
LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 55

LAISVe-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ................ $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) _  9.00
Kanadoje... .......    9.00
Kitur užsienyje —.....................   10.00

Pavienio egzempl. kaina S centai

Richmond Hill 19, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 19, 1955 Metai 44-tieji, Dienraščio 36-tieji.

K,:l'111 JALTOS KONFERENCIJOS DOKUMENTŲ ATGARSIAIv;
Ap
Kas ji buvo praeityje?
Lietuvis kunigas Maskvoj.
Laisvė melstis, 

laisvė nesimelsti.
Rašo R. Mizara

s “
“Aruba” plauku 

ar neplauks i 
Kinijos uosta?

pašau Im io karo

Baltarusiai buržuaziniai na
cionalistai New Yorke 1 uošia- 
si minėti “37 metu sukakti 
nuo paskelbimo Baltarusijos 
tautinėsz respublikos nepri
klausomybės.”

Jie tai padarys kovo 25 d.
“Nepriklausomybę’’ jie turi 

galvoje tą, kuri buvo vokišku 
kaizerininku Įkvėpta ir iškep
ta. Ji, kaip žinia, buvo atlik
ta pirmojo 
metu.

Kaizerio valdžia bijojo rusu 
revoliucijos plėtojimosi, jai 
rūpėjo Įtraukti i vokiškąją • 
imperiją juo daugiau' tautu, 
net ir slavišku.

Lietuvos, Baltarusijos, Uk
rainos nepriklausomybės buvo , 
tokios, kad jos bylojo už “am- i 
žinus ryšius” su Vokietija.

Baltarusijos liaudis tuojau i 
po karo pabaigos paskelbė sa- į 
vo sali Tarybine respublika, j 
kuri Įėjo Į tarybiniu tautięšei- 
mą. Tarybinė Baltarusija yra 
oficialiai viso pasaulio pripa
žinta, kaip savistovi valstybė. 
Ji dalyvavo Įkūrime Jungti
nių Tautų. Ji tebėra Jungtinė
se Tautose.

Helsinkis.— Apie “A- 
ruba” ateina priešta
raujančių žinių. Vie 
na žinia sakė, kad “A- 
rubos” .savininkai Hel
sinkyje Įsake laivo ka
pitonui užsukti į Ceilo- 
na ir ten laukti. Po to 
atėjo žinia, kad laivas 
neplanuoja plaukti į 
Ceiloną, o dar laikosi 
kurso link Kinijos. Kol 
kas dar nėra patvirtin
tų pranešimų, kad lai
vas i Liaudies Kiniją 
neplauks.

Kita žinia sako, kad 
laivui įsakyta numesti 
inkarą laisvuose tarp
tautiniuose vandenyse, 
kur nors Indijos vande
nyne. Suomijos jūri
ninkų unija tuo tarpu 
paskelbė, kad ji nėra 
gavusi jokio pranešimo 
iš “Arubos” įgulos, kad 
jie nenori plaukti Kini- 
jon.

Nepasiten kiminas Br itani j o į e. V oki eti j o j e, 
Francūzijoje; Churchillas sako, kad britai 

atspausdins savo versiją; Dulles sukrėstas

Paskutiniai
pranešimai

. Baltarusiai buržuaziniai na
cionalistai išsiuntinėjo new- 
yorkiškei spaudai, tarp kitko, 
paaiškinimą, kas buvo Balta
rusija seniau. Mes taipgi ga
vome to “aiškinimo’’ kopija.

Skaitome:
“In the past Byelorusia was 

an independent Nation and 
played a great part in the me
dieval history of eastern Eu
rope. Under the conditions of 
the time Byelorussia appeared 
under name of Kryvia and la
ter on (13-th century) was 
known as a Grand Duchy of 
Lithuania...”

Baltarusiai buržuaziniai na
cionalistai gaus pylos nuo sa
vo bendraminčių lietuviškųjų 
dipukų už frazę “was known 
as ka Grand Duchy of Lithu
ania?'”

Kaip matote, baltarusiai 
buržuaziniai nacionalistai skel
bia, kad 13-tame amžiuje no 
Lietuva buvo Lietuva, bet Lie
tuva buvo Baltarusija.

* Na, tegu

Maskvoje, sako grįžęs iš 
ten katalikų kunigas Bissonct- 
te, yra švento Liudviko baž
nyčia, kurioje klebonauja lie
tuvis kunigas Juozapas Buto- 
ravičius.

‘‘Kasdien ten laikomos vie
netuos šv. mišios, o sekma
dieniais—trejos. Žmonės kar
tais ir dienos metu užeina pa
simelsti, nes bažnyčia atvira...

“Stačiatikių cerkvių Mask
voje esą dar apie 50, o seniau 
buvo daugiau kaip 400...”

Citatos imamos iš kun. 
Prunskio rašinio, sulipdyto pa
gal kjin^Bissonette pranešimą. 
- Maskvoje veikia ir baptistų 
bažnyčia.

Ką gi visa tai rodo 
Tai rodo, jog 

vx

Nuteisė 16 metų vaikiną už 
penkiolikametės pasmaugimą

Dedham, Mass. — Kalėji-Į 
mui iki gyvos galvos nuteis-! 
tas Peter Makarewicz Jr., 
16 metų vaikinas. Jis buvo 
rastas gražios 15 metų mer
gaitės, GČraldine Annese, 
išniekinime ir pasmaugi
me.

Makarewizc Jr. ir Gerald
ine Annese gyveno greti
muose namuose ir viens ki
tą pažino, bet ji jojo nemė- 
gusi. Praeitų metų lapkri
čio 4-tą vakare jis laukė 
jos sugrįžtant iš pasimaty
mo su ? 
ją, išniekino ir nužudė.

Prisaikdintųjų teisėjų ta
ryba jį rado kaltu, bet ne
reikalavo mirties bausmės, 
ko .pagal įstatymus galėjo. 
Pagal Massachusetts įsta
tymus jis kalėjime turės 
likti visą gyvenmią, nes ne
gali būti išleistas sąlygi
niai (po parole). Per visą 
bylos eigą Makarewicz lai
kėsi gerai, bet išgirdęs nuo
sprendį, subliūško. Tėvai 
ir jaunesnis brolis, kurie 
radosi teismo salėje, gailiai 
verkė.

Washingtonas. — Jaltos 
dokumentų paskelbimas su
kėlė daugybę komentarų vi
same pasaulyje. Beveik vi
sur reiškiama mintis, kad 
nebuvo prasmės dabar tuos 
dokumentus skelbti. Atsa
kingieji demokratų partijos 
vadai Amerikoje sako, kad 
dabar sunkiau bus vesti bet 
kokias slaptas diplomatines 
derybas su kitomis šalimis, 
jeigu įsivyraus nuomonė, 
kad Amerika paskui savo 
nutarimu gali tų pasitari
mu dokumentus skelbti, v

Vokietijos ginklavimas
Paskelbtieji dokumentai 

i priminė visiems, kad svar- 
| blausias Jaltos nutarimas 
buvo neprileisti Vokietijos 
ginklavimo ateityje, laikyti 

i Vokietijos militarizn^ą po 
kontrole. Net buvo kalbė
ta apie Vokietijos padalini
mą į eilę atskirų valstybių.

Pačioje Vokietijoje Jaltos 
dokumentų paskelbimas iš
šaukė labai gyvą atsiliepi
mą. Vokietijos spauda ci
tuoja tas vietas, kur Jal
toje buvo kalbama ne tik 
prieš vokišką militarizmą ir 
nacizmą, bet prieš vokiečių 
tautą bendrai. Ypatingai 
daug tokia prasme kalbėjo 
Churchillas, kuris įsismagi
nęs kalbėjo apie reikalą su
naikinti kuo daugiau vokie
čių. Jis vienoje vietoje sa
kęs: , “Mes jau esame nu
žudę kokius šešius milijo
nus jų ir gal nužudysime 
dar vieną.”

