žitkevičius gavo $250 pre
miją už savo jaunimui skirtą knygą 
“Saulutė Debesėliuose.”

• • ' • •

Ukmergėje gimęs žymus Amerikos 
piešėjas Ben Shahnas laimėjo pirmą 

’ braižybos premiją pasaulinėje meno pa
rodoje Sao Paule, Brazilijoje.

Roxy Teatre rodo naujutė
lę 20th Century-Fox filmą 
“New Faces,” gamintą sekant 
ilgą laiką buvusi tuo vardu 
muzikali veikalą prie Broad
way. Daryta CineniaScope 
būdu. Earha Kitt vadovaujan
čioje rolėje.

Stanley Teatre kelinta sa
vaite rodo tarybinę filmą 
“A Cossack Beyond the Da
nube” ir lenku “New Poland 
today.”

Sąryšyje su Negrą Istorijos 

savaite daugelyje žinomu dar
bininkų ir liaudies kultūrinių 
centrų vykdomos Įspūdingos 
programos su pirmaeiliais 
negrais menininkais tose pro
gramose.

Zyliodamas po New Yorką 
ponas McCarthy susidūrė su 
kitu automobilistu. Jo žmo
nai biskelį sužeista koja. Jis 
atsisakęs* pasiduoti atvykusio 
gydytojo priežiūrai, bet pas-- 
kili matėsi su savo privatiniu 
gydytoju.

Bronxe sunkvežimis užmušė 
9 metų berniuką. _ i

Worcester, Mass.
3 metai be Simano Janulio

SIMANAS JANULIS
Vasario 21 dieną yra su

kaktis trejų metų nuo mirties 
Simano Janulio. Laikas labai 
greit bėga. Rodos, viskas tas 
įvyko tik trumpas laikas at
gal, kuomet paskutini kartą 
Itdėjomc ji i amžiną poilsio 
vieta.

Prisimenu jį ne todėl, kad 
jis gimė, gyveno ir mirė. Bet 
todėl, kad Simanas Janulis vi
są savo gyvenimą kovojo prieš 
skurdą, kentėjo caro katorgo
se. Iš jo^Spasiliuosavęs, kur tik 
gyveno, visur buvo darbinin
kų draugas ir veikėjas, ir mū
sų darbininkų spaudos bend
radarbis. šviesi velionio Sima
no atmintis niekad nebus, pa
miršta daugybės jo buvusių 
draugų ir jo žmonos, dukters 
Elenutės ir sūnaus Richardo. 
Geriausias Įvertinimas velio
nio atminčiai, — siektis to 
brangaus idealo, už kurį ko
vojo Simanas Janulis.

J. M. L.

Wilkes-Barre, Pa.
Išdavikų, kaip visuose šios 

šalies kampuose, taip ir šiame 
mieste buvo. Gal ir dabar 
randasi bailių, parsidavėlių ir 
išdavikų.

Apie 20 metų atgal šioji a- 
pylinkė buvo paliesta ekono
minės krizės gal daugiau, ne
gu kuri kita sritis. Bedarbiams 
valdžios duota pašalpa buvo 
tol< i a mizerna, kad žmonės 
niekaip negalėjo pramisti. Tai 
ir mažiausia susipratusieji ir 
neturintieji kovos idėjų žmo
nės pradėjo įsitraukti j .judė
jimą.

Viena buvusi gal labiausia 
vargo naštos paliesta, nes a ji 
auklėjo 8 vaikus, tai Stella 
Petrowski. Todėl ji, kaip bu
vusi drąsuolė, savo ir kitų rei
kalų gynėja, dabar yra reak
cijos bjauriai puolama. Ji ir 
seniau žiauriai per vietinę 
spaudą buvo niekinama, ir bu
vo areštuota dėl išdeportavi- 
mo. Bet dar tais laikais, paly
ginant, kas dabar dedasi, tai 
turėjome daugiau laisvės. Dar 
mes tada neturėjome McCa- 
rrano, nei Smitho aktų.

Jau seniai Mrs. Petrowski 
negyvena Wilkes-Barriuose. Ji 
jau daug metų kai yra apsigy
venusi Philadelphijoje pas sa
vo dukteris. Bet dabar ragan- 
gaudžiai ją yra suėmę ir kėsi
nasi išdeportuoti. Ji -šioje ša
lyje yra išgyvenusi 40 metų 
ir išauklėjo 8 vaikus.

Dabar atsirado prieš ją liu
dytoja—išdavikė, kokia ten 
Mrs. Dorothy Horst, kuri sa
kosi, kad ir ji yra buvusi tuo 
laiku Wilkes-Barriuose veikli 
komunistų partijos narė. Iv ji 
įtarė, kad ir Petrowskiene-bu
vo veikli partijos narė.

