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KRISLAI
Lauksime svečiu iŠ visur.
Arturo Toscanini.
Garbinga karjera.
Kvailas kliedėjimas.
Didelis faktas, t
Aphony Eden.

Rašo A. Bimba

• šio sekmadienio Laisvės ju
biliejinis parengimas su gra
žios komiškos dramos persta
tymu tikisi daug svečiu ne tik 
iš Brooklyno ir jo priemies
čiu. Netoli New Jersey mies
tai. visai lengvai pasiekiama 
Liberty Auditorija iš Conn, 
valstijos.

Visur Laisvė turi daug geru 
prieteliu ir draugu. Jie su
plauks pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti savo įstaigos garbin
ga sukaktimi.

Vargiai rasi toki šįVk tiek 
"apsitrynusi” žmogų visoje 
Amerikoje arba net ir visame 
pasaulyje, kuris rvebūtu gir
dėjęs Artūro Toscanini vardo.

žmogus jis nepaprastas, sa
vo profesijoje gigantas. Mu
zika — jo gyvenimas, — il
gas. gražus gyvenimas. Muzi 
kos dirvoje jis dirbo per G7 
motus. Dar tik 19 imtu vy
ruku būdamas jis jau diriga
vo orkestrą.

jP as k u 11 n i a i s s e p t y’ n i o 1 i k' a 
metų Toscanini vadovavo N. 
B. C. Simfonijos orkestrui. 
Malonu būdavo klausytis šio 
orkestro tiekiamu simfoniniu 
koncertu.

Bet berods šis vienas įžy
miausiu muziku pasaulyje 
jau bus pabaigęs savo karje
rą. Praėjusi sekmadienį New 
Yorke Carnegie Hali po kon
certo pranešta, kad Toscani
ni padeda batoną. — pasi
traukia iš orkestro.

Amžins, laikas įveikia vis
ką, turėjo įveikti ir įveikė 
taip pat ir Arturo Toscaninį. 
Tą patį praėjusi sekmadieni 
jam sukako 87 metai am
žiaus. 

_ • •
Gal dar pravartu bus pa

brėžti ir tai, kad Artūro Tos
canini yra anti-fašistas. Jis 
Buvo priešas Mussolinio ir 
visko, ką tas pabaisa atsto
vavo.

V'i<l žiausios pagarbos Tos

canini susilaukė ir užsitarna
vo nuo visų anti-fašistų.

Visi jo prieteliai, kurių, 
aišk jis turi nesuskaitomus 
milijonus visuose pasaulio 
kampuose, palinkės jam dai
riau g metų gyventi!

•
Kaipgi galima pavadinti 

žmogų, kuris sapnuoja apie 
iškraustymą iš New Yorko vi
sų gyventojų, jeigu iškiltų 
atominis karas?

Kur gi juos iškraustysi, kur 
gi juos padėsi, septynius ar 
aštuonius milijonus žmonių ?

O tokias kvailystes pasako
ja žmonėms šio, didmiesčio 
Civilinio Apsigynimo galva.

Toks kliedėjimas nepade
da svarbiausiam reikalui: iš
vengimui atominio karo.

Reikia kalbėti no apie iš
kraustymą milijonų žmonių 
i>, miesto, ant kurio viena nu- 
rrJesta hyrirogeninė bomba 
juos tfisus sumaltų j dulkes, 
bet apfi'e kovą už sunaikinimą 
-visų tų pragariškų karo pa
būklų, apie kovą už nodalei- 
dimą valdovų uždegti pasaulį 
nauju karu.

(Tąsa 3-me puslĄ

Gen. Gruenther sako, 
negana H-bombii; 
reikia ir armijos

Paryžius. — Generolas 
Gruenther, vyriausias ame
rikinis talkininku konian- 
dierius vakarinėje Europo
je, pareiškė: — Nepaisant 
hydrogeninių bombų, vis 
tiek reikės gana daug ka
reiviu ir lakūnu. Nežiū
rint jokių naujovinių gin
klų, vis tiek bus reikalingi 
karui pėstininkai ir lakū
nai.

Kariniai Amerikos 
lakūnai talkauja 
francūzų karui

New Yorko World-Tele
gram korespondentas Jim 
Lucas praneša iš Indo-Ki- 
n i jos, kad kariniai Ameri
kos lakūnai vairuoja arneh- 
kinius francūzų lėktuvus, 
kurie gabena francūzarns 
ginklus ir kitus reikmenis i 
Dien Bien Fu bei kitur.

Apie tai jis kalbėjosi su 
oro jėgų saržentu Dwightu 
Brunku, kuris sakė, “taip 
mes padedame francūzarns 
kaipo civiliniai savanoriai.”

Egipto karininkai išguja 
prezid. Naguibo rėmėją

Kairo, Egiptas. — Vadi
nama “revoliucinė” kari
ninkų taryba išgujo iš sa- 
o tarpo majorų Mohieddi- 
ną, uoliausiąjį prezidento 
gem Naguibo rėmėją. Sa
koma, Mohieddin bus pri
verstas apleisti Egiptą.

Kuomet karininkų tary
ba buvo ’pašalinus prezi
dentą - premjerą Naguibą, 
tai Mohieddin su savo drau
gais išvystė tokią plačią 
kovą, kad privertė kari
ninkus sugrąžinti Naguibą 
kaip valdžios vadą.

Pereitą gi mėnesį kari
ninkų taryba kėlė maištus 
prieš Naguibą todėl, kad jis 
žadėjo seimo rinkimus ir 
civilinę valdžią. Taip jie 
ir privertė prezidentą at- 
šaukt rinkimus, paliekant 
tą pačią karinę valdžią.

Kompanijų parsidavėliai 
Japonijos seime

Tokio. — Tapo areštuoti 
dar du Japonijos seimo na
riai kaip kyšininkai. Jie, 
premjero Jošidos “libera
lų” partijos politikieriai, 
buvo papirkti laivų staty
mo kompanijų. Tad už pa
pirkus ir pasidarbavo, kad 
seimas 1952 metais išleido 
įstatymą, jog valdžia turi 
gausingais primokėji m a i s 
remti privačias laivastaty- 
klas.

Santa Barbara, Calif.— 
Californijos Darbo Federa
cija šaukia konferenciją 
dėl bedarbių reikalų. Kon
ferencija įvyks balandžio 
25-30 d.

Anglijos seimas vienbalsiai reikalaut a 
Trijų Didžiųjų sueigos prieš &bombas

PANEIGIA PREMJERO CHURCHILLO PASAKOJIMUS.
KAD H-BOMBA “GALĖSIANTI SULAIKYT NUO KARO”

Ixmdon. — Anglijos sei
mas bal. 5 d. vienbalsiai už
gyrė darbiečių pasiūlymą, 
kad anglų valdžia “turi 
tuojau pasistengti suruošt 
sueigą” Anglijos premjero 
Churchillo, prezidento Ei- 
senhowerio ir Sovietų 
premjero Malenkovo prieš 
hydrogeninių bombų pavo- • • /

Darbiečių vadas Clement 
Attlee, buvęs A n g 1 i j o s 
premjeras, siūlydamas tą 
Trijų Didžiųjų konferenci-

Gal mirs 23 japonai 
nuo H-bombos nuodų

Tokio. — Dar pasunkėjo 
liga 23 japonų žvejų, ku
riuos sužalojo nuodingos 
šiukšlės nuo a m e r i k o n ų 
hydrogeninės bombos, iš
sprogdintos Bikini saloj ko
vo 1 d. Tuomet žvejai bu
vo savo laive už 85 mylių 
nuo sprogimo vietos.

Dabar jie nuolat vemia ir 
beveik negali valgyti. Ato
miniai nuodai sugadino 
jiems kaulų smegenis, kepe
nis ir plaučius. Ligoniams 
kartotinai leidžiama sveti
mo kraujo, nes H-nuodai 
sunaikino jiems daugumą 
r au donų j ų krau j akūn ių.

Irano valdovai neleidžia 
gydytis persmeigtam 
buvusio premjero draugui

Teheran, Iran. — Pavo
jingai serga kalėjime Hes
se in Fatemi, buvusiojo 
premjero Mossadegho už
sienio reikalų ministras, ku
rį karaliaus agentai du sy
kiu sunkiai sužeidė.

1952 metais vienas fana
tiškas karaliaus - generolų 
įrankis peršovė Fatemi per 
pilvą. O pereitą mėnesį ki
tas toks fanatikas persmei
gė jį peiliu.

Bet dabartiniai Irano val
dovai, Anglijos bičiuliai, he- 
paleidžia -Fatemio iš kalėji
mo net gydymuisi.

Fatemio giminės todėl 
pasisiūlė: — Imkite mus 
kalėj iman kaip įkaitus, kad 
tuo tarpu jis galėtų išlėkti 
Vokietijon dėl operacijos.

AMERIKONŲ BAIMĖS
Washington. — Prez. Ei- 

senhoweris sakė, kad Ame
rikos žmonės šiuo laiku la
biausiai bijo hydrogeninio 
karo, nedarbo ir laisvės 
praradimo per visokius 
(ragangaudiškus) tyrinėji
mus.

Prezidentas lėmė, kad 
nedarbas gal jau nedidės ir 
darba i grįš... Todėl val
džia dar nemato reikalo 
veikti šiuo klausimu.

Iją, pareiškė, jog H-bombos | 
sudaro “didį pavojų pačiai i 
žmonijos civilizacijai.”

Premjeras Churchillas at- 
| siliepdamas rėmė bando- 
! muosius Amerikos hydro- 
| genimų bombų sprogdini- 
! mus, kurie buvo padaryti 
i pereitą mėnesį ir dar bus 
i daromi ši mėnesi, i- c

ChurchiJIo spėliojimai
Churchillas pasakojo, kad 

H-bomba Amerikos ranko
se “gali, atgrasinti Sovietų 
Sąjungą nuo karo.”

Jis išvedžiojo, kad “da
bar ne laikas” šaukti Tri

DULLES GRASINA KINIJAI 
KARU DĖL INDO KINIJOS

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pirmadienį 
sakė, jog Kinijos .komunis
tai, remdami Vietnamo 
1 i a u d i n i n k us kare prieš 
francūzus, Indo - Kinijoje, 
jau “taip priartėjo prie to
kio punkto,” kur Jungtinės 
Valstijos galėtų., atkeršyti, 
iš oro bombarduojant Ki
nijos miestus.

Dulles, kalbėdamas kon
gresiniame užsienio reikalų 
komitete, pasakojo, kad ka
riniai Amerikos šnipai pra
nešę, jog Kinijos komunis
tai nutaiko priešlėktuvines 
Vietnamo liaudininkų pa
trankas į amerikinius fran
cūzų lėktuvus; veikia, kaip 
liaudininkų patarėjai prie 
Die Bien Fu tvirtovės, ku
rioje liaudininkai šturmuo
ja francūzus; vairuoja ka

Aukščiausias Teismas atmeta 
žemesnio teismo skirta bausme i «.
komunistų advokatui Sacheriui

Washington.—Aukščiau
sias Jungt. Valstijų Teis
mas 6 balsais prieš 2 panai
kino federalio apskrities 
teismo sprendimą prieš ko
munistų advokatą Haroldą 
Sacherį.

Apskrities teismas buvo 
nusprendęs amžinai už
drausti Sacheriui advoka
tauti federaliuose teismuo
se už tai, kad Sacheris, 
gindamas 11 komunistų va
dovų 1949 metais, “panie
kinęs teismą.” Tokios baus
mės reikalavo New Yorko 
miesto ir apskrities advo
katų sąjungos. Tie advo
katai tvirtino, kad Sache
ris taip aštriai kalbėjęs, 
kad įžeidęs teismą.

Sacher jau yra atlikęs 6 
mėnesių bausmę, kurią tei
sėjas H. Medina skyrė jam 
už “paniekinimą teismo.”

Dabar gi balandžio 5 d. 
Aukščiausias /Teismas nu-

jų Didžiųjų sueigą dėl hy
drogeninio nusiginklavimo, 
nes ateina Ženevos konfe
rencija, kuri prasidės ba
landžio 26 d.

(Ženevos gi konferencija 
ruošiama spręsti klausi
mams dėl taikos vykdymo 
Korėjoje ir dėl francūzų 
karo baigimo su Vietnamo 
liaudininkais, Indo - Kinijo
je.)

Churchillas spėjo, pagal 
karinių šnipų pranešimus, 
kad Amerika ‘ ‘ p r a lenkė 
Sovietus” H-ginklų gamy
boje, bet Sovietų hydroge- 
ninė gamyba, “vejasi, lipdą-

rinius vietnamiečiu trokus, 
ir tt.

Taigi, pasak Dulleso, Ki
nijos komunistai elgiasi 
“beveik kaip užpuolikai, ir 
tiktai technikiniai (forma
liai) susilaiko nuo tokių žy
gių, kaip armijos atsiunti
mas, kur Amerika turėtų 
masiniai atkeršyti Kinijai.”

Dulles pranešė, kad Ame
rika “įieško sutartino lais
vųjų! tautų veikimo prieš 
komunistus” Indo - Kinijoje 
bei kitur pietiniai - rytinėje 
Azijoje, tačiau ir pačios 
Jungtines Valstijos galėtų 
pavieniui veikti.”

Jis reikalavo paskirti 
francūzų karui Indo-Kinijo- 
je 785 milijonus dolerių 
per metus, o kitiems Ame
rikos talkininkams duoti 
dar apie 3 bilijonus dolerių.

sprendė, jog aps kritinis 
teismas per žiauriai baudė 
Sacherį, visiškai atimda- 
m a s j a m advokatavimą 
federaliuose teismuose. 
Aukse. Teismas todėl su
grąžino apskrities teismui 
Sacherio bylą, įsakydamas 
ją “iš naujo persvarstyti ir 
padaryti tokį žingsnį, kuris 
sutiktų su Aukščiausio 
Teismo nuomone.”

Aukščiausias Teismas sa
ko, nors Sacheris teisme 
“atkakliai” elgėsi, bet jis 
nenorėjo paniekinti teismo, 
o jo “atkaklumas kilo iš 
per daug didelio uolumo, 
ginant kaltinamuosius.”

SACHER DĖKINGAS
New York. — Advokatas 

Harry Sacher pareiškė “gi
lų dėkingumą” Aukščiau
siam Teismui, kuris pakeitė 
žemesniojo teismo sprendi
mą prieš jį.

Japonijos senatas 
reikalauja stabdyt 
H bom’mi bandymus

Tokio. — Japonijos sena
tas vienbalsiai užgyrė rezo
liuciją, šaukiančią Jungti-
nes Tautas — uždraust hy
drogeninių bombų bandy
mus, užgint atominių ir 
H-bombų vartojimą ir įvest 
pasaulinę atomų jėgos kon
trole.

Japonijos seimo atstovų 
rūmas jau pirmiau priėmė* 
tokią rezoliuciją.

Prezidentas remia 
priešunijinĮ priedą 
prie Tafta Įstatymo

Washington. — Prekybos 
departmento sekr e t o r i u s 
Sinclair Weeks sakė, jog 
prezidentas Eisenhowe r i 3 
stipriai remia sekamąjį 
priedą prie Tafto-Hartley’o 
įstatymo, kad:

Pirma, negu unija galėtų 
paskelbti streiką, tai jos 
nariai turi per slaptus, val
džios tvarkomus balsavi
mus, pasisakyti, ar sutinka 
streikuoti ar ne.

Darbo Federadja ir CIO 
s m e r k i a šį priedą kaip 
streiklaužišką.

Demokrati] vadas atnr.ta 
J. Roosevelto kandidatūrą

Washington—Demokratų 
Partijos pirmininkas St. A. 
Mitchell pareiškė, jog par
tija nerems James Roose- 
yelto, kaip kandidato į kon- 
gresmanus nuo Californi
jos. Nes Roosevelto pati 
Įtaria jį, kad jis svetimote
riavęs su tuzinu kitų mo
teriškių.

Mitchell sakė, Demokratų 
Partija taip pat neužgiria 
senatoriaus Roberto L. Con- 
dono kandidatūros naujam 
terminui į Jungtinių Valsti
jų Senatą, kadangi valdinė 
atomų jėgos komisija nu
žiūrėjo Condoną kaip “ko
munistų draugą.’ Komisi- ’ 
ja todėl neleido Condonui’ 
stebėti atominių bandymų, 
kurie pernai buvo daromi 
Nevados valstijoje.

Darbu sumažėjimas 
daugumoje fabriką

New York.—šalies Pra
monių Taryba surado ir 
paskelbė, kad pastaruoju 
laiku nupuolė darbai šešio
se iš kiekvienos dešimties 
fabrikinių kompanijų įvai
riose valstijose. Pramonių 
Taryba, raportuodama apie 
157 kompanijas, sako:

57 kompanijos sumažino 
darbininkų skaičių; 62 kom
panijos sutrumpino darbo 
savaitę, o 46 pranešė, kad 
jų pelnai nupuolė.

I ma Amerikai ant kulnų.” 
| Čia jau Churchillas prisipa
žino, kad “mes nežinome, 
ką Sovietai daro viduje 
milžiniškos savo žemės.” 
, Jis taip pat sakė, “neti
kiu, kad H-bombų bandy
mai gresia žmonijos sveika
tai.”"

ų Vienbalsis Anglijos seimo 
; nutarimas suruošti Trijų 
1 Didžiųjų konferenciją, ta-
■ eiau, yra atmetimas hydro- 
! geninės Churchillo politi- 
i kos.
Į-----------------------------------------------
i

Anglai įveda karinę 
valdžią Br. Guianoje

I -----------
B r. Guiana. — Anglu val- 

! džia įvedė kariniai-nolicinę! 
i valdžią savo kolonijoje, Bri- 
! tiškoje Guianoje, šiauriniai- 
rytiniame Pietų Amerikos 
kampe. Bijo vietinių žmo
nių sukilimo po to, kai an
glai suėmė buvusįjį tautini 

i kolonijos premjerą Chedi 
•• Jaganą, amerikietę jo žmo
na ir 8 kitus progresyvius

■ politikus.
Anglų gubernatorius su- 

snendavo vietinę konstitu
ciją ir uždarė tautinį sei
mą. Jis taip pat raportavo 
Anglijai, kad jeigu nebūtu 
prispausti komunistai, tai 
jie galėtų laimėti ii* naujus 
rinkimus.

Indija reikalauja, kad 
francūzai ir portugalai 
pasitrauktu iš jos žemiy

New Delhi, Indija.—In
dijos valdžia pasiuntė nau
jus reikalavimus Francijai 
ir Portugalijai, kad pasi
trauktų iš Indijos kampų, 
kuriuos francūzai ir anglai 
tebevaldo kaip savo koloni
jas.

Sykiu Indija užprotesta
vo, kad francūzai užpuolė' 
vieną Indijos valdininką 
Pondichery kolonijoj, o por
tugalai Goa kolonijoj 
areštavo vieną savo tautie
tį, kuris reikalavo sugrą
žinti Goa Indijai.

EISENHOWERIS ABE
JOJA, AR SOVIETAI

PRADĖTŲ KARĄ
Washington. — Preziden- j 

tas Eisenhoweris bal. 5 d.; 
sakė, jog abejoja, ar Sovie-! 
tų Sąjunga drįstų “pradėti 
hydrogeninį karą.” Anot 
prezidento, tai būtų “bepro
tystė” iš jų pusės.

Eisenhoweris žadėjo ne
pradėti tokio karo, bet “jei
gu Sovietai pradėtų, tai; 
Amerika nušluotų jų vai-i 
džią”...

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

Washington.— Pranašau
jama kavos pabrangimas 
iki $1.50 svarui.
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BIEDXAS CHURCHILLAS!
ANGLIJOS MINISTRŲ PIRMININKAS, Sir Win- 

cton Churchill, susilaukė aštrios kritikos. Jį kritikuoja 
net jo buvusieji geriausieji bičiuliai.

Nabagas Churchillas buvo pamirštas mūsų krašte 
vyriausybės!

Praėjusią savaitę jis, atsistojęs parlamente, skai
tė savo pranešimą ir prisipažino, kad jis manąs, būk hy
drogenizes bombos ekspliodavimas (kovo 1 d. Pacifike) 
buvęs geras dalykas, nežiūrint to, kad toji ekspliozija 
kaip žinoma, užgavo ne tik amerikiečių grupę, ne tik 
vietos salų gyventojus, o ir japonus žuvininkus, toli, 
toli gaudžiusius žuvis Pacifike.

Ten pat Churchillas prisipažino, kad jam
• ekspliozija nebuvo suteikta jokių informacijų 

shingtono! Jis kalbėjo aklai. Jis kalbėjo, iš 
nežinodamas nieko.1

Dėl to pasipylė protestai. Tokie įtakingi 
čiai, kaip Londono Daily Mirror, tiesiog reikalavo, kad 
Churchillas pasitrauktų iš savo vietos, kuriai jis jau 

. nebetinka! Jis jau atgyveno savo dienas, sako laikraš
tis. Jis jau daro gėdą Anglijai ir jos kolonijoms.

Praėjusį savaitgalį, sakoma, Washingtonas pasigai
lėjo senio Churchillo ir informavo jį apie tą ekspliozija. 
Šiuos žodžius rašant pranešama, kad Churchilas ruošiasi 
padaryti smulkesnių pranešimų apie hydrogeninės bom
bos eksnliodavimą Pacifike.

Tuo pačiu kartu, kiti pranešimai skelbia, jog dar- 
biečiu vadovas, Clement Attlee, uždraudė savo partijos 
nariams aštriau kritikuoti Churchillą. Girdi, turime 
pagerbti senį.

O CBS korespondentas Londone praėjusį sekmadie
nį sakė: Churchillo, kaip ministrų pirmininko, dienelės 
yra suskaitytos. Pirmiau negu, sekamo rudens medžių 
lapai nukris, jis bus iš tos vietos pašalintas!

Anglijos Darbo Partijoje yra didelis judėjimas už tai, 
kad hydrogeninė bomba ateityje nebūtų niekur eksplio- 
duojama, už tai, kad Amerika negrąsintų niekam ci
vilizacijos sunaikinimu.