Smūgis francūzų garbei j “lenkai man neapeina.”
Francūzijoje dokumentai 

iššaukė nemenką pasipikti
nimą, nes jie parodo, kad 
Jaltoje francūzų prisidėji
mas prie Aliantų laimėjimo 
buvo traktuotas su tam ti
kra panieka. Ten buvo kar
tojama, kad Francūzija la
bai menkai prisidėjo, k a d 
jeigu jau duoti jai okupa
cijos zoną nugalėtoje Vo
kietijoje. tai vien iš “susi-

žiai labiausiai pabrėžia do
kumentuose iškelta f akta.

tai
u z

mylėjimo.”
Dešinioji Francu z i jos 

spauda koncentruojasi ant 
to dalyko. Bet komunistų 
“’Humanite” sako, kad ne 
tas svarbu, kad tiesa, jog 
palyginus su kitų sąjungi
ninkų, ypatingai Tarybų 
Sąjungos, Francūzijos pasi
aukojimas kare nedidelis, į 
kad svarbiau' atminti, jog 
Jaltos kertinis akmuo buvo 
Vokietijos militarizmo su
triuškinimas, — nutarimas, 
kurį dabar laužo Vakarų 
jėgos.
Churchillas nepatenkintas

Churchillas pasakė Brita
nijos parlamente, kad ame
rikietiškoji Jaltos dokumen
tų versija ne visur teisinga. 
Jis sakė, kad britams gali 
prisieiti spausdinti savo 
versiją. Churchillas, kaip 

labai nepatenkin
tas, kad dokumentai iškelia 
eilę jo išsišokimų prieš ke-

lenkus. Jis, anot amerikie
tiškos versijos, sakė, /kad
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kitu vaikinu, užpuolė Komunistų, socialist., protestantu 

ir katalikų jaunimo organizacijų 
atstovai tarės Vakarų Vokieti jo je

Las Vegas, Nev. — šeštas 
bandomasis atominis spro
gimas vėl buvo atidėtas.

klerikalai, nuolat plepėdami 
apie “tikinčiųjų persekioji
mus” Tarybų Sąjungoje, tyčia 
meluoja.

Tarybų Sąjungoje yra pil
na teisė žmonėms melstis, 
taipgi yra teisė žmonėms ir 
nesimelsti, kritikuoti religijas.

Tas teises garantuoja šalies 
konstitucija.

Socialistinėje šalyje, kitaip
lietuviškieji ir būti negali.

miestą Kinijai.
Dulles jau pasipiktinęs
Sekretorius Dulles, kurio 

patvarkymu šie dokumen
tai buvo paskelbti viešu
mon, kaip matyti, nesitikė
jo tokios nepasitenkinimo 
audros. Washingtono aero
drome, iŠ1 kur jis išskrido 
Kanadon, jo buvo klausta, 
ką jis galvoja apie visą rei
kalą. Dulles piktai atsakė: 
“Aš nestovėsiu čia ir jums 
nekalbėsiu...” Po to jis 
pasileido link orlaivio, pa
miršdamas atsisveikinti su 
Kanados ambasadorium, 
kuris atėjo jį palydėti.

Laikraštininkai sako, jog

j žinia, kad į Liaudies 
Kiniją iš Forniozos su- 
pi'įžo generolas Wei Li- 
huang. kuris yra vie
kas vyriausių čiango 
(kariniu vadų. Nuo 1942 
metų iki visai neseniai 
jis buvo aukščiausios 
čiango karinės tarybos 
nariu. Tarp 1944 ir 1946 
m. jis buvo čiango pės
tininku vyriausias ko- 
mandierius.

Generolas We Li-hu- 
ang. kaip pranešama, 
atvyko i Hong-Kongą, 
iš kur jis perėjo į Kan
toną, kur pareiškė Ki
nijos pareigūnams, kad 
jis “grįžta tarnauti te- 
Vynei ir atgailauti už 
savo klaidas.” Trum
pas laikas po to jis per 
radiją atsikreipė į savo 
artimus draugus, aukš
tus karininkus Formos 
zojė, ragindamas juos

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos Budesratas (senatas) 
patvirtino Paryžiaus sutar
tį ir susitarimą Saaro rei
kalu. Bet socialdemokratai 
stengiasi teisminiu keliu 
Saaro susitarimą panaikin
ti. Socialdemokratų advo
katas Kari Momrner tą by
lą užvedė Vak. Vokietijos 
aukščiausiajame teisme.

sidėjo ADA (Americans for 
Democratic Action) meti
nis suvažiavimas. Vyriau
siais kalbėtojais bus sena
torius Morse, CIO vadas 
Reutheris, New Jersey gu
bernatorius Robert Meyner 
ir buvęs Niurnbergo bylų 
prokuroras generolas Tel
ford Taylor.

bios negrės moterys, Char- 
lotta A. Baas ir Modjeska 
M. Simkins, atsišaukė laiš
ku į visas moteris siųsti de.- 
legaciją pas generalini pro
kurorą, kad reikalauti ko
munistų vadovės Claudia

dokumentų paskelbimo 
garsi o. Knowlandas vėl šaukė, kad 

Jung. Tautos išmestu TSRS
. New Yorkas. — Senato

rius Knowlandas St. Pa- 
tricko dienos proga kalbė
jo vienos reakcines airių 
organizacijos vakare. Jo 
kalbos vyriausia tema buvo 
Tarybų Sąjungos išmetimas 
iš Jungtinių Tautų. Jis sa
kė, kad Tarvbų Sąjunga tu
rėtų būti išmesta iš Jung- 

| tinių Tautų, “nes ji nepa- 
I dėjo atmušti agresiją Korė- 
i joje.” Kitas Tarybų Sąjun-

Jungtinės Tautos.—Egip- i gos nusikaltimas Knowlan- 
tas prašė Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos nubausti 
Izraelį už užpuolimą ant

bando kiek galima pasinau
doti dokumentų paskelbi
mu, kartodami savo seną 
teorija, kad “Rooseveltas 
mus išdavė Jaltoje.” Mano
ma, kad jie tą kampaniją 
ištęs iki ateinančių metų 
p r i e š rinkiminės kampani
jos.

Egiptas reikalauja bausti 
Izraeli už Gazos puolimą

(

mo.
Washinglonas. — CIO ad

vokatas Thomas E. Harris 
sako, kad po lojalumo prie
danga bosai meta iš darbo 
jiems nepatinkamus darbi- 
ninkus-unijistus.

Ottawa. — JAV valstybės 
sekretorius Dulles, dabar 
lankosi Kanadoje.

gis nori, Kad Jungtines 
kautos paskelbtų tam ti

norėtų priimti į Jungtines
Tautas agresorę Kiniją.”

Knowlandas nepasigailė
jo aštrių žodžių ir prieš 
Britaniją. Jis sakėsi ne-

dradarbiavimo būdas yra 
siekti visos Vokietijos vie-i 
nybės. Socialdemokratas at-j Loutfi sakė, kad visos Jung- moy.
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Tuo tarpu Egipto atstovas 
saugumo taryboje Omą r

tai nori, kad .Čiangas ati
duotų Kinijai Matsu ir Que-

stovas su tuo sutiko.

Bonna. — Labai svarbi 
jaunimo organizacijų at-' 
stovų konferencija įvyko! 
čia. Joje buvo atstovautas į 
jaunimas abiejų Vokietijos
dalių: Vakarų ir Rytų. Iš kių išvadų konferencija pri-1 
Rytų Vokietijos atvyko at-! ėjo. 
stovai Laisvojo Vokiško! -------------------
Jaunimo (F. D. J.). Tai or-1 ni v. , .. 
ganizacijai vadovauja ko-1 UZ(lf3U(lc klkraSų, ReSj 
munistai. Vakarų Vokieti- Įas jį pavadino “marionete” j

tinię Tautų nares, kurios' 
duoda ekonominę ir karinę 
pagalbą Izraeliui, turėtų tą i 
pagalbą sulaikyti

Jungtinių '

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilčiau.

Tailandas nuteisė daugeli 
ilgiems metams kalėjime

Bangkokas, Tailandas.— 
49 asmenys, kurie buvo ap
kaltinti “planavime praves
ti komunistinį perversmą,” 
buvo nuteisti po 20 .metų 
kalėjimo, bet 48 bausmės 
buvo sumažintos iki 13 me
tų. Visi teistieji radosi ka
lėjime nuo 1952-rų metų, 
kuomet jie buvo suimti.' Nu
teistųjų tarpe randasi gero
kas skaičius buvusių kari
ninkų ir valdininkų, taipgi 
nemažai studentų.

jos jaunimą atstovavo taip 
v a d i n amas Jugendring’as 
(“Jaunimo Žiedas”), prie 
kurio priklauso visos va
dovaujančios socialdemokra
tų, protestantų ir katalikų 
jaunimo organizacijos Va
karų Vokietijoje.

Svarbiausias šios konfe
rencijos siekis buvo tartis, 
kaip vokiškas jaunimas ga
li bendradarbiauti ir ben
drai veikti, nežiūrint sie
nos, kuri kerta Vokietiją į 
dvi dali. Rytų Vokietijos 
kąiraus jaunimo atstovai 
sakė, kad vienintelis ben-

Seoulas. — Rhee valdžia 
uždraudė laikraštį ’“Tinga- 
a-Ilbo,” nes tas laikraštis' 
drįso pasakyti, kad Rhee 
yra svetimų rankų (ameri
kiečių) diriguojama mario
netė (puppet).

Laikraštis teisinasi, kad 
ž o d i s “marionetė” buvo
spaustuvinė klaida, bet ka
dangi tas laikraštis visuo
met kritikavo Rhee, laik
raštį visvien uždarė. “Ton- 
ga-a-Ilbo” turėjo didžiausią 
cirkuliaciją Pietinėje Korė
joje.

Tautų paliaubų Dešinioji vadovybe bus nuversta^ 
geSas BurnsnoiugH£!bevanistų organas ‘Tribune9 
padarė pranešimą, kad Iz
raelis atsakomingas už už-į Londonas.—Kairiųjų dar- 
puolimą. biečių organas savaitraštis

------------------- “Tribune” sako, kad kova 
partijos kontrolę tik 

prasidėjo. Dešiniųjų vado-
Bostonas. — Senatorius i už 

Morse pakartojo savo anks
čiau išreikštą nuomonę, kad j vybė partijoje bus nuvers- 
balsuodami už teisių davi- ta, sako bevanistų organas, 
mą Eisenhoweriui eiti ka
rau Čiango pusėje, senato- j 
riai klausė ne- savo sąžinės ' 
balso, bet partijos diktato, j

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos socialdemokratai šlako, 
kad jie gali teismo keliu- 

-neprileisti Saaro sutarties 
pasirašymo.

“Bribune” kritikuoja At
tlee ir Morrisoną, bet ypa
tingai Hugh Gaitskėll’į, ku
ris, kaip įai manoma, įkal
bėjo vadovybę Šalinti Beva- 
na.

Beveik visi sutinka, kad 
pašalindamas Bevaną i š 
partijos, Attlee sudavė smū

gi sau. Darbiečių dienraš
tis “Dailv Herald” veda
majame straipsnyje sako, 
kad uAttlee dienos yra su
skaitytos.” “Daily Herald” 
paprastai remia Attlee de
šiniąją vadovybę.

Vedamasis straipsnis sa
vaitraštyje “Tribune” pa
rašytas tokiame aštriame 
tone, kad manoma, jog va
dovybė bandys išmesti iš 
partijos redaktorius. Jie 
yra Jennie Lee ( B e v a n o 
žmona), Michael Foot ir J. 
P. W. Mallalieu. Visi trys 
yra parlamento nariai.

■a
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JALTOS KONFERENCIJOS 
“PASLAPTYS”

PRAĖJUS DESĖTKUI metų nuo įvykimo Jaltos 
konferencijos, mūsų valstybės departmentas viešai pa
skelbė jos visus tarimus, visas smulkmenas, susijusias 
su sušaukimu, diskusijų eigą, etc., etc.

Dokumentas ilgas. Jis užima apie 32 puslapius 
.smulkaus rašto New York Timese. Norint jį atidžiai 
perskaityti ir gerai suvirškinti, neužtenka keletos dienų.

Bendrai, paskelbtose Jaltos “paslaptyse” nėra nie
ko didesnio, kas ligi šiol nebuvo žinoma. Visa, kas buvo 
svarbesnio nutarta, buvo ir paskelbta. Nebuvo smulkiai 
paskelbta tik “pats priėjimas” prie nutarimų padarymo; 
nebuvo smulkiai paskelbta tik diskusijų eiga tuo ar kitu 
klausimu, svarstytu Jaltoje. '

Du didieji — Rooseveltas ir Stalinas — konferenci
jos dalyviai jau mirę, jų jau nebėra gyvųjų tarpe. To
dėl jiedu negali prie šitų “paslapčių” nieko pridėti neigi 
atimti. Gyvas tik Churchillas; jis gali tuo ar kitu klau
simu, svarstytu Jaltoje, “pasiaiškinti,” jei reikės, save 
pateisinant.

Kodėl valstybės departmentas matė reikalo Jaltos 
konferencijos protokolus ir visa, kas su jais susiję, da
bar paskelbti, mes nežinome. Mr. Dulles pirmiau sakė 
skelbsiąs, vėliau—neskelbsiąs. Bet kažin kaip atsitiko, 
kad šitos “paslaptys” pateko į New York Timeso re
dakcijos rankas!

Kai tai sužinojo republikonai senatoriai, jie pradėjo 
rėkauti, purkštauti, reikalaudami, kad “paslaptys” kuo 
greičiausia būtų .paskelbtos viešai, kad visi, kas nori, 
jas žinotų.

Na, ačiū savo žioplumui, valstybės departmentas ir 
paskelbė.

Mums atrodo, jog dabar makartistai, naudodamiesi 
paskelbtomis “paslaptimis,” pradės aršesnę kampaniją 
ypatingai prieš Rooseveltą (ir, žinoma, Staliną). Jau 
dabar tūli jų reikalauja, kad Jaltos konferencijos nu
tarimai būtų Kongreso atmesti. ;

Makartistai ir visi jų talkininkai, naujo karo treš
kėjai, jau seniai kaukė prieš Jaltos nutarimus. Dabar 
jiems bus didesnės progos, pablusinėjus šias “paslap
tis,” iš naujo pradėti kampaniją prieš koegzistenciją, 
prieš taikų pasaulio valstybių sugyvenimą.

Jie susiras talkininkų ir užsienyje. Čiang Kai-šekas 
jau rėkia. Lenkijos pilsudskininkai, Vokietijos naciai, 
ir kitokie reakciniai gaivalai taipgi bandys krautis iš 
šitų “paslapčių” sau politinį kapitalą.

Bet nieko jie tuo nelaimės!
Atsiminkime, kad prieš. 10 metų, kai fašistinė ašis 

buvo baigiama palaužti, tos rūšies elementai taipgi rė
kė prieš Jaltą, bet jų žodžiai niekur nei'ado atgarsio.

Mums atrodo, kad ir šiuo kartu jie parėkalos, pa
šokinės, o gyvenimas eis savo keliu, taiką mylinčioji 
žmonija aiškiau ir garsiau pasisakys, jog Jaltos kon
ferencijos nutarimai buvo geri, teisingi, tik reikia juos 
gyveniman vykdyti.

KEISTA, AR NE?
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ EI Paso (Teksuose) mieste, 

federaliniame teisme, pirmininkaujant teisėjui R. E. 
Thomason’ui, buvo teistas Clinton Jencks, International 
Mine, Mill and Smelter Darbininkų Unijos veikėjas.

Jis buvo kaltinamas už tai, kad neteisingai išpildęs 
afideivitą, kuriame sakęsiS, jog nebuvęs komunistas.

Prieš Jencks’ą liudijo Harvey Matusow. Faktinai, 
Matusowas buvo vienintelis liudininkas, kuriuo pasi
remdamas teismas surado Jencks’ą kaltu ir nuteisė jį 
penkeriems metams įkalinimo.

Po to, valdžios liudininkas Matusowas “atsivertė į 
dvasią šventą.” Jis pareiškė viešai, kad melavo Jenck- 
so byloje. Jis pareiškė, kad visa, ką jis ten prieš Jenck- 
są sake, buvo neteisybė.

• Buvo pareikalauta, kad Jencksui būtų suteiktas nau
jas teismas. Teisėjas Thomason pasišaukė Harvey Ma- 
tusową ir jį apklausinėjo iš naujo. Pastarasis pakarto
damas sakė, kad jis apmelavo Jencksą.

Na, tai ką gi pagiedojo teisėjas Thomason? Jis ši
tokį tarimą padarė: Tu, Matusowai, melavai ne tada, 
kai liudijai prieš Jencks’ą, o meluoji dabar, todėl aš ta
ve nuteisiu trejiems metams įkalinimo.

Toks teisėtumas mums atrodo yra keistas, nepasa
kius aštriau. Iš kur, kaip teisėjas gali žinoti, kada liu
dininkas meluoja?! Ar gi šis teisėjo žygis nėra savo
tiško keršto išliejimas prieš asmenį, kuris jam vakar 
labai patiko, o šiandien nebepatinka?.

Matusowas rengiasi šį teisėjo nuosprendį apeliuoti į 
aukštesnį teismą-^matysime, kuo visa tai baigsis.

Na> o teisėjui Thomasonui komercinė spauda jau de
da ant galvos launi vainiką už šį “genijalų nuosprendį”!

2 ptUl.--Laisvė (Liberty)-šeštad., kovo (March) 19, 1955

VIENA, sausio 20 d. — 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
biuro išplėstinio • posėdžio 
pabaigoje sausio 19 d. bu
vo priimta deklaracija, krei
pimasis į Europos tautas ir 
kreipimasis į pasaulio tau- 
tas>

PASAULINĖS TAIKOS 
TARYBOS BIURO 

DEKLARACIJA
Prieš ateinant naujiems, 

11955 metams, iškilo ir paki
bo viršum tautų dvi grės
mės: Vokietijos militarizmo 
grėsmė ir nutarimai, priim
ti atominiam karui paruoš
ti ir jam pateisinti. Šios 
grėsmės iškilo tuo momen
tu, kai tautoms ėmė atsi
verti naujos perspektyvos, 
iškilo vyriausybių, kurioms 
tenka atsakomybė, veiks
mų, o ne tik politinių vei
kėjų arba karinių vadovų 
pareiškimų išdavoje. Šie 
veiksmai aiškiai nukreipti 
prieš tautų, kurias jie liečia, 
valią ir prieš viso pasaulio 
viešąją nuomonę.

Vokietijos remilitarizavi- 
mas ir tos kliūtys, kurias 
paktas Pietryčių Azijai 
(SEATO sudaro kelyje Į 
taikų Azijos problemų iš
sprendimą, pabrėžia nep- 
prastą Šiaurės Atlanto blo
ko tarybos (NATO) priim
tų nutarimų rimtumą.

Šie nutarimai turi tikslą 
įteisinti atominį karą, kurį 
jau pasmerkė žmonijos są
žinė ir tarptautinė teisė, ir 
įteigti viešajai nuomonei 
mintį apie tokio karo būti
numą. Jie gali atvesti į 
atominio karo sukeli m a 
Azijoje ir Europoje.'Jie jau 
dabar sudaro tokią grėsmę 
visų žemynų šalims.

Vokietijos remilitarizavi- 
mas ir atominio karo įtei
sinimas g landžiai susiję 
tarpusavyje. Tai — vaisiai 
vienos ir tos pačios politi
kos, paremtos pasaulio su
skaldymu į du blokus, jėgos 
pozicijos ieškojimas, karo, 
kaip būdo tarptautiniams 
nesutarimams išspręsti, pa
naudojimu. Tautos i.š pa
tyrimo žino, kad ši politika 
tegali atvesti į ekonominę 
suirutę, skurdą ir karą. Pa
saulinis judėjimas už taiką 
ragina jas pasverti visą šio 
naujo pavojaus rimtumą ir 
panaudoti visas jų žinioje 
turimas priemones jam pa
šalinti.

Suderinti tautų veiksmai 
gali padaryti galą blokų po
litikai. Tokie veiksmai ga
li priversti vyriausybes pra
dėti derybas, nusiginklavi
mą, o taip pat pradėti nau
doti atominę energiją išim
tinai taikiems tikslams.

Žmonės nebus pasyvūs ir 
neleis, kad jie būtų' įstumti 
i atominio karo nelaimes. 
Reikalas liečia ne tai, kokia 
štabo ar vyriausybinė in
stancija galės priimti nuta
rimą dėl atominio karo ar
ba aiškinti skirtumą tarp 
vadinamojo taktinio ir stra
teginio ginklo. Uždavinys 
yra tas, kad-, atmetus su
griovimą, priespaudą ir 
skurdą, kuriuos sukeltų šis 
karas, būtų užtikrinta vi
soms pasaulio tautoms ne
priklausomybė ir teisė vys
tyti savo pačių resursus, 
kad visiems kartu būtų ga
lima stoti į saugumo ir kles
tėjimo kelią. Kaip tik šį 
būtinumą atitinka ragini
mas tęsti kovą prieš Vokie
tijos remilitarizavimą ir ra
ginimas organizuoti plačią 
kampaniją prieš atominį 
ginklą.
'Kaip tik šį būtinumą ati- 

tinka tai, kad 1955 metu

| gegužės 22 d. Helsinkyje 
šaukiama didelė pasaulinė 
asamblėja, kurioje susitiks 
visų, šalių taikingųjų jėgų 
atstovai.

Viena, 1955 metu sausio 
19 d.

KREIPIMASIS J EURO
POS TAUTAS

Europos tautos atmeta 
vermachto sudarymą.

Tautos pasisako prieš tai, 
kad, vos tik praėjo 1 me- 
tų po karo pabaigos, būtų 
atkurta armija, kuri sėjo 
mirtį ir sugriovimus Euro
poje.

Tautos pasipiktinusios tuo, 
kad atominis ginklas gali 
būti suteiktas buvusių hit
lerinių generolų dispozicL 
jai.

Tautos niekuomet nesi
taikstys su šiuo nusikalti
mu*

Sutarčių dėl vermachto 
sudarymo ratifikavimas — 
dar toli gražu ne įvykęs 
faktas.

Londone ir Paryžiuje 
šiems nutarimams pritaru
siuose parlamentuose turin
čių pasisakyti deputatų tar
pe neatsirado. nė pusės no
rinčių balsuoti už šiuos su
sitarimus. Vyriau s y b ė s, 
kaip ir parlamentai, buvo 
priverstos atvirai pripažin
ti, kad jų tautos priešiškai 
žiūri į Paryžiaus susitari
mus. Bet šios vyriausybės 
ketina nesiskaityti su Eu
ropos tautų priešinimusi ir 
ypač su didėjančiu pačios 
vokiečių tautos pasiprieši
nimu.

Parlamentų priimti prieš 
tautų valią nutarimai nega
li surišti tautų.

Londono ir Paryžiaus su
sitarimus pasirašiusios vy
riausybės 'daugiau negali 
slėpti tragiškų naujo ver
machto sudarymo pasek
mių. Vakarų Vokietijos re- 

' militarizavimas sukeltų 
ginkluotųjų paiėgu sudary
mą Rytų Vokietijoje. Jis 
sustiprintų ( ginklav i m o s i 
varžybas, daugeliui metų 
pašalintu galimybę1 taikiai 
suvienyti Vokietiją ir ap
sunkintų bet kurį kolekty
vinio saugumo Europoje 
organizavimą.

Pasaulinė Taikos Taryba 
ragina Visų šalių vyrus ir 
moteris padėti visas savo 
jėgas, parodyti visą savo 
ryžtingumą ir visą savo 
narsumą, kad būtų sužlug
dytas Londono ir Pary
žiaus sutarčių ratifikavi
mas bei įgyvendinimas.

Pasaulinė Taikos Taryba 
ragina vyrus ir moteris, 
kurie didvyriškai kovojo 
prieš Vokietijos perginkla
vimą, o taip pat visus tuos,* 
kurie pradeda suprasti ar
tėjantį pavojų, suvienyti ir 
pagausinti savo pastangas, 
kad būtų sukliudytas vo
kiškojo militarizmo atgaivų 
nimas ir užtikrintas Euro
pos saugumas, dalyvaujant 
taikinga j ai Vokietijai.

Visoms tautoms pade
dant, Europa neleis suda
ryti naują vetmachtą.

Viena, 1955 metų sausio 
19 d. '
KREIPIMASIS J PASAU- 

/. TAUTAS
Šiuo metu kai kurios vy

riausybės ruošiasi sukelti 
atominį karą* Jos nori 
įteigti tautoms mintį apie 
jo neišvengiamumą.

Atominio ginklo panaudo
jimas atvestų. į naikinamą 
karą. .

Mes pareiškiame, kad vy
riausybė, kuri sukels atomi
nį katą, neteks savo tautos 
pasitikėjimo ir bus pa
smerkta visti tautu.

Mes pasisakome prieš 
tuos, kurie ruošia atominį 
karą.

Mes reikalaujame panai
kinti visose šalyse atominio 
ginklo atsargas ir nedel
siant nutraukti jo gamybą.

Viena, 1955 metu sausio 
19 d.

Pasirašo:
Frederikas žolio - Kiuri 

(Prancūzija), Pasaulinės 
Taikos Tarybos pirminin
kas;

Gabrielis D’Arbusje (Juo
doji Afrika), Pas aulinės 
Taikos Tarybos vicepirmi
ninkas, advokatas;

P-nia Eženi Koton (Pran
cūzija), Pasaulinės Taikos 
T a r y b os vicepirmininkas,1 
Tarptautinės demokratinės 
moterų federacijos pirmi
ninkas ;

Aleksandras Fadiejevas 
(TSRS), Pasaulinės Taikos 
T a r y b os vicepirmininkas, 
rašytojas;

Leopoldas Infeldas (Len
kija), Pasaulinės Taikos 
Tarybos vicepirmininkas, 
fizikos profesorius;

Go Mo-žo (Kinija), Pa
saulinės Taikos Tarybos vi
ce pirmininkas, Kinijos 
Mokslų akademijos prezi
dentas ;

Zorži Amadu (Brazili- 
lija), rašytojas, Brazilijos 
rašytojų nacionalinės asoci
acijos pirmininkas;

Loranas Kazanova (Pran
cūzija), deputatas, buvęs 
ministras;

Emanuelis D’Astje de la 
Vižeri (Prancūzija), depu
tatas, buvęs ministras;

Uja Eienburgas (TSRS), 
rašytojas, deputatas;

LAISVĖS REIKALAI
Artinasi dienos link pra

džios vajaus sukelti Laisvei 
$10,000 fondą. Vajus pra
sidės su balandžio 1 diena. 
Jis tęsis iki 15 dienos liepos 
mėnesio.

Brooklynas tuo reikalu 
jau bruzda. Rengia didelį 
koncertą su gerais užkan
džiais pradėjimui vajaus. 
Koncertas įvyks balandžio- 
April 3 dieną. Prasidės 3 
vai. popiet. Tuojau po pro
gramos bus duodami val
giai.

Kas daromą kitur, plačio
je Amerikoje pradėjimui va
jaus, dar nieko nepastebė
jome. Pati pradžia vajaus 
yra visų svarbiausias daly
kas. Nes pradžia nusako 
pabaigą* Vėliniinasis į bet 
kokį darbą yra blogas daly
kas.

Labai prašome kolonijų 
veikėjų subrusti fondo su
kėlimo reikalu. Visur turi
me ruošti pramogas, visur 
reikia rinkti fondui aukas.

Šiuo tarpu dienraščio iž
das yra silpnas ir finan
sinė pagalba • yra labai 
reikalinga. Smagu, kad yra 
žmonių, kurie moka rimtai 
sekti savo įstaigos reikalus 
ir žino, jog finansinė para
ma yra reikalinga kas die
ną. Ir ot šiuo kartu savo 
rūpestingumą parodė šie 
asmenys:-

Po $10: Juozas Bubnis, 
Philadelphia* Pa.; Laisvės 
Draugai, Waterbury, 
Conn.: S. F. Smith, San 
Francisco, Calif.

Pu $7: S. Šaltys, Rock
ford, 111.; Petras Tama
šauskas, Newark, N. J.

Po $5: Senas Jonas, Har
rison, N. J.; George Lekas, 
So. Boston, Mass.; O. Vi- 
sotskienė, Kensington, 
Conn.; Kaštono Dipukas.

j Vilhelmas Elfesas (Vo- 
• kietija), buvęs Miunchen- 
Į Gladbacho burmistras, vo

kiečių, kovojančių už vieny
bę, taiką ir laisvę sąjungos
pirmininkas;

Džeimsas Endikotas (Ka
nada), Kanados taikos gy
nimo kongreso pirminin
kas;

Nazymas Hikmetas (Tur
ku ji), poetas;

Josifas Gromadka (Čeko
slovakija), teologijos fakul
teto dekanas Pragoję;

Aleksandras Korneičiukas, 
(TSRS), dramaturgas, de
putatas ;

Janas Mukaržovskis (Če
koslovakija), Karlovo uni
versiteto rektorius Prago
ję;

Denisas Noelis Pritais 
(Didžioji Britanija), teisi
ninkas, Anglijos taikos gy
nimo komiteto pirmininkas;

LuiSajanas (Prancūzija), 
Pasaulinės profsąjungų fe
deracijos generalinis sekre
torius;

Emilio Sereni (Italija), 
senatorius;

P-nia Džesi Strit (Austra
lija), buvusi Australijos at
stovė SNO steigiamojoje 
konferencijoje Sanfrancis- 
ke;

Antuanas Tabetas (Liba
nas), architektas;

Nikolajus Tie h o n o va s 
(TSRS), poetas, Tarybinio 
taikos gynimo komiteto pir-' 
mininkas;

Uiljainas Ueinraitas (Di- i 
džioji Britanija), rašytojas, i 
Anglijos taikos gynimo ko- Į 
miteto organizacijos sekre-; 
torius;

Žanas Lafitas (Prancūzi
ja), Pasaulinės Taikos Ta
rybos generalinis sekreto-Į 
rius, rašytojas;

Izabela Blium (Belgija), i 
Pasaulinės Taikos Tarybos j 

(Tąsa 4—tame puslap.)

B. Yurkonis, Kulpmont, i 
Pa., $4. i

Judita Sadauskienėj 
B’klyn, N. Y., $3.

Po $2: Ona Kvederiūtė 
(per suvažiavimą), New' 
York City, N. Y.; B. Na-j 
viekas, Plymouth, Pa.; 
Paul Jay, B’klyn, N. Y.; J. i 
Šalčius, Hoboken, N. J.; J. i 
Bakanauskas, Portland,’ 
Me.; Mrs. Tilda V. King,; 
San Francisco, Calif.; Chas. į 
Brown, B’klyn, N. Y.; J.' 
Masalsky, New Castle,Ind.; ■ 
J. Urbonas, Pittsburgh,' 
Pa.; J. Miller, Rochester,! 
N. Y.; Adam Bush, B’klyn, ■ 
N. Y.; J. Mikeska, Pitts-1 
burgh, Pa.; .V. Mikulienė. I 
Lawrence, Mass.; P. Bara-; 
nauskas, Philadelphia, Pa.;; 
Iš Miamės.

Po $1; K. Karpavičienė, 
B’klyn, N. Y.; J. Grigaliū
nas, Mimico, Ont., Canada, . 
ir A. Varanauskas, Chenan
go Bridge, -N. Y.

Dėkojame visiems aukoju
siems ir labai įvertiname 
jūsų gražią paramą, šios 
aukos nėra įskaitomos i 
fondą; vajus prasidės tik 
su pirma diena * balandžio. 
Rengkimės visi našiai pra
dėti vajų už fondo sukėli
mą.

Laisvės Administracija

Antanas Metėlionis padarė 
pavyzdingą žygį, išleisdamas 
savo raštų knygą. Yra ir dau
giau žmonių, bendradarbiavu
sių spaudai rimtais raštais, ir 
turinčių pinigų. Kddėl nepa
sirūpinti išleidimu savo raštų? 
Laisvės spaustuvė jums tinka
mai patarnautų.

Laisvės metinis piknikas, 
Didžiojo New Ynt-ko Apylin
kėje, bus Liepos-July 3, 1955. 
National Hall & Park, 65-13 
38th Ave., Woodside, N. J.

LAISVOJI 
SAKYKLA

Biznis ir šaltasis k a ras >
Mūsų šalies biznieriai 

striokavoja, nerimauja, 
n e r v u o j a s i, nežinodami, 
kaip ir ką daryti, kad už
bėgti už akių Sovietų Są
jungos prekybos plėtojimui- 
si rytinės ir pietinės Azijos 
kraštuose.

Andai Time Magazine ra
šė, kad Sovietų Sąjunga pa
statė Damascus mieste, 
Sirijoje, įvykusioje parodo
je (fėruose) pavilijoną už 
penkis šimtus tūkstančię, o 
Amerikos biznierius H. Piel 
norėjęs gauti iš savo val
džios nors $15,000, bet ne
galėjo.

Bet, girdi, vėliau, kai da
lykas buvo išdėstytas prez* 
Eisenhoweriui, tai šis pa
sirašė specialį dekretą, pa- . 
gal kurį skiriama $5,000,000 
biznieriams, kad jie galėtų 
lenktyniuoti prieš savo 
kompetitorių dėl rinkų. y

Sovietai savo pastabus pa
jėgia greit perkelti iš vie
nos vietos j kitą, nes paro
dos, fėrai vyksta įvairiuose 
kraštuose.

Mums prisimena tarptau
tinė paroda, įvykusi New 
Yorke 1938-1839 metais. Jo
je buvo įvairių šalių gražių 
pavilijonų, tačiau daugiau
siai žmonių lankėsi sovieti- 
.niame pavilijone. Ir tas, 
žinoma, mūsų šalies biznie
riams nepatiko. Kilo viso
kių protestų. Sovietų vy
riausybė tą pastatą išsiga- * 
beno atgal į namus.

Turkijoje, kur įvyko tarp
tautinė paroda, lankytojus 
—daugiausia, aišku, turkus,, 
kuriuos Turkijos valdžia vi
saip bandė nukreipti prieš 
Tarybų Sąjungą, — labiau
siai suįdomino sovietinis 
vilijonas, pilnas visokiausių' 
darbo įrankių, mašinię. Ko
respondentas žymi, kad, vi
sa tai matydami, ameriki
niai biznieriai nenori daly- • 
vauti tarptautiniuose fė
ruose (parodose), kur da
lyvauja Sovietų Sąjunga.

Visa tai rodo, kad ypa
tingai Azijos žmonės ge
riau pasitiki Sovietams, ne
gu kapitalistiniams kraš
tams.

Šaltasis karas Azijos tau
toms nepatinka ir jie ne
kenčia tų kraštų, kurie šal
tąjį karą vysto, palaiko. Gi 
šaltąjį karą ypatingai Ame
rika bando palaikyti dėl to, 
kad Tarybų Sąjunga spar
čiai žengia pirmyn ekono
mikoje.

Bet nugalėti Tarybų Są
jungą, neprileisti ją su pre
kėmis prie kitų šalių, man 
rodosi, jau pervėlu, nežiū
rint, kas ka darytų.

KBDV

Skaitytojų Balsai
Ar nebūtų gerai, jei mū

sų spaudos sutvirtinimui 
finansiškai būtų rengiamas 
parengimas — su programa 
ir valgiais — ne jaunesnių, 
kaip 70 metų amžiaus žmo
nių? Būtų gerai, kad pro
grama. būtų iš dzūkiškų ir 
žemaitišku dainų, deklama
cijų ir kitko.

Tokia pramoga galėtų 
įvykti balandžio mėn. Li
berty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Ką sakote 
70-niai jaunuoliai?

K. B. D.

PRAŠOME KOLONIJŲ bfi- 
MESĮO! Nesivėluokite su pik* 
nikų rengimu savo organiza* 
ei jų naudai, ir ką nors sureng* 
kite Laisvės naudai.



Iitcratųra — 
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Meno veikloje
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Praeitą pirmadienį, kovo 14-tą, Lietu
vių Meno Sąjungos centro komitetas lai
ke savo posėdį. Buvo iškelta, kad atsi
liepimas į kelios savaitės atgal centro iš
siųstą laišką organizacijoms ‘ir atsikrei- 
pimą per spaudą į pavienius yra labai 
geras.

'Centro sekretorė jau yra gavusi ne
menką pluoštą LMS narystės mokesčių 
nuo kuopų ir nuo eilės pavienių žmonių. 
Dalis pavienių stojo pilnais LMS na
riais, užsimokėdami po penkinę, kiti na- 
riais-rėmėjais, pasimokėdAmi po du do
leriu.

Pirmas atsiliepimas centrui duoda 
vilįj, kad narių gavimo vajus bus pasek
mingas, nes toks geras atsiliepimas atė
jo tuojau, tuo tarpu, kai didelė dalis 
kuopų ir vienetų dar nelaikė savo mėne
sinių susirinkimų.. Artimoje ateityje 
teks daugiau rašyti apie tą vajų ir kaip 
kas prie jo prisideda. Tuo tarpu atsi
minkite, kad LMS centras yra užsimo
jęs leisti daugiau veikalų ir bendrai 
tvirčiau veikti, o tam reikia kuo dau
giau narių, ir kad seni nariai prisiųstų 
savo mokesčius;

, Andriaus Skripkos “Prašvilpta Lai
mė” jau gauta centre, atspausdinta Chi- 
cagoje, “Vilnies” spaustuvėje. Gaila, 
kad atspausdintas veikalas nepasiekė 
centro anksčiau, nes New Yorko Lietu
vių Liaudies Teatro trupė, kuri su tuo 
veikalu gastroliavo Philadelphijoje ir 
Newarke, pageidavo per tuo du vakaru 
(kovo 12 ir 13) tą veikalą pardavinėti- 
skleisti publikoje.

Beje, abiejose vietovėse veikalo vaidi
nimas buvo priimtas šiltai ir su pasiten- 
kirkimu gausios publikos.

9• • — *
Sekantis LMS leidinys bus, kaip tai 

jau buvo pranešta anksčiau, rinkinys 
dialogų ir vaizdelių. Anksčiau buvo pla
nuota šį rinkinį leisti mimeografuotą, 
bet paskutiniame centro posėdyje dra
mos komisija raportavo, kad tam rinki
niui jau patvirtinti šeši trumpi veika- 
liukai, kurie kartu sudaro geroką kny
gutę. Nutarta išleisti ją spausdintą, o 
gal ir jumoristiniais braižiniais ilius
truotą, nes to rinkinio trijų autorių vei- 
kaliukai, — Jono Juškos, Jurgio Klimo 
ir Jauno Senio, — yra persveriamai ju
moristinio žanro, — komedijos.

Į rinkinį įeinantis trumpas Edv. Jo- 
kubkos vaizdelis “šešėlis”, kuris visai 
kitokio pobūdžio, teiks rinkinėliui tam 
tikrą “balansą”. '

šis rinkinys bus atspausdintas dar šį 
pavasarį..

Antrosios apskrities komiteto sekreto
rė M. Sukackienė praneša centrui geras 
žinias iš Naujosios Anglijos. Tenykščiai 
LME-iečiai jau yra pilnai sutvarkę savo 
programą, kurią perstatys pavasario 
festivalyje, kuris įvyks gegužės 14 ir 15 
Lietuvių Kultūriniame Centre New 
Yorke.'

Dalyvaus iš Naujosios Anglijos Wor- 
cesterio “Aido” choras, “Aido” choro 
garsus Dirvelienės ir Sabaliausko due
tas, Montello “Liuosybės” choro trio ir 
gabioji solistė Aldona Wallen, taipgi 
Vyrų Kvartetas iš Bostono.