Valdininkai' dabar suranda, 
kad Mrs. Petrowski yra Inter
national Workers Order ir ♦ 
apie pusės tuzino kitų orga
nizacijų narė, kurios yra skai
tomos subversyvėmis.

Mrs. Petrowski nėra pirmu
tinė būti išduota tokio asmens, 
kaip kad atsirado Mrs. Horst. 
Mos dėl to neturėtume nusi
gąsti. Mums reikia daugiau 
remti tokias organizacijas, 
kurios gina rcakcijonierių te
rorizuojamus tokius asmenis, 
kaip Mrs. Petrowski.

Buvęs Wiikesbarrietis

Naujosios Anglijos Žinios
Dar apie velioni Stanley 

Baroną
Pereitą vasarą Laisvėje bu

vo rašyta., kad jo brolis Au-# 
gustas Baronas neatsiliepė, 
kuomet buvo Laisvėje pirmiau 
aprašyta, kad Stanley Baroną 
sunkiai sužeidė trokas gegu
žės 19 d., 1933 m. Nekurie 
draugai laisvicčiai, tą paste
bėję, ji nupeikė. Vėliau suži
nojau, kad Baronai ne visas 
Laisves gauna. Sir laiškais ir
gi ilgai trunka, kol susirašinė- 
ji. žinoma, tie prikaišiojimai 
Baronams padarė nesmagu
mų.

Augustas ir jo žmona Ba
ronai jo nepamiršo, jam tarė 
gerus patarimus ir ji gelbė
jo. 1947 metų balandžio me
nesį Stanley Baronas gavo nuo 
jų laiškutį. Kvietė jį atvažiuo
ti į San Francisco, Calif., ir 
nurodinėjo, kad jis nesigailės.

Kuomet velionis sunkiai su
sirgo, tapo ištiktas paraly
žiaus (shock) lapkričio 23, 
1948 m.) Augustas ir jo žmo
na tai sužinoję vėl rašė laiš
ką: kai tik sustiprėsi, aero
planu atvažiuok pas mus. vi
su kuo būsi aprūpintas. Tarp 
49 ir 52-rų metų A. ir M. Ba
ronai jam gelbėjo pinigiškai 
arti 1 šimtų, dar ir valgiais i)' 
drabužiais.

Mūsų Montellos draugai or
ganizuotai surengė jam parę, 
pridavė jam pinigų $24:1.59 
per A. Kukaitienę ir J. Valan
čiauską. Tas parodo, kad jis 
nebuvo pamirštas. Bet jo būk
lė buvo sunki, kuomet išbaigė

Lawrence. Mass.
J. Skrodžiai išleido savo 

dukrelę Aleną už Phillip 
Win, airių tautybės. Jau
nieji atrodo puiki pora. 
Vestuvės įvyko L. P. Klu
be.' Visi linksmai jas pra
leido. Pas tėvus liko tik 
vienas • sūnus. Skrodžiai 
yra Laisvės skaitytojai.

Linkiu jaunavedžiams 
laimingai sugyventi šeimo
je.

Ateina bėdos Ir žuvinin
kams. Gloucester yra žu
vų centras. Ten jas žuvi
ninkai suvežą. Ten kenuo- 
ja. Iš ten veža parduoti ir 
kituose miestuose. Bet ža
da 3 didelius laivus sustab
dyti nuo žuvavimo. Sako, 
kad jiems neapsimoka, nes 
iš Kanados žuvininkai už
vertė Gloucesterio firmas 
su 8 milijonais svarų šal
dytos žuvies ir už pusiau 
mažesnę kainą parduoda.

Saliūnams irgi ne kaip 
sekasi biznis. Yra ant par
davimo 16 saliūnų. Atrodo, 
kad nedarbas paliečia ir 
biznierius, ne tik dirbtuvių 
darbininkus. Kai darbinin
kai dirba, tuomet visiems 
gerai.

Miesto majoras su al- 
dermanais šaukė Eastern 
Massachusetts Street Rail
way Co. prezidentą Moran 
į pasitarimą dėl sumažintos 
transportacijos busais. Pro
testuoja, kad tūlomis gat
vėmis visai nebevažiuoja. 
O ant kitų, kur eidavo kas 
pusvalandis, dabar eina tik 
kas valandą. Viršininkas 
teisinasi, kad firma nega
linti išsiversti, turinti ma
žinti skaičių darbininkų.

Dingo iš namų Mrs. Ara
kelian, 40 m. Kaimynai ir 
giminės nežino, kas su ja 
galėjo atsitikti. Jeigu būtų 
bėgusi nuo vyro, būtų išsi
nešusi drapanas, bet jos 
drapanos namie.