Blaivesnieji darbiečiai, tiek pat net ir blaivesnieji 
konservatoriai gerai žino tai: jei hydrogeninis karas iš
kiltų, tai Anglija ir visa Vakarų Europa, kur Amerika 
turi savo militarines bazes, pirmiausiai nukentėtų. , Dėl 
to jie ryžtingai kovoja už pašalinimą šaltojo karo ir už 
pašalinimą hydrogeninės bombos, taipgi atominės bom
bos, nešančios civilizaciiai sunaikinimą.

Bet toks, kaip Attlee, bijosi tai prasitarti. Jis nuo
lankauja hydrogeninės bombos ritieriams, jis pataikau
ja tiems, kurie iš tikrųjų ryžtasi naikinti visa tai, ką 
žmonija per tūkstančius metų yra sukūrusi.

Na, ir jis kol kas laimi.
Žiūrėsime, kas gi išeis iš tų Anglijos parlamento 

debatų.

apie tą

tikrųjų.

ARTURO TOSCANINI PASITRAUKIA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Plečiama daržininkystė

ŠIAULIAI. — Didelis Gin- 
kūnų tarybinio ūkio darbuoto
jų dėmesys skirtams daržinin
kystės išvystymui. Pereitais 

iš daržininkystės buvo 
80 tūkst. rublių pa
čiais metais, išplėtus 
plotus iki 90 hektarų, 

i numatoma gauti ke

gauta l 
j amų. ' 
daržų i 
pajamų 
lis kartus daugiau. Vadovau
jant daržininkui Meškauskui, 
šiuo metu sparčiai vyksta pa- 
siruošiamieji darbai. Darži
ninkai jau pagamino daugiau 
kaip 100 tūkstančių durpių- 
pūdimo puodelių, šiais metais 
d u vp i ų - p ū d i n i o p u o d e 1 i u os c
numatyta pasodinti apie 300 
tūkstančių daržovių daigų.

Naujos statybos

AKMENĖ. — Neseniai čia 
pradėta pirmos respublikoje 
mechanizuotos kalkakmenių 
laužyklos statyba. Laužykla 
bus aprūpinta galinga techni
ka, visi darbo procesai joje 
bus mechanizuoti. Ji aprūpina 
kalkakmeniais Akmenės ii 
Karpčnų kalkinę bei Vilniaus

statomi 
bininkams 
m a i.

nuo laužyk ioe 
naujos laužyklos 

gyvenamieji
dau

Būtėnas

Paskaitos ir kino filmai 
darbo žmonėms

DAUGAI. — Neseniai ra
jono centre Įvyko moksliniu- 
ateistiniu paskaitų skaitymo 
ir- kino filmu demonstravimo 
diena. Paskaitą skaitė Lietu
vos Politiniu ir Mokslinių ži
nių skleidimo draugijos tik
rieji nariai — prof. Slavėnas, 
prol. Girdzijauskas, doc. Pa- 
vilonis. Gausiai susirinkę ra
jono darbo žmonės su didoku 
susidomėjimu išklausė pas
kaitas temomis: “Apie Visa-

■ tos sąrangą," “Tarybinė bio- 
į logija apie gyviją medžiagą 
j ir ląstelę." “žmogaus kilme." 
i Paskaitų ciklo klausy tojams 
buvo pademonstruoti kino 
mai “Apie visatos sąrangą 
‘ ‘G y vy bes šaltiniai."

V. Miklaševičius

ŽYMUSIS ORKESTRŲ VADOVAS, Arturo Tosca
nini, praėjusį sekmadienį pranešė, kad jis pasitraukia iš 

•> ’ viešojo muzikinio gyvenimo, kad jis pasitraukia iš orkes
trų vadovo vietos.

Tosvanini tai padarė po koncerto, įvykusio praėju
sį sekmadienį Carnegie Hall, New Yorke. Jis vadovavo 
NBC Simfonijos Orkestrui. Salė buvo pilna žmonių. 
Bet tik vėliau jie sužinojo, kad maestro Toscanini va
dovavo šitaip orkestrui paskutinį kartą.

Toscanini jau yra 87 metų amžiaus. Jis pasižymė
jęs muzikiniame pasaulyje kaip žymus orkestrų vado
vas. Kad jis yra žymus, to niekas neužginčys.

Toscanini, tačiau, mums yra gerbiamas asmuo dar 
ir dėl ko kito: Jis kadaise atsisakė Italijoje vadovauti 
orkestrui, griežiančiam mussolinišką himną. Dėl to jis 
buvo Italijoje užpultas; fašistai jį visaip niekino, ir ma
estro turėjo pasitraukti iš Italijos.

Amerikoje jis buvo gerbiamas ir mylimas orkestrų 
vadovas. Jį gerbė ir mylėjo, žinoma, ne fašistinio plau
ko elementas, ne makartistai, o progresyviškesnioji vi
suomenė.

Kiekvienas, matęs ir girdėjęs jo vadovaujamą or
kestrą, jo gabumus ir pasiaukojimą muzikai, linki ma
estrui, kad jis dar ilgai gyventų ir anksčiau ar vėliau 
sugrįžtų (nors protarpiais) prie orkestrų vadovavimo.

Arturo Toscanini yra retų gabumų vyras, sulau
kęs seno amžiaus ir, iš tikrųjų, nusipelnęs poilsio.

2 psl.—Laisve (Liberty)-Trečiadien., Baland.-April 7, 1954

“Naujojo gyvenimo’’ kolūky
je daržovės beveik nebuvo 
auginamos. Kolūkis turėjo už
sodinęs daržovėmis tik vieną 
hektarą žemės. Dabar rimtai 
susirūpinta daržovių plotų iš
plėtimu. Kolūkio agronomo 
Narbutienės iniciatyva suda
ryta daržininkystės brigada.

Kolūkyje vien tik kopūstais 
bus apsodinta 3 hektarai ke
lnės. Didelis plotas skiriamas 
ridikėliams, morkoms, salo
toms ir kitoms daržovėms 
ginti,1

au-

Faktai ir skaičiai

Lietuvoj ė Įvestas visuotinis 
privalomas septynerių metų 
apmokymas, ruošiamasi pe
reiti prie visuotinio privalo
mo vidurinio ifiokslo. Sparčiai 
auga septynmečių ir vidurinių 
mokyklų skaičius, šiuo metu 
respublikoje veikia 3,,607 Įvai
rios bendro lavinimosi mo
kyklos. Per pastaruosius tre
jus metus respublikoje atida
ryta 246 naujos septynmetės 
ir 103 vidurinės mokyklos. 
Dabar mokyklose dilba 3,360 
mokytojų daugiau, negu 1951 
metais.

Sparčiai plečiamas preky
bos tinklas, didinama prekių 

l apyvarta, sistematingai maži- 
l narnos mažmeninės prekių 
I kainos. Vien vartotojų koope
racijos sistemoje per paskuti
niuosius 3 metus respublikoje 

■atidaryta 1,270 parduotuvių 
■ ir 236 visuomeninio maitini-

, Stambios lėšos skiriamos 
I darbo žmonių aprūpinimui se- 
; natvėje, ligos bei invalidumo 
: atveju. Pensijų i)- pašalpų 
'invalidams ir jų šeimoms res- 
į publikoje 1953 metais išmo- 
' keta 
' ginu, 
į Helių 
i ta 2 
■ ginu,

6 milijonais rublių dau- 
negu 1950 metais. Se- 
namams išlaikyti išskir- 
milijonais rublių davi
nėtu 1950 metais.

Kasmet didesnę paramą 
gauna vieni,šios ir daugiavai
kes motinos. 1953 m. daugia
vaikėms ir vienišoms moti- 

. ... ' noms išmokėta 5 milijonais
Ruošiasi daržovių auginimui | claug.iaU) neg.U; 1950

SKAUDVILĖ. — Pernai ■ metais.

il'

(Iš lėliško)
Vilniuje Lietuvos Valstybinio operos 

ir baleto teatro scenoje parodyta pirmo
ji lietuviška tarybinė opera “Marytė”, 
—apie didvyrę Marytę Melnikaitę.

Naujas muzikos kūrinys žiūrovų buvo 
sutiktas su dideliu susidomėjimu.

Įdomi šio kūrinio ruošimo istorija. 
Pirmutiniai operos metmenys buvo pa
daryti prieš dvejus metus. Kompozito- • 
rius A. Račiūnas pagal A. Venclovos Ii-' 
bustą parašė muziką kad ir su esminiais 
trūkumais, bet daug kuo vykusią, jau
dinančią. Teatro kolektyvas patikėjo, 
kad opera pasiseks — trauke josios ryš
kūs lyriniai-herojiniai bruožai, liaudi
nės intonacijos, geri ir raiškūs chorai. 
Teatras atkakliai ėmėsi statyti operą.

Šitame darbe karštai dalyvavo tiek 
prityrę scenos meistrai, tokie, kaip liaur 
dies artistas K. Petrauskas, tiek ir jau
ni artistai, visai neseniai baigusieji kon
servatoriją. Kartu su jais padėjo au
toriui patarimais ir jo draugai kompo
zitoriai. Aptariant operos instrumen
tuotę, aktyviai dalyvavo orkestro artis
tai. šitaip, glaudžiai kūrybiškai ben
dradarbiaujant, buvo ruošiamas kūri
nys.

A. Račiūno opera, be abejo, yra žings
nis pirmyn jo kūrybiniame kelyje. 
Ankstesniuose kompozitoriaus darbuose, 
ypač stambiųjų formų kūriniuose, kad 
ir sukurtuose remiantis liaudinėmis in
tonacijomis, stigo muzikinės minties iš
vystymo, juose buvo ,jausti mozaišku- 
mas, instrumentuotės blankumas. “Ma
rytės” partitūroje šie trūkumai žymia 
dalimi įveikiu. Viena vertingiausių nau-\ 
josios operos ypatybių — jos liaudišku
mas. Geriausi “Marytės” puslapiai — 
chorinės partijos. Ypač sielvarto kupi-

MOTERŲ KAMPELIS
Visuomenes darbuotoje žodis 

Rosenbergų vaiky gerovei
Kovo 30-tą pas New Yor- 

ko majorą Wagnerj buvo 
atvykusi socialių darbuoto
jų delegacija, atsiųsta už
tarti Rosenbergų našlaičius 
berniukus.

Miss Bertha Reynolds, 
vaikams gerovės srityje 
darbuotoja ir rašytoja, įtei
kė majorui virš 250 asme
nų pasirašytą pareiškimą. 
Jame, greta kitko, sako:

“Ketvirtadienį, vasario 
18-tą, Michael ir RobertRo- 
senbergai, 11 ir 6 metų, Ju
liaus ir Ethelės Rosenbergų 
vaikai, Manhattan teismo 
įsaku buvo pasimeta neti
kėtai atimti iš jų globėjų 
namų. Tas padaryta vado
vaujantis vien technišku 
kaltinimu, būk jie apleisti.

“Be jokio įspėjimo globė
jams ar jų senutei, šeši at
stovai iš visuomeniškos, ap
simetusiu visuomeniškais ir 
privatinės agentūros sugu
žėjo į globėjų namus, rei
kalaudami tuojau atiduoti 
vaikus. Kada globėjų atsi- 
kreipimu į teismą buvo leis
ta vaikams per naktį pa
silikti namie, prie namų ir 
ant aplinkinių stogų buvo 
pastatyta policija.

“Sekamą dieną, vieton 
veikti pagal priimtą proce
dūrą, paduoti vaikus laiki
nai globai jų senutės ar glo
bėjų, teismas įsakė juos nu
gabenti prieglaudoj atski
riant nuo visų pažįstamų 
žmonių. Dviem is dienomis 
vėliau, vyriausio teismo įsa
ku, jie tapo laikinai paves
ti jų senutei.

“Mes, profesijonaliai žmo
nės, kurie dirbame socialio 
darbo srityje, skaitome sa
vo profesine atsakomybe 
pareikšti stiprų nesutikimą 
su tokiomis priemonėmis, 
kuriomis pats žmoniškumo 
pagrindas ir priimta poel
gių su vaikais praktika ta-

po sulaužyta šioje byloje...”
Gaila, kad stoka vietos 

neleidžia išvardyti visus 
tuos virš 250 socialių dar
buotojų. O tame sąraše yra 
žymūs vaikų globos įstatų 
žinovai ir įstaigų vedėjai, 
d a r b u o t o jai, prižiuro vai. 
Randasi tokių, kurių atsa-

komybėn yra pavesti šimtai 
našlaičių * ar šiaip apleistų 
ir nuo skriaudėjų atimtų 
vaikų. Jų žodis 
Rosenbergų našia 
labai reikšmingas.

Ne tiktai tų visuomeni
ninkų, bet viso padoraus 
pasaulio akys stebi, ką mū
sų miesto teismai padarys. 
Jeigu jie tęs Rosenbergams 
kerštavimą persekiojimu jų 
našlaičių, mums visiems bus 
padaryta gėda prieš visą 
pasaulį. Ta byla bus spren
džiama šį mėnesį. Byla da
bar randasi teisėjo Collins 
rankose. M-tč

Šeimininkėms
Penkta iš svarbių 7-nių 

grupių mūsų maiste
Savo svarbumu produktai 

seka ta eile: jautiena, avie
na, kiauliena, paukštiena, 
žuvis, kiaušiniai, džiovintos 
pupelės, žirniai, riešutai.

Bile kurio vieno reikia 
gaut porciją kas dieną. 
Amerikinė porcija mėsos, 
kurioje nėra atmatų (kau
lų, riebalų) brangesniuose 
restoranuose ar bankietuo- 
se duodama nuo trečdalio 
iki pusės svaro (lietuviai 
savo vaišingiesiems banke
tams perka iki svaro). Vi
dutinių restauranų ir suei- 
gėlių porcija yra mažesnė.

Iš kavinių parsineštame 
sandvičiuje rasta mėsa daž
nai sveria tik šešioliktą da
lį svaro. Tai nėra porcija. 
Net trys- toki sandvičiai ne
duos būtino 
lanso.

Kiaušinių 
minto maisto
ne mažiau vieno kas antra 
diena arba dažniau.

Pupelės yr'a stiprus, sotus 
maistas ir dėl to esant sto
kai mėsos jos vartojamos
pavadavimui mėsos. Tačiau i 
ir prie mėsos nekenks var
toti bent porą ar daugiau 
kartų per savaitę.

Pastaba: Senstelėjusiems 
ar šiaip silpnesnio skilvio 
žmonėms visokios džiovin
tos pupelės turi būti gerai 
suvirintos. Nedavirtos, ne-:

jei dar įpilti keletą šaukš
tų buljono ar kepant mėsą 
suvarvėjusių sulčių, skanu
mas nepaprastas. 7?inka 
prie, mėsos ar šiaip valgyti. 
Arba galima užbaigti be 
buljono, su pienu. *

sveikatai

ar iš jų 
porcija

ba

ga- 
yra

TURTINGAI “MEILEI” 
PAKRIKUS

Paskui turtingas moteris 
(dolerius) besivaikąs Porfi- 
rio Rubirosa sakosi seka
mos ieškosiąs tarp netur
tingų. Jo paskiausios ve
dybos su Woolworth milijo
ninių turtų valdove Barba
ra Hutton pakriko neišgy
venus sykiu nei 3 mėnesių. 
Milijonierė buvo jam tre
čioji, o jis jai penktasis. 
Cirku jis buvo šią vedybą 
pradėjęs, greit ir užsibaigė.

Jo pirmoji buvo Domini
can valstybėlės diktato- 
riaus Trujillo duktė. Su ja 

; jis dasigavo iki šiokio tokio 
, diplomato laipsnio ir kitų 
i aukštų ponių d r a u g i j os. 
■Antroji buvo finncūzė ak- 
; tore Danielle Davrieux, Da- 
■sigyvenus dolerių, sensfent, 
jis ieškosiąs jaunų gražuo
lių. Jis pats jau 45 metų. 
Kur daugiau tokias ras, 
jei ne liaudies dukterų eilė
se?

“Lopšinė”, parašyta pagal lietuvių 
linksma, žvali dainelė 
apynėlį” ir daina 

Nemunėlis teka”, 
rūstaus liaudies siel- 

Kompozitoriaus kūry- 
— Marytės arija, ku

rią ji atlieka žuvus savo kovos draugui 
— partizanui Sakalui.

Spektaklis rodo, kaip liaudies masėje, 
pakilusioje į pasiaukojamą kovą su fa
šistiniais grobikais, gimsta didvyriai, 
darantieji didžius žygdarbius. Čia -r— 
mąslaus režisieriaus J. Gustaičio ir Ma
rytės vaidmens atlikėjos nuopelnas.

Teatras neapsiriko, pavesdamas šį 
vaidmenį Lietuvos konservatorijos aukš
tesniojo kurso studentei E. Sąulevičiū- 
,tei. Jaunoji dainininkė turi gražų bal
są, o kuriant Marytės vaizdą pasireiškė 
taip pat ir nepaprasti jos vaidybiniai 
gabumai. Šis vaizdas sukurtas su dide
le vidine šiluma, parodyta, kaip jis nuo 
lyrinės temos vystosi į herojinę.

Marytės vaizdas — žymus žingsnis 
.savo artistinį kelią bepradedančios jau
nos dainininkės kūryboje.

Iš kitų atlikėjų skiriasi jauna operos 
solistė M. AleškeviČiūtė, sukūrusi pa
trauklų lietuvės-motinos vaizdą'. Rim
tai ir atkakliai darbavosi jaunas artis
tas K. Šilgalis Sakalo vaizdui sukurti. 
Partizanų būrio vado vaidmenį atlieka 
Lietuvos nusipelnęs artistas K. Gutaus-

na 
liaudies motyvus, 
“Kas pamokė

kurioje išreikštos 
varto nuotaikos.
binis pasisekimas

Neseniai teatras parodė kompozito
riaus J. Juzeliūno baletą “Ant marių 
kranto”, kuris yra vertingas indėlis į 
lietuvių muziką. Tuoj po to pastatyta 
pirmoji lietuviška tarybinė opera. Ta
tai ~ džiuginantis reiškinys.

J. Jonaitis.

Anekdotas
Hollywoodo pasaka

________  _________ , Moteris įbėga trobon, 
dakramtytos jos sudaro vi-1 spiegdama savo vyrui: 
duriūoše dujų. Tas pats su 
žirniais, riešutais.

Uždraustas receptas
Ar bandėte kada išsivir

ti Įima pupelių ar džiovintų • 
žaliųjų žirnių — “split pea” • 
—košės su kukuruzų kruo-1 
poinis — “corn meal”? O

“Mielasis, eikš greičiau; 
tavo vaikai ir mano vaikai 
mūsų vaikus muša!”

Kreipsis į UN užtarti: 
įkalintą amerikoną
Moterų Komitetas už Ly- ’ 

gybę Teisdarybėje balan-Į 
džio 6-tą vyks į Jungtines 
Tautas su prašymu, kad 
užtartu Mrs. Rosa Lee In
gram. Kreipsis į UN Mo
terų žmogaus Teisių Komi
siją.

Peticijoje žymi, jog areš
tu/teismu ir įkalinimu ne
grės našlės Ingramienės ta
po peržengta ne tiktai JV 
Konstitucija, bet net per
žengtas JV pasižadėjimas 
Jungtinių Tautų Čarteriui.

Mrs. Ingram ir du jau
nuoliai jos sūnūs tapo įka
linti visam amžiui 
mirčiai jai apsiginant 
baltojo farmęrio. Jie 
na Georgijos kalėjime 
1947 metų.

'ištikus 
nuo 
bū- 
nuo

PRIEKULĖ. — "Gegužės
Pirmosios’’ žemes ūkio artelės

Today s Patizrn

//H 93391 * SIZES 
2—IO

Pattern 9339 (bloomers, too): 
Sizes 2, 4, 6, 8, 10. Size 6 dress. 
1% yards 35-inch; % yard con
trast; bonnet (opens flat);^^ 
ydrd; bloomers, % yarcU^ jF w ■'XrrT

i 35 centais ir 
pažymėjimu formos nutpe- 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hili 19,

nariai sparčiai ruošiasi pava- i Užsakymą SU
sario sėjai. Jau pilnai sudary
ti grūdinių ir techninių kul
tūrų sėklų fondai. Sėkla gerai 
prižiūrima, patikrintas jos 
daigumas.

1

l



Aido Choro koncertas Worcester, Mass.
Man jau dabar teko nugirs

ti, k^V mūsiškis AIDO CHO
RAS smarkiai ruošiasi prie sa
vo metinio koncerto, kuris 
įvyks gegužės devintą d. Ren
giasi išstoti su naujausiomis 
dainomis. Kaip žinoma, gegu
žės 2 sekmadienį pripuola mo
tinai pagerbti diena. Tai bus 
kartu atlikta du dalykai: Aido 
Choro koncertas ir pagerbimas 
motinų.

Kas nemylėjo arba nemyli 
motinos I Jei nebūtų buvę mo
tinos, tai šiandien nebūtų nei 
šito mūsų gražaus pasaulio su 
visu jo grožiu ir gyvūnija. Juk 
mes veik kiekvienas gerai at
simename savo gerąją motutę 
Lietuvoj, kuri mus auklėjo, 
maitino, prausė, guodė. Motu
tė niekad savo burnon neįdėjo 
gardesnio kąsnelio, ji visuomet 
gardesnį kąsnelį atiduodavo 
savo sūneliui, dukrelei, nors 
pafcl daug kartų buvo alkana. 
K a et ir peralkusi, bet savo vai
kiams atiduodavo ką tik ji 
geriausio turėjo.

Motiną gerbia ne tiktai žmo
gus, bet ją gerbia ir kiti gyvū
nai. Baisūnai žvėrys ir jie 
gerbia savo motiną nors patol, 
pakol būna jos globoje. Tai ką 
jau kalbėti apie žmogų.

Motina mus augindama su 
viena savo koja sukdavo vinde- 
lio ratelį, o su kita savo sūnelį, 
dukrelę lopšyje supo, liūliavo, 

Maynard, Mass.
Nedarbas

American Woolen Co. čia 
turėjo didžiausią savo dirb
tuvę, kur daugiausia gamino 

• audinius žieminiams ir pava
sariniams moterų drabu? 
žiams. Antrame pasauliniame 
kare turėjo iš valdžios dide
lius užsakymus. Karas- pasi
baigė ir užsakymai pasibai
gė. Per kokius trejus metus 
po katro 'dirbo dėl civilinių 
4i\oterų. Bet jau 19 19 m. pra
dėjo darbai mažėti.

Žmonės netikėjo, kad tokią 
A. W. Co. dirbtuvę uždarys. 
Tačiau pabaigoje 1951 m. 
kompanija pranešė, kad dirb
tuvė uždaroma ant visados. 
Tada miestelio valdininkai 
pradėjo rašyti laiškus į kom
paniją, kad neuždarytų čia 
dirbtuvės, kad duotų kokias 
išlygas parduoti kitiems. Nie
kas negelbėjo.

Mašinas pradėjo vežti į vi
sas puses. Katros buvo geros, 
A. W. Co. vežė į kitas savo 
šapas. O nereikalingas su
daužė ir ant laužo. Laužų 
rinkėjams prasidėjo tikra ru- 
giapiūtė. Atvažiavo su sunk
vežimiais, tik kraunasi ratus, 
ašis ir kas tik papuola po ran
ka. Kur buvo koki lentiniai 
užtvarai, leido imti kiek kas 
norėjo nemokamai. Laužo 
rinkėjai gal mokėjo tik už 
geležį. Tikra pūstynė paliko.

1953 m. koks ten sindika
tas nupirko tą išpustytą dirb- 

' tuvę, pasivadino Maynard 
Industrial, Inc. žmonės pra- 
d®k> džiaugtis, kad gal ve i 
pradės ką nors daryti, bet 
pasirodo, kad ta kompanija 
čia nieko nedarys. Įstatė lan
guose garsinimus “for rent.” 

Dar nuo A. W. Co. valdžia 
pasirendavojo vietą dėl san
dėlio, tai iš Bedford U. S. Air
field vienas prekes atveža, 
kitas išveža, h* čia maynar- 
diečiams nėra darbo, nes dar
bininkai atvažiuoja iš tos sto
ties. Kitas užėmė 2 aukštus 
tame pačiame pastate. Ką jis 
ten darys, irgi niekas nežino.

Pirm Kalėdų buvo atsi
krausčiusi kokia tai plastiki
nė kompanija. Padirbo vai
kams žaislų ir vėl išvažiavo. 
O Maynardo žmonės turi‘va
žiuoti kitur kur darbo ieško

ji ti, jeigu kas gauną ir jeigu 
V dar turi su kuo važiuoti.

(.i W. Co. paleido savo vi- 
darbininkus, kurie buvo 

pradirbę ten po 40 metų. To
kiems jau sunku gauti kitur 
darbą. Jeigu toks pat darbas,

3 pusi.—Laisve (Liberty) - Trečiadien., Baland.-April 7, 1954

kad tik jam būtų geriau, kad 
užmigtų. Dar ir gražiausias 
daineles niūniuodavo savo vai
keliui. štai kodėl Lietuvos ša
lelė vadinama dainų šalimi. 
Tokia yra motina. Kas nemyli 
savo motinos, tas nemyli nei 
šio pasaulio.

Taigi, AIDO CHORAS ir 
rengia savo metinį koncertą 
kaip tik tą garbingą motinų 
pagerbimui dieną. Tai tą die
ną ir publikos turėtų sutraukti 
kuo daugiausia.

Koncertas bus labai gražus ir 
iškilmingas. Nes mūsų AIDAS, 
vadovystėje puikaus muziko Jo
no Dirvelio, publikos dar nei 
karto nesuvylė, nesuvils ypač 
savo koncerte, žada duoti la
bai gražių naujų .choro dainų 
ir duetų, o gal dar pasiseks 
gauti ir solistų, solisčių. Bet 
apie tai parašys kiti draugai, 
žinūnai.

Taigi, gerbiami lietuviai, iš 
visos Naujosios Anglijos jau 
dabar ruoškitės atvykti pas 
mus į Worcester.}.

Koncertas bus 29 Endicott 
St., devintą gegužės. Kviečia 
AIDO CHORAS. Tą dieną jau 
bus pavasarėlis, medžiai ža
liuos, gėlelės žydės, paukšteliai 
jau bus sugrįžę ir jie dainuos, 
čiulbės kartu su mūsiškiu AI
DU. S. Jurgis.

tai gausi, bet jei reikia mo
kytis, tai jau velniava!

šapa buvo unijinė, darbi
ninkai priklausė prie CK). 
Kontrakte buvo pažymėta: 
jeigu darbininkas pradirba 
15 metų be pertraukos arba 
15,000 valandų per tuos 15 
metų ir jei kompanija atlei
džia darbininką, kuris suėjęs 
65 metus, tai kompanija turi 
išmokėti darbininkui tam tik
rą nuošimtį pagal tą, kiek 
darbininkas yra uždirbęs per 
tuos 15 m. Bet jei jisai pats! 
mes darbą dėl senatvės, tai 
kompanija nieko nemoka.

Daugelis darbininkų to Vi
tai nežinojo. Nors knygutės 
buvo visiems išdalintos, bet 
darbininkai to nestudijavo. 
Vieni nemokėjo studijuoti, ki
ti nekreipė dėmesio į tai.

Kompanija buvo porą kar
tų uždariusi šią dirbtuvę. Kai 
kurie seni darbininkai, suėjo 
65 metus, pradėjo imti senat
vės pašalpą-pensiją. Kai šapą 
vėl paleido į darbą, pašaukė 
atgal darbininkus, jie į dar
bą negrįžta. Tada kompanija 
pažymi, kad jis negrįžo j 
darbą. O darbininkas nežino, 
kad jis nustojo visko.

Kada kompanija paskelbė, 
jog ji šią dirbtuvę visai lik
viduoja, unija privertė ją iš
mokėti darbininkams tą, kas 
buvo pasirašyta mokėti. Ir 
kompanija turėjo išmokėti vi
siems tiems, kurie buvo išdir
bę pilnai 15 metų ar 15,000 
valandų. Tie gavo po tūkstan
tį dolerių ir iki 15 šimtų. O 
kurie kviečiami dirbti negrį
žo, tiems išmokesčiai buvo su
laikyti. Buvo ieškoma per uni
ją. Kai kurie gavo, o kiti nie- ‘ 
ko negavo. Ne labai seniai 
jau paskutiniams buvo išmo
kėta.

Darbininkas turėjo pasira
šyti, kad jis daugiau darbo 
A. W. Co. negaus. Dabar ir 
unija yra likviduota.

Likosi nuskriausti tie dar
bininkai, katrie pradirbo po 
15 metų, bet dar nebuvo su
ėję 65 metų amžiaus.

Rinkimai

Pradžioje kovo būna mies
telio valdininkų rinkimai. Pir
miau būdavo renkami 3 
Board of Selectmen nariai 
vienu kartu. Tuo būdu gali 
pasitaikyti išrinkti visus nau
jus, arba visada tuos pačius. 
Dabar pakeitė, — vieną ren
ka 3 metams. Pirmiau būda
vo 6 ar 8 kandidatai, šiemet 
buvo 2: republikonas ir de
mokratas. Republikonas lie
tuvis Jonas Mickevičius (tei-

Painiojasi hydrogeno 
bombij pranašas

Washington. — Lewis L. 
Strauss, valdinės Atomų Jė
gos komisijos pirmininkas, 
pasirodęs televizijoje sykiu 
su prez. Eisenhoweriu, sa
kė:

—Amerika gali pasiga- 
mint tokią hydrogeninę 
bombą, kad vienu smūgiu 
galėtų sunaikinti tokį mies
tą, kaip New Yorką, o sy
kiu ir Elizabethą, N. J., bei 
kitus aplinkinius miestus, 
turinčius viso apie 13 mili
jonų gyventojų.

Kuomet korespondentai 
vėliau užklausė Straussą:— 
Ar tai galimas daiktas?, 
tai Strauss jau pasitaisyda
mas atsakė:

—Aš norėjau pasakyti, 
kad tokia bomba galėtų tik
tai “išmušti miestą iš vei
kimo, bet ne visiškai jį nu
šluoti.”

Jeruzale. — Izraelis sakė, 
jog Egipto kareiviai per 
sieną šaudė į Izraelio sar
gus. Bet šūviai nekliudė 
izraeliečių. ;

Kairo, Egiptas. — Egiptė- 
nų Važiuotės Darbininkų 
Unija išreikalavo, kad val
džia perimtų busų linijas į 
savo rankas.

Anekdotai
Gabus spėjikas

Ridikas: “Spėju, kad tu 
nepaskolinsi man penkių 
dolerių.”

Morkus: “Jeigu aš suge
bėčiau taip teisingai įspėti, 
tai aš vien tik iš arklių 
lenktynių geriausią sau gy
venimą daryčiau.”

Geras patarimas
Pranas: “Šia, nuryk šią 

piliukę, tai nebenorėsi deg
tinės.”

Antanas: “Bet ji tokia 
didelė, kaipgi aš ją nury
siu?”

Pranas: “Tai lengva —- 
paimk ją burnon ir išlenk 
stiklelį džinės; nei nepaju
si, kaip ji skivin nuplauks.”

Sutaisė Kas Kitas

singas Jonas — taip jį garsi
no vietinė spauda) likosi iš
rinktas dauguma balsų. Jo 
oponentas buvo deih. Joseph 
P. Dineen, pabuvęs virš de
šimtį metų už “seleetmaną.”

Į kitas valdvietes taipgi li
ko išrinkti republikonai, tik 
vienas demokratas.

Pamatysim, ką “teisingasis 
Jonas’’ padarys. Mes visi ži
nome, kiek gali vienas prieš 
du. “Teisingasis Jonas’’ dirba 
skalbykloje, išvežioja skalbi
nius. Dirba daugeli metų, 
(lai ir yra teisingu Jonu. Tė
vas buvo sukalbamas žmogus 
(jau miręs). Jonas irgi ne
tingi pašnekėti, nesisarmati- 
na lietuviškai šnekėti, nor: 
čia augęs.

Darbas Jonui užtikrintas 
3 metams, su 300 algos me
tams.

“Test station”

Netoli Maynardo yra įtai
syta miškuose (kur mes reng
davome piknikus dėl Laisvės) 
kokia tai “test station.” Be
veik kas dieną būna girdėti 
ilgi du sirenų staugimai, o po 
tam būna kurtinantis trenks
mas.

Apylinkės gyventojai kelia 
protestus prieš tai, bet val
džios militaristai mažai to. 
paiso. Jie planuoja dar dau
giau žemės užimti. Bet val
džia neatlygina savininkams 
tiek, kiek savininkams kai
nuoja arba kiek vertės yra. 
Moka tik tiek, kiek būna 
“board of assessors” apkai- 
nuota taksavimui.

J. Gaidų

LOS ANGELES, CAL.

MIRUS

JONUI PADŽIŪNUI
Reiškiame užuojautą jo broliui Jonui Gužui, jo 
giminėms ir draugams Antanui ir Leonui Gli
kams ir kitiems artimiesiems:

B. . Metelis 
Victor Oksas
C. Pečiulis 
L. Peters 
J. M. Pupis 
Repecka
F. ir B- Shalings

Antanas
A. Babraukienė
J. ir M. Demęnčiai 
Draugė 
Elzbieta
Josef in
M. Lewis

Sako: Antaną Stakeną Brazilijos 
policiia nužudė

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas (š. m. vas. 13 
d.) spausdina tokią korespon
denciją iš Sao Paulo, Brazili- 
j o s:

Jau buvo rašyta Darbe, kad 
1949 m. gruodžio 3 d. išėjęs 
iš namų Antanas Stakėnas 
dingo be žinios, o brolis Kos
tas, pasamdęs advokatą, pra
dėjo ieškoti. Neoficialiai tuo 
laiku buvo sužinota, kad 
gruodžio 3 d., buvo pažymė
tas policijoje A. Stakėno su
ėmimas, bet oficialiai policija 
sakė nieko nežinanti ir steng
sis ieškoti.

Tik 1953 metais policija 
atsake ieškantiems, kad 1949 
m. gruodžio 5 d. Antanas 
Stakėnas buvo palaidotas La
pos kapinėse, 49-je kvadroje 
po 386 numeriu. Iš to aiškiai 
matyt, kad jis buvo suimtas 
3 d., o 5 d. jau buvo po žeme. 
Buvo > nužudytas policijos rū
siuose ir slaptai palaidotas!

Kodėl policija taip ilgai ; 
“ieškojo” ir slėpė, neatsaky- 
dama? Nėra abejonės, kad j 
bijojo, nes brolis galėjo išrei- j 
kalanti gydytojų skrodimo, Į 
kas būtų parodę kūno sužalo- ; 
jimus nuo policijos kankini-1 
mų. Todėl palaukė arti ke
turių metų, kai liko tik vie
ni kaulai, tada pranešė.

Už ką A. Stakėnas tapo 
nužudytas? Jo nusižengimas 
buvo toks: jis tvirtindavo, 
kad karas nereikalingas — 
žmonės gali gyventi taikoje; 
kad karas reikalingas tik ma
žai saujelei nepasotinamų mi
lijardierių, ginklų fabrikantų.

Dirbdamas “Antartika” a- 
laus fabrike A. Stakėnas pri
klausė ten esamai komunistų 
grupelei, kovojo už geresnes 
sąlygas darbininkams. Iš tos 
kuopelės gautas raštelis, tarp 
kitko, sako: A. Satkėnas rė
mė, pirko ir platino darbinin
kiškus laikraščius, "platino aV 
sišaukumus ir kitą medžia
gą, padėjo finansais ir atliko 
kitus partijos darbus. Buvo 
sąžiningas, tykus ir labai mė
go darbininkišką spaudą.” 
Taip atsiliepia apie A. Stakė- 
ną draugai, su -kuriais kartu 
dirbo ir kovojo.

Matomai, policija sekiojo 
r, suėmusi, slaptai nužudė. 
Zis tai “krikščioniškos civili
zacijos” ir “demokratijos” 
/ardam Koks bjaurus pasity
čiojimas iš demokratinių prin
cipą ir žmogaus teisių! i

Apie A. Stakėno paskuti
nes gyvenimo valandas nėra 
jokios žinios; tik žinome, kad 
buvo policijos baisiuose rū
siuose.

A. Stakėnas mirė kankinio 
mirtimi; jo mirtis nelieka 
be pasekmių —* vieno vietoje 
stoja kiti draugai ir kova 
Brazilijoje plečiasi. Ateis lai
kas kada žudikai už savo kri- 
minalystes turės atsakyti. A. 
Stakėno vardas lieka neuž
mirštamas Brazilijos darbi
ninkų klasinės kovos istorijo
je. Jo kraujas dar daugiau 
cementuoja- tarptautinio pro
letariato vienybę.'

Nežinia, kokiais sumeti
mais policija dar buvo nuve
žusi A. Stakeną į1 valdišką fa
zendą (dvarą) Cicaba, kuri 

randasi užmiestyje. Ar jį dar 
gyvą buvo nuvežę ir tenai už
mušė, ar jau negyvą vežiojo, 
kokiais nors sumetimais? To 
nepasisekė sužinoti.

A. Stakėno asmeniniu do
kumentų negavome, nes din
go kartu su juo. Buvo maž
daug 45 metų amžiaus, kilęs 
iŠ Rokiškio ’ apskr. čeikių kai
mo. Visiems aišku, kad jis ta
po nužudytas • policijos. šian
dien kiekvienam demokrati
nių pažiūrų žmogui nėra gy
vybės saugumo Brazilijoje. 
Tik tas ne amžina. Kapitalis
tinės reakcijos žiaurumas, tai 
ne stiprybės, bet silpnybės 
ženklas.

Amžina garbė Antanui. 
Stakėnui, žuvusiam kovoje už 
darbo žmonių klasę! Klasinis 
priešas gali nužudyti pavie
nius kovotojus, bet kilnios ir 
teisingos idėjos niekas nenu
žudys !

1 Draugas
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TEATRAS
R
F:

Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 
kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNES
Keturių Veiksmų Komiška Drama

Paraše Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje Laisvės Bendrovė

9
R r;
pĮ

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai:
J. Budrevičius, Elena Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizariene, 

Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskiene.
I

. Režisierius Rojus Mizara
* . *

Žinant, kas vaidina jau aišku, jog veikalas bus puikiai suvaidintas. Gi re
žisierius 
Pas.

pats yra pasižymėjęs dramaturgas ir sumokinimas tikrai bus ge-

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

Sekmad., Balandžio 11 April
Pradžia 3-čią valandą; po pietų. Prašome nesivėlinti

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

Įėjimas Nemokamai
ATEIKITE PAMATYTI Š[ NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ

Šiuomi parengimu pradedame atžymėjimą Dienraščio Laisvės 35-kių metų 
sukakties. Savo dalyvavimu šioje sueigoje paremsite dienraštį Laisvę mo
raliai ir materialiai.
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KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

štai dar vienas didelis fak
tas apie laikų blogėjimą: vi
soje Amerikoje krautuvių biz
nis praėjusį mėnesį buvo 1(J 
procentų mažesnis, negu per
nai per tą patį mėnesį. Ma
žiau žmonės perka daiktų, 
nes mažiau turi įplaukų.

•

Kalbos plinta po visą Ang
liją, kad Winston Churchill 
pasitrauks iš premjero vietos 
ateinantį birželį arba atei
nantį rudeni. Senatvė palau
žė ir šį kietą ir gudrų diplo
matą.

Bet kas užims jo vietą?
Visi kalba apie Anthony 

Eden, dabartinį Britanijos už
sienio reikalų sekretorių.

Reikia atsiminti, kad tapęs 
Britanijos premjeru, Eden 
taptų ir Konservatorių parti
jos lyderiu.

Panašiai būna ir pas mus 
Amerikoje: kandidatas į pre
zidentus automatiškai tampa 
tos partijos “galva.”

šiandien Republikonų par
tijai vadovauja Eisenhoweris, 
o Demokratų — Stevensonas.

•_
•

Eden esąs lankstus ir gud
rus diplomatas. Iki šiol jis 
buvo tik lig ir Churchillio pa
stumdėliu. Tapęs premjeru, 
jis būsiąs tikru lyderiu savo 
partijos ir visos Britanijos.

Anthony Eden yra 57 m. 
amžiaus. Jo “kreditui” gali
ma pridurti dar tai, kad per 
ilgą laiką jis buvo skaitomas 
tinkamiausiai ir mandriausiai 
apsirengusiu vyru visoje Bri
tanijoje.

Bet britų imperija sunkiai 
serga. Pavergtos kolonijos 
nebenurimsta. Vis sunkiau ir 
sunkiau darosi britams Afri
kos ir Azijos žmones ginklais

Philadelphia, Pa.
----- ------------------- ■■ ■ - - .------ m.;-. *...... ............................

HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. on Morrow 
machines. Also Collar setters on 
Children’s sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
Cola. HO. 7-2834. Chadwick Women 
& Children’s Sportswear, 1928 So. 
Chadwick St.

(62-68)

Baltimore, Md.
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Call 
Glen Burnic 2584.

(62-71)

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopa rengia pa

silinksminimo vakarą, įvyks balan
džio-April 9 d., prasidės 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St. Prašome visus atsilankyti. Tai 
bus pavasarinio sezono sueiga, pa
sikalbėsime, pažaisimo ir turėsime 
skanių užkandžių, namie gamintų, 
kuriuos pagamins mūsų draugės. Vi
si linksmai laiką praleisime.

A. W.
(66-67)

So. Boston, Mass.
Ateinant) sekmadieni, balandžio- 

April 11 d., 6 v. vakare, 318 Broad
way, literatūros moterys rengia gra
žų parengimą pagerbimui savo darb
ščiųjų gaspadinių, kurios dirba pa
rengimuose. Vasarą dirba piknikuo
se, o žiemą svetainėse. Jųjų rūpes
čiu ir 1-riusu mes turime vaišingų 
parengimų, kuriuose linksmai pra
leidžiamo laiką.

Šiame parengime visas maistas 
bus paruoštas sulig sveikatos at
žvilgio. Taip kaip ištikrųjų žmonės 
turėtų maitintis, kad būti sveikais 
ir ilgai gyventi. Tad nepraleiskite 
šios nepaprastos progos, ateikite vi
si. Mes užtikriname, kad turėsite 
gerą laiką.

Rengėjai.
(66-68)

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

išlaikyti priklausomybėje.
Galimas daiktas, kad An

thony Edenui atiteks tos im
perijos graboriaus vaidmuo.
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Gaila senos kartos 
lietuvių ir senųjų 
lietuviškų draugijų

Iš Stakvilevičiaus 
laidotuvių

Masinė konferencija 
pasisakė už gegužinę

Svečiai atvyks pamatyt 
“katino užgavėnes”

einame ji 
paskutiniu kartu,
i amžinąjį

'kad mirė lietuvis, 
ar ją atsisveikinti

pasilsi.

Balandžio 3-čią tapo išleis
tas Į paskutinę savo kelionę 
tūkstančius naudingų visuo
menei kelionių savo gyvenime 
atlikęs Jonas Stakvilevičius. 
Nežiūrint viduržiemiškai ii 
viesulingai pikto oro, jo ir jo 
šeimos draugai masiniai su
sirinko ji išleisti ir palydėti.

Atėjusieji
šv. .Jurgio 
lietuviu tau-

atsisveikinti per- 
šermeninę ir ilga

Į konferenciją Gegužės Pir
mosios demonstracijai rengti 

210 delegatų iš AFL, 
nepriklausomų unijų 
iš kultūrinių ir kitų 

kamynijose, taipgi
ir šapų,
draugijų
ir iš tautinių grupių. D
vo ir lietuvių atstovybe.Bet kada yra palaidojama 

arba likviduojama draugija, 
tai mes jau matome, kad ma
žiname lietinių tautos garbę.

Pavyzdžiui. 
Draugystė buvo
tos simbolis Amerikoje. Ji bu
vo žinoma ne tik Brooklyn? 
ir apylinkėje, bet dalinai ii 
visose Jungtinėse Valstijose, 
žinoma ne tik lietuviu tarpe, 
bet ir svetimtaučių, 
vo gėda pasisakyti, 
klausai šv. Jurgio
tei — turėjo garbingą 
flą.

li- nebu 
kad pri- 
D) augys- 

rekor-

kad 
Jurgio 
teger-

(>ile masinu 
Apreiškimo

Niekada nesitik ė j a u. 
didelis skaičius šv. 
Draugystės narių tiek 
bia lietuvių tautos garbę ir
savo draugiją, kad nutars li
kviduoti draugiją, 
turi virš $20,000 ir 
narių, kad sutiktų 
draugiją, kuri buvo 
1891 metais, 
1893 m. ir 
nusKoi m.

kuri d ai* 
apie 150 

paleisti 
Įkurta

inkorporuota 
laimingai išgyve

Esu minėjęs susirinkimuose 
ir per laikraščius, kad yra 
gerų galimybių draugystei 
dar ilgai gyvuoti ir lietuvių 
vardą kelti. Bet tūli nariai 
yra taip saumyliai, kad nori 
už doleri gauti dešimtį. Pa
imkime kitų tautų panašias 
savišalpines draugijas, arba 
kad ir lietuvių. Pažiūrėkime, 
kas gauna tokią pašalpą už 
tokia mokesti, kokia buvo Šv. 
Jurgio Draugystės mokama. 
Kada mes prieiname prie ba
ro, tai penkinė ne pinigai, bet 
kada reikia draugystei mokė
ti doleris, tai jau blogai. Aš 
priguliu šv. Jurgio Draugys
tėje 41 metai ir neėmęs jo
kios pašalpos. Tačiau aš nė 
biskio nesigailiu, kad prigu
lėjau. Jaučiuosi *tuonji lietu
vių tautos vardą pagerbęs.

Taigi, broliai, šv. Jurgio 
Draugystės nariai, jauskitės, 
kad padarėte didelę skriaudą 
lietuviu tautos vardui tarda- 

L

mi likviduoti draugiją. Ir jei
gu aš gyvenčiau . arčiau 
Brooklyno, tai sakyčiau, kad 
kurie balsavote likviduoti 
draugiją, tai štai jums jūsų 
dalis turto, o mes, kurie ne
norime likviduoti, 
me draugijoje ir
draugijos ir lietuvių 
Bet 
man 
ryti.

pasilieka- 
pa lai k ome 

vaidą, 
aš tolokai gyvenu, tad
yra sunkoka tai pada-

J. Kairys

Pasveikino gimtadieniu
Pereitą sekmadienį, balan- 

žio 4 d., puikiai praleidome 
laiką. Mrs. Lillian Deikus pa
sikvietė keletą pažįstamų pas 
save namuose, Maspethe, ii 
ta proga gerai pavaišino, pa
gerbimui savo vyro Aleksand
ro Delkaus, jo gimtadieniu.

Aleksandras yra plačiai ži
nomas 
už baro 
Klube ir 
biamas.
rui sulaukti dar daugiau lai 
mingų gimtadienių!

Rep.

Brooklyn?. Jis dirba
Liet. Am. Piliečių 

yra visų didžiai ger- 
Linkime Aleksand-

Laikinai atidėjo 
deportavimą

Federalis teisėjas Walter 
McGuire pasirašė įsaką laiki
nai atidėti korėjiečių Kwak 
poros deportavimą į pietinę 
Korėją. Newyorkietis Svetur- 
gimianis Ginti Komitetas dar
buojasi išgauti jiems leidimą 
išvykti į šiaurinę Korėją.

bažnyčios, 
ten. po neilgu 
Jono kapus.

Stakvilevičių 
turėjo lotą šv. 
nes ten jau eilė metų ilsisi 
vienas jų sūnelis. Skaudi ir 
sykiu brangi ta vieta vėlinio 
žmonai dabar paantrėjo. Lai
minga jinai dar tik tuo, kad 
jai liko vienas gabus 
Sūnus 
atvykę 
atvyko 
hanoy 
vykusių 
Trumpu mano ten buvimo lai
ku neteko susitikti.

apeigų,
G 1S 

i šv.

seniaiseimą
Jono kapuose, 

jau eilė metų 
sūnelis. Sk

sti nūs.
ir maloni žmona buvo 

i laidotuves, 
velionio

City, Pa. 
iš toli

Taipgi 
brolis iš Ma- 
Gal buvo at- 
ir daugiau.

šeimenis gausiai lankė jo 
draugai unijistai, Piliečių 
Klubo nariai, laisviečiai, pa- 
rapijonys ir visi kiti. Buvo 
daug gėlių. Senų unijistų iv 
•kitų veikėjų veidu nuriedėjo 
ne viena ašara. Juk per de
šimtis metų vienus sunkius 
kelius ėję. Pavyzdžiui, vete
ranai Amalgameitų Unijos 
ir klubo nartai F. Reinhardtas 
ii- J. Steponaitis buvę 
niu artimais darbų 
vienas per 34 metus, 
metų. Gailiai jie ir 
gyvena 
draugo.

su ve’lio- 
draugai,

kiti per-
netekimą jaunesniojo

Rep.

Padėka
Nuoširdi mūsų padėka 

siems Jono Stakvilevičiaus 
minėms, draugams, sandarbi- 
ninkams ir pažįstamiems, ku
rio kuo nors prisidėjote su
teikti jam paskutini patrana- 
vimą ir mums suraminimą.

g>*

Ačiū grabnešiams. Taipgi 
ačiū už gėles, mišias, už lan
kymą šermenų ir palydėjimą, 
už atsiųstus laiškais ir 
kais užuojautos mums 
kimus.

Velionio žmona 
sūnus 
marti

Virginia 9-612®

atvirur 
parciš-

Viola, 
John, 

Phylis

Konferencija pasisakė, kad 
69-toji metinė Gegužės Pir
mos šventė bus minima ir šie
met, kaip per visus praėjusius 
motus. Pasisakė eiti Į mases 
ir darbuotis užtikrinti gegu- 
zinę, nežiūrint milijonierių ir 
jų atstovų valdžioje .daromų 
skorspainių.

Priėmė rezoliucijas, kurios 
bus paskelbtos spaudoje; Įeis 
brošiūras, lapelius: gamina 
iškabas. Tūkstančiai jų užsi
sakyta jau šoje pačioje kon
ferencijoje.

Vyriausieji šūkiai yra: 
prieš siuntimą mūsų vaikinų 
ii- ginklu Indo-Kinijon. ir už 
taiką pasaulyje 
liami
aprūpinimo bedarbių; 
kinti ragangaudiškus 
Hartley, Smith Act ir 
panašius i st aty m u s.

Rep.

Taipgi ke- 
reikalavimai darbų if 

panai-

kitus

Mitinge girdės kalbą 
iš kalėjimo

Civilinių Teisių Kongreso 
8-me metiniame bankete Ju
goslavų Salėje balandžio 9 
-tos vakarą programoje kal
bės Wesley R. Wells, ikalin- 

Kalifornijoje. Tai tas 
pats, kurio gyvybė tapo išgel
bėta dėka masiniam liaudies 
protestui.

Wells tebėra kalėjime. Ta
čiau pirm atkeitimo 'mirities 
bausmės buvo išgautas su juo 
pasikalbėjimas ir tas pasikal
bėjimas tapo užrekbrduotas. 
šioje programoje jo kalbą 
perduos iš rekordo.

Banketo vakarienės kaina

Pataisa

K-n«>s

Balandžio 3-čios- laidoje 
rašte apie Antano Kųndrotos 
mirti ir jo likusią šeimą per 
spaudos klaidą parašyta, būk’ 
abu velionio sūnūs vedę. Tu
rėjo būti: abu nevedę. Atsi
prašome žinios rašytoją ir yi- 
sus, kuriuos tai liečia.

PETĘR GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

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

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Veikalo “Ne visada kati
nui užgavėnes” vaidinimo pa
matyti ši sekmadieni tikima
si daug svočių iš visų rytinių 
valstijų. Rengėjai jau yra ga
vę pranešimų iš Bridgeport, 
Stratford ir kitų Conn, mies
tų. taipgi iš rytinės PennsyĮ- 
vanijos, ir iš daugelio miestų 
New Jersey valstijoje, kad 
grupės atvyksta Į teatrą.

NAMŲ DARBININKft
Žemiau 45 metų, guolis vietoje at
skirame maloniame kambaryje, mo
derniškuose mažuose namuose. Visi 
įrengimai moderniniai. Gera mokes
tis*, linksma namų atmosfera. Biz
nierių pora ir vienas vaikas. ’ Su 
paliudijimu.

Tol. Belle Harbor 5-3708
(66-68)

MANICURIST
Patyrusį, pilnai mokanti operatorė.
Naujas moderniniai įsteigtas salon.

Taipgi
REIKALINGA SHAMPOOIST

Kreipkitės:
WAI/1ER OF 5th AVĖ.

White Plains 8-6338
38 Westchester Ave.
Wliho Plains, N. Y.

(66-68
HAIRDRESSER—TINTER

Greitai, pilnai patyrusi 
darbui.

NU GLAMORE BEAUTY

Lobby of Empire Siute

visam

S^LON

Bldg.
(65-68)

HAIRDRESSERS
Dirbti New Rochelle’s

Nau jauslume Modeminiame
Beauty Salon 

PATYRUSIOS

Bus smagių pasimatymų 
siems, kurie' atvyks i 
Auditoriją.

Veikalą suvaidins 
dž.io 11-tą. Pradžia 3

b al a ri
val. po 

pietų. Prašome atvykti anks
ti, pasinaudoti proga susitik
ti svečius iš toliau ir pasirink
ti sau geriausią vietą. Įžanga 
nemokama.

OPERATORE
Prie sekcijų darbo — ant moteriški} 
suknelių. Taipgi reikalinga zipper į- 
statytoja. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORONATION SPORTSWEAR
2610 Nostrand Ave., Brooklyn 

(65-69)

Reguliarės Darbo Valandos 
Gera Alga ir Komisas 

Kreipkitės:
ENTERPRISE BEAUTY SALON

543 Main St, New Rochelle

(62-68)

Tas biznis valdžiai 
perdaug smulkus

Filatelistai Štampų Kolek
toriai užprotestavo vai., kad 
ji pasikėsino nuo siuntinių sip 
renkamas vartotas pašto 
štampas parduoti iš varžyti
nių tam, kas daugiausia mo
kės. Lig šiol tokios stampos 
buvo atiduodamos veteranų 
ligoninėms.

Filatelistai žymi, kad aky
vo gy j c valdžios 
milžiniškų sumų 
remti, stampomis
biznis yra perdaug smulkus. 
Reikalauja, kad stampos bū
tu ir toliau atiduodamos ve
teranams. Jie iš to 
jamas 
siems 
menų
lengvina jų liguistas, nuobo
džias dienas.

išleidžiamu 
užsieniams 
prekiavimo

sunaudoja 
veteranams

ir Įrankiu,

gautas pa- 
paliegu-

Įgyti reik
li ui i e pa-

MIRE
Frank Givis mirė balan

džio 5-tą, namie. Gyveno 75 
Johnson Avė. Buvo Laisvės 
skaitytojas. Seniau buvęs biz-

> užeigą. Kur 
kur bus laido- 

žod žilis rašant

nierius, turėjęs
pašarvotas ir I
jamas šiuos
pranešimo nebuvome gavę.

Bronx? nušautas 14 metų 
berniukas. JĮ nušovė kiti toki 
pat vaikai.

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE'
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hevves St.

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

-^-už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288
. ■■-ra

VI Rft J A—N AM Ų D ARBININ KE 
Geram virimui ir siuvimui. Visi įren
gimai elektriniai. Guolis atskirame 
kambaryje. 3 mokyklos amžiaus vai
kai. Tinkamas liuoslaikis. Kalbanti 
kiek nors angliškai. Linksma namų 
atmosfera. $45 į savaitę. Su paliu
dijimu. Telefonuokite:

Port Washington 7-6396
(65-67)

REIKALINGOS SLAUGES
R. N. ir laisniuotos practicals. Taip
gi patyrusios slaugių pagelbininkės. 
Gera alga, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
OCEAN PARKWAY NURSING 

HOME
1320 Ocean Parkway, Brooklyn

Tel. ES. 5-8223

DIRBTINIŲ GftLIŲ—FORELADY- 
Turi būti su patyrimu toje srityje. 
Taipgi Dirbtinių Gelių—Brąnchers. 
Patyrusios. Graži šviesi vieta, links

mos darbo sąlygos, nuolat, geni 
mokestis. Kreipkitės: 

ARTIFLOR MFG. C O.
636 Broadway, N. Y. C. 

(arti visų subways) 
Tel. GR. 3-1222

(65-67)

HELP WANTED MALE

HAIRSTYLIST
Patyręs vyras, naujam, moderniniai 
įsteigtam salonui. Gera proga am
bicingam vyrui.

Kreipkitės:
WALTER OF 5th AVE.

88 Westchester Ave., 
White Plains, N. Y.

Tel. White Plains 8-6888
(66-68)

PAPRASTAS DARBININKAS

Bulk Oil Plant, Brooklyn 
$1.00 į valandą- -40 valandų

Nuolat. Telefonuokite:
BO. 9-5480

ENGINEER
(67-69)

Su stationary laisniais '
COAL BULK OIL PLANT

Brooklyn. $70 į savaitę
40 valandų. Nuolat.-

Tel. BO. 9-5480
(67-69)

Filmos-teatrai
Vis daugiau girdime pagy

rimų iš tų asmenų, kurie jau 
matė filmą “Salt of the 
Earth.” Jie dėkingi, kad Lais
vėje buvo apie tą filmą pra
nešta. Ji teberodoma dviejuo
se teatruose — Grande ant 
86th St., New Yorke, ir New 
Dyckman Teatre, Bronx.

Stanley Teatras pradėjo 
naują programą. Rodo ’’Keto 
and Kote,” muzikališką ko
mediją, gamintą tarybinėje 
Gruzijoje. Kita yra dokumen- 
tališka “On the Banks of the 
Volga.”

Rivoli Teatre teberodo se
niai^ labai ilgai rodytą drami
nę filmą “Lost Weekend.”

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-8172

. . BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 

Gera mokestis, linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

E R NES T H AI RD RES S ER
71 Merrick Rd., Baldwin L. I.

Tel. Baldwin 3-4204
(63-69)

MERGINA—MOTERIŠKE— 
PATYRUSI

Namų aptarnautoja, priežiūrai vai
ko. Laikoma kiti darbininkai, 
namai, atskiras kambarys.

Telefonuokite:
FLushlng 8-6586

Geri

(66-68)

MOTINAI PAGELBININKfc
Jauna mergina, tur kalbėt angliš
kai, guolis vietoje, maloniame rū

me. Vienas mokyklos vaikas. Leng
vas darbas. Vėliaus atvykusi priim
tina. Gražiai sugyvenanti šeima.

Telefonuokite FL. 3-5111
(66-67)

Scarsdale 8-6160
Scarsdale 3-3033

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave.
Scarsdale, N. Y.

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
govemankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

BEAUTICIAN
Pilnam ar daliai laiko, pilnai mo
kanti ir patyrusi plaukų dažytoja. 
Alga, priedas aukštas aukštas ko
misas. Kreipkitės:

RAYMOND OF GREAT NECK 
63 Cutter Mill Rd.
Great Neck, L. I.

(66-68)

Biznierių 
Atskiras 
ra alga, 
kito:

NAMŲ DARBININKE
porai su mokyklos vaiku, 

kambarys su maudyne, ge- 
Su paliudijimu. Telefonuo-

Joi
PR. 5-7095 

neatsilieps, šaukite:
JA. 6-5828

(66-67)

ŠKALBYKLOS DARBININKAI
MES JUS IŠMOKINSIME

Dėl paklodžių prosijimo. Aukščiausia 
mokestis. Kreipkitės: 

OCEANSIDE LAUNDRY SERVICE 
109 Long Beach Rd., Oceanside, L.I. 

(67-71)

BEAUTUCIAN
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam laikui, 5 dienos, geros va
landos, puikiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

BEA’S BEAUTY SHOP
< 6911 Rockaway Beach Blvd., 

Rockaway, L. I.
Tel. Belle Harbor 5-8763

! , (67-71)

HAIRDRESSER
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 

5 dienos, geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

MAY’S BEAUTY SALON 
258th St. & Union Turnpike, 

Glen Oaks, L. I.
Tel. FI. 7-5860

(67-69)

Mokytojai sako, kad 
majoras juos išdavė

Mokytojų Unija per savo 
viršininkus Lederman ir Rus
sell pareiškė majorui, kad jei
gu jisai budžete nepridės ma
žiausia 39 milijonų mokyklų 
reikalams, tai bus supranta
ma, kad jis 
gė į krizę”
kyklų srityje. Sako, kad jei
gu mokyklų reikalas 
taip apleistu, mokytojai 
ras juomi pasitikėjimą.

vi&ii neatsižvel- 
švietimo ir mo-

liksis
pra-

per-Policijos viršininkas 
kaitaliojo tarnybos vietas 
aukštų policistų/ kapitonų ii 
inspektorių.

CANDY-STATIONERY 
LUNCHEONETTE-FOUNTAIN 

Taipgi parduoda žaislus. Pilnai įren
gtas. Gera veikli kampinė vieta, arti 
mokyklos ir parko. 3 apšildomi kam
bariai iš užpakalio. Daro gera pra
gyvenimų, 
mas. Gera 
sininkams. 
nuostoliu, 
mojo.

Biznis lengvai padidina* 
biznio proga porai ar pu- 
Savininkas parduoda su 

priežastis - mirtis šei- 
šaukite saviniinką:

HYyacinth 7-9345
(62-68)

(JAS STATION
Išleidžiama 6,500 galionų geso. Pil
nai įrengta, gera veikli sekcija. Pui
kiausia proga 
kui. Daroma 
Biznis lengvai 
kas parduoda 
už $3,500.

šaukite ar pamatykite savininką.
J. & G. SERVIC E STATION 
2146 Lexington Ave., N. Y. C.

(Kampas 1291h St.) 
Tel. AT. 9-9989

geram auto mechani- 
geras pragyvenimas, 
padidinamas. Savinin- 
tikrą biznio proga lik

(67-73)

C ANDY A LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera veikli ^bkeija 
arti supermarket ir dirbtuvė Biz
nis lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda tą biznio progą labaiW.ori- 
einamai. Šaukite savininką:

AP. 7-9816
(67-71)

I CHILDREN BOARDED I
LAURA PARKER SLAUGIU

24 valandų puikiausias slaugių ap- 
tanravimas. Gražioje ir patogioje 
vietoje.

BLANCHE MATES 
Savininkė-Vedėja. 

153 Meadow* Lane 
New Rochelle, N. Y. 

Tel. NE. 2-6110 
(63-67)

REAL ESTATE

SUNNYSIDE GARDENS
2 šeimų namas. 2 ir 4 rūmų apart- 
mentai gatavai užėmimui. Ištaisytas 
skiepas ir attic. Sun parlor atviri 
porčiai su užlaidomis. AHi subways, 
mokyklų ir krautuvių. Puikus pirki
nys del 2 lietuvių šeimų.

Turite Pamatyti.
Kama $17,500

Telefonuokite: STillwcll 6-3824
(65-67)

FREEPORT WATERFRONT
70 pėdų nauja vandens užtvara, gi
lus vandens kanalas; Puikūs, nauji 
2 miegrūmiai, 2 maudyVms apskri
tų metų namai, 30 pėd^j gyvenamo
jo rūmo—valgymui rūmo komiką- 
cija. Elektriniai įrengta virtuvSr 

$23,500.
Tel. FR. 8-4213

(66-71)

SCARSDALE
58 Bradley Road

Naujas, moderninis colonial. Dideli 
kambariai, 3 maudynės, stall Show
er, L akro žemės, 2 karam gara
džius.

Prieinamai
Tel. Scarsdale 3-0602

(66-68)

FLATBUSH
Detached, 1 šeimos, gerose sąlygose 
namas, žiemės 50x100, 8 kambariai 
su porčiais. 2 karam garadžius, cen
ter hall. Puikioje kaimynystėje, 
priešais naują moderninę mokyklą. 
Arti BMT.

Kaina $17,500
Telefonas: IN. 9-5944

(65-67)

So. Montague Street
Built vasarnamis. 3 metų 
5 dideli kambariai. 75x100 
šiltu vandeniu šildomas.

VALLEY STREAM, I 
85 

Custom 
senumo. 
Aliejus,
Garadžius. Poilsiui basementas. Pla
tus attic. Daug kitų priedų. Du blo
kai nuo Merrick Rd. $15,800. 

Savininko telefonas: 
VA. 5-8898 (65-1?)

WILLIAMSBURG.— Nuostolingai 
už $5,000 : 3 šeimų mūrinis namas, 
pirmos lubos tuščios. Arti thįfospor- 
tacijos. Šaukite:

/ HOLLIS 4-8113

Summer Home For Rent 
FREEPORT WATER FRONT 

70 pėdų nauja užtvara 
2 miegrūmiai. 2 maudynes 

Naujas Namas 
$2,500 Vasariniam Sezonui 

Tel. FR. 8-4213
(66-72)

For Salo

BELLPORT BEACH ESTATES: 4 
rūmų cottage, pilnai įrengta, 
screened porčiai, visi naudingumai, 
kampas, 80x180 žemes plotas, išfor* 
nišiuotas, žuvavimas, maudymasis, 
$6,500. Šaukite:

PResdent 8-6633
(66-71)

GLENWOOD APYLINKĖJE. 3 šei
mų medinis namas. 3-4 kambį^fc: 
apartmentąi. šiltas vanduo; aliejhš. 
Gaunami 4 kambariai. NaiW ištai
syta. Nori $9000. f

PALISADE AGENCY'
128 Elm St., Yonkers, N. ¥. 

Tel. Yonkers 8-9715
(67-69)
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