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KRISLAI
Reikalauja informacijų.
Smarkus šūvis prieš 

dideli grieką.
Ap sidirbo.
Moralinė “nuodėmė.”
Visiems patinka.
Ke^Uri milijonai.

Rašo A. BIMBA

Labai prašome 
riraugus: parar kite, 
kito. ka< veikiama ir darom;1

vajaus 
n i joje.

eilutė kita
zuot i.

Geriau vėliau, negu 
Tokiu posakiu reikia 
kinti vieną kataliki

Pietuose.

Antonio apylinkėje.
Per daug. daug metu nuo i 

atsi- j 
valstijoje, šitos i 

pa ra piji n ė 
išmatavo žiu

pat kataliku 
radimo lojo 1 
arkivyskupijos 
mokyklose vie 
ir nežmoniška 
minacija. k

Buvo ’.skelbiama, kad ii 
dieiiū.s užgyrč rasinę segrega
ciją. Juodiems vaikams ne
buvo leista nū kojos 
ten, kur mokosi baltieji 
kai.

Minėta arkiriiocezija apima 
32 pavietus. Joje randasi 80 
parapijiniu mokyklų. Jose j 
mokosi 25,000 
vaiku. €

Dabar skaitome :
“Arkivyskupas Robert E. j 

išleido įsakymą: Nuo ; 
jokiam katalikų vaikui .

FRAKCIJA BIJO. KAD 
AMERIKA NEĮSIGALĖTŲ
INDOKINIJOJE
.Kreivai žiūri i Dulleso 
peršamą 10 saliu talką

liau-

Kariniai Amerikos didlaiviai 
grasina Vietnamo liaudininkam

Paryžius. — Jeigu būtų 
padaryta dešimties valsty
bių karinė sąjunga prieš 
komunizmą pietiniai - va
karinėje Azijoje, kaip kad 
uerša Amerikos valstybės
sekretorius Dulles, tuo
met amerikonai pradėtų 
vyrauti ir Franci jos kolo
nijoje Indokinijoje. Na, o 
francūzų valdžia bijo Ame
rikos įsigalėjimo tenai. 
Taigi Franci jos valdovai 
tik nenoromis, pasiduoda
mi amerikiniam spaudimui.

Du-

KINIJA VILTINGAI 
LAUKIA ŽENEVOS 
KONFERENCIJOS

Peking. — Kinijos 
dies radijas sakė:

“Visai būtų galimas daik
tas padaryti paliaubas ir 
atsteigti taiką Indokinijo
je. O Ženevos konferenci
ja suteikia pirmąjį žings
nį, einant linkui derybinės 
taikos Indokinijoje.”

Bevan reikalauja, kad 
Anglija nesikišty 
karan Indokinijoj

Hanoi, Indokin, — Du 
didžiuliai kariniai Ameri
kos laivai - lėktuvų nešioto
jai, Essex ii* Boxer, ma
nevruodami atplaukė į In- 
dokinijos Tonkin įlanką. 
Ant laivų sutupdyta šim
tai karinių lėktuvų, gata
vai paruoštų mūšiams, kaip 
teigia Reuters, anglų ži
nių agentūra.

Francūzai sako, tiedu lai
vai su. savo lėktuvais (dar) 
“nedalyvavo audringuose 
mūšiuose” tarp francūzų 
ir Vietnamo liaudininkų, 
Indoknijoje.

VEIK

karinių štabų vadas admi
rolas Radfordas, kalbėda-

manų 
dėste,

nitiko “svarstyti” tą 
lieso siūloma talka, *. u 7

London. — Kairesniųjų 
Anglijos darbiečių vadas 
Aneurin Bevan seime pa-

VIETNAMIEČIAI 
I). B. FU 
Indokinija. — 
koresponden- 
kad Vi etna-

PERKERTA
Hanoi, 

Amerikiniai 
tai praneša,
mo liaudininkai - komunis
tai įvarė tokius gilius 
kylius iš rytų ir vakarų į- 
Dien Bien Fu miestą, kad

BAIMĖ

piršdama kari

sti-

A me
nę sa

vo, Anglijos, Franci jos ir 
septynių kitų šalių sąjungą 
prieš komunizmą Azijoje, 
tuomi iš anksto mojasi 
sprogdinti” ateinančia

i- t neves konferenciją.
Ta konferencija šaukia

ma taikai daryti Korėjoje 
, ir karui baigti tarp fran- 
i eūzu ir Vietnamo liaudi- 
j ninku, Indokinijoje.

dabar
negali būti uždraustas įstoji- j 
mas į I ” 
mą šios arkidiocezijos, 
remiant odos spalva, rasine 
kilme bei socialiniu skurdu.”

Arkivyskupas Lucey 
kari nuo dabar bus 
griekas praktikuoti rasinę dis
kriminaciją.

Tai smarkus Šūvis tam biau 
riam griekui.

bile mokyklą, palaiko* |

ČIANGAS PRAŠOSI 
TALKON PRIEŠ KO
MUNIZMĄ AZIJOJE

Formoza. — Čiang Kai- 
Šeko kinai tautininkai For- 

pas>- ) mozos saloje įsižeidė, kad 
juos užmiršta Amerika, 

;u* i siūlydama dešimties vals- 
riiriu'hy' ■ tybiu talką prieš komuniz- 

‘ 'imą pietiniai - rytinėje Azi- 
' joje. Čiango užsienio rei
kalu ministras Yeh būtinai 
reikalauja pakviesti ir 
Formoza ton talkon, v

sinA|'kas nors labai vėlai 
prato ir liovėsi priešyti 
žmonisk urną.

Gerai, kad nors labai 
pripažino, kad juodas 
gus yra žmogus.

su si-
prieš

vėlai 
ž mo

Anglai nužudė dar 
40 Mau Mau negru

turi griežtai“Anglija 
atsisakyti kištis į francūzų 
karą su komunistais Indo
kinijoje. ' Ir jeigu indoki- 
niečiai pasirinktų komuniz
mą, tai turi būti jiems leis
ta ir taip padaryti, 
lija todėl privalo
Amerikos peršamą 10 val
stybių sutartį kovai prieš 
komunizmą pietiniai - ryti- sekretorius 
nėję Azijoje.” --------------

Bevanas 1 
Jauja pašalinti 
Amerikos lėktuvų 
las iš Anglijos.

beveik perkerta šią Pran
cūzu tvirtove.

Kiti pranešimai s 
liaudininkams telieka 
tiktai trečdalis mylios 
siekti tvirtovės vidurį.

jau 
pa-

atmeti i AMERIKA SLEPIA
ŽINIAS

Washington. — Gynybos
Wilsonas

GEN. RIDGEWAY NEIGIA
URMINĮ DULLESO
KERŠTĄ PRIEŠUI

komiteto posėdyje, 
kad francūzams

didelis pavojus In
dokinijoje.

Senatoriai, kurie norėjo! 
tatai išgirsti, Įmvo iš ank-. 
sto prisaikdinti, kad viską!

Dulleso politika galėtu 
dėl menkniekio užkurti 
trečią pasaulini karą

New
Korko Daily News.

Kongresinio ■ komiteto 
pirmininkas, republikonas 
Alexander Wiley net pa
juokė per daug dideles ka
rinių viršininkų slaptybes. 
Kai korespondentai papra
šė žinių, tai Wiley atsakė, 
“tas žinias padengia gyny-

Washington. — Generolas 
Matthew B. Ridgway, ar
mijos štabo galva, kritika
vo valstybės sekretoriaus 
Dulleso grasinimą ‘tuojau 
urmu, atkeršyti priešui, jei
gu jis padarytų bent kokį

H-bombu šiukšlės 
gadina tūkstančius 
automobiliu

užpuolimo žygį prieš Jung
tines Valstijas arba jų 
talkininką.”

Kuomet kongresinė ko
misija svarstė valdžios . 
reikalaujamas armijai lė
šas vasario 8-9 dd. šie
met, demokratas kongres
manas George H. Mahon 
todėl užklausė gen. Ridg
way:

“Ar toks grūmojimas 
per daug negąsdintų mūsų 
talkininkus užsienyje? Ar 
tatai nekenktų mums pa
tiems?”

Atsiliepdamas Ridgway

RADFORDO IŠGĄSTIS
Admirolas Radford, vi

sų ginkluotų jėgų vadas, 
valanda vėliau kalbėdamas 
Am. Redaktorių Draugi
jos susirinkime, dejavo,

Jeigu francūzai prara

New York. — Vėjų at
neštos dulkės nuo išsprog
dintų hydrogeninių bombų 
pragraužė priešakinius 
langelius tūkstančių 
mobilių dvylikoje miestų 

i Washingtono valstijoje, 
šiaurvakariniame Amėri-

auto- valdžia sulaikė per 10

stų Dien Bien Fu, tai būtų kos pajūryje, kaip prdne- 
smūgis, kuris politiniai ir še W0R radijas penktatpe- 
dvasiniai kliudytų milijo
nus azijiečių, kurie dar 
tebesvyruoja, laukdami 
prisidėti prie tos pusės, ku- langelius, taip kad jie pa 

ir’ri laimės šia kova.” C' v

i • < • i • a \ Maskvos oras svaresnis, nesu 
alinti karines . , M . 'v.e J , J • J • j • V •

ą stovyk- \visų kitų pasaulio didmiesčių

Kongresmanas reikalauja, 
kad patys amerikiečiai 
darytų ginklus talkininkam

Britanija pasiuntė armiją ir 
nuvertė G u i anos žmonių 
sėtai išrinktą valdžią, 
bar turime pranešima, 
buvęs tos valdžios premjeras 
Dr. Jagan nubaustas šešių 
mėnesių kalėjimu.

Nubaustas už tai. kad pro
testavo prieš tą nelegalų ir 
smurtingą britų žygi.

tei'
Pa

Nairobi, Kenya. — Ang
lai praneša, kad Mau Mau 
negrai, vadinami “terori
stai,” užmušė vieną ang
lų policijos oficierių. Ang
lu kariuomenė bei policija 
už tai nužudė 40 negrų.

Washington. — Eisenho- 
werio valdžia reikalauja 
paskirti vakarinės Euro
pos kraštams 800 milijonų 
dolerių, kad už tuos pani- 
gus jie patys gamintų sau 
ginklus bei amuniciją.

Republikonas kongres
ui anas James G. Fulton iš 
Pennsylvanijos reikalavo 
pačioje Amerikoje daryti 
ginklus vakariniams eu
ropiečiams. Nes daugėja 
bedarbių skaičius šioje <ša-

Pitts- 
bedar-

lyje, ir vien tiktai 
burgh e yra 41,000 
biu. €

Laivynas pavarė senąjį 
pareigūną kaip “komunistą”

Anglija ruošiasi 
bakteriniam karui

Vienas iš daugelio, ii gal 
svarbiausias, kaltinimas prieš 
Dr. Oppenheimer, FBI patiek
tų. yra tas, kari jis buvo pa
sidaręs “moralinį pagrindu” 
nesutikimui su gaminimu II- 
bombos.

O tai reiškia, kad nuodė
mių nusidėjimas ir prasižen
gimas bjaurėtis masinio žmo
nių žuAyijho pabūklais.

Makartistai gali tatai 
skaityti išdavyste! Taria 
nebeužtektu nė kalėjimo.

Bet taip pat morališką
(Tąsa. 5-tam pusi,)

jau

Ta

Washington. — Karinio 
laivyno valdyba pašalino 
Abrahamą Chasanowa, ku
ris jau 23 metus ištarnavo 
kaip laivynoo žemlapių 
(mapų) specialistas. Da
bar jis pavarytas kaip “nu
žiūrimas komunizmo rėmė
jas,” nors pernai rudenį 
kariniai tyrinėtojai pripa
žino jį ištikimu.

Chasanowo draugai spė
ja, kad jis daromas anti
semitizmo auka, pagal 
priešžydiškus liežuvius;

London. — Anglijos už
sienio ministro pavaduoto
jas Nutting sakė šalies 
seimui:

— Anglija turi pasiruo
šti “šlykščia j am” bakte
riniam karui (kur būtų 
vartojama apkrečiamųjų 
ligų perai),.. Mes neseniai 
darėme pratimus Baha
mas salose, kaip naudoti 
bakterijas kare, bet tie 
pratimai buvo tiktai apsi
gynimui prieš bakterinį 
užpuolimą.

“Aš manau tatai sukeltų 
išgąstingas baimes dauge
lyje svetimų tautų, ypač 
gąsdintų vakarinį pasaulį, 
kaip mūsų sąjungininką.” 

šį Ridgway’o atsakymą
sa

vaičių, tiktai dabai- leisda
ma jį paskelbti.
ATOMINIS - HYDROGE- 
N1NIS KERŠTAS Už 
“KRŪMŲ PADEGIMĄ.” 

Valstybės sekretorius 
j Dulles savo kalboje per ra- 

*; diją sausio 12 d. grasino 
_I“tuojau ir masiniai atker

šyti užpuolikui, visais tin
kamais ginklais smogiant 

i bet
D

Visi tuomet suprato, kad 
: Dulles grūmoja ir atom- 
! bombomis bei hydrogeninė- 
mis bombomis.

Daugelis žmonių net pa-- 
į čiame Washingtone bijojo, 
! kad net “menkas užpuoli- 
; mo veiksmas iš komunistų 

Japonija. — Ame- pusės galę tų užkurt trečią 
komandos įsaky-; pasaulinį kara,” jeigu bū- 
didieji keturmo- tu vykdoma Dulleso poli- 

karinio transporto.. tika, kaip rašo Associated 
iš Korėjos ir Ja- i Press, amerikinė žinių 

agentūra.
O New Yorko Times ko

respondentas Alie Abel 
(penktadienio laidoj) sako: 

“Tas Dulleso pareiški
mas buvo plačiai supran
tamas taip, kad jeigu kas 
padarytų nors tokį užpuoli
mo veiksmą, kaip ‘krūmų 
padegimas,” tai automatiš
kai būtų atkeršyta atomi
niais ar hydrogeniniai's gin
klais, smogiant pačius ko
munistų galios centrus.”

Paskui Dulles bandė pa
švelninti pirmąjį savo grū
mojimą, bet vis tiek pasilie
ka baimė tokios jo keršto 
politikos Amerikoje ir ki
tuose kraštuose.

nį. Atominės tų bombų 
šiukšlės, be to, apgraužė: 
daugelio kitų automobilių1 ’ . - . . . ■* • •
sidarė “ūkanoti” bei neper 
matomi.

Dėl to nuolat zvimbia ne j0 pakraščius, U 
prezidentui ^Eisenhoweriui komunistų galios centrus.
protestuojančios telegra- j 
mos.

kubrikuose ir dirbtuvėse 
rie pertaisomi bei panauji-

London. — Maskvos ra
dijas sakė:

— Oras mūsų sostinėje narni, 
kasmet darosi vis tyresnis, 
o jau ir dabar oras Mas- nuošė automobiliuose 
kvoje yra grynesnis, negu 
bet kuriame kapitalistinio 
pasaulio didmiestyje. x

Priešingai, tokiuose ka
pitalistinių šalių didmies
čiuose, kaip New Yorkas, 
Londonas ir Paryžius, vis 
aršiau užteršia orą suo
dys, pelenai ir kitos fab
rikinės atmatos.

Visose Maskvos elektros 
gamyklose ir dideliuose fa
brikuose įtaisyta tam tikri 
prietaisai, kurie sulaiko 
suodžius bei pelenus. Tie 
prietaisai suima 80 iki 90 
procentų suodžių ir pelenų, 
kurie pirmiau teršdavo 
orą. v

Kasmet įvedama vis 
daugiau įrengimų orui ap
valyti.

Bus neleidžiama Mas
kvos gatvėmis važinėti 
dyzeliniams busams, kurie 
labiau gadina orą, negu pa
prastieji gazolininiai busai.

I

Daugelis fabrikų pra
deda naudoji gesą kaip ku
rą ir tuo budu mažina suo
džių bei dūmu skleidimą 
oran.

Nuo dabar jau kiekvie
nas naujai statomas fabri
kas Maskvoje bus aprūpin
tas valančiais orą prietai
sais. Oro valytuvai taip 
pat bus įrengti tuose fa-

Visuose ateityje daryti- 
bus 

įvesta prietaisai, kurie 
pakeis žalingąsias anglies 
viendeginio (carbon mo
noxide) dujas į anglinio 
dvideginio (carbon dio
xide) dujas, kurios i. pasida
ro beveik visai nekenks
mingos, kuomet susimaišo 
su oru.

Japonai platina biznį 
su Kinijos Respublika

Didieji Amerikos karinio 
transporto orlaiviai 
urmu dirba francūzams

Tokio. — Japonijos val
džia išgavo Amerikos 
dimą paplatinti prekybą 
su Kinijos Liaudies Res
publika. Taigi japonai jau ! 
galės pardavinėti Kinijai 
ir 19 tokių dalykų, kuriuos 
Amerika buvo uždraudusi, 
vadindama juos “strategi
nėmis medžiagomis.” O 
tarp jų buvo elektrinės 
lempos, pjūkliukai metalui 
pjaustyti, šilkiniai bei bo- 
velniniai audeklai ir kt.

Pernai Japonija pardavė 
Kinijai daiktu už $6,420,- 
000. *

Tokio, 
rikinės 
mu, visi 
toriniai 
lėktuvai
ponijos buvo pasiųsti ga
bent ginklus ir maistą 
francūzams, kuriuos Viet
namo liaudininkai štur
muoja tvirtoviškame Dien 
Bien Fu mieste, 
kariniame 
kampe.

Dabartinės 
, . stotys yra

nuo Indokinijos Filipinuo-

šiaur-va- 
Indokinijos

tu lėktuvų 
netolimuose

Moterys atsargesnės 
auto, vairuotojos

atsargesnės) 
vairuotojos 

aip liudija 
va-

PARAZITAI UŽPLŪDO 
PERU KAVĄ

Cuzco, Peru. — Parazi
tai taip apgulė kavos au
galus, kad sunaikino du 
milijonus svarų lauktosios 
kavos*

Hartford. Conn. — Mo
terys yra “geresnės” (ki
taip sakant, 
automobilių 
už vyrus,
Connecticut valstijos 
žiuotės departments.

Per tris pirmuosius 
metų mėnesius vyrai au
tomobilistai 8,311 sykių 
sulaužė važiavimo taisyk
les toje valstijoje, o mo
terys tiktai 510 sykių.

siu

ORAS. — Giedra ir ve
šiau.

VERTA BUVO GIMTI 
BUŠE

Tarragona, Ispanija. — 
T. Aznar’ienė, bevažiuo
jant busu, pagimdė 
Todėl valdžia išrašė 
leidimą nemokamai 
nėti busais per visą 
žiu.

sūnų, 
jam 

važi
am-

, Parris Island, S. C. — 
Marinas Wm. Snyder prisi
pažino nudūręs A. Gresh- 
ienę New Yorke.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY. PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

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

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

Kas Ką Rašo ir Sako -> PASTABOS <■

United States, per year .......... $8.00
United States, per 6 months.... 14.50 
Queens Co. ----------  $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879.

ANGLIJOS DARBIEČIAI KRIZĖJE
Pranešimai iš Londono kalba apie nesantaiką Di

džiosios Britanijos darbiečių eilėse. Tai svarbu ne tik 
Britanijai, bet visam pasauliui. Neseniai darbiečiai bu
vo valdžioje, nauji rinkimai gali vėl juos sugrąžinti prie 
valstybės vairo.

Kairysis Darbo Partijos sparnas iki šiol aukščiau 
visko statė partijos vienybę. Kairiojo sparno lyderis 
Aneurin Bevan nusileido vadovybės daugumai ir įėjo į 
taip vadinamą “parlamentinės opozicijos kabinetą.” Jis 
sėdėjo kartu su Attlee ir Morrisonu, ir buvo skaitomas 
vienu iš opozicijos lyderių parlamente.

Dabar Bevan iš to “kabineto” rezignavo. Nuo da
bar jis skaitysis eiliniu darbiečių. Darbiečių grupės va
dovybę parlamente sudarys išimtinai tiktai dešinieji — 
Attlee, Morrison ir jų šalininkai.

Kaip ir kokias formas paims šitas vadovybėje pasi
dalinimas, dar nežinia. Aišku tik tas, kad bent šiuo 
tarpu griežto skilimo Darbo Partijoje dar nebus. Be- 
vano žygis skaitomas tik kairiojo sparno pasimojimu 
laimėti partijos vadovybę busimuosiuose kongresuose.

Kas iššaukė šį naują ir aštrų pasidalinimą? Bevan 
išdėsto savo rezignacijoje. Nereikia nė kalbėti, jog šitas 
Bevano pareiškimas sudarys kairiųjų programą parti
nėse diskusijose.

Bevan patiekia tris klausimus, kuriais jis nebegalė
jęs ilgiau bendradarbiauti su Attlee ir Morrisonu. Visi 
jie siejasi su Britanijos užsienio politika.

Pirmas — darbiečių vadovybės pritarimas Vakari
nės Vokietijos apginklavimui.

Antras—Britanijos valdžios parėmimas Jungtinių 
Valstybių dėl sudarymo “Pietrytinės Azijos apsigynimo 
bloko.”

Trečias—Darbo Partijos vadovybės pritarimas taip 
vadinamai “Europinei Apsigynimo Bendruomenei.”

Visais šiais trimis klausimais Bevanas ir jo pase
kėjai pasiryžę kovoti prieš Dąfrbo Partijos delsimąją 
vadovybę.

Visais šiais klausimais Darbo Partijos ir Britanijos 
valdžios politiką Bevanas skaito nusidėjimu prieš Brita
nijos ir viso pasaulio žmonių geriausius interesus. Vi
sais tais klausimais valdžios politika padedanti paruosti 
naują pasaulinį karą. Darbiečiai, jis sako,, negali remti 
tos politikos, jeigu jie nori pasilikti 'ištikimais darbi
ninkų klasei.

JUO TOLIAU, TUO GILIAU
Vis giliau ir giliau mūsų kraštas yra įtraukiamas į 

Indokinijos karą. Kongresas svarsto reikalavimą pa
skirti tam karui visą bilijoną ir tris šimtus milijonų 
dolerių. Iš Tokyo praneša, kad ten gautas prezidento 
Eisenhowerio įsakymas visam ”C-119 Flying Boxcars” 
skvadronui lėkti į Indokiniją ir padėti francūzams vesti 
kara. v

MAKARTIZMAS REPUBLIKONŲ 
PARTIJOJE

Būtų klaida sakyti, arba manyti, kad visa Republi- 
konų partija yra makartizmo suėsta. Ir joje yra pasi
dalijimas. Ir joje prasideda trynimasis. McCarthy su
sikirtimas su Karo Departmento vadovybe tai įrodo.

Bet taip pat faktas, kad Republikonų partijoje Mc- 
Carthy’o įtaka labai gili ir plati. Sunku pasakyti, kas 
daugiau turi įtakos: McCarthy ar Eisenhower.

Tos pavietrės įtaka Republikonų partijoje šiomis 
dienomis buvo pavaizduota Illinojaus valstijoje. Ten į 
Jungtinių Valstijų senatorius tapo nominuotas biznie
rius Joseph Meek. O Meek kandidatavo makartizmo ti- 
kietu. Jis gyrė McCarthy ir gynė jo visą politiką. Kiti 
kandidatai palaikė “Eisenhowerio sparną.” Jie pralai
mėjo.

Prisipažino užmušęs savo 
pačią, profesoriaus dukterį
‘ Niagara Falls, N. Y. — 
Suimtas dailidė Charles 
Spencer, pabėgęs iš New 
Haven, Conn., kaltinamas, 
kad plaktuku užmušė savo 
pačią, Yale Universiteto 
profesoriaus dukterį. Jis 
jau prisipažino kaltu.

Spencer iš Niagara Falls 
buvo pasiuntęs laišką savo

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

draugui New Havene. Po
licija iš pirmiau žinojo apie 
jųdviejų ^draugavimą; todėl 
atidarė laišką ir pagal jį 
susekė žmogžudį.

69 METŲ STUDENTE
Boston. — Ida Jacobson, 

59 metų amžiaus, užbaigė 
vidurinės mokyklos (high 
school) kursą ir, gavus dip
lomą, žada siekti aukštes
nio mokslo.

SPAUDOS PAGALBA 
ŠALINIMUI TRŪKUMŲ

Tarybinės Lietuvos spau
da plačiai įtraukta į kovą 
su trūkumais. Pavyzdį duo
da Vilniuje leidžiama Tie
sa. Štai pastabos tik iš vie
no kovo 8 dienos numerio.

Skaitytojai nusiskundė, 
kad Pasvalio rajone Saločių 
apylinkėje vilkinamas ati
darymas gimdymo namų. 
Tiesos redakcija tuojau 
kreipėsi į sveikatos minis
teriją ir pareikalavo pasi
aiškinimo., “Gautas atsaky
mas”, rašo Tiesa, “kad Sa
ločių apylinkėje gimdymo 
namai jau atidaryti”.

Štai vienas skaitytojas 
laišku pasiskundė, kad 
“Vabalninku rajono ‘Jau- 

, nosios gvardijos’ kolūkyje . 
nėra laiškanešio, kolūkie
čiai patys turi vaikščioti į 
ryšiu kontora spaudos atsi
imti.”

Tiesa tuojau rašo kolūkio 
pirmininkui ir reikalauja 
pasiaiškinimo. Dabar skai
tome: “Gautas atsakymas, 
kad laiškanešys paskirtas. 
Jis dabar laiku pristato 
spaudą visiems kolūkie
čiams.”

Arba štai skaitytojai pa
siskundžia, kad Veisėjų ra
jono “Ricielių” kolūkio 
knygyne trūksta būtiniau-; 
šio inventoriaus. Tiesos re-1 
dakcija apie tai praneša i 
Veisėjų rajono kultūros i 
skyriui. Gauna atsakymą, 
“kad ‘Ricielių’ bibliotekai 
ir kitoms rajono kultūros-1 
švietimo įstaigoms baldai 
yra gaminami rajono pra
moginiame kombinate” ir 
bus pristatyti prie pirmo- i 
sios progos. ...

Žmonėms nepatinką' ir 
neparanku, kad Širvintų 

; rajono maisto parduotuvė- ; 
i je Giedraičiuose n-epardavi-| 
nėjama duona. Jie pasi
skundžia Tiesai. Skaitome:;

“Redakcija šiuo reikalu 
kreipėsi į Širvintų rajono 
prekybos skyrių. Gautame 
atsakyme rašoma, kad 
Giedraičiuose pradėjo veik
ti kepykla, kuri pilnutiniai 
aprūpina minėtą parduotu
vę ir mieste esantį bufetą 
duona.”

Štai dar vienas atsitiki
mas:

“Švenčionėlių rajono Rie- 
škutėnų kaimo gyventojai 
pageidavo, kad į jų kolūkį 
dažniau lankytųsi kilnoja
masis kinas.

“Laiškas buvo persiųstas 
Švenčionių rajono kultūros 
skyriui. Gautame atsakyme 
rašoma, kad Rieškutenų 
punktas įtrauktas į kilnoja
mojo kino maršrutą. Da- 
bas kino , filmai demon
struojami reguliariai 2 kar
tus per mėnesį visos-e kolū
kio brigadose.”

AR DALE1SIME PRIE 
TOKIOS BEPROTYBES?

Kanadiečių Liaudies Bal
sas susirūpinusiai rašo apie 
vandenilio bombos pavojų. 
Laikraštis sako:

“Jeigu gi žmonija ant tiek 
moraliai susmuktų, kad iš
drįstų naudoti vandenilio 
bombas, tai kas galų gale 
beliktų iš žmonių triūso per 
šimtus metų? Mi-estai būtų 
sulyginti su žemėmis, šim
tai milijonų žmonių žūtų. 
Žlugtų kultūra, civilizacija. 
Žmogaus gyvenimas būtų 
nublokštas šimtus metų at
gal.

“Ar žmonija gali dasileis
ti prie tokios beprotybės, 
prie tokios katastrofos? Ji 
negali ir turi pajėgų sulai

kyti tą beprotybę. Viskas, 
ko reikia, tai pabusti, su
prasti, kad dabar kiekvieno 
gyvenimui kyla baisus pa
vojus, kad ta nelaimė gali 
įvykti, jei visi žmonės, ku-

IŠBARA SAVO 
KAMAROTUS

Neseniai vienas kitas sme- 
tonininkas buvo prasižiojęs 
prieš tūlų “lietuvių atsto
vų” slaptas derybas su len
kais. Dabar jie atsiima nuo 
savo čyfo V. Rastenio. 
Rastenis pilnai užgina to
kias derybas bei pasitari
mus. Dėl jų, girdi, “nėra 
pamato jaudintis: juose 
niekas negali būti nei par
duota nei nupirkta. Jei ko 
galima tikėtis, tai tik išsi
aiškinimo, gal ir teigiama 
prasme” (Dirva, bal. 1 d.).

Smetoniniai protestantai 
dabar turės užsičiaupti.

VISAIP “BLOGAI”
Menševikiškų makartistų 

sios tuomi, kad neseniai T. 
Sąjungon išvyko penkiolika 
Amerikos žurnalistu irlaik- ■ta c
raščių leidėjų. Jie tik būsią 
panaudoti, “svetimai propa-
gandai.”

Naujienų redaktorius ne
duoda jokio kredito ameri
kiečiams. Jis juos laiko di
deliais žiopliais. Girdi, 
“amerikiečiai” važiuoja ten 
nors tik iš smalsumo. 0. 
tik paskutiniai žiopliai len
da kur nors tik iš smalsu
mo. Mums gi atrodo kitaip: 
Amerikos žmonės nori su
sipažinti su socialistiniu 
gyvenimu. Net ir plačiau
sia propaganda prieš so
cializmą nėra sukaneveikus 
Amerikos žmonių blaivo 
proto.

Tas faktas, matyt, labai 
erzina jau ir taip nebetvir
tus Pijaus Grigaičio ner
vus. ■ •

IR KLERIKALINIO 
JAUNIMO BŪTA 
“APSIKRĖTUSIO”

Marijonų Draugas daug 
pripasakoja apie Stasio
Šalkausko nuopelnus. Jie
buvę tikrai milžiniški. Tai 
Šalkauskas išdirbęs' ir su- j 
kūręs “ateitininkijai ideolo-, 
giją,” kuri remiasi “Dievo j 
gyvastingumu.” Ką tas reiš-i 
kia, veikiausia nesupranta ‘ 
nė ponas Šimutis.

Mums gi įdomu štai kas. | 
Kaip žinia, ateitininkai bu-i 
v o grynai klerikalinis sąju- i 
dis. Lietuvos kunigai ir jų 
pasaulietiškieji pagelbinin- 
kai, matyt, buvo labai su
sirūpinę: jie pamatė, kad 
klerikalinio jaunimo galvo
je pradeda dvelkti laisvoji 
mintis.

Tai pripažįsta ir Draugas. 
Sako: nors ta klerikalinė
“šviesuomenė... buvo kilu
sį iš katalikiškų šeimų, bet 
buvo galingu visuomeninių 
sąjūdžių sukrėsta, buvo 
kaip tik pradėjusi abejoti 
Dievo gyvastingumu.” Rei
kėjo tokių ištikimų klerika
lizmo šulų, kaip Šalkauskas 
ir Pranas Dovydaitis, tuos, 
ateitininkus išgelbėti nuo 
atsisveikinimo su bažnyčia 
ir tikėjimu ir, žinoma, su 
kunigijos globa.

Ko gero, dar galime Sta
sį Šalkauską pasidaryti lie
tuviškuoju šventuoju. Ir 
nereikia juoktis. Visiška’ 
rimtai marijonų Draugas 
paskelbia:

“Daugelis asmenų, jį ar
timai pažinojusių, ir tokių 
žmonių, kurie jaučia savo 
žodžių atsakomybę, yra drį
sę kalbėti apie galimybę iš
kelti Šalkausko šventumo 
klausimą Bažnyčios foru-
me” (Draugas, bal. 12 d.).

Prieš pirmą pasaulinį 
karą Tilžėje, išėjo mėnesi
nis vokiečių kalboje lietu
viškų reikalų žurnalas, ku
ris vadinosi “Allgemeine 
Litauische Rundschau” 
(“Bendra Lietuviška Ap
žvalga”). To leidinio re
daktorius buvo J. Wanna- 
gat (Vanagaitis).

Ii911-tų metų gegužės 
mėnesio numeryje tas vo
kiškai - lietuviškas žurna
las savo kronikoje pastebi:

“Mit dem 1. April d. j. 
nahin eine neue litauische 
Wochenschrift in den Ve- 
reinigten Staaten Nord- 
amerikas, die sich “LAIS
VE” (“Freiheit”) • nennt. 
ihren Anfang.”

(Pradedant balandžio 
pirma diena, šių metų. 
Šiaurės Amerikos Jungti
nėse Valstybėse pradėjo 
išeiti naujas lietuviškas 
savaitraštis, kuris vadina
si “Laisvė”.)

Po to pridėta įdomi pa
staba :

“Die tendenz ist poli- 
tisch - wissenschaftlich,”— 
tendencija yra politiniai - 
moksliška.

Ar apibūdinimas “politi
niai - moksliška” visai tik
slus, tai klausimas, bet 
įdomu, kad taip Laisvės 
pasirodymas Bostone buvo 
pažymėtas tolimoje Tilžė
je, leidinyje, kuris buvo 
spausdinamas Wasserstra- 
sse’je (Vandens gatvėje). 
— tikriausiai prie Nemuno, 
nors prie jo prūsiško kran
to...

{domu būtų, jei tas būtų 
galimi, surinkti visus at- 

Į siliepitnus apie “Laisvę” 
jos gimtuvių proga, ypa
tingai jdabar; kuomet šven
čiame [dienraščio jubilieji
nius rietus. Jei mūsų gi
mimai buvo pažymėtas 
Prūs/ose, tai jis be abejo 

Tbuvo- pažymėtas Didžiojoje
į

Šviesa lietuvių kaimuose
Rašo M. BIELIAUSKAS

VILNIUS. — Daug metų 
lietuvių valstiečiai svajojo 
apie elektros šviesą. Tačiau 
tai buvo neįvykdoma svajo
nė. Tik nedaugelis artojų 
įsigudrindavo ant savo na
mo stogo įtaisyti vėjinį ma
lūną, ir gryčioje užsidegda
vo maža elektros lemputė.

Vienas iš tokių valstiečių 
buvo viensėdis Juozas Miež- 
laiškis, gyvenantis dabar 6 
kilometrus nuo Marijampo
lės, “Šešupės” kolūkyje. Iki 
tarybų valdžios Miežlaiškis 
turėjo ant savo namo sto
go vėjinį įrengimą. Na
muose degė maža elektros
lemputė, kuria Juozas labai 
didžiavosi. Jam. pavydėda
vo, pas ji vakarais susi
rinkdavo visi to paties kai
mo gyventojai, kurių na
muose viešpataudavo tam
sa.
. 194.8 metais Marijampo
lėje organizavosi kolūkis. 
Miežlaiškio pasiūlymu, jam 
suteikė čia pratekančios 
upės — “Šešupės” pavadi
nimą. Miežlaiškis taip pa
aiškino savo pasiūlymą:

-ršešupė — mūsų gimtoji 
upė. Joje daug jėgos. Šią 
jėgą mes turime užvaldyti. 
Mes pažabosime upę, pasta
tysime elektros stotį ir pri
versime ją tarnauti žmogui, 
mums, valstiečiams...

Šiame susirinkime vals
tiečiai išrinko Miežlaiškį 
kolūkio pirmininku.

1951 metais Juozo Miež-
laiškio ilgai puoselėta min- 

Lietuvoje (berods, ‘Vil
niaus Žinios” tada rase 
apie “Laisvę”), Rygoje, 
Škotijoje ir, žinoma, pačio
je Amerikoje, kitaip sa
kant, visur, kur buvo spau
sdinamas lietuviškas žo
dis.

Virš minimas vokiečių 
kalbos lietuviškas žurna
liukas “Allgemeine Li
tauische Rundschau” gan 
išsamiai ir detališkai re- 
kordavo lietuvių gyvenimą 
įvairiuose kraštuose. Ja
me buvo minimi lietuvių 
kultūriniai įvykiai Ame
rikoje, Škotijoje, Peter
burge, lygiai kaip ir pačio
je Prūsų Lietuvoje ir 
“Gross Bitauen” (Didžio
sios Lietuvos) teritorijo
je. V }

1910-tų metų salplio nu
meris, pavyzdžiui; rekor
du o j a, 'kad Paryžiuje gy
vena apie 20 lietuvių, kad 
jie turi savo sąjungą, kuri 
įsikūrė dargi 1886-tais me
tais, ir, kad ten išleistas 
sąjungos dokumentinis lei
dinys po užvardinimu “žel
muo.”

Taipgi įdomu pastebėti, 
ant kiek dar buvo lietuviš
kumo Prūsuose prieš pat 
pirmąjį pasaulinį kąrą. 
Štai viršminėtame nume
ryje telpa ilgas straipsnis 
apie Krivulę. Ir tame 
straipsnyje lyg niekur nie
ko sakoma:
“Die Krivulę ist um Gum- 

binen, Ragnit and Pilkallen 
bekannt, vieleicht auch in 
ganz Litauen?” •
(Krivūlė žinoma Gumbi
nėje, Ragainėje ir Pilkalny
je, o gal ir visoje Lietuvo- 
je'?)

Kaip matome, autorius 
nei abejonės neturėjo, kad 
šios Rytprūsijos vietovės 
yra Lietuvos dalimis.

A. š.

tis tapo įgyvendinta: Šeš
upės upę perjuosė aukšta 
gelžbetoninė užtvanka, o ša
lia jos išaugo hidroelektri
nės pastatas. Nuo jo į vi
sas šalis išsitiesė daugiaki- 
lometriniaj elektros laidai.

Elektra pertvarkė lietu
vių valstiečiu gyvenimą ir 
buitį. Melžėjos Magdės Va- 
silienės namuose, atrodė, 
tik ir trūko ryškios šviesos. 
Viskas čia kalba apie pasi- 
turimumą ir gausumą. Bu
vusi samdinė “Šešupės” 
kolūkyje gauna kasmet po 
3-4 tonas grūdų^ daug pie
no, cukraus, daržovių, pi
nigų. Tiktai elektros pas 
ją nebuvo. Dabar gi, pa
stačius elektros stotį, Mag
dės namuose elektros lem
putės dega kie k v i e n a m e 
kambaryje.

Elektra pakeitė ne tik 
kolūkiečių buitį. Ji žymiai 
palengvino ir jų darbą. 
“Šešupės” kolūkio gyvulių 
fermose dirba dabar 17-ka 
elektros motorų. Jie suka 
šakniavaisių piaustymo ir 
plovimo mašinas, išspaudų 
trupintuvus, univer šalinį 
malūną ir kitas mašinas. 
Melžėja Magdė Vasilienė ir 
kiti artelės gyvulių augin
tojai žymią dalį darbų fer
mose atlieka su elektros 
energijos pagalba. Arti
miausiu laiku bus mecha
nizuojamas karvių melži
mas — kolūkio prekinėje 
pieno fermoje bus įrengti
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elektriniai melžimo apara
tai.

Papasakotas aukščiau pa-
vyzdys ne vienintelis šian
dieninėje Lietuvoje. I^pim^ 
sime Eišiškių rajoną, štai 
“Naujo kiemo” kaimas, ku
riame išsidėstęs “Naujo ke
lio” kolūkis. Kiekviename 
name ryškį elektros šviesa, 
gatvės apšviestos elektra, 
elektros energija naudoja
ma žemės ūkio gamyboje. 
Valkininkų kaimo kolūkie
čiai gauna šiluminės elek
tros stoties elektros energi
ją. Ji visiškai neseniai pa
statyta.

Ir taip daugelyje Eišiškių 
rajono kaimuose ir kolū
kiuose. Tarpkolūkinė elek
tros stotis duoda energiją 
“Vienybės,” “Tarybų Lietu
vos,” “Ateities” kolūkiams. 
Antroje 1953 m. pusėje ati
daryta elektrinė prie Ver- 
sonės upės, kuri aprūpina 
elektros energiją Eišiškių 
rajoninį centrą, “Gegužius 
pirmosios,” “Pavasario 
spindulio,” “Iskros” kolū
kius. Su elektros pagalba 
kolūkiai atlieka miško plo
vimą, pumpuoja vandenį 
gyvulininkystės f e r m o m s 
aprūpinti, ruošia pašarą gy
vuliams, mala grūdus.

Persikelsime į kitą Lietu
vos vietovę, čia trijų res
publikų pasienyje, prie 
Drūkšių ežero, praėjusių 
metų vasarą pradėjo veikti 
stambi “Tautų draugystės” 
elektros stotis. Ji aprūpi
na srove daugelį aplinkinių 
lietuviu kolūkiu.

Pilnai elektrifikuotus kai
mus galima sutikti Kuršė
nų, Joniškėlio, Akmenės, c. 7 7 1

Šalčininkų, Vilniaus, Šiau-
V 7 7

lių ir kituose respublikos 
rajonuose. Tiktai prie Vir
vytės upės, tekančios per 
Kuršėnų, Akmenėj Mažei
kių rajonų teritoriją, per 

' paskutiniuosius metus pa
statytos keturios hidroelek
trinės. Lietuvoje jas vadi
na “Virvytės elektros sto
čių kaskada.” Viena iš ši
tų elektrinių — Sukončių— 
aprūpina elektros energija 
tris stambius Kuršėnų ra
jono kolūkius, apšviečia 532 
namus, suka 19 elektros mo
torų. Stambi elektrinė pa
statyta ir veikia Dotnuvos 
rajono “Aušros” kolūkyje.

Paskutiniaisiais metais 
respublikoje tiktai Lietuvos 
žemės ūkio ministerija pa
statė 29 hidro ir šilumines 
elektros stotis, elektrifika
vo 120 kolūkių. Dabar at
vežti įrengimai dar 50 ši
luminės elektros stotims.

Visoje Lietuvoje vyksta 
dabar naujų elektros stočių 
statyba. Eišiškių rajono 
“Gegužės ryto” ir Černia
chovskio vardo kolūkiuose 
statomos gazogeneratorinės 
stotys. Paruoštas stambios 
tarpkolūkinės el e k t rd nes 
prie Merkio upės statybos 
projektas. Ji duos srovę 
vienuolikai kolūkių. Ją per
davus eksploatacijai, Eišiš
kių rajonas taps ištisinės 
elektrifikacijos rajonu.

’ Žiežmarių rajone baigia
mą dviejų hidroelektrinių 
prie Strėvos upės statyba. 
Elektros energiją gaus de
šimtys kolūkinių kaimų. 
Vienuolika Kėdainių ir Dot
nuvos rajonų kolūkių arti
miausiu laiku baigs elekti’L 
nes statybą prie Nevėžio^ 
upės. Elektra greit įsižiebs 
Kovarsko rajono “Perga
lės,” Kalvarijos — “Nauju* 
gyvenimo,” Mažeikių — Ča- 
pajevo vardo, Vabalninku-— 
“Raudonosios vėliavos” fe
mes ūkio artelėse.

1954 metais numaOta pa
statyti stambią kaimo “An-

(Tąsa 3-mp pusi.)



LlT€ RATU Rfl^ 
^husir Menas

Lietuvos menininkai apdovanoti 
ordinais ir medaliais

'Ne visada katinui užgavėnes'
“.Ve Visada Katinui I'žąavėnės", rusų 

d rarnal m ąo Ost rovskio reikalas, suvai
dintas balandžio 11-tą dieną Kew Yorke) 
Lietuviu Liaudies Teatro. Vaidino J. 
Rud reviėias, E. lt razauskienė, Era Miza- 
r'nt nė. E. Tautkus, J. Lazauskas ir Koste 
Rusinskienė. Režisavo Rojus Mizara-

Rusų veikalai nereti svečiai Amerikos 
lietuvių scenoje. Jie būdavo dar daž- 
ncM?i praeityje, šiuo kartu New Yorko 
Lietuvių Liaudies Teatras pasirinko 
klasikine Ost rovskio komediją su intry- 
guojančiu ir jumoristiniu užvadinimu 
(kokius turi visi šio dramaturgo veika
lai): “Ne Visada Katinui Užgavė
nes”.

Ostrovskis kūrė euristinėje Rusijoje, 
19-tame šimtmetyje (jis gyveno tarp 
1823 ir 1886). Jis buvo dvarininkas- 
aristokratas. Tuojau klausimas gali kil
ti: ko bendro jo temos gali turėti su A- 
merikos lietuviais? Kaip jos gali domin
ti šiandienos stebėtoją?

Ret Ostrovskis buvo rašytojas-clrama- 
turgas, kuris, kaip tai išsireiškiamą, 
“peraugo savo erą ir vietą“. Kitaip sakant, jis 
savo kūryboje turi palietęs universales 
problemas, kurios nepasensta bėgant lai
kui arba einant iš šalies į šalį. Štai ko
riai “Ne Visada Katinui Užgavėnės” ne
žiūrint savo laikinio ir geografinio ati
tolinimo, dar galėjo gyvai prabilti į 
1954-tų metų lietuvišką publiką .Ameri
kos emigracijoje.

Minimo veikalo siužetas yra visai pa
prastas: konfliktas tarp žmoniškumo ir 
turto. 'Surto galią atstovauja fabrikan
tas pon’s Achovas. Žmoniškumą, viena- 
mC ar kitame laipsnyje, atstovauja visi 
kiti: nuskurusi, bet anksčiau turtinga 
buvusi, našlė Kruglova, jos jauna ro
mantiška duktė Agnija, paties Mchovo 
brolvaikis pastumdėlis ‘Ipolitas, Kruglo- 
vos tarnaitė Malanja, Achovo raktinin
ke F-eona.

Turinys amžių išbandytas ir šimtu 
kartu kitų veikalų kartotas: tur
tingas senis (Achovas) nori vesti jaunu
tę Agnija, kuri, betgi, myli jaunesnįjį 
Ipolitą. Achovas tikisi pinigų pagalba 
viską laimėti, bet ant galo pati Agnija, 
motinos paremiama, pasirenka Ipolitą. 
Achovas šėlsta, nes paliesta jo savigar
ba, nes j abejonę pastatoma jo galia, bet 
Kruglova jam paaiškina, kad “ne visa
da katinui užgavėnes, ateina ir gavė
nia.”

Mūsų dabartinėmis akimis žiūrint, tu- t ’
vinys nieko naujo nepasako. Ką Ostrov
skis iškelia, yra supratimo tik būtiną 
minimumą žiūrint iš dabartinio taško. 
Bet reikia atsiminti, kad Ostrovskis kū-

19-tame šimtmetyje pusiau feodali
nėje Rusijoje. Reikia atsiminti, kad jo 
laikais, ir dargi jo klasėje (jis pats buvo 
valdančios klasės narys) tokios mintys 
buvo tiesiog revoliucionieriškos.

K&p, mūsų akimis žiūrint, Ostrovs
kis neišėjo iš savo klasės idėjinių ribų, 
aišku ir iš veikalo charakterizavimų. Pa
tys dirbantieji prasčiokai, simbolizuoja
mi tarnaitės Malanjos, padaryti pajuo
kos, kad ir “simpatiškos” ir patronizuo- 
jancios, objektu. Kovos vėliavą prieš

Iš Lietuvos
Lietuvių literatūros ir meno 

dekadai pasibaigus

VILNIUS. — Su nauju pa
kilimu j darbą sugrįžo Tarybų 
Lietuvos literatūros ir meno 
darbuotojai — lietuvių litera
tūros ir meno dekados Mas
kvoje dalyviai.

Operos ir baleto bei dra
ins* teatruose vyksta dekadi- 
niai spektakliai, žiūrovai sce
noje tvistą “Kunigaikštį Igo- 

%j,” u'Marytę,” “Ant marių 
kranto,” “Marčią” ir kitus 
spektaklius, sėkmingai de- 

Minėjo Mike Goldo
SO metų sukaktį

Vienas žymiausių darbi
ninkams prielankių autorių, 
Mike Gold, balandžio 12-tą

monstruotus Tarybų šalies 
sostinės darbo žmonėms.

Rašytojai, pasiskirstę pen
kiomis brigadomis, išvyko j e
respublikos rajonus supažin
dinti darbo žmones su deka
da Maskvoje. Jie aplankys 
keliasdešimt rajonų, kur su
ruoš literatūrinius vakarus.

3 pus!.—Laisvė (Liberty) -šeštadien., Baland.-April 17, 1954

Achovą neša “aukštesnių klasių” koali
cija: buvusį turte Kruglova ir jos duk
ra, pastumdėlis ir išnaudojamas, bet, 
visgi, Achovo giminė Ipolitas, ir rakti
ninke Feona, tarnaitė, tiesa, bet ne juo- 
darankė, o aukštesnio rango negu Ma
lanja.

Tą visą reikia suprasti stebint šį vei
kalą,*' suprasti, sąlygas ir aplinkybes, ku
riose jis gimė, ir tada mes mokėsime iš 
jo išimti pagrindiniai pažangų grūdą, 
kuris lieka vertingas iki šios dienos.

«■■■ ■ ■■ I- —■ •——«-» -

Kaip šis veikalas buvo atliktas mūsų 
scenoje? Nebūtų klaida pasakyti, kad 
vaidinimas buvo virš mėgėjiško lygio. Iš 
kitos pusės vis labiau darosi aišku, kad 
neverta brėžti linijos tarp mėgėjų ir 
profesionalų. Tik pažiūrėkime, koks pui
kus dramatinis ekrano kūrinys sukurtas 
su mėgėjais “Salt of the Earth” atsiti
kime !

Pasakykime tik, kad N. Y. Lietuvių 
Liaudies Teatro artistai su “Ne visada 
katinui užgavėnes” davė vieną geriau
sių pastatymų Amerikos lietuvių sceno
je.

J. Budrevičius Achovo rolėje sukūrė 
charakterį, kuris bus ilgai atmintas. Jo 
balsas, jo žestai, jo pasitikėjimas tie
siog valdė sceną (ir publiką) nuo pirmo 
iki paskutinio žodžio. Sunku palyginti 
artistus, sunku sueiliuoti juos pagal tai, 
“kas geriausiai vaidino”. Rolės ilgumas, 
pritaikomumas artisto charakteriui, tu
ri svarbos. Budrevičiaus rolė buvo pir
moji ir jis sukūrė pirmą charakterį. Bet 
ne kiek nuo jo neatsiliko kiti. Kruglova 
perėjo savo rolę gyvenimiškai ir jaut
riai. E. Brazauskienė Agni jos, rolėje pa
rodė jauną, bet brandų artistinį talentą. 
Tautkus ir Rušinskienė Feonos ir Ma
lanjos rolėse pasirodė kaip tikros scenos 
veteranės, kurios sukūrė labai įtikėtinus 
charakterius. J. Lazauskas Ipolito rolė
je buvo kiek klaidingai charakterizuo
tas, nors jo sceniniai gabumai “išgelbė
jo padėtį” ir padarė veikalą bendrai 
sklandžiu.

Režisierius Mizara pats yra eilės vei
kalų autorius. Galima drąsiai pasakyti, 
kad jo rankose gali būti patikėtas bile 
mūsų scenos veikalas. Jo taiklus dire- 
gavimas, mizanscena, jautėsi perdėm, 
nors, iš kitos pusės, jis režisavo laisvai, 
leisdamas artistams vystyti savo charak
terius. Pasakoje kiekvienas charakteris 
buvo labiau nepriklausomas, labiau skir
tingas ir autentiškas, negu kaip jie su
siformuoja po labiau detalinio režisie
riaus vadovybe, kur charakteriai visi 
įgauna žymią paties režisieriaus charak
terio štampą.

žodis apie dekoracijas-scenerijas: jos 
buvo tinkamos, bet juoda užlaida trečia
me veiksme buvo įspūdingiausias fonas.

“Ne Visada Katinui Užgavėnės” buvo 
geras spektaklis. Juom turėtume kuo 
plačiausiai pasinaudoti, ypatingai, kad 
toks mažas aktorių skaičius galėtų leng
vai gastroliuoti kolonijose.

R. R.

minėjo 60 metų sukaktį. Ta 
proga jo prieteliai literatai ir 
menininkai surengė neva šei
myninio pobūdžio “parinkę” 
Steinway Hali, i kuria visgi 
suėjo keli šimtai publikas.

Greta atvykusių asmeniškai 
pasveikinti, gauta .šimtai svei
kinimų iš mūsų plačios šalies 
ir iš daugelio šalių užsie
nyje.

Mike Gold buvo vienas ank- 
stybiausių ir yra vienu gau
siausių mūsų gyvenamojo lai
kotarpio rašytojų, kurie gro
žinėje literatūroje iškelia 
darbo žmogų ir parodo jam 
teisingą kelią.

T. N.

(Tęsinys iš praeito Lit.-Meno Skyriaus)
35. KERNIūTĘ-KANCLERIENĘ Laimą, 

Alfonso d. — Klaipėdos dramos teatro artistę.
36. KLEN1CKĮ ABELĮ, Ruvino s.— kom

pozitorių, Lietuvos TSR nusipelniusį meno 
veikėją.

37. KONČIŲ Antaną, Juozo s.— Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro orkes
tro artistą.

38. KORSAKIENĘ Haliną, Petro d.— ra
šytoją.

39. KUBERTAVIČIŲ Petrą, Andriaus s.— 
Kauno jaunojo žiūrovo teatro artistą.

40. KUZMINSKĄ Joną, Mykolo s.— daili
ninką.

41. LIETUVNINKĄ Abdoną,Pijaus s. — 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistą.

42. LIVONTĄ šają, šliomo s.-— Lietuvos 
TSR Valstybinės filharmonijos solistą-smui- 
kininką.

43. LOGINOVĄ Anatolijų, Konstantino s. 
— Klaipėdos dramos teatro artistą.

44. MARIJOŠIŲ Romaną, Antano s.—Lie
tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos solistą.

45. MIKŠTAITĘ Vladą,' Nikodemo d. — 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistę.

46. MOISIEJEVĄ Michailą Fiodorovičių — 
RTFSR ir Lietuvos TSR nusipelniusį artistą, 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro vyr. baletmeisterį.

47. MOTYLEVSKAJĄ Veroniką, Michailo 
d. — Kauno muzikinio dramos teatro direk
torių.

48. MOZŪRIŪNĄ Vladą, Juozo s.' — rašy
toją.

49. NIKOMAROVĄ Naumą Davydovičių— 
Uzbekijos TSR liaudies artistą, Vilniaus rusų 
dramos teatro artistą.

50. PAULAUSKĄ Zenoną, Mykolo s.—Lie
tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto teat
ro operos solistą.

51. PAULAUSKĄ Eugenijų, Stasio s. — 
Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos kvar
teto artistą.

52 PERCOVĄ Michailą Arkadjevičių — 
Lietuvos TSR Valstybinio dramos teatro dai
lininką.

53. PETRAITĮ Stasį, Mykolo s. — Kauno 
jaunojo žiūrovo teatro artistą.

54. POLIAKOVĄ Andriejų Konstantinovi- 
čių — Vilniaus.rusų dramos teatro vyr. reži
sierių.

55. POTAšINSKĄ Chaimą, Lazario s. — 
Liet. TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
dirigentą.

56. REIMERĮ Vacį, Kazimiero s. — rašy
toją.

57. RŪBACKĮ Vladimirą, Pilypo s. — Lie
tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto teat
ro operos 'solistą.

58. SAULEVIČIŪTĘ Eleną, Antano d. — 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistę.

59. SENKUTĘ-VANCEVIČIENĘ Reginą, 
Marijono d- — Kauno muzikinio dramos te
atro. muzikinės trupės vyr. režisierių.

60. SIMONAITYTĘ Ievą, Edmundo d. — 
rašytoją.

61.. SLUCKĮ Mykolą, Gercelio s.—rašytoją.
62. SMELCOVĄ Borisą Petrovičių — Vil

niaus rusų dramos teatro artistą.
63. SUNGAILAITĘ Reginą, Prano d. — 

Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro dainininkę.

64. STUMBRĄ Juozą, Juozo s. — Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro reži
sieriaus padėjėją.

65. SURVILĄ Liudviką, Juozo s. — Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
orkestro artistą-

66. SURKEVIČIŲ Joną, Jono s. — Lietu
vos TSR Valstybinio dramos teatro dailinin
ką.

67. ŠE INĄ Juozą, Zacharo s. — Šiaulių dra
mos teatro vyr. režisierių.

68. TARABILDIENĘ Domicėlę, Kazio d.— 
dailininkę.

69. TARAKEVIČIŲ Klemensą, Adolfo s.— 
Lietuvos TSR Valstybinio dainų ir šokių liau
dies ansamblio direktorių.

70. TRUSOVĄ Nikolajų Ivanovičių — Vil
niaus rusų dramos teatro artistą.

71. VAIVADĄ Petrą, Antano s.—skulpto
rių.

72 VAINEIKYTĘ Liudą, Liudo d— daili
ninkę, Lietuvos TSR Tarybinių dailininkų są
jungos valdybos pirmininką.

73. VAINIŪNAITĘ-KUBERTAVIČIENĘ 
Antaniną, Juozo d. — Kauno muzikinio dra
mos teatro artistę.

74. VAITASIŲ Juozą, Prano s. — Kauno 
muzikinio dramos teatro scenos darbininką.

75. - VAIČIŪNĄ Petrą, Vinco s. — rašytoją.
76. VAIČIŪNIENĘ Teofiliją, Kristupo d. 

—Liet. TSR Valstybinio dramos teatro artis
tę.

77. VASILIAUSKĄ Leonardą, Jono s. — 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro orkestro artistą.

78- VIGILIANSKĄJĄ Niną' Nikolajevną— 
Vilniaus rusų dramos teatro artistę.

79. VINDAŠIŲ Algirdą-Rapolą, Napoleono 

s.—Liet. TSR Sedos rajono “Lenino keliu” 
kolūkio choro vadova.

80. VYŠNIAUSKĄ Bronių, Danieliaus s. 
—skulptorių.

81. VOŠČIKĄ Algimantą, Jokūbo s.—Kau
no muzikinio dramos teatro dramos trupės 
artistą..

82. ZABULŪNĄ Henriką, Juozo s.— Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos solistą.
• 83. ZNIAŪSKAITĘ Petronėlę, Alyozo d. — 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistę.

84. ZAUKĄ Antaną, Justino s- — Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro reži
sierių.

85. ŽEBENKIENĘ Ireną, Jurgio d.—dai
lininkę.

86. ŽILĮ Juozą, Juozo s. — Lietuvos TSR 
Valstybinio operos ir baleto teatro elektros 
apšvietimo centro vedėją.

87. ŽIŪRAITĮ Algį, Marcelio s.— Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro diri
gentą.

Apdovanoti medaliu "Už 
pasižymėjimą darbe”

1. ANDR1EJEVĄ Rostilovą, Konstantino 
s. — Kauno muzikinio dramos teatro solistą.

2. ARMONĄ Augustą, Mykolo s. — Liet. 
TSĖ Kultūros ministerijos Vyriausios radijo 
informacijos valdybos simfoninio orkestro 
artistą.

3- AVYŽIŲ‘joną, Kazimiero s. — rašytoją.
4.. BABKAUSKĄ Bronių, Adomo s.—Pane

vėžio dramos teatro artistą.
5. BALTRŪNĄ Aleksą, Kazio s. — rašy

toją. „
6. BANEVIČIŲ Zenoną, Ignb s. — Lietuvos 

TSR Kultūros ministerijos Vyriausiosios ra
dijo informacijos valdybos simfoninio orkest
ro koncertmeisterį.

7. BARDAUSKĄ Eduardą, Leono s.—Liet. 
CP CK mokslo ir kultūros skyriaus instruk
torių.

8. BELAZARĄ Antaną, Kazio s. kom
pozitorių.

9. BERNŠTEINĄ Samuilą, Abramo s. — 
Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Vyriau
siosios radijo informacijos valdybos simfoni
nio orkestro koncertmeisterį.

10.. BILDĄ Sergiejų, Mykolo s.—Lietuvos
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro ga
lėto artistą. . ’

11. BILEVIČIŲ Albertą, Juozo s. — Liet. 
TSR Valstybinės filharmonijos choro artistą.

12. BLIZNIKĄ Kazį, Jurgio s. — Kauno 
jaunojo žiūrovo teatro dekoratyvinio cecho 
Gedėją.

13. BOREIKAITĘ Galiną, Jono d—Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
baleto artistę.

14. BORISOVĄrREIZEKINDĄ Jefimą Bo- 
risovičių — Lietuvos TSR Valstybinės filhar
monijos koncertmeisterį.

15. BRAZDYLĮ Vytautą, Juozo s. Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro bale
to artistą.

16. BUČĄ Bernardą, Leono s.—skulptoi’ių.
17. BUDRECKIENĘ Mariją, Boriso d.— 

Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto 
teatro choro artistą.

18. BUDRIŪNĄ Antaną, Motiejaus s. — 
kompozitorių.

19. BUJEVSKĮ Dmitrijų Vasiljevičių — 
Klaipėdos dramos teatro artistą.

20.. ČEPUKAITYTĘ-SUBATNIEKIENĘ 
Ireną, Vinco d. — Lietuvos TSR Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies ansamblio šokių gru
pės artistę.

21. ČESNAUSKAITĘ Jadvygą, Juozo d. 
-—Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Vy
riausiosios radijo informacijos valdybos vo
kalinio ansamblio artistę.

22. ČIAUPĄ Stanislovą, Stanislovo s. — 
meninės saviveiklos organizatorių, Liet. TSR 
Sedos rajono “Lenino keliu” kolūkio pirmi
ninką.

23. ČETKAUSKĄ Vytautą, Jono s.—Liet. 
TSR Valstj'binės filharmonijos chormeisterį.

24. ČYžĄ Alyozą, Jono s. — Kauno poli
technikos instituto liaudies ansamblio meninį 
vadovą.

25. DAUKŠIENĘ Vincę, Prano d.—“Mas
čio” fabriko saviveiklinio liaudies instrumen
tų orkestro vadovę..

26. DILKĄ Vincą, Stepono s.—dailininką.
27. DOMEIKĄ Alyozą, Petro s. — Lietuvos 

TSR Valstybinio dainų ir šokių liaudies an
samblio artistą.

28. DRONOVĄ Anastasiją Afanasjevną— 
Vilniaus rusų dramos teatro artistę.

29. DZEVOČKĄ Valerijoną, Juozo s.—Liet. 
TSR Kultūros ministerijos Vyriau,siosio radi
jo informacijos valdybos simfoniinio orkestro 
artistą.

30. DŽIUGĄ Romualdą, Antano s.— Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
orkestro artistą.

31. FEDOROVAITĘ Eugeniją, Nikolajaus 
d.—Lietuvos TSR Valstybinio operos ir bale
to teatro choro artistę.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Chicagos Žinios
“Geras, pigus pirkinys dei

mantų” pigus ir pasirodė, kai 
Jacob Hauser, kriaučiaus ša- 
putės savininkės padavė ištir
ti už $800 pirktus 5 “dei
mantus.” Buvę tiktai apšli- 
puoti paprasto stiklo gabaliu
kai.

Iš užmiesčio į St. Luke-Iit 
goninę buvo atgabentas MąŲįt 
Reeder su atsegta saga vidu
riuose. Su atitinkamu in
strumentu daktarai tą sagą 
užsegė, o tada jau be pavo
jaus ligonini ją ištraukė.'..'.

Mirtis pastaruoju laiku 
smarkiai šienavusi čia ir apy
linkėje. Mirusių sąrašai spau“ 
doje ilgi. O kiek dar nepa* 
skelbtų tapo negrįžtamai nūo 
mūsų atskirti?

Kovo 31 d. mirė Petras Jo
nelis. Liko sesuo Uršule 
Budvilienė. Palaidotas balan
džio 5-tą. Paėjo iš Tauragės 
apskrities, Šilalės par.

Vincas B ruso k as mirė bal. 
2-rą. Palaidotas 5-tą. Liko 
sesuo Katrina Stockus. Gi
męs Marijampolės apskr., 
Daukšių par.

Joseph Sereikas mirė bal. 
2-rą, palaidotas 6-tą. Gimęs 
Chicagoje. Liko 2 dukterys 
ir sūnus.

Joseph M. Finslow mirė bal.
5- tą, palaidotas 6-tą. Liko 
žmona ir duktė. Gimęs Lie
tuvoje.

Stanley G. Pūkis mirė bal.
6- tą, palaidotas 9-tą. Liko 3 
dukterys ir sūnus.

Charlotte Walls mirė bal. 5- 
5-tą, palaidota 10-tą. Liko 
duktė ir sūnus. Gimusi Chi
cagoje. ;

George Walls mirė bal. 5- 
tą, palaidotas 10-tą, Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse. Gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgyve
nęs 50 metui Buvęs mainie- 

.ryę, vėliau tūlą laiką prižiū
rėjęs Vilnies, namą. • Jo arti- 

' minusiais likusiais yra George 
ir Mary Strupinskai. ”

Elzbieta Grigalevičius mirė 
bal. 6-tą, palaidota 10-tą. Gi- ’ 
muši Panevėžio mieste. Liko 
5 dukterys ir 2 sūnūs.

Antoinette Miklosh mirė 
bal. 6, palaidota 10-tą. Paėjo 
iš Lietuvos. Liko vyras Juo
zapas, 2 dukterys ir sūnus.

Juozapas Gaudytis mirė bal. 
7, palaidotas 10-tą. Kilęs iš 
Kretingos apskrities, Kultų 
par. Liko žmona ir 2 sūnūs.

Sergiejus Chesna, gyvenęs 
Rhinelander, Wis., mirė bal. 
9 d., palaidotas 13-tą. Kilęs 
iš Liudvinavo, Suvalkijos. LL 
ko žmona, brolis Vincas ir se
suo E. Roman, gyvenanti Clę- 
velande.

Kane apskrities malioriai 
neseniai laimėjo 19 dienų 
streiką ir po 15 centų per 
valandą mokesties priedo. 
Naujojoje sutartyje pamati
nė alga yra $2.75 už valandą.

Apie 150.,000 gyventojų tiH 
rėsią mokėti pakeltas rendas 
nuo gegužės 1 d. Tą pat die
ną planuojama pabranginti 
fėrą, nors jau ir dabar bran
giai mokame. O viešųjų dar
bų valdininkas Gunlock siūlo 
apdėti gyventojus naujais tak
sais. Tai vis valdžioje esan
čių turtuolių naujos “doyar 
nos” darbo žmonėms.

I. V.
> • »t

Šviesa lietuvių 
kaimuose ~

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
talieptės” hidroel e k t r i n ę 
prie Šventosios upes. Ji 
duos srovę 72 Dusetų, Ta
rasų ir Dūkšto rajonų kol
ūkiams, o taip pat 3 maši
nų - traktorių stotims, 18- 
kai vietos pramonės įmo
nių. Numatoma taip pat 
hidroelektrinių statyba Pa
svalio, Ukmergės ir kituo
se Lietuvos rajonuose.



a

Lietuvos menininkai apdovanoti 
ordinais ir medaliais

32.
TSR 
tistę.

FLEDŽINSKJ Jurgį, Jono s.—Lietuvos 
Valstybinės filharmonijos kvarteto ar-

33. GAIDELYTĘ-SVERDIOL1ENĘ Jani
ną, Mykolo d. — Lietuvos TSR Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies ansamblio šokių gru
pės artistę.

34. GALDIKĄ Valerijoną, -Jono s.— daili
ninką.

35. GAVRILKEVlčIENĘ Genovaitę, Albi
no d.- — Lietuvos TSR Valstybines filharmo
nijos choro artistę.

36. GECEVIČIŲ Kazį, Antano s. — Kauno 
jaunojo žiūrovo teatro irtistą.

kinio dramos teatro artistą.
38. GERASIMAVIčIū'

teatro artistę.

filozofiŠkas įnirčių išreiški
mas. Aš esu skaitęs P. Cvir
kos veikalą “žemė maitinto
ja.” Ten radau kelias eilu
tes parašyta: “Motina žemė 
mus maitina savo krūtimis.” 
Juk mes visi žinome, kad že
mė krūtų neturi. Q betgi tie 
žodžiai yra įterpti į knygą ir 
jje pritinka savo vietoje. Ir 
aš niekados nepatėmijau jo
kios kritikos kaslink žemės 
krūtų. Man beskaitant an
glišką literatūrą, porą kartų 
pasitaikė užtikti minimos jau
nos mergaitės krūtys, 
dėl to aš nesisieloju, 
k u jas ramybėje.

Aš jau nuo seniai
mūsų literatūros kritikus. Jei
gu bet koks svarbesnis lite
ratiškas kūrinys būna para 
sytas kovingoje dvasioje ir 
duodąs pipirų liaudies išnau
dotojams, tai toks kūrinys 
mūsų kritikų būna pagiria
mas ir aukštai įvertinamas. 
Bet jeigu kas’ parašo savotiš
ką dailiosios literatures kūri
nį, kad ir gerą, bet ne kovin
goje. darbininkų dvasioje, tai 

kritikai 
ir m a-

DETROIT, MICH bas, kad jos nebūtų varto
jamos.

Galų gale pasakė: “per
maina ateis, kuomet ameri
kiečiai supras-nuspręs kad 
visi žmonės priguli ži^onijį 
kūmo rasei.”

Bombarduosime patys save
Buržuazija prisikviečia 

visokių mokytų kalbėtojų. 
Balandžio ‘6 d. Veranz Me
morial salėje kalbėjo Nor
man Cousins, rašytojas ir 
United World Federalists 
prezidentas. Čia pažymėsiu 
keletą jo sakinių:

“Vartoti hydrogeno bom
bą šiandien būtų tas pats, 
kaip 
pačių
Cousins.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro or

kestro artistą.
61. JURKŪNĄ Vladą, Karolio s.—Lietuvos 

TSR Valstybinio dramos teatro artistą.
62. JURŠĮ Kazį, Vinco s.—Klaipėdos dra

mos teatro artistą.
63. KALENDRĄ Petrą, Petro s.— daili

ninką.
64*. KALINAUSKAITĘ-FLEDŽINSKIENĘ 

Korneliją, Leono d. — Lietuvos TSR Valsty
binės filharmonijos kvarteto artistę.

65. KALUŽEVIČ1ENĘ Otiliją, Jono d. — 
cirko artistę.

66. KURAUSKĄ Henriką, Vaclovo s. — 
Kauno muzikinio dramos teatro artistą.

67. KARECKĄ Alfredą, Vlado s.— Lietu
vos TSR. Valstybinio operos ir baleto teatro 
choro artistą.

68. KŪDAIN) Juozą, Justo s.—skulptorių.
69. Kernagį Aleksandrą, Donato s. — Liet. 

TSR Valstybinio dramos teatro artistą.
70. KNAPKYTĘ-JUKNEVIČIENĘ Oną, 

Juozo d.—Kauno muzikinio dramos teatro ar-

Kauno muzi-

Kauno muzikinio dramos

Li etų-

Na, ir 
pa Ii c-

temiju

nei 
ka- 
pu- 
čia 
su

39. ” GINČĄ USKĄ Stasi. Domo 
vos TSR Valstybinio operos ir i 
orkestro artistą.

40. GOGELYTĘ Veroniką, Juo 
tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
aprengėją-s i u vėją.

4L GONčAROVĄ Sergiejų, Nazaro s.—

baleto solistą.
42. GORODEC’KĄ Richardą, Jono s.— Lie

tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto teat
ro orkestro artistą.

43. Gračiovą Sergie.ių. Nikolajaus s.—daili
ninką

44. GRIGOROV A ITĘ Reginą, Motiejaus d. 
‘ — Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto
teatro baleto artistę.

ją, Antano d.—- Klaipėdos dramos teatro ar
tistę.

46.
TSR

47.
TSR
Bamblio šokių grupės artistą.

GRUODI Vitali. -Juozo s. — Lie 
ralstvbinio dramos teatro artistą.

liaudies an-

nio Dailės muziejaus direktorių.
49. GUŽINSKIENĘ Emilijų,

?mų cecho vedėją.
50. ILGŪNĄ Petrą, Stanislovo s.»—Lietuvos 

TSR Valstybinio operos ir baleto teatro gri
muotoją.

51. YLIENĘ Iręną, Vilhelmo d. -t- Lietuvos* 
TSR Valstybinio operos ir baleto Ipatro ope
ros fsolistę.

52. INDR1KONJ Valerijoną, Mykolo s. —■ 
Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos, so-

• listą. i
53. ĮŠOKĄ Joną, Kazio s.—Liet. TSH 

tybinio operos ir baleto teatro scenos 
nitstą.

masi-

vos TSR Valstybinio operos 
baleto artistą.

teatro

ną, Liudo d.— Liet. TSR Valstybinio dramos 
teatro artistę.

operos

Ali Ę-BERžlNJENĘ Genovai-
Lietuvos TSR Valstybinio dra-

Juozo d.—Liet. TSR Vals
baleto teatro operos solistę.

57. JAS IT
tę, Metodo d

• mos teatro artistę.
58. JAMANTAITĘ Reginą, Juozo d.— Liet.

TSR Valstybinio operos ir baleto teatro bale
to artistę. ,

71. KOLOKAUSK1ENĘ Eleną, Antano d. 
•—Lietuvos TSR Valstybinio dainų jr šokių
liaudies ansamblio rūbininkę-siuvėją.

72. KRAS1LN1KOVĄ Borisą Aleksandrovi- 
čių — Vilniaus rusų dramos teatro artistą.

73. KREMERĮ Izraelį, Vulfo s.-—Lietuvos 
TSR Valstybines filharmonijos estrados meno 
vadovą.

74 KROGERTĄ Alfonsą, Broniaus .s.—Liet. 
TSR Valstybinio operos, ir baleto teatro chor
meisterį.

75. KURMYTĘ-MONKE VIČ1ENĘ Bronę, 
Antano d. — Kauno .jaunojo žiūrovo teatro 
artistę-

76. LABUTYTĘ Eleną, Baltramiejaus d.— 
Lietuvos TSR Valentino dainų ir šokių liau
dies ansamblio .šokių grupės artistę.

' 77. LAPINSKĄ Vaclovą, Mykolo s.— Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
scenos darbininką.

78. LAURINKŲ Juozą, Stanislovo s.—sava- 
moksl’į dailininką, Vilniaus “Dailės” kombina
to darbininką..

79. LEONAITĘ-ADOMAVIČIENĘ Birutę, 
Jono d.—Liet. TSR Valstybinio operos ir ba
leto teatro opęros solistę.

80. LIEPARSKĄ Vladą, Alekso s.-- Lietu
vos. TSR Valstybinio dainų ir šokių liaudies 
ansamblio chormeisterį-

81. LIKšĄ Petrą, Igno s.— Kauno jaunojo 
žiūrovo teatro režisierių.

82. L1 MANTĄ Vladą, Prano s'.—Klaipėdos 
dramos teatro vyr, režisierių.

83. LIOZINĄ Igorį tylichailovičių—Vilniaus 
rusų dramos teatro režisierių.

81. LUKAšEVSKį-LANDFILDĄ Aleksan
drą Grigorjcvičių — Lietuvos TSR Valstybi
nio operos ir baleto teatro direktoriaus pava
duotoją.

85. LUKACKį Semioną Aleksandrovičių— 
Vilniaus rusų dramos teatro dailininką.

86. LUKŠĄ Romualdą, Povilo s.— Klaipė
dos dramos teatro dailininką.
.87- MACKEVIČIŲ Antaną, Jono s.— Kau

no muzikos dramos teatro artistą.
88. MACKEVIČIŪTĘ Antaniną, Juozo d.— 

Kauno muzikinio dramos teatro artistę.
.89. MACKEVIČIŪTĘ Eleną, Juliaus d. — 

Kauno muzikinio dramos teatro artistę.
90. MAKAROVĄ-SUDEIKIENĘ Nataliją, 

d.—Liet. 'TSR Valstybinio operos 
teatro baleto artistę.
MAKŪNAITĘ Albiną, Jono d.,—daili

“Oh, 
Cali- 
any-

ir bombardavimas 
savęs,” pareiškė

Jeigu nori pasimokinti 
privatiškai, gali gauti iš 
Board of Education sąrašą 
skirtingų mokytojų, kurie 
mokina neužimtu laiku. Jie 
ima nuo 3 iki 5 dolerių už 
valanda. c

baleto
91. 

ninke.

59. JA MANTĄ Žigu ią, Juozo s. — Lietuvos 
'TSR Valstybinio operos ir baleto teatro bale
to artistą.

60. JUODELI Kazį, Antano s. — Lietuvos

i r n e 
litera

į tokį kūrinį mūsų 
žiūri kaipo į nesvarbų 
žai vertės teturintį.

Mano manymu, kad 
kovingieji, bet gražūs
tūriniai kūriniai taip pat 
mums reikalingi, kaip ir ko
vingieji. Nes jie paįvairina 
skaitytojo- mintis ir priduoda 
skirtingo dvasinio s k o n i o . 

beskaitant 
literatūrą 
pasidaro 
pasaka,

Nes kiekvienam 
vienodos krypties 
per ilgesnį laiką 
kaipo nuobodulio 
monotoniška.

Nesakau, kad mums reikia 
sušvelninti kovą su mūsų 
priešais; aš tik primenu, kad 
mums reikia įvairumo.

Pregresas

Worcester, Mass.
Balandžio 6 d. įvyko Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų Pašel- 
' pinos Draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir įvai
rios biznio komisijos išdavė 

i mėnesio 
• veikimo, — viskas gerai tvar- 
' koma.
i r ■ v , 4.

Laiškų gauta su prašymais 
pagal bos kovoje 
širdies ligomis, 
aukot po $10.
Raudonajam Kryžiui paauko
jo $10. Viso L. S. D. Drau
gija paaukojo labai naudin
giems dalykams $30.

. raportus išnereito

su vėžio ir 
Nutarė pa- 

Taip pat ir

92. MATULIONIENĘ Zinaidą, Georgijaus 
d.— Lietuvos TSR Valstybinio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio choro artistę-

93. MIKeNĄ Joną, Jokūbo s. — dailininką.
(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
NEREIKIA VISADOS 

SIELOTIS
■ Mes dabar pergyvena m sie
lą jaudinančius ir širdį dilgi
nančius laikus, lai yra fak
tas ir to niekas neužginčys. 
Šiais laikais visame pasauly* 
jo eina dideles rungtynes dar
bo žmonių su kapitalo 
pusu! Tačiau dar yra 
kių, kurie nežiūri-toliau 
sajulį ir nieko daugiau 
mato, kas dedasi kie) 
nuo jų nosies. s

Šimtai tūkstančių darbinin
kų žuvo Korėjos tarpkalnėse. 

•,Šimtai tūkstančių dar vis žūs
ta Indo-Kinijos raistuose. 1) 
.Čia pat, mūsų tarpe, dažnai 
pasikartoja visokį areštai ne
kaltų žmonių, deportavimai 
Suardomi per daugelį moti: 
sukurti šeimynų židiniai. į vi
są tai kasdien žiūrint, išnyks
ta iš širdies aimanavimas. U 

.siela šaukia stoti į kovą, ko
voti kas kuo gali: kovoti žo
džiu, finansiniai prisidedant

apgynimui darbininkų klasės 
reikalų. Taipgi reikia nuo
latos kovoti plunksna.

pastebės: kaip tai plunksna 
galima kovoti? Juk lai 
mažytis plieno šmotelis:

Taip, tai tikra tiesa: 
mažytis plieno šmotelis.

am dar ne
kritikavo A, 

eilėraščių knygą 
r sielvartai.” 
kad : A.

)r to- 
i pa
ne be-

Bet 
kovoje jis yra daug galinges
nis uz didžiagerklę atomų 
sviediniais šaudomą kanuolę! 

Abelnai imant, mūsų pažan
giųjų spaudoje visuomet buvo 
ir dabar yra < rašoma darbi
ninkiškoje dvasioje apie ko
vas už laisvę ir už pagerini
mą gyvenimo buities. Bet, 
jeigu retkarčiais kai kuriam iš 
pažangiųjų rašytojų -- poetų 
pasitaiko biskelį iškrypti iš 
vagos ir parašyti savotišką 
kūrinį, tai tik žiūrėk, . kaip 
greit kiti dr’augai išstoja su 
kritika, duoda rašytojams vė
jo, kad j i ė savo kūriniuose 
nesisielojo apie liaudies’ rei-

Da
bot 

dar-

po-

Aš prisimenu, 
seniai draugai 
Dagilio 
“Džiaugsmai i
Kritikai sake, 
gilio eilėraščiai 
nekai’ingi! Parašyti ne 
b i n i n k iško j e d vašioj e.

Antroji gi kritika, tai
eto R. Baraniko parašyto ei
lėraščio “Dainuok gyveni
mui,“ tilpusiu praeitų me
tu žurnalo “šviesos” No. I- 
me. Mikas Detroitietis irgi 
duoda vėjo eilučių autoriui, 
kodėl jis, rašydamas eilėraš
tį “Dainuok gyvenimui,” ne
sisielojo apie darbininkų kla
sės vargus, bet nukrypo ieš- 
k o d am as pasism agu r ia vi m ų
jaunos mergaitės krūtyse ir 
saldžių vynuogių kekėse.

Man atrodo, kad M. D. kri
tika buvo visai nereikalinga 
ir bergždžia. Ir aš nematau 
eilėraštyje jokio prasižengimo 
prieš darbininkų klase. Nes 
ten buvo vien tik savotiškas

rys Bronius Grabauskas. Gra
bauskas virš metų laiko sirgo 
tąja biauria vėžio liga. Ne
pajėgdamas toliau kovoti ir 
nepaprastą skausmą kentėti, 
nusprendė patsai užbaigti gy
venimo dienas, pasikardamas.

Grabauskas buvo laisvų 
minčių žmogus ir draugiškas. 
Draugija atidavė jam pasku
tinę pagarbą atsistojimu.

Lai tau, drauge, būna leng
va šios šalies žemelė.

Kiek, man yra 
praeities, tai L. S. 
ja turėjo daug 
gerai patriotiškų 
rie. reikalui prisiėjus, 
dėdavo ne vįcn tik darbais, 
bet ir pinigiškai. .

Draugai ir draugės, jau ir 
vėl pasidarė gera proga pa
rodyti savo patriotizmą ir ge
rą veiklumą. Draugija nuta
rė aptaisyti namą 29 Endi
cott gatvėj. Šis namo pagra-' 
žinimas kaštuos virš '$3.000., o 
vasarnamiui Olympia Parke— 
virš $1,000. Nors draugija 
neprašo aukų, vienok turėtų' 
būtį kiekvieno nario bei na
rės užduotįs skaitlingiausiai 
dalyvauti mūsų susirinkimuo
se ir visokiuose draugijos pa
rengimuose.

V asą r n am io — Olympia Pa r- 
ko biznio gaspadorium iš
rinktas visiems gerai žinomas 
Tamošiūnas. Atsilankiusieji į 
Olympia Parką bet kada.gau
site gerą patarnavimą..

Norintieji įsirašyti j L. S. D. 
Draugiją ateikite į sekamą 
susirinkimą gegužės 
30 vai. vakare, 29 
St.

žinoma iš 
D. Draugi- 
darbščių ir 
narių, ku- 

prisi-

Endicott
Rep.

Jokiu būdu neįrodė
George Adamski, kalifor- 

nietis, kuris gyrėsi pasau
liui matęs “flying saucers,” 
kalbėdamas Masonic Tem
ple negalėjo to įrodyti 
su paveikslams rodyti 
merą. Kai pradėjo iš 
blikos šaukti: “Kas 
yra?” ir “kas atsitiko
paveikslų kamera?” — sau
cers “ekspertas” su sarkas
tiška šypsena atsakė: 
well, you are seeing 
forma coutryside 
way.”

Adamskis pasakė, kad “aš 
nesu autoritetas šiuo klau
simu — nė vienas nėra. Bet 
aš nebijojau iškišti savo 
kaklą.”

Atsakydamas į klausimą, 
“ar ant žemės yra gyvybių 
nuo Venus?” jis pareiškė, 
jog jis / nesistebėtų, jeigu 
Venitians rastųsi šioje pu
blikoje.

Tą melagišką ekspertą 
publika labai erzino. Ren
gėjai buvo prisiuntę ir De
troito Lietuvių Klubui pa
kvietimą, kad eitų pamaty
ti tų saucers paveikslų ir 
išgirsti Adamski kalbant. 
Todėl čia ir pažymiu, kad 
buvo tuščias plepalas.

Kitas karas rebus pa
skelbtas “per prezidentą ar
ba Kongresą,” Cousins sa
kė: “ateis iš elektronišku 
mašinų, diriguojančių mis
siles (šovinius, pabaisiškas 
bombas ar kulkas) ir mes 
turėsime 5 minutes laiko 
matyti, ar mes galėsime 
tuos missiles sulaikyti, ar 
negalėsime.”

Toliau pareiškė, kad, gir
di, “mes turėjome žinoti 
1945 metais, kad didesnės ir 
su daugiau spėkos bombos 
neduos mums užtikrinan
čios apsaugos.

Cousins taipgi išreiškė vil
tį, kad Tarybų Sąjunga su
tinka tartis su kitomis di
delėmis šalimis sukontro
liuoti atomiškas ir H-bom-

Miesto Tarybos nariai ir 
kiti aukšti “načalninkai” 
pasistato savo karus ant 
Cadillac Square be jokių 
nikelių į stulpiukus. Dabar 
sugalvojo, kad karai labai 
aprūksta ir apdulksta atvi
rame ore. Ir jau Miesto 
Taryba tariasi pasistatyti 
po Grand Cirkus Parku 
karų parkinimuį vietą. O Į 
Cadillac Square pristatyti 
nikelinių stulpiukų dėlzpu- 
blikos karų parkinimo.

Viskas daroma dėl “visros 
publikos” geros.

Spartakas

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

TINKAMAI ATŽYMĖKIME DIENRAŠČIO LAISVES

35-RIŲ METŲ SUKAKTĮ 
SUKEIKIME $10,000 FONDĄ

35-rių metų sukakties proga užtikriname dienraščiui Laisvei 
gyvavimą 1954 metais. Visi aukbkime sukėlimui $10,000 fon
do ! Įrodykime faktu, jog branginame apšvietą ne tik savo sielos 
geismu, bet ir finansais. Aukokime kiek išgalėdami stambesnė
mis sumomis, kad lengviau ir j paskirtą laiką sukelti fondą.

Prašome Organizacija Talkos
$10,000 yra stambi suma pinigų. Ją sukelti reikia didelės tal
kos. Todėl prašome organizacijų ruošti pramogas fondo sukė
limui ir prašome paskirų asmenų, rinkti aukas tam tikslui. Rū
pinkimės ir darbuokimės, kad tikslas būtų atsiektas. Darbuoki
mės plačiai ir 'energingai. Nepraleiskime nė vieno> padoraus 
žmogaus nepaprašę aukų.

, Duokime po Dolerį už Išgyventus Metus
Jau matėme prietelių, kurie aukojo po dolerį už išgyventus me
tus, tai yra aukojo $35.00. Puiki iniciatyva! Geriau uždirban
tieji turėtų remti tą iniciatyvą — paaukoti po $35.00. Jaučia
me pasireiškimą nedarbo. Aišku, kad daugelis skaitytojų ne
galės po daug aukoti į fondą. Todėl būtų gražu, kad išgalin- 
fieji pasirodytų stambesnėmis aukomis.

Per 3 Mėnesius Turime Sukelti $10,000
Fondo sukėlimui vajus prasidės su 15 diena balandžio ir baigsis 
su. 15 diena liepos. Per tuos 3 mėnesius turime sukelti $10,000. 

. Tikrai stambi suma pinigų. Didelis ir sunkus sukėlimo darbas.
Tačiau tiek reikia ir be to vargiai išsilaikytų dienraštis. Todėl 
visi turėsime po daugiau aukoti ir pasiryžusiai darbuotis atsie- 
kimui tikslo.

Turime Gauti ir Naujų Skaitytojų
svarbiu reikalu turime pasistatyti sau gavimą Laisvei 
skaitytojų bėgiu šių 3 mėnesių. Svarbu yra gavimas

Labai 
naujų 
aukų, bet gavimas naujų skaitytojų yra svarbiausias dalykas. 
Naujai užsisakiusieji Laisvę džiaugiasi žiniomis iš Lietuvos. 
Kalbinant užsisakyti Laisvę reikia priminti, kad joje yra daug 
gerų žinių iš Lietuvos.

Nelaukite iki Kas Paprašys Aukoti
Ne visur rasis aukų rinkėjų, o kur ir bus jų, visti-ek visų jie 
negalės apeiti ir paprašyti aukų. Todėl nelaukite kol kas jūsų 
paprašys aukoti, bet aukokite savo iniciatyva. Prisiųskite savo 
auką tiesiai į Laisvę. Nelaukite vajaus pabaigos, aukokite da
bar.

110-12 Atlantic Avė Richmond Hill, N

r

4 psl.—Laisvg (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 17, 1954

\



PALAIDOJUS JONĄ PUODŽIŪNĄ
LOS ANGELES, Cal.—Pir- 

Tn^ dieną balandžio palaido
joj, draugą Joną Puodžiūną, 
J. Gužo brolį.

J. Puodžiūnas daugiau yra 
žinomas aplink New Yorko 
apylinkę, ypač Long Island 
City. Jis ten gyveno ir da
lyvavo su' lietuviais draugijo
se ir kitur.

Čia, Los Angeles, jis pri
buvo, rodos, 1949 m., jau ne
sijausdamas gerai ir per pa
staruosius d ve j is metus sun
kiai sirgo iki užgeso jo gy
vybė kovo 29 d.

Lavonas liko sudegintas ir 
pelenai jo bus nuvežti Chi- 
cagon ir palaidoti Lietuviu 
Tautinėsd kapinėse. Taip jis 
susitarė su savo pusbroliu, 
kuris jo palaikų laukia, ir 
brolis išpildys jo reikalavimą.

Casper’o koplyčioje ir kre- 
matorijoje kalbą pasakė P. 
Repuką, kurią čia, pagal 
draugai reikalavimą, ištisai 
paduodu.

^-Gerbiamos ir Gerbiamie- 
pji: šiandien esame susirin
kę su liūdnumu prie draugo 
Jono Puodžiūno lavono. Mes 
jaučiamės su sunkumu ant 
krūtinės ir nuliūdę. Kodėl 
mums liūdėt prie mirusio, nes 
visi žinome gamtos patvarky
mą, kad kas gyvas, tas turės 
ir mirti, visi turėsime tai at
likti. Tokis yra gamtos Įsta
tymas ir jo niekas negalės 
permainyti.

—Mes susirinkom prie ge
ro draugo palaikų, nusiminę, 
nuliūdę ne dėl to, kad drau
gas mirė, bet kad išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo ir mes daugiau 
jo nematysime, nekalbėsime 
su juo, tas sukelia mumyse 
liūdesį... Mums liūdna ir 
gaila skirtis su geru draugu 
Jonu Puodžiūnu.

— Mes jį p a ž i n o j o m 
per keletą metų, sueidavom. 
juokaudavom, gi Šiandien tu
rime atsisveikinti paskutini 
sykį ant ^visados. Nekviesta 
viejįpi a-m irtis pas visus ir vi
sur nelaukiama atsilanko, 
niekas jos nenori, niekas jos 
nelaukia, vienok išvengti ne
galima : norime ar nenorime, 
turime su ja susitikti.

—Jonas paskutinius porą 
metų sunkiai sirgo ir vis ėjo 
silpnyn. Jis jautė, kad jam 
pasveikti ir džiaugtis gyveni
mu neteks — turės užbaigti 
vargingas dienas ir išsiskirti 
iš gyvųjų tarpo.

—Jonas buvo pavienis. Jis 
vedė švarų, teisingą gyveni
mą būdamas susipratusiu 
žmogum. Jis priklausė prie 
apšvietus organizacijų ir me
džiagiškai rėmė apšvietą. Dar 
Lietuvoj būdamas buvo susi
pratęs jaunuolis. Dalyvavo 
judėjime prieš caro valdžią, 
jos priespaudą, kovodamas 
dėl Lietuvos žmonių laisvės. 
Atvykęs Amerikon Jonas vi
są laiką buvo su pažangiąja 
vijuiomene, skaitydamas pirm- 
eiv/šką spaudą ir dalyvauda
mas progresyvių judėjime. Iš 
Lietuvos Jonas atvyko 1913 
m., atitarnavęs caro karino- 
mencįu.

—Paėjo iš Lietuvos iš Ka- 
t.reliškių kaimo, Debeikių 
valsčiaus ir Utenos apskri
ties. Amerikoj turėjo sun
kiai dirbti, kaip ir dauguma 
kuriems kelias yra erškėčiais 
klotas. Iki Jonas p rasis ky- 
nė j geresni kelią, turėjo pri
vargti, ir tas pakenkė jo svei
katai. Nors ir prasigyvenęs, 
sunkiai dirbo dėl senatvės, ii 
tas užgavo jo plaučius, dėl ko 
turėjo daug kentėti paskuti
niais pora metų prieš mirtį.

—Jonas buvo net du kar
tu' sugrįžęs i Lietuvą, bet, ne
radęs ko tikėjosi, vėi grįžo Į 
Ameriką. Jonas buvo 68 me
tų amžiaus. Prie geros svei
katos tokio amžiaus žmogus 
dj.v jaučiasi jaunas, bet jam 
tos laimės nebuvo, nes jo 
sveikatai buvo palaužta iš jau
natvės.

—Jonas Puodžiūnas paliko 
nuliūdime savo brolį J. Gužą, 
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Brooklyn, N. Y., ir vieną Lie
tuvoje, ir pusbrolį A. Gliką 
Chicagoje. Taipgi daug drau
gų Brooklyne, Long Island Ci-* 
ty ir čia. Los Angeles, kur 
jis neilgai gyveno, bet būda
mas gero būdo žmogus, įsi
gijo daug draugų ir pažįsta
mų, kurie liūdi jo netekę.

—Jonas nejaučia, jis ilsisi 
ramiai, atlikęs savo užduotį. 
Mes dar turėsime atlikti tas 
gamtos pareigas. Jis pas mua 
nesugrįš, mes gi visi turėsime 
nueiti jo keliu.

—Turime žinoti, kad žmo
gus gamtoje nesiskiria nuo 
kitų gamtos sutvėrimų: gema, 
auga, bujoja ir atlikę gam
tos pareigas—sensta ir mirš
ta. Ir kaip nieko nežinojom 
prieš gimimą, tai]) ir nieko 
nežinosime mirę. Su mirtimi 
viskas pasibaigia, žmogus at
siranda iš nieko ir atgyvenęs 
tam tikrą laikotarpį vėl iš- ; 
nyksta į nieką. Tokis tai yra 
gamtos patvarkymas: visi gy
vi sutvėrimai ant šios žemės 
turi tą pati pildyti — per
mainyti negalima,

—Spėka ir medžiaga gam
toje neišnyksta, yra ir bus, 
o tik persikeičia. Taigi ir 
Jonas bus čia, su mumis, ir 
suksis kasdien aplink saulę su 
mūsų motina žemele kartu. 
Tik mes jo nematysime, ne
sikalbėsime — su mirtim tas 
viskas užsibaigė.

Tai toks paskutinis atsi
sveikinimas buvo pasakytas 
prie draugo Jono Puodžiūno 
k arsto.

Vienas iš Draugų

Padėka
Esu giliai dėkingas už su

teiktą paskutini patarnavimą 
mano broliui velioniui Jonui 
Puodžiūnui : P. Repečkai už 
atitinkamą kalbą; grabne- 
šiams G. Bernat, V. Oksas, 
K. Pechulis, L. Peters, J. 
Swede ir A. Talan, taipgi lai
dotuvių direktoriui Al Casper 
už malonų patarnavimą, šil
tas ačiū LLD kuopai ir asme
nims už gėles, teikusias* gra
žaus draugingumo i s p ū d į , 
taipgi už pareikštą man už
uojautą spaudoje ir laiškais; 
korespondentams už aprašy
mą ir dienraščiams Laisvei ir 
Vilniai už suteiktą vietą.

Ypačiai jaudinanti yra los- 
angeliečių Šiltai drauginga 
pagalba mano broliui laiko jo 
ligos ir sis' paskutinis patar
navimas dėl to, kad mano 
brolis ir aš Čia buvome tiktai 
perėjūnai, veik nepažįstami. 
Neturėjome progos kuo nors 
patarnauti kitiems ir užsipel
nyti tokio gražaus patarnavi
mo, koki suteikėte. Ačiū vi
siems'. Brolis

BINGHAMTON, N. Y.
Užkviečiame j smagų 

Parengimą

Dainų ir muzikos vakaras, 
kurį išpildys menininkų grupė 
iš 10 asmenų, įvyks gegužes 
15 d. Rengia LDS 6 kuopa. 
Artistai bus iš Brooklyn. N. 
Y. Tai bus nepaprastai šau
nus parengimas.

Taipgi bus ir vakariene po 
koncerto. Tikintas nebrangus, 
tik 75 centai asmeniui i 
koncertą. O kurie valgys va- 
kai ienų, tai bus $1 asmeniui.

Tas viskas įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. *

širdingai kviečiame kaip 
šio miesto, taip ir apylinkės 
viešnias ir svečius. Atsilanky
kite ir linksmai praleiskite 
laiką.

Durys bus atdaros nuo 6 
vai. vakaro.

Prašome pasipirkti tikintus 
iš anksto, kam tik galima. Ti
kintus pardavinėja komisijos 
nariai.

Už rengėjus, Josephine

SCRANTON, PA.

Atminčiai mūsų mylimos mamytės,

I e vos Čerkauskienes
E‘-
kurią mirtis nuo mūs atskyrė balandžio 19 die
na, 1953 metais.

Nors laikas ir užgydo visokias žaizdas, bet 
mūsų mamytės mirties padaryta žaizda mūsų 
širdyse negyja. Mes liūdim ir ilgiames tavęs, 
brangioji mamyte, tu mūsų mokytoja ir vedėja’ 
gyvenimo takais!

Sūnus Vladas ir 
dukterys Ona ir

Mare

Plymouth, Pa. Cleveland, Ohio
Kaip jau buvo pranešta, 

drg. B. Navicką ištiko nelai
mė kovo 15 d., puolant kel
tuvui i mainą be kontrolės. 
Rodos, .jis nelabai buvo su
žeistas, nes už kelių dienų 
buvo paleistas iš ligoninės, ii 
buvo manoma, kad gal grei
tai pasveiks. Bet ne tai]) Įvy
ko. Kitą dieną, jau būnant 
namie, pradėjo jausli didelj 
skaudėjimą šone. Po ištyri

Margučių Balius
L.L.D. 22 kuopa rengia 2-1 balan

džio šeštadienio vakare, šaunų mar
gučių balių, kuris įvyks Klubo na
me, 9305 St. Clair Ave. Pradžia G 
vai. vakare. Bus duota labai gera 
vakariene ir tik už vienų dolerį. 
Vakarienę pagamins gerai patyrusios 
musų kuopos šeimininkes.

Už gražiausius margučius ir drū
čiausius kiaušinius bus duota geros 
dovanos. Taipgi bus gera muzika 
šokiams ir šokikai galės, linksmintis 
ir šokt pilnai iki sočiai. Taip pat

mo pasirodo, kad yra viduj 
plėvių trūkimas (rupture). Ii 
])o kiek laiko, kai tik gavo 
Scrantono ligoninėje vietą, 
jį ten nusiuntė operacijai. 
Operaciją padare balandžio 
12 d., bet šiuos žodžius ra
šant dar neteko sužinoti apie 
jo padėtį. Visi draugai lin
kime draugui B. Navickui 
greitai pasveikti.

WYOMING. Pa. — Drau
gė O. Radi.šauskienė turėjo 
sunkią operaciją, bet jau ke
lios savaites namie ir labai 
gražiai sveiksta. Visi Radi- 
šauskienės draugai ir pažįsta
mi linkime jai goriausios svei
katos.

Viršminėti draugai yra se
ni Laisvės skaitytojai.

PARENGIMAI

Dideli parengimai, kurie 
Į v y k s se k a m o m i s dieno m i s :

Gegužės 16 d., kai]) .jau 
yra daugeliui žinoma, bus su
vaidinta trys ar keturi labai 
juokingi dialogai, ir bus daug 
labai gražių dainų, kurias at
liks vyrų kvartetas, o kiti 
rinktiniai chorų dainininkai 
dainuos operetiš.ka.s dainas 
vadovybėj Mildred Stensler. 
O jau yra daugeliui žinoma 
apie Mildred Stensler, kad ji 
ne tik yra gabi chorvedė,1 bet 
sugeba ir su visa publika pa
dainuoti gražias liaudiškai) 
daineles, kur visi dalyviai tu
ri progą išlieti savo menišką 
jausmą. Artistai bus iš Rich
mond H iii, N. Y.

'Taigi, prašome Wilkes- 
Barrės, Plymouth o ir visos 
apylinkės lietuvius nepa
miršti. 16-tos dienos gegužės, 
kada Įvyks šis puikusis pa
rengimas. Vieta\— 206 Par
rish St., Wilkes-Barre, Pa. 
Pradžia bus 2 vai. popiet. O 
po minėtos puikios programoj 
bus šokiai, kuriems gros pir
mos klases muzikantai. Taip 
pat gėrimui ir užkandžiui ne
truks.

Liepos 18 d. įvyks didelis, 
puikus piknikas g r a ž i a m e 
Gracdale Parke. Taigi pra
šomo Įsitėmyti dieną, ir mė- 
nesi ir pasiruošti linksmam 
piknikui, kurį rengia Wilkes- 
Barrės ir Plyinoutho L D S 
kuopos. V. ž.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso • pa
saulio.

KRISLAI
(Tąsa is pirmo pusi.)

sipiktinimą tokiais masinio 
žmonių žudymo pabūklais yra 
parodę ir Albert Einstein ir 
daugybė kitų mokslininkų.

Nejaugi makartistiniai su
tvėrimai pareikalaus juos vi
sus pasiųsti Rosenbergų ke
liais ?

Ar jau matėte filmą “Salt 
of the Earth’’?. Tikrai graži 
ir stebėtina filmą. Kas tik 
ją matė, visi labai giria, vi
siems labai patiko.

Tai naujas dalykas Ameri
kos filmų karalystėje.

Filmą rodoma New Yorke 
ant 86th St. Grande Teatre.

Neseniai skaičiau laba: 
liūdnas skaitlines. Ar žinote, 
kad mūsų šalyje esama pilnų 
keturių milijonų alkoholikų?

Pražuvę tie žmonės. Dide
lė tautos nelaimė.

Nei bausmės, nei kalėjimai 
jų nebepataisys.

Vieną kitą jų galėtų pagy
dyti.

Bet kai]) prie alkoholiko 
prieisi? Pakalbėk tu su juo 
apie gydymąsi, jis tau pasa
kys, kad už tave šimtą kartų 
sveikesnis ir protingesnis!

prašome visų mums pritariančių 
draugių šeimininkių negamini vaka
rienės namie tą dieną ir ateit j klu
bą, kur bus jums jau viskas čionai 
gatavai prirengta.

Kviečia komisija.

NEWARK, N. J.

Dirigente ir Režisiere Mildred Stensler.

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

BROOKLYN. N. Y

Operete P
Dviejų Aklų, trijų Atidengimų Romantiškas Kūrinys

epita

NEWARK - ŠEŠTADIENJ
Gegužes 1 Mav
Ukrainą Svetainėje

57 Beaccn Street. Pradžia 8 P: M.
Įžanga $1.20. Įsigykite bilietą išanksto

BROOKLYN - SEKMADIENĮ
Gegužes 2 May 

LIBERTY AUDITORIUM

TADAS KAŠKIAUČIUS 
Amer. milionieriaus rolėje

S USA NA KAZOKYTe 
Amerikietės Jonės rolėje

į,

' “/-‘į

■Km

PETRAS GRABAUSKAS
Romero rolėje

Operete Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi... Rcmantiškai muzikalis kūrinys, 
tas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir išgirsti nepaprastai gražių dainų.

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas

Lapeliai už taiką 
miesto centre

Tūkstančius lapeliui pa
skleidė ir šimtus parašu si- 
rinko grupė moterų. New 
Yorko Taikos Tarybos dar
buotojų. Lapeliuose pareiš
kiama :

“Atminkime, kare visų gy
vybė yra pavojuje.” Reikalau
jama, kad būtų uždraustas 
atominių ir H-bmobų varto
jimas.

Grupė darbavosi prie di
džiosios Macy krautuvės. Ke
lis kartus policija, paliepė 
darbuotojoms trauktis. Jon 
nesiginčijo, nuėjo kiek toliau 
:‘r vėl dirbo. Publika neleido 
joms greitai nueiti. Tūli iš 
karto neėmę lapelių, gal pas
kaitę paprastais biznių garsi
nimais. sugrižinėjo pasiimti, 
kai pamate- tuos lapelius kitų 
praeivių rankose ir suprato 
jų reikšmę.

Parašus rinko ant atviručių. 
Jose atsišaukia i prezidentą 
Eisenhoweri, kad jis uždraus
tų vartoti H-bomba.

į Keturi grcenpointicčia: 
j jauni vyrai pasiųsti Į sunkiu
oju darbų kalėjimą. Kaltina, 
j kad jie gatvėje a p k ū 1 ę 
i policista Joseph Burke, kai 
, jis Įsake .jiems skirstytis nuo 
kampo.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 

i tai pasirūpink gauti.

MILDRED STENSLER 
chorų dirigentė ir režisierė

i

For

GREETINGS 'KO ALL OUR 
FRIENDS and PATRONS 

a Blessed Easter Season 
WOOD HAVEN 
PHARMACY

Sick Room Requisites 
Prescriptions called for and 

delivered

R<i

•—F

Ample Parking Space
Joppa Rd. at Old Harford 

Baltimore, Md.
Blvd. 3148

i London Park Cemetery Co. Į
I Extend Wishes lor a
į Blessed and Peaceful Faster I
1 ! 
| 3801 Frederick Ave.,
I Baltimore, Md.

WI. 5-6000
i 1
4., — .—.—» — „—»—»—..—»—    — ,4’

Worcester, Mass
Sekmadienį, gegužės May 9 die

ną Aido Choras rengia šaunų kon
certą. pagarbai motinų jom paskir
toje' dienoje. 9 gegužės. Gi motinom 
skirta diena yra gražiausiame me
luose sezone', kada viskas atgyja, 
pabunda, sužaliuoja ii' sužydi. Ši
tam koncertui Aido mokytojas Jo
nas Dirvelis sudarė specialiai gra
žią. motinom atatinkamą programą 
visam chorui ir duetam, kuriuos at
lieka Ona Dirvelienė ii- Jonas Sa
baliauskas. Visus Naujosios Anglijos 

j meno mylėtojus kvicčiahie į šį ne- 
' paprastai gražų koncertą, šioje pro
gramoje taipgi dalyvaus artistai iš 
New Yorko ir iš Montello. Pradžia 
lygiai 2-rą vai. po pietų, salėjo 29 
Endicott Street.

f ——————— . - -. “■ - -' - - •

ISKELBKITĖS LAISVĖJE

STELMOKĄ IT f
Filipos rolėje

JONAS JUŠKA 
Wilsono rolėje
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NewWto^i^zfellnltw
Važiuosime ant 
“good time”

Praėjusi trečiadienį turėjo
me smagu ir gerą LLD 1^;) 
kuopos sisirinkimą. Mu> la
bai gražiai pavaišino Vincas 
ir. Marytė. Pasirodo, kad kaip 
tik šitą menesį išpuola jųdvie
jų gimtadienis. Gavome ska
naus torto. saldžios arbatos 
i)- dar kitko. Raportas 'š su' 
rengtos paskaitos “social se
curity” tema parodė, jog vis
kas gerai pavyko. Dar kuo
pai liko keletas doleriu pelno.

Dabar esame pasiruošę va
saros sezonui. Numatomi bent 
keli išvažiavimai. Ar juos pa
vyks pravesti gyvenimam tai 
tik praktika parodys.

Kuošiamiesi prie I-jo išva
žiavimo i Long Island, 'lai 
bus Dekoracijų Dienoje, ge
gužės 30-tą. Jau mobilizuoja
mos mašinos ir registruojami 
žmonės. Tiktai už- $2 duosime 
smarkius pietus ir “good 
time” visiems. Ar begali būti 
pigiau ir geriau ?

Sužinojome, kad vienos ge
ros ir kadaise buvusios veik
lios di augės tuo laiku bus 
gimtadienis. Mes ir važiuosi
me pas ją ir ją pagerbti.

Norite su mumis važiuoti? 
Puiku! Tuojau užsiregistruo
kite. Matykite Vincą Kazlaus
ką arba Joną Grvbą.

Senuolis

Gegužės Pirmajai 
minėti lapeliai

Laikinasis Komitetas Ge
gužės Pirmosios demonstraci
jai rengti išleido 50,0(H) lape
liu. Juose aiškina gegužinės 
reikšmę. Taipgi ragina kreip
tis į majorą VVagnerį. kad jin 
sudraustu sa\iški Parku De
pą limento valdininką, kurią 
nori nuo darbininku atimti 
Union Square.

Lapelis žymi, kad ta aikštė 
tarnavo darbininku geguži
nei nvo 1890 metų, ir kad 
šiemet, minint Gegužės Pir
mos 69 sukakti, tai aikštė 
taip .pat turi tarnauti darbi
ninkams. Dabartinis Paikų 
Department valdininkas- nori 
tą aikštę atiduoti nereikšmin
gai saujai reakcinių biznie
rių, susibūrusių tikslu pasto
ti kelią darbininkų metinei 
demonstracijai.

Kailiasiuviai gins 
savo vadą Goldą

New Yorke Įvykusiame li
nijos lokalu ir šapu pirminin
ku mitinge vienbalsiai nutar
ta remti Ben Goldo kovą 
prieš ragangaudžius.

Mitinge plačiai buvo kalbė
ta ir apie visą padėtį indus
trijoje. Tarybos vedėjas Jo
seph Winogradsky pažymėjo, I 
jog kailiasiuvii s žymiai pa-1 
lietė nedarbas. Greta sezoni
nio nedarbo, prisidėjo žmonių 
susilaikymas nuo pirkimo kai
linių laukiant numažintų ex
cise taksų.

Kailiasiuviai kalba, kad 
prekybininkai-spekuliautai, ti
kėdamiesi didelio kailinių pir
kimo, pakėlė kainas. Sako, 
kad tie pakėlimai tūlais at
vejais yra didesni net už tuos 
numažinimus taksų. Dėl to 
kailiai tebepasilieka brangūs 
ir daugeliui žmonių neįperka
mi. Gi tas didina nedarbą.

Kailių išdirbimo ir siuvimo 
fabrikantai reikalauja, kad 
darbininkai nusimuštų kainas 
už darbą. O kad darbininkai 
nenusileidžia, jų atsparumui 
silpninti fabrikantams į talką 
atėjo ragangaudžiai perse
kioti unijos vadus.

New Yorke užduso 5 mėne
sių kūdikis užklodama užsi
traukus ant burnos kūdikiui 
miegant. *

•

MIRUS

JON UT STAKVILEVIČI11
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Violai,

sūnui John, marčiai Phyllis ir broliui.

0. F. Reinhardt A. Bimba
A. Balčiūnas P. Bukn.vs
C. Balčiūnas Mr.’ ir Mrs. Zakarauskas
K. Jankaitis J. Steponaitis
Mr. ir Mrs. Dobinis A. Deikus
P. Poškaitis Mr. ir Mrs. G. Bernotas
Mr. i)' Mrs- V. Bankus Ii. Boss
A. Dagis J. Barzdaitis
Mr. ii' Mrs. W. Keršulis M r. ir Mrs. Chcsna
L. Gavrilovich P. Saikus
A. Laukaitis J. Šimanskis
K. Kundrotas F. Bačus
J. Spigi is L. Pečkis
A. Velička Mr. ir Mrs. Nečiunskas
J. Rušinskas Mrs. M. Zakarauskas

Kritikavo gubernatorių
Majoras Wagneris radio 

programoje vėl kaltino gu
bernatorių Dewey. kad jis 
neduoda miestui priklausomų 
ir būtinų pajamų. Jis verčia 
miesto valdžią užkrauti ant 
gyve n toj u n e page i d a u j a m u s 
taksus. Tuomi kiršina žmo
nes prieš dabartinę miesto 
valdžią ir iš to darosi politi
nio^ kapitalo republikonų nau
dai.

Newyorkietis Dramos Kri
tikų Ratelis nusprendė esant 
gerinusiais šio sezono veika
lais “The Teahouse of the 
August Moon.” “Ondine” ir 
“The Golden Apple.”
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Linksmų Velykų!
<l>
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< > Visiems kliubiečiams, kostumeriams ir svečiams <|)

< >
< > širdingai linkiu nuo Kliubo ir nuo šaves t< >
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< >
LINKSMŲ VELYKŲ! T

Juozas Zakarauskas
< >

< > Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Manageris T <♦>
< >
1 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. < >

o
< >

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 88th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Gaisragesys Sidney Gold 
nukrito 1 aukštus sykiu su 
griuvėsiais degančio namo 

i l(j(> Smith St., Brooklyne. Jis 
išbuvo apgriūtas 1 valandas, 
tačiau kaip nors jam pavyko 

j išlikti gyvam ir menama, kad 
j sužeidimai nepavojingi gy- 
vybei.

Virš 1,00 vaikų susirašė 
lenktyniuoti kiaušinių ritimo 
konteste Central Parke pie
voje tarp 80 ir 8-lth; Sts. 
Lenktyniuos šeštadienio po
pieti, 2 vai.

Kompanijos protestuoja prieš 
jas liečiančius sales tax, ku
rie planuojami uždėti ant tū
lų patarnavimų.

Ragino atidėti miesto 
budžeto sprendimą

Paskutinę viešųjų posėdžių 
dieną, daugelio darbininku ir 
liaudies organizacijų atsto
vai ragino majorą VVagnerį 
atidėti budžeto sprendmą. Ra
gino atidėti tol, kol bus su
rasti būdai patenkinti miesto 
mokytojų ir kitų miestinių 
įstaigų darbininkų reikalavi
mus. 10.<)00 mokytojų reika
lauja po $750 metinių prie
dų, kitų įstaigų 127.000 dar
bininkų po $500.

Dar yra reikalavimų padi
dinti davinius vaikų priežiū
rai ir kitiems visuomenei svar
biems patarnavimams.

Tarpe daugelio kitų, kal
bėjo .American Labor Party, 
taipgi komunistų atstovai. *

Komunistų atstovas Gerso- 
nas sakė, kad reikia nenau
dingų tikslų paskyras panai
kinti, o tuos pinigus skirti 

i naudingiems veiksmams. Tar
pe tų nenaudingųjų jis mi
nėjo virš pusantro milijono 
paskyras dėl Civilian Defense. 
Jis sakė, kad II-bombos ga
dynėje “ta paskyra yra blo
giau, negu nenaudinga.”

Jis taipgi siūle a p kainuoti 
didžiuosius nejudamus turtus 
pagal jų vertybę ir pagal ver
tybe takšnoti. Tas suteiktų 
miestui daug milijonų dole
rių. Ir ragino ir toliau reika
lauti, kad Valstijos Scmelis 
ir gub. Dewey atiduotų Now 
York u i ir kitiems miestams 
reikalingą dalį iš tų miestų 
sumokamų taksų.

BROOKLYN, N. Y.
Atiduodame gražią jauną kajiukę 

Bigal veisles. Turime dvi, tai apart - , 
mantiniame name perdaug, tad vie- ; 
ną norime atiduoti j gerus namus. 
Kam reikalinga kreipkitės:

Mr. M. Dobinis. 352 E. St h St. 
tprie Avė. C, Coney Island, ant 

pirmV lubų)
(73-75)

LINKSMŲ VELYKŲ!
Visiems mūsų

Draugams ir Koshnneriams
LOUIS KRALICEK

Specialistai Skanių
TORTŲ IR PYRAGAIČIŲ SU •

SUPLAKTA GRIETINE
Pamėginkite pas mus!

1379 York Avė., N. Y. C.
TR. 9-7274

Dr. A. Petriką;
DANIŲ GYDYTOJAS |

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
• 9—12 ryte; 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

f A. ' ■ T't)NY’s 1
I UP-TO-DATE Į

i BARBER SHOP I
I 1I ANTANAS LEIMONAS |
I Savininkas J

į 306 UNION AVENUE j
1 BROOKLYN, N. Y. j

I Gerai Patyręs Barbens |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cot*. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
.Tol. Ey. 7-6288

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA
N UOLATIN ft KAMBA R JŲ 

TVARKYTOJA 
Guolis Viejoje

MANOR in LARCHMONT
Telefonuokite

Larchmont 2-9784
(73-77)

ST ALU I»A T A RN AUTO J O S
Patyrusios

Gera Mokestis ir 'Lipai
Kreipkitės:

DONATONE’S COURT
RESTAURANT

19-21 Court St., White Plains
Tel. White Plains 8-9137

(72-76)

MANICURIST
Nuolat 5 dienos, gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
DAY.MOR BEAUTY SHOP
813 VV. 187th St., N. Y. C.

'I'e). WA. 7-7535
(72-78)

SLAUGE — REGISTRUOTA
Pat ikrin t o.jos darbas, 
'rinkamos pašalpos.

šaukite:
C Y. 8-8100

Tarp 8- 1 P. M.
(74-78)

LA B TECHNICIAN—PATYRUSI

Gera alga -užlaikymas, jei 
pageidaujama.

STATEN ISLAND HOSPITAL 
Te). GI. 7-6000

Ext. 90
(74-79)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENTS
Daug gražių budinkų, didelių ir 

mažų. Aliejum šildomų, tuojau už
imti. Aukštos algos. J-mos klasės 
apart men ta i. Kreipkitės:

MID - H A TT A N A G E N (? V
141 West 42nd St., N. Y. ('.

REIK A LIN GI M A LI A V OTO J AI
Indus! rijiniai ir reidencijiniai ma- 
liavotojai. $18 j dieną. Tuojau sta
tomi j darbą.
JENSEN EMPLOYMENT SERVICE 

208 Front St., Mineola, L. I.
(Priešais geležinkelio stotį)

Tel. GA. 7-5941
(75-81)

REIKALINGI PLUMBERIAI
Galinti atlikti pataisymų darbus.
$2.00 į vąlandą'. Tuojau statomi 

j darbą.
JENSEN EMPLOYMENT SERVICE 

208 Front St,, Mineola, L. I.
(Priešais geležinkelio stotį)

Tel. G A. 7-5941
(75-81)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

RESTAURANTAS
Pilnai įrengtas, šiuom tarpu už

darytas. Geroje biznio sekcijoje, ar
ti Subway. Žema randa. Gali daryti 
puikiausią pragyvenimą. Savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kilų investmentų. šaukite 
savininką: >

Tel, CY. 5-7867
(73-75)

AR JUMS LINKSMA 
LAIVE?

Manote Pirkti Laivą?
Išmokite Laivu Plaukioti 

Ant Vandens
Klasės dabar steigiasi. Šaukite:

BILL THOMPSON — ST.3-6751 
Leiskite mums pasakyti jums 
apie mūsų 6-šių dienų kursus.

I MATTHEW A.:
: BUYUS :
* (BUYAUSKAS) *

! LAIDOTUVIŲ 2
! DIREKTORIUS !

J 426 Lafayette St. į
J Newark. 5, N. J. *
1 MArket 2-5172 .*

6 pusi.—LaisyS (Liberty)-Šestadien., Baland.-April 17, 1954

HELP WANTED—FEMALE

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Gera alga, prisideda komisas. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAMES BEAUTY SALON
73 Rockaway Ave. 

Valley Stream
Valley Stream 5-1375

■' (75-81 )

1TNGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienos.
Gera alga, prisideda komisas. Link- 

. smos darbo sąlygos. Kreipkitės:
NATIONAL

2090 Broadway, N. Y. C.
(kampas 72nd St.)
Te!. T R. 7-8781

(75-82)

EMBROIDERY DESIGNER

Teigiamas sugabumais, Pilnam ar
daliai laiko.
Kreipkitės:

BIJOU
270 West 38th St., N. Y. C.

(75-77)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE

Turi mylėti vaikus 
Moderniniai Namai Westchester 
45 minutės iš New York City 
Atskiras kambarys ir maudynė 

Tel. HArrison 8-6465

Mes Turime Darbą, Kurio

Jūs Norite 
Gera Alga, Mandagus Patarnavimas 

HOUSEHOLD DOMESTIC EMP.
AGENCY

2525 Broadway (95th St.)( N. Y. C. 
Tel. MO. 6-1862

NAMŲ DARBININKE

Gražūs namai, $50 j savaite, l’į 
dienos liuoslaikio, įskaitant sekma
dienį. Linksma namų atmosfera.

Telefonuokite: IN. 6-1325
(74-75)

REAL ESTATE

WOODSIDE
1 Šeimos Mūrinis Namas. 6 dideli 
rūmai, pavadžius, Kentile grindimis 
skiepas, aptvertas kiemas, aliejum 
šildomas, fronte ir užpakalyje por- 
čiai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
bažnyčių ir subways.

Tel. YE. 2-0918
(68-70)

VALLEY STREAM
Pilnai detached. 2 aukštų, mūrinis. 
Tudor, ant gražaus kampinio žemės 
ploto 55x100. Gyvenimui rūmas, 
mužikalis rūmas, • valgymui rūmas, | 
knygynas, 5 miegrūmiai, 3 maudy-1 
nūs, ugniavietė, žaidimui rūmas, ba
ras, skiepas, aptverti užpakaliniai 
porčiai, patio, detached garadžius, 
visi ekstra priedai? Arti visų pato
gumų. Tik $23,000.

Šaukit.e Sąvininką:
Tel. VA. &0051

(75-79)

NEW HYDE PARK
Lakeville Estate. $24,000. 3 bed

rooms, ranch, in beautiful land
scaped fenced in plot. All electric 
kitchen, knotty pine furnished base
ment with a beautiful bar. l’-2 
baths. Attached garage. Fully in
sulated. Storms, screens, convenient 
to bus and subway. Excellent shop
ping district.

FL. 4-7689

ELMHURST
Gerai budavotas, 2 šeimų namas. 4 
ir 3 rūmų apartmentai, prisideda 
ištaisytas skiepas ir attic. Gesu šil
domas, air conditioned, dviem ka
ram garadžius, kiti ekstra įrengi
mai. Gražus 50x100 žemes plotas. 
Arti katalikiškų mokyklų, krautu
vių ir subways. Kaina tik $20,000. 
Šaukite savininką:

Tel. HA. 4-0259
(75-77)

BRONX-RIVERDALE

251st ir Broadway. Pusiau atskirtas, 
mūrinis, IV2 maudynių, ištaisytas 
skiepas, prietaisai, divonai, gara
džius 5148 Post Rd. KI. 8-7748.

/ (75-77)

ELMHURST
Gerai budavotas, semi-detached, 

Colonial namas. 6 rūmai, iš užpaka
lio porčiai, aptvertas kiemas, 2 iš
nuomoti garadžiai. Graži rezidenci- 
jinė sekcija. Arti public ir katalikiš
kos mokyklų, krautuvių, transpor- 
tacijos. Tikras pirkinys. $13,500.

Šaukite savininką:
Tel. TW. 8-4872

(75-80)

LAURELTON

Mūrinis 6^ rūmų
3 miegrūmiai—IY2 maudynių 

Garadžius
Kaina $15,200 

Telefonuokite Savininkui: 
LA. 5-8757

BENSONHURST

10 Rūmų, 4 miegrūmiai
1 šeimos Detached — ištaisytas 

skiepas. 3 maudynės 
Daug Ekstra įrengimų

TR. 5-8749. Sekmad. CL. 9-5585

* 1)0 IT Y-o-u-r-s-e-l-f
Save valuable dollars and »if<j your 

S-p-a-r-e Tim" by-—"Doing it
REPAIR and MODERNIZE V miW. 

mu.n costs and eijoy the thrill of sav
in;' those valuable dollars! Th<‘ ln«in<sa 
firms listed Ix-low are anxiout to serve 
you. Patronize thorn to-day!

PLASTIC WALL TILE 
24c ketvirtainį pėda 

Pirkite pas išdirbėją
Pasirinkimas iš 8 spalvą 

Lengvai įdedamas. Taupas 60V

BEAUTY STYLE PRODI(TS 
New Rochelle, 4 Mechanic St. 

Priešais City Hall 
(2 durys nuo Main Street) 

Telefonas: NE. 6-5880 
Atdara penktadieniais iki 9 P. M

WHITE PLAINS
39 So. Lexington Ave.

(2 blokai East of R.R. Stoties) 
Telefonas WIL 6-2770 

Atdara ketvirtadieniais iki 9 P.M.
Abi krautuvės atdaros kasdien ir 
šeštadieniais 10 A. M. iki 6 P. M. 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. iki 9 P.M.

REAL ESTATE

LONG BEACH. Puikus namas ir 
žemė. 10 kambarių, 4 vonios,^vidu
rinė salė, nuo degimo apsaugota; 
plieniniai balkiai; moderninė virtu
vė; lėkščių plovimui mašina; Ada
toms viela; komb. aluminiai landai; 
dubeltavas garadžius; du įvažiavimo 
keliai; puiki viela; gražiai apaugta 
žaliumynais; gėlėms dušas.

263 National Blvd. LO. 6-0319.
(69-70)

WHITE PLAINS

Nauji namai nuo $23.500 ir viršaus.
Telefonuokite Savininkui Broker

JEANNE CAROLAN
White Plains 9-0967—

Scarsdale 3-8500
(72-76)

NEW ROCHELLE. 12 rūmų naujai 
išdekoruotas, Center Hall, circular 
driveway. 2 pilnos ir 3 pusės mau
dynės. Indų mazgojimui mašina, 
Bendix. 4 ugniavietės. 2 karam Ficld- 
stone garadžius. Byčių ir prieplau
kų patogumai. Prašo $24.500.
Kreipkitės tik pirkėjai. NE. 6-4086

(73-75)

BRONX
Savininkas Turi Parduoti 

Apleidžia Miestą
3 šeimų mūrinis namas. Žalvario 
plumbing—aliejum šildomas. 5 rūmų 
apartment as ir ištaisytas skiepas už- 
imtini. Prieinama kaina. Matykite: 

2006 Crotona Avė.
Tel. FO. 5-3757

\ (74-76)

HARRISON—RYE
Westchester County Club Grormds 
30’, gyvenimui rūmas, lentom iš
kaltos sienos, 4 maudynės. 2 karam 
garadžius, akras gražios žemės. Pri
einama kaina. Prisideda daug ekstra 
įrengimų.

EDNA M. DRUMMOND
80 Purchase St. RYE 7-0811

(74-75)
BELLE HARBOR

Nauji mūriniai, atskiri dviejų šeimų 
namai. Du labai puikūs 6 kambarių 
apartmentai, po IV2 vonių. 2 ka
ram garadžiai—plotas 50x100. Da
bar atdara dėl peržiūrėjimo. Buda- 
votojas ant. vietos.
NEW DWELLING REALTY CO., 

INC.
Newjiort Ave. & 128th St.

BE. 5-0822 — J A. 9-0812
(74-75)

WESTBURY. Split level masterpiece. 
Randasi puikiausioje sekcijoje. Arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci- 
jų. True Center Hall, 7 dideli kam
bariai; dvi vonios. Didelis, platus 
attic, ištaisytas poilsio kambarys; 
labai didelis garadžius. Aliejus, šil
tas vanduo, šiluma. Pilnai ištaisytas 
skiepas. Didelis kampinis, žaliumy
nais apaugtas plotas. 3 kartus da
žytų plasteriu sienos; šaldytuvas; 
skalbiama jas; nuo sienos iki sienos 
išklota divonais, Venetian blindsu

Kaina $23,500. Westbury 7-1^6.
(70-71)

MOUNT VERNON

Semi-Attached 2 šeimom, znedinis 
namas. 6 ir 4 rūmai, 50x100 r.emės. 
Aliejus.

Savininkas persikelia.
Turi parduoti už kainą $13,500 

Mount Vernon 7-8404

RIDGEWOOD — pusiau fomišiuo- 
tas budinkas, pertaisytas 1947 me
tais, visas tile, aliejum šildomas. 
Jeigos $8,000 į metus. Išlaidos $2,800. 
Kaina $30.000; įnešimas $15,000. Su
sitarimai. 84 Cedar St. Tel. GL. 
3.7474 _ 9841.

 (68-70)
LAURELTON

4 metų, 5 rūmų, Ranch type bung., 
45x100, mūrinis frontas, att. gar., 
uždengtas fronto patio, didelis attic, 
skiepas, dramatiškas 20 pūdų gyve
nimui rūmas, mūrinė W/B ugniavie
tė, saulėtai įrengta virtuvė. Cross 
ventilated miegrūmiai. Pilnas valgy
mui rūmas, l’/amaudynių. Arti tran- 
sportacijos ir krautuvių. Daug eks
tra įrengimų. $16,990. 188-16 284th 
Street.

GREENWOOD LAKE, N. Y. Par
siduoda lotai, 500 pėdų nuo maudy
nių, apskritų metų gyvenimo vieta. 
Lygi žemė, kampinis plotssM pui
kiausia sekcija, 119x100, įkainuota 
$5,000. Prieš 6 P. M. tel. LA. 4- 
6896. Po 7 P.M. tel. DE. 9-8661.

(68-70)