Policija pastebėjo ant 
gatvės stovintį auto su ei
nančiu inžinu ir degančio
mis lempomis. Priėjo pa
žiūrėti. Rado mašinoje du 
marininkus, abu miegan
čius. Pasitaikė laiku atras

savo sutaupąs. O iš miesto pa
šalpos gavo $7 į savaitę.

G. Shimaifis

Bostono ir apylinkės 
gyventojams

Spaudoje nesimato apie 
mūsų Mass. valstijos didįjį 
koncertą, kurį apskričių kon
ferencijoje buvo nutarta reng
ti So. Boston, Mass., balan
džio 4 d., 2 vai. po pietų. Yra 
nutarta užkviesti Worcesterio 
Aido Chorą, kad išpildytų vi- 
-ą koncerto programą.

S. Rainard tuo reikalu pri
davė ir laiškutį, kuriame ra
šo, l^ad koncertui yra paimta 
salė. Sakė, kad S. Paura pra
neš Aido Chorui užkvietimą.

Dabar dar nežinia, ar Aido 
Choras apsiėmė išpildyti mi
nėtą koncertą. Jau laikas apie 
koncertą pranešti per spaudą, 
garsinti. Laikas likosi trum
pas, bėga greitai.

Montello, Mass.
Liuosybės Choras rengia 

pavasarinį koncertą balandžio 
24-tą, Lietuvių Tautiško Na
mo žemutinėje •' svetainėje, 
7 :30 vai. vakaro.

Šiuos du koncertus gerai 
pasižymėkite savo kalendo
riuose, kad nepraleistumėt.

Apart Liuosybės Choro, 
dainuos ir Latvių Choras iš 
Roxbury, Mass. Bus gerų so
listų, duetų i]- šokiai. Tai bus 
smagus pavasaris pasilinks
minimas.

J. Šimaitis

ti ir apsaugoti nuo uždusi
mo monoxide dujomis.

Spaudoje rašė, kad gene
rolas Romulo kalbėdamas 
Pittsburghe vasario 7 sakė, 
jog pirmieji tėvai Adomas 
ir Ieva buvę raudoni ir 
pareina iš rusų tautos. Jei 
taip, tai ir visas svietas tu
ri būti raudonas. Tai ir: 
makarčiai būtų raudoni.

Maple Parko š.ėrininkai, 
būkite bankete vasario 20, 
7 vai. vakaro. Nesivėluo- 
kite, nes prasidės ant ti- 
kieto žymėtu laiku. Val
gis bus restaurane. Pavė
lavusių nelauks. Po valgio^ 
galėsite smagiai pasišokti 
prie gero L. Gaidis orkes
tro.

Viena diena su automobi
liais mieste įvyko 10 nelai
mių ir visi keleiviai jauni. 
Vieni gydosi ligoninėje, kiti 
namuose. Turi kentėti 
skausmus už per greitą va
žiavimu.

L.K. Biuras

I Philadelphia, Pa.
1

Vargai—bėdos

Kažin kodėl" mūsų did
miestyje vis tankiau išgirsti 
nesmagias naujienėles. Tik 
klausyk, štai, mirė toks ir toks 
pažangus lietuvis, štai, serga 
sunkokai draugas ar draugė, 
gori darbuotojai dėl pažangos 
ir darbininkiškos spaudos, 
čia sutinki senyvą, tvirtą pa
žangieti, kuris nusiskundžia, 
kad čia nebesą jokių pažan
giečių pobūvių, parengimų. 
Kas tai paklausė vajininką: 
kodėl šiemet philadelphiečiai 
nelaimėjo didžiausios dova
nos? Atsakė: Tai kodėl Tam
sta nepagelbėjai, gal girdė
jai, kad keli vaj minkai rim
tai sunegalavo?

'lai p, ši pastaba verta vi
siems įsitėmyti. Visokį paren
gimai — labai gražus dalykė
lis. Bet juos įvykinti reikia, 
kad kas nors pasidarbuotų. 
Ateikite, broleliai ir seselės, 
pagelbėkite įvykinti parengi
mus, o, j ų mylėtojai atsilankys 
ir pasfgėrės lietuviškais poki- 
tiais, dainelėmis, muzika, ar 
teat raliais perstatymais.

Štai keli nemalonūs įvykiai:

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
HOUSEWK. Gen. Settled woman. 

Live in or out. Sit 2 nights wk; must 
bo fond of child. Sub. sec. Steady 
pos. Good home and sal. for right 
woman. GR. 6-5655 for interview.

(34-39)

Baltimore, Md.
FOR SALE

TIKTAI $69 Į MRNESf 
ARBUTUS

NAUJUOSE MŪRINIUOSE 
NAMUOSE

3 dideli miegrūmiai. 
Gera Šiluma 

Limituotam skaičiui veteranų 
nereikia rankpinigių.

Mažas reikalavimas rankpinigių 
nuo ne veteranų.

NATIONAL RLTY CORP.
MO. 4-8500. ARB. 407.

(36-39)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

argi tokio draugo pasilikę ar
timieji bei giminės jau tokie 
skūpuoliai, kad pasigailėtų to
kiam draugo įamžinimui kele
to dolerių ?

•
Iš taip vadinamų “Lietuvos 

nepriklausomybės” minėjimų 
vasario 16 dieną raketieriai 
prisipildė kišenes.

New Yorke, sakoma, jie 
susirinko virš tūkstančio do
leriui.

Jiems ta “nepriklausomy
bė” gerai apsimokėjo. Jie da
bar nepriklausomai nuo visų 
(ypač nuo aukotojų) galės 
per visus metus mūsų Lietu- 
\ėle “laisvinti.”

Juliaus ir Ethelės Roscnber- 
gų reikalu prabilo Columbia 
Law School studentai. Savo 
organe “Columbia Law Re
view” jie pasakė, kad tų dvie
jų jaunų tėvų “teisės negavo 
tokios rūpestingos ir plačios 
konsideracijos, kokia turėtų 
atsižymėti įstatymo pravėdi
ni as.”

Tai atviras ir aiškus pa
smerkimas visos procedūros 
prieš Rosenbergus.

"Vasario 4 d. tapo palaidota 
Antonina Zigmanta vičienė
(Zigmont). Moteris buvo dar 
neseno amžiaus. Vyras Liud
vikas Zigmantavičius jau 
daug daugiau pagyvenęs. Jis 
geras rėmėjas spaudos ir 
darbštus piknikų įvykiuose. 
Jo žmona, eidama ligoninėn, 
paragino vyrą, kad jis nepa
mirštų paaukoti Laisvei- ar ji 
pagis, ar mirs. . . Taip, ant
rą dieną ligoninėje ji mirė. 
Liudvikas paaukojo dešimkę. 
Gaila netikėto priepuolio iš
tiktų žmonių.'*

štai, kitas: A. Akulaitienės 
dukrelė, Alcnutė, kadaise bu
vusi Lyros chorietė, sirgo virš 
desėtką metų, i r ne pagijo. Ta
po palaidota vasario 15 d. 
Oaklando kapinėse. Ten jau 
nuo seniai guli daug pažan
giečių: šimanskas, A. Galkus, 
J. Benderis, Baranauskienė, 
Gružauskas ir dar kelioika 
neperseniai smarkiai dirbusių 
dėl pažangos. . .

Na, o dabar nesveikauna: 
A. Smith as, IL Mattis, A. Zal- 
ner, J. Bekampis, J. Rainis, ir 
mūsų mylimas beletristas Se
nas Vincas. Kitų šeimose, kad 
ne vyras, tai moteris turi svei
katos su krypimų.

Bet čia tik žieminiai prie
puoliai. Ateis vasarėlė, kaitins 
saulutė, sutvirtės mūsų drau
gės ir draugai, tuomet pradės 
Įvykti ir parengimai-. Dabar 
gal ilsisi Moterų Klubo narės. 
Jos vistiek tvirtesnės ir darb
štesnės, verta iš jų pageidauti 
ir visuomeniško darbštumo 
daugėliau.

Lietuvių Muzikalis Klubas 
buvo surengęs pramogėlę va
sario 14 d. Tai buvo labai vy
kusi. Daug narių susirinko su 
šeimomis, ir svetelių buvo ap
sčiai. J. Ivanausko “Kepurni- 
kų Orkestrą” neskūpėjo gra- 
jyti, tai buvo smagus, links
mas vakarėlis.

Staliorius

Redakcijos pastaba: Jūsų 
pastabose apie “dipelius” sto
ka aiškumo. Tad atleisite, kad 
ncjdcdame.



Kriaučių atydai
Vasario 24 d. Įvyks lietuvių 

kriaučių 5 1-to 
rinkimas 1 1-27 
jos' svetainėje.

Arion PL. uni-

Susirinkimas 
landą po pietų: 
tuviu traukite i

prasidės 5 va- 
tiesiai iš dirb- 
svetainę.

Gerbiant iej i Miesto valdžios agentūros, 
praėjusį ketvirtadienį smogė 
dar vieną skaudų smūgį ir be

gi prašomi

įvyks tuo nauju 
po pietų.

Turėkite su savimi unijos 
ir social security korteles, ki-

Dalyvaukite’ 
ku.

minėtu 1
J. S

Siūlo dar pakelti 
gasolinos taksus

gysoli-

centus galioną. O tuos pinigus 
vartoti liuksusiniams vieške
liams daryti.

Gasol ina jau dabar yra 
aptaksuota galionas po 1 c. 
valstijai ir po 2 c. federalei 
valdžiai

Robesonas kalbės 
1W0 mitinge

J WO narių apdraudoms ir 
teisėms ginti masiname mitin
ge pasižadėjęs dalyvauti pa
skubęs artistas dainwiinkas P. 
Robeson. Jis žadėjo pasakyti 
kalbą mitinge. Taipgi daly
vaus žymus advokatas John

ke jai.
Kviečia ir nenarins gauti 

sau svarbių informacijų ir pa
remti darbininkų kovą už tei
sę turėti savišalpos ir apdrau- 
dos organizaciją. įvyks va
sario 22 d. vakarą, 7 vai., 
Chateau Gardens, 2nd Ave. 
ir Houston St., New . York.

K-nas

Taisyti ams kaminą newyor- 
kietis Monterango nukrito nuo 
4 aukštų namo stogo ii pavo
jingai susižeidė.

Jaunieji klausia: Ar 
darbas taikai 
nelegalus?

vykdomas
Darbiniu kų 

vadų, liūdyto- 
Tarybos narys 

tardytojų

klausinėjimas 
Jaunimo Lygos 
jų. Nacionalės 
Bucholt paklausė
komisijos pirmininko Cain — 
ar darbas už taiką yra nele
galus?

Balboje apie savo organi
zacijos veiklą Bucholtas sakė: 

“Mes girdėjome, kad Lyga 
turėjo susirinkimus pasiren
ti a votose salėse, narių namuo
se. Mes girdėjome, kad Lyga 
ruošė šokius, dalyvavo pikio- 
tų linijose, dalino lapelius už
tarti sufremuotus negrus, rė
me Stocholmo taikos pasiža
dėjimą. Veržiasi klausimas: 
Tai kas? Ko mes raudamės 
čionai ?

“Mes dalinome lapelius vie
tiniais, nacionaliais ir visapa- 
sauliniais klausimais. Mes da
linome lapelius paremti ang
liakasių streiką, už sustabdy
mą mūšių, Korėjoje, taipgi 
prieš vartojimą atominės 
bombos. Mes pripažįstame, 
kad jeigu toki veiksmai bus 
baudžiami, tai būtų peržengi
mu Pirmojo Amendmento.”

Tokius darbininkų veiksmus 
makartistai skaito prasižengi
mu ir už tai nori juos paskai- 

*tyti subversyviais, persekioti. 
Posėdžiai vykdomi Foley Sq. 
teismabučio 28-me aukšte.

Mokinys Hugh Brady taip 
stipriai tvojo su auto j medį, 
jog perrinkusi jo mašina medį 
apgaubė, kaip apykaklė 
sprandą. Bet vairuotojas iš
sirito sveikas ir pėsčias pabai
gė kelionę mokyklon.

Rosenbergu berniukus 
pagrobė nuo globėju

tiems Rosenbergu berniukams. 
Vaikučius atėmė nuo jų nau
jų.jų globėjų ir palaipino glo
bėjams nežinomon vieton. 
Teisėjas spręs jų likimą.

Tas smūgis vaikams sukėlė 
didi susirūpinimą ir 
tinimą liaudyje, I 
tų vaikučių tėvus 
kuri savo sunkiai 
pinigais sudėjo fondą vaikų 
išlaikymui ir užtikrinimui 
jiems mokslo. Tą pačią dieną 
apie 200 asmenų susirinko 
prie teismabučio, kur teisėjas 
Panken pasirašė leidimą vai
kus iš globėjų atimti ir pa
vesti .juos jiems nežinomiems 
asmenims.

pasipik- 
kovojo 

išgelbėti ir 
uždirbtais

Masine

protestuoti 
riui prieš 
grobstymą

d e 1 e g a c i j a ruošėsi 
Hall penktadieni, 
majorui Wagne- 

šį jo valdininkų 
va i k ų.

Vaikų gerovę ginti atskrido 
iš Chicagos profesorius Mal
colm Sharp, vienas iš origi
nalių globėjų, taipgi vietinis 
.Alexander Bloch, mirusiojo 
globėjo tėvas, ir mirusiojo 
Blocho vieton paskirta globė
ja advokatė Agrin.

Broo k 1 yn i et is M i e sto

ku prarado 100,000 dėl val
džios leidimo dirbutuves iš-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS .

221 South 4 th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

ap-

DIDŽIOJI MŪSŲ LAIKŲ MEILĖS ISTORIJA! 
Visą nufilmavo Paryžiuje Anatol Litvak!

žvaigždžiuoja KIRK

ASTOR Theater,

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

PRISIMINIMAS

Vasario 20 d. suėjo vieni, metai kai mirė mū
sų mylima, mamytė ONA URBA1TIENĖ.

Su giliausiu liūdesiu prisimename ją ir jos 
meilę, kurią ji visuomet mum suteikdavo ir su
ramindavo mus.

Duktė Mary ir žentas Harry.
Sūnai—Antanas ir Albertas.
Marčios—Violet ir Alberta ir anūkai.

Pasimatykim bankete vasario 
20-tos vakarą, Pik Klube!

LDS 1 kuopos metinis bail
iau ši šeštadienj, 
. Lietuviu Ameri-vasario z

laukiame

nion Avė. ir Stagg St., Brook- 
lyne. Vakarienes kaina $3. 
Valgi duos 7:30 vai. vak.

Kuopos
s m agaus 
būvio su 

nariai 
pasimatymo ir po- 
<itų kuopų nariais 

ir su visais smagių pramogų
mėgėjais. Mes būname dažni

Paskaita apie prezidentus jau 
|šj sekmadienį, vasario 21-mą

Vasario 21-mos popietį, 3 
valandą, visi kviečiami būti 
Liberty Auditorijoje. Ten į- 
vyks paskaita istorine tema: 
“Amerikos prezidentai istori
jos bėgyje.” Prelegentas A. 
Bimba pateiks Įdomių infor
macijų apie tai, kokią prezi
dentai turi galią : ką jie veL

SKELBKITeS laisvėje

DOUGLAS ir persiato DANY ROBIN!

Broadway prie 45th St., nuolat rodoma

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. L, N. Y. 

svečiai kitu organizacijų pra
mogose. Pasitikime, kad ir ki
tų organizacijų nariai atsimo
kės mums tuo patimi ir kad 
visi sykiu turėsime linksma 
vakarą.

Vakarienė bus pirmos rū
šies, gėrimai taip pat, o po va
karienės Įvyks šokiai. Prašo
me ateiti.

kin ir ką galėtų nuveikti, jei
gu norėtų. Įėjimas nemoka
mas Rengia vietinė LLD kp.

Rep.

gel-
žkelių savininkų eina aštri 
savitarpinė kova už firmos 
kontrole.

RESTORATION BRASSIERES
Tai yra naujas išsipučiantis BRA, 
aukštai rekomenduojamas 'vado
vaujančių Chirurgų dėl moterų 
su problemomis iš priežasties 

krūtinės operacijos.
Del patarimų šio stebėtino ap

tarnavimo šaukite
FL. 8-9564 ar MU. 9-0979. 

Klauskite Miss May.
Ar del asmeniškų pasimieravimų 
rašykite: F-10B, Rm. 830, 11 W.

42nd St., N. Y. C.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPŲ 
Iš Visų Šalių

ARTHUR 
FENDLER

M LIETUVA^

15 PAŠTAS j5]
112 West 49th Street

New York 19, N. Y. Tel. CO. 5-7091
Specializuojnmčs I.ietuvog st.ampomin

Senomis ir Naujomis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

: MATTHEW A
• BUYUS

(BUYAUSKAB)
Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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 /

BAĘBER SHOP 
AntanAs leimonas 

į Savininkas £
į 306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DIRBTINU GELIŲ
SKIRSTYTOJOS

Gera alga. Puikios darbo sąlygos.
Kreipk ii ės:
, ESTEL

585 _ 81 Ii A ve., N. Y.
(36-37)

MALE and FEMALE ,

SUPERINTEN DENT—PORA
Viduramžiaus pora. 4 kambarių ap
artment as basement e. Gesas, elekt
ra, $100 j menesį priskaitant bonu- 
sus. Du namai, abu po 8 šeimas. 
Anglimis kūrenama.

1003 SoutBern Blvd., Bronx 
EN. 2-7694. Vakarais.

(36-38)

SUPERINTEN DENT
Pora. Viduramžiaus ar senesni. Dėl 
16 šeimų apartment inio namo. Alie
jum šildomas, 3 rūmai ir maudynė, 
pridedama nedidelė alga. Vyras ga
li dirbti kitur.

89 Buena. Vista Ave., Yonkers, 
šaukite: YO. 3-9049

(35-37)

Auginkite Činčilas
Tai nepaprasta proga įsigyventi 
finansiniai nepriklausomu nuo ki
tų. Mūsų činčilos yra kilusios iš 
geros veislės. Registruotos ir ga
rantuojami.

Kada perkate CINCILAS pir
kite nuo atsakomingo augintojo, 
kuris turi patyrimo ir pažįsta 
tuos gyvuliukus.

Dėl greitų informacijų 
šaukite Dunnellen (N.J.) 2-2830

Chinchilla Farms
NEW JERSEY

Rt. 22 Corner of Mountain 
Parkway

BOUND BROOK, N. J.
Mes esame nariai The National 
Chinchillas Breeders Association.

I NAv 
t?

S TROPICAL FISH MARKET
2892 Nostrand Avė.
Arti Kings Highway 

,’arrei 8-5069. Atdara 9 iki 
Parakeets—$1.98

Tik vienas kostumeriui 
Swordtails ...................... 19c.
Black Mollys ................ 19c.
Guppies .......................... 5c.
Neons, breeding size 49c.
Zebras .............................. 19c
Plattys ............................ 14c.
Pilnos kiekybes gyvuliukams

reikmenų, nes niekada 
\ netruksime.

9

GAUKITE GYVĄ SUVYTŲ
Washington© gimtadieniui ir 

kiekvienai dienai.
BAY RIDGE TROP. FISH. 

HATCHERY 
Mes pertaisome 

Naudotas BREEDING TANKS 
pardavimui.

Atdara kiekvieną vakarą iki 9
5307 Fort Hamilton Parkway 

Brooklyn 19, N.Y. GEdney 8-2258 
(33-36)

SCHMIDT’S FARM
Fort Hill Rd. — Scarsdale

Tel. Scarsdale 3-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

(26-27)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

i . r - f u. ■» .

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 
(SizU 
maids 
gowns

puikiausių rūšių gowns, 
nuo 9 iki 16.) Brides- 
gowns $5 iki $35. Bridal 
$25*iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek įgaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

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

(22-33)

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED FEMALE

GROCERY—SELF SERVICE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Valandos 7:30—6:30 P. M. 6 dienos, 
fciga viršija $1.500. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukito» savininką.:

Tel. UL. 5-4950
(34-36)

CLEANING STORE
Pilnai įrengta. Didele geroviška įmo - 
ne. Gera, veikli, kampinė vieta. Da
ro gerą pragyvenimą. Biznis padidi
namas. šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

Tel. G E. 9-6533
(34-38)

CANDY STORE - LUNCHEONETTE 
Pilnai jrengtas. Gera veikli sekcija, 
2ta rūmai užpakalyje. Daro $600 j 
savaitę. Biznis lengvai padidinamas, 
šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai. Šau
kite savininką:

Tel. ESplanade 7-9807
(34-40)

MEAT MARKET — GROCERY 
švarus-moderniškas-pilnai įrengtas, 

geros įeigos, bizni galima padidinti. 
50 metų kai įsteigtas. Ukrainiečių 
sekcija N. Y. C. Savininkas apleidžia 
valst. Turimo parduoti!

Savininko tel. TR. 9-3693
F-15 Rm. 830 — 11 W. 42nd St.

(34-36)

FRUIT & GROCERY STORE
Pilnai įrengta. Gera biznio vieta. 4 
kambariai gyvenimui. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Matykite savininką.

A. MALLUZZO
5606 71 h Ave., Brooklyn

(35-37)

GROCERY DELICATESSEN
Pilnai jrengtas. Taipgi parduoda alų. 
Gera biznio vieta. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema randa-lysas. 2 kambariai už
pakalyje gyvenimui. Gera proga. 
Parduodama labai prieinamai, 
tykite'ar šaukite savininką:

534 E. 85th St., N. Y. C.
Telefonas: LE. 5-3255

Ma

CLEANING A TAILORING STORE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
randa $50. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas, 
puikiausią biznip progą savininkas
parduoda tik už $1,500. Matykite j Woodside 

šaukite savininką:
2013 — 60th St., Brooklyn 

Tel. BE. 2-4154
Ar po 6 P. M. SU. 3-2636

(36-40)

Šią

ar

REAL ESTATE

Puiki

SILVER LAKE, S. I.
3 šeimų namas. Garą džius 2 auto
mobiliams; gerame stovyje.
apylinkė. Automatiška šiluma. Arti 
transport aciju, mokyklos. 1-mos lu
bos—7 kambariai, maudynė (duosi
me rakandus jei pageidaujama); 
2-ros lubos—8 kamb., maudynė; 3- 
čios lubos—5 kamb., maudynė. Bro
keriai nesikreipkite. $19,800.

GI. 7-7027.
(35-41)

FRESH MEADOWS 
Bloomingdale Sekcija 

Detached, kampinis mūro namas, 
metų senumo, 2’,2 maudynės, 
grūmiai, pilnas diningrūmas, 
džius. Gali būt pertaisomas 
šeimų namo.

KAINA $25,000 
Tel. FL. 7-7217

b
4 mic- 
gara- 

dėl 2

(36-42)

FLATBUSH
Puiki rezidencijinė sekcija. 40x100 
lotas. 8 kambariai. 2 karų garadžius. 
Malkom deginama ugniavietė. Alie
jus. Varinė plumberystė. Skalbiamo
ji mašina. Atvira veranda. Arti vi
sų mokyklų, krautuvių ir transpor
tacijų. Kaina $19,500.

NAvarrc 8-0821
(36-38)

PASIŪLYMO APLINKRAŠTIS
294,200 Shares

Sun Valley Mining Corporation 
COMMON STOCK 
(Lygiavertė, 10c Šerui)

Perleidimo įstaiga 
REGISTRAR AND TRANSFER COMPANY 

15 Exchange Place, Jersey City, N. J.
SIŪLOMA KAIP SPEKULIACIJA

^Siūlomoji 
Ttaina

pubąkai

Atmušimai arba 
apdraudos 

komisai (1)

Eina 
pačiam 

išleidėjui (2)
B’Viso................... $294,200 $58,840 $235,360

Už vienetą......... $1.00 $.20 $.80

(1) Paremta ant išpardavimo visos 294,200 šėrų laidos ir pirm 
Kompanijos išlaidų atsiskaitymo iki $15,000 iš viso.

įgalino Securities Exchange Commission
PASIŪLYMO KAINA $1.00 už Šerą 

SUN VALLEY MINING CORPORATION 
15 Exchange Place, Jersey City 2, N. J.

Telefonas: HEnderson 5-8600 
šio siūlymo Aplinkraščio data yra Sausio 25, 1954

4 pusL-Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Vasario-Feb. 20, 1954

ITNGERWAVER
Patyrusi- pilnai mokantį. Nuddftl 5 
dieni) savaitė, trumpos valandos. 
Gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S BEAUTY SHOP
55 W. Fordham Rd.. Bronx- 

Tel. FO. 4-3090
(31-37)

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų savaitė, 5 die
nos. Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės j Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON

(30-36)
DRAPER

Ant necklaces, patyrusi. Tipping, 
clasping, ringing. Nuolatinis dar
bas, 5 dienų savaite. Oru vėdinama 
dirbtuvė. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Turi kalbėli angliškai.

Kreipkitės:
DE MARIO

435 — 5th Avė., N. Y. C.
(34-40)

( ORS ETIER i:
Patyrusi. Valandos 10 A. M. iki 7
P. M. Gera mokestis, nuolatinis dar
bas, puikios darbo sąlygos. '

Kreipkitės:
FOUNDATION MODE^ 

855 Utica Ave., Brooklyn
Tel. DI. 6-7180

(34-38)

BINDERY
Pageidaujama patyrusi ir rankom 
siuvėja ant library book. Nuolatinis 
darbas, 40 valandų savaitė, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

SPINK & GABORC
26 E. 131h St., N. t. C.

(34-38)

VIRft J A—N AM U DARBININKE 
Dt’l March 4th. Žemiau 45 metų. 
Guolis vietoje atskirame gražiame 
kambaryje, maudynė ir radio. Pa
liudijimai. Kalbanti ir skaitanti šiek 
tiek angliškai. 2 suaugę, $50 į sa
vaitę. Linksma aplinka.

Telefonuokite:
SCarsdale 3-2730

(35-37)

MERGINOS — MOTERIŠKES
Patyrimas Nereikalingas 

Amžiaus iki 35 metų 
Prie akuratno darbo 

Moderninis, oru vėdinamas Fabrikas 
Darbininkų Apdraudos. Nuolat. 
Kreipkitės: Personnel office 

darbo dienomis 8—4.
BULOVĄ WATCH CO.

Ave., Woodside, Queens.
(36-38)

FI NGERW A VER—M ANIUU^ZST 
Patyrusi. 5 dienos. Valandos 9 iki 6 
(vakarais nedirbama). Gera mokes
tis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MAISON JACQ17ES

1188 Madison Ave., N. Y. C. 
(prie 86th St.)

(36-42)

NAMŲ DARBININKE
Žemiau 40 metų. Guolis vietoje, at
skiras malonus kambarys su mau
dyne. 2 vaikai, 2 suaugę. Visi įren
gimai elektriniai. Turi kalbėti ang
liškai. Gera mokestis, puiki namų 
atmosfera. Su paliudijimu.
Telefonuoklte: CEdarhurst 9-0852

(36-37)

MAKER

Patyrusi prie laundry. Gera mokes
nis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRANT LAUNDRY

Warren Place, Mt. Vernon, N. Y.
(36-38)

darbo 
West- 
pagei-

SEWTNG INSTRUCTRESS (3)
Nuolatinis darbas. Puikiausia mo
kestis. Ekstra progos, geros 
sąlygos. Bronx, žemutinėje 
Chester ar Bronx rezidentės 
daujamos. Kreipkitės:

NECCHI
836 So. Broadway, YonkerA 

Tel. YO. 8-1500
(36-40)