Worcesterio “Aidas” net praneša, ko
kias dainas tarp kito rengiasi dainuoti: 
4 balsų Sasnausko “Siuntė Mane Moti
nėlė”, Daratėlės Judzentavičienės “Toli
moje Tėvynėje” ir, be to, “Vakaras Pa
jūryje”, “Vakaro Ilgesys”, “Kur Bėga 
Šešupė”... Ka*ip matome, Worcesterio 
menininkai, kaip visuomet, aukštai neša 
mūsų tradicinių tautos-liaudies dainų 
vėliavą.

• • — •«»
Atsiminkite naująjį Liettivių Meno 

Sąjungos adresą:
y Lithuanian Fine Arts League, Inc.

110-06 Atlantic Ave.,
Richmond Hill 19, N. Y.

Sek.

3 LauvB (Liberty) »š«»tad., kovo (March) 19, 1955

Literatūrines pabiros
Man patinka retkarčiais “Laisvėje” 

pasirodančios Nekantraus pastabos mū
sų kalbos reikalu. Jo patarimai yra ver
ti rimto dėmesio. Tik, deja, nedaug kas 
jais naudojasi: tos pačios klaidos vis ir 
vis kartojasi. Pav., neseniai “L-je” til
po va kokia žinutė:

“Kardinolas Spelmanas apsilankęs 
Japonijoj, dabar lankosi Filipinuose”.

Dvi raidės “si” reiškia, jog kas nors 
daro ką nors pats sau: lankstosi, moko
si, kasosi, prausiasi, skutasi, etc. Gi mi
nėtas kardinolas lankė ne pats save, bet 
japonus ir filipinus. Taigi ir “lankytis” 
jisai negalėjo; jis galėjo t’ik juos lanky
ti! Leistina sakyti “svečiuojasi”, lan
ko, bet ne “lankosi”.

Labai dažnai tenka matyti periodiko
je vartojant “kai” ir “kaip” sinonimiš- 
ka'i, tarsi jie reikštų vieną ir ta patį da
lyką. O skirti juodu reikia! “Kai” var
tojama vietoj “kada”, laiko atžvilgiu: 
kai vasara ateis, buš šilta; kai pavasa
ris išauš — gėlės žydės; kai tėvas grįš 
— vakarieniausi m, etc. Gi “kaip” var
tojama palyginimo prasme: kvepia, kaip 
rožė: greitas, kaip zuikis; šaltas, kaip 
ledas, etc.

Reikėtų rašyti ir—mokausi, vietoj 
mokinuosi; mokytis, o ne mokintis; per- 
storas, vietoj per storas; personas, vie
toj per senas; per jaunas, vietoj per jau
nas; pjauti, vietoj piauti; spjauti, vie
toj spiauti. Pjauti mes netariame kaip 
griauti; čia labai ryškiai skamba raidė 
j, todėl ir reikia vartoti j, o ne i.

Tenka matyti ir vartojant žodį “tan
kiai”, kur turėtų būti rašoma “dažnai”. 
“Tankus” gali būti koks , nors audinys, 
mezginys, miškas, pinų tvora, etč. “Daž
nas” gi reiškia pasikartojimą. Pav.: J’is 
dažnai lanko tanku mišką. Ji dažnai 
audžia tankias drobes. Jonas dažnai -ei
na i tankių rugių lauką, etc.

Būtu gera, kad “Laisvėje” dažniau 
pasirodytų pamokėlių iš kalbos srities. 
Tai būtu naudinga, bent pastabesniems, 
skaitytojams. 

A • • •“ • • •
Labai gerai daro “L-vės” redakcija, 

kad retkarčiais perspausdina geresnių
jų mūsų prozininkų apysakas bei eilė
raščius. Maupesano “Pampuška” buvo 
tikras šedevras! įdomi buvo ir Vienuo
lio “Inteligentų” Palata. Tik kažin ko
dėl “L” redakcija išėmė žodį “Inteligen
tų” iš autoriaus svetimženklių ir pa
skelbė, kaip “gryną pinigą”. Taip au
torių “taisyti” nereiktų! Verta ir dau
giau Vienuolio apysakų perspausdinti; 
jis rašo gerai!

Įdomūs pasirodymai ir jaunųjų Lie
tuvos rašytoju, k. t. J. Marcinkevičiaus, 
Slutskio, V. Šulcaitės ir kitų. Šulcaitė, 
kaip kylanti poetė, ypač stipriai a tsi re
komenduoja ! • • • •• • • "’

Lietuvos spaudoje dažnai matosi to
kie literatūriniai pasisakymai: apybrai
ža, apsakymas, vaizdelis, apysaka, nove
lė, romanas, etc. Aš, prisipažinsiu, no 
visuomet paiėgiu tuose kūribinio labirin
to posūkiuose teigiamai orientuotis. Bū
tų gerai, jei kas autoritetingai (su ati
tinkamais pavyzdžiais bei' citatom) ga
lėtų tuos terminus išaiškinti. Ypatin
gai aš negaliu atskirti apybraižos nuo 
apsakymo, apysakos nuo novelės, roma
no ir t.t. Anglai, šiuo požiūriu, jau yra 
praktiškesni. Jie sako: story, short sto
ry, nųvel, novelette ir taškas!

Liet. Enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius pasimojo išleisti visus Vinco-Krė- 
vės-Mickevičiaus raštus prenumeratos 
keliu. Raštų būsią 6-7 tomai; kaina— 
$25.00.' Išleisti žada pustrečių metu bė
giu.

Visi svarbesnieji Krėvės raštai jau 
yra išleisti atskirom knygom; daugu
ma jų išleista Lietuvoje. Rankraščiuose 

'likę yra tik keletas jo paskiausiųjų ra
šinių, daugiausia tai publicistikos ir an- 
tisovietinės propagandos “kūriniai”.

Krėvė seniau yra parašęs gana įdo
mių darbų, kaip pav. “Šiaudinėje Pa
stogėje”, “Šarūnas”, “Skirsgaila”, 
“Dainavos šalies senų žmonių padavi
mai”, “Rytų Pasakos”, “Raganius”, etc. 
Tačiau .paskutinieji jo darbai neturi pa
stovesnės vertės; tai daugiausia tik nu- 
sivylusio žmogaus aimanos ir propagan
dinė makulatūra, kurioje jisai niekina 
dabartinę Lietuvą, jos žmones ir jos. vy
riausybę.

Senas Vincas “Laisvės” špaltįpse 
smarkiai iškritikavo, ir ne be pagrindo, 
Henriko Radausko poezijos leidinėlį 
“Strėlė Danguje” už stoką realizmo ir 
formalistinio metodo vaikymąsi. Bet 
tik savaite vėliau jisai pats, toje pačio
je vietoje, savo eilėraštyje papildo tą 
patį radauskinį “grieką”, kai sako: 
“Kvėpuoja saulutė skaisti”.

Iš prityrimo jau mes žinome, kad kvė
puoja tik gyvūnai, turį plaučius, gerklę, 
ir augmenys per lapų “burneles” (sto
mata). Gi saulė kvėpavimo organų ne
turi. Ji yra yiso tik amžinai degančių 
vandenilio-helijaus dujų sfera, kurios 
eksplozijų šilumą ir mes čia žemėje jun
tame. Taigi nuosakus realistas turėtų 
sakyti, jog saulė šildo, o ne kvėpuoja.

Sakoma, jog viena knuodėmė gimdo 
kitą, nes pagundai sunku atsispirti! 
Radauską bekritikuodamas S. Vincas, 
regimai, jį ir pamilo, nes “pasiskolino” 
jo eilėraštį4 “Moteris prieš veidrodį” ir 
paskelbė “L-vėje”. Skirtumas tarp tų 
dviejų eilėraščių daugiausia tik tas, kad 
R-ko kūrinio paskutinį posmą S. V-cas 
padarė savojo pirmuoju. Kituose trijuo
se posmuose S. V. atpasakojo R-ko mintį 
ir motyvus “svojimi slovami”, tačiau jų 
giminingumas tuo neužtušuotas.

Skolą, drauge Vincai, visuomet reikia 
pakvituoti!

Vilniaus Grožinės Literatūros Leidyk
la nutarė išleisti tūlas. Rojaus Mizaros 
apysakas. Nors tai turėjo būti padary
ta daug seniau,, bet—geriau vėliau, ne
gu niekadLz.Mižara,savo kūriniuose vai?, 
zduoja išimtinai amerikiečių gyvenimą.

Iš jų Lietuvos žmonės galės geriau 
pažinti Amerikos lietuvius ir jų gyvena
mąjį s “rojų”. Jie turėjo progos šiek 
tiek pamatyti amerikiečius iš Petro 
Cvirkos “Frank Kruko”. Bet tai buvo 
sušaržintas ir iškraipytas vaizdas. Ro
jus Mizara, kuris pats yra to gyvenimo 
ilgametis dalyvis ’ir liudininkas, — duos 
jiems tikresnį paveikslą!

< NeJdasikas

Skrieja pilkas debesėlis
Dvelkia tykus vėjužėlis,
Skrieja pilkas debesėlis:

Skrieja vėjo jis sparnais, 
Dangaus skliautais mėlynais.

Kokie mostai, kur jį veda,
Negi laimę rast kur žada?...

Gali klaust jį — nesakys, —
Tai jo vieno paslaptis.

Gal jis bėga pas giružę,
Paklaust, ko ji liūdnai ūžia;

Kas neduod’ jai ramiai snaust, 
Paslaptingas godas aust?

Ir pušelės ko vaitoja,
Ar ir jas kas persekioja?

Kokie spaudžia jas skausmai,
Kad taip ošia jos gūdžiai?

O gal bėga jis pas jūrą,
Gal jai laimę spėja, buria?...

O gal meilės paslaptis —
Tik jai vienai pasakys!

O gal neša jis jai žinią, ,
Ir padėt gal jai ketina,

Sukelt audras taip didžias,
Kad sugriaut uolas kietas,

( Kurios varžo laisvę jūrai,
It kalėj’mų aukšti mūrai:

Tveria uolos grandine,
Tarp jų blaškosi jūra.

O gal pilkas debesėlis
Pasakys, kad didis vejas,

Buria ligas taip didžias, —
Išgriaus uolas tas kietas,

Atneš laisvę senai jūrai,
Sugrius uolų kieti “mūrai”,

Laisvai jūra tealsuos, 
Dainą pergalės dainuos!

K. Rugys

Bronius Kelbauskas - 
įžymus lietuviškojo 

baleto meistras

j Philadelphia, Pa.
^PRAŠVILPĖM LAIME 

E
Kovo 12 d. vakare, atvykę 

iš New Yorko aktoriai,—Liet.

VILNIUS.— Valstybiniame akademi
niame operos ir baleto teatre įvyko J. 
Pakalnio baleto “Sužadėtinė” atnaujin
tas pastatymas, šis pastatymas skirtas 
pažymėti baletmeisterio Broniaus Kel
bausko penkiasdešimtosioms gimimo ir 
trisdešimt penktosioms kūrybinio darbo 
metinėms. Jubiliatas yra šio baleto pa- 
statytojas. Jis ir LTSR liaudies artistė 
M. Juozapaitytė šiame pastatyme atlie
ka svarbiausius vaidmenis. Spektakly
je, skirtame pažymėti Broniaus Kelbau- 
sko jubiliejui, dalyvauja visas baleto ko
lektyvas.

Bronius Kelbauskas — įžymus Lietu
vos baleto meno meistras — dau/ prisi
dėjo vystant lietuvišką baletą.

Gimęs 1904 m. gruodžio 25 d. Liepo
joje, savo jaunystę Br. Kelbauskas pra
leido Charkove, kur pradėjo mokytis ba
leto. Grįžęs į Lietuvą, jis įsijungia į 
teatro šokėjų grupę. Toje grupėje j’is 
buvo pirmasis šokėjas — vyras.

Tik 1925 m. Lietuvoje buvo pastaty
tas pirmasis baletas — Delibė “Kopei i - 
ja”. Jame Br. Kelbauskas atliko soli
nio kavalieriaus vaidmenį. Nuo to laiko 
baleto menas tampa jo profesija. Ne
lengvas buvo jauno talentingo artisto 
kūrybinis kelias, jame pasitaikė ir ne
sėkmių. Buržuazijai valdant, nebuvo 
normalių sąlygų nacionalinio baleto me-A 
nui vystyti, jį veikė formalistinės įta
kos. Baleto meno vystymo reikalas. daž
nai buvo patikimas įvairiems perėjū
nams.

Atkakliai ir daug dirbdamas, tobulin
damas savo meistriškumą, Br. Kalbaus- 
kas tapo vienu iš žymiausių lietuviško 
baleto aktorių. 1936 m. Br. Kelbauskas 
debiutuoja kaip baletmeisteris.

Įsisavinant realistinius baleto meno 
principus, lemiamą reikšmę Br. Kelbau- 
kui turėjo tarybinio baleto menas.' Dar 
buržuazijai valdant, jam pavyksta 
(1937—1938 m.) apsilankyti Tarybų 
Sąjungoje. Būdamas Maskvoje įr Le
ningrade, bendradarbiaudamas su įžy
miausiais tarybine Pieno meistrais — 
Mesereru, Lavrovskiu, Zacharovu, Ser- 
giejevu, matydamas' jų pastatymus, jis 
įsisąmonina tikrąją baleto meno paskir
tį, įgyja.naują, realistinį požiūrį į bale
tą. Iš Tarybų Sąjungos jis parsiveža 
du įžymius tarybinio kompozitoriaus 
Asafjevo baletus — “Kaukazo belais
vis” ir “Bachčisarajaus fontanas”. Šių 
Br. Kelbausko pastatytų Lietuvos teat
re baletų realizmas, jų idėjinis-meninis 
turtingumas, gilūs gyveni m iškai-dra- 
matiniai veiksmai padarė didelę įtaką 
lietuviškojo baleto meno vystymesi.

Plačios perspektyvos lietuviškam me
nui suklestėti atsiveria atsikūrus tary
bų valdžiai. Lietuvos teatrų scenose pa
sirodo tarybinių autorių kūriniai, ku
riuose vaizduojami darbo liaudies žy
giai. Į teatrą ateina nauja publika — 
darbo žmonės. Br. Kelbauskas stato įžy
maus tarybipio kompozitoriaus R. Glie- 
ro baletą “Raudonoji aguona”, kuriame 
vaizduojama tarybinių jūreivių ir ki
niečių darbo liaudies draugystė. Nau
jasis žiūrovas karštai priima šį pasta
tymą.

Su nauja kūrybine energija įsijungia 
į darbą Br. Kelbauskas, išvadavus Lie
tuvą iš fašistinės okupacijos. Jis ne tik 
menininkas, bet ir aktyvus visuomeni
ninkas. 1947 m. respublikos darbo žmo
nės išrenka . Bronių Kelbauską LTSR 
Aukščiausios Tarybos deputatu.

Didelį darbą jis dirba aktyviai ir en
ergingai ugdydamas lietuvių tarybinį 
baletą. Jis ruošia eilę naujų pastaty
mų, kuriuose vis tvirčiau pasireiškia so
cialistinio realizmo meno principai. 
Reikšmingas įvykis tarybiniais metais 
viso teatro kolektyvo darbe buvo lietu
viško baleto “Sužadėtinė” pastatymas. 
Baletas pavaizduoja Lietuvos (valstiečių 
kovą prieš dvarininkiją carizmo valdy
mo metais. Br. Kelbauskui vadovau
jant, buvo sukurtas realistinis, turinin
gas ir liaudiškas šio baleto pastatymas^

Didelis įvykis Br. Kelbausko, kaip ir 
kitų Lietuvos menininkų gyvenime buvo 
dalyvavimas lietuvių literatūros ir me
no dekadoje. Glaudus nuolatinis bend
radarbiavimas su įžymiaisiais rusų ir 
kitų tarybinių tautų baletinio meno 
meistrais, tarpusavis kūrybinis bendra
darbiavimas vaisingai veikia lietuvių 
tarybinį baletą.

(Tąsa 5-tam pusI.)

Liaudies Teatro nariai, suvai
dino juokingą komediją, “Pra
švilpta laimė.” Tas naujas vei
kalas, nuosekliai autoriaus A. 
Skripkos parašytas: Jis juo- 
kingai pavaizduoja iš Amerk” 
kos lietuvių gyvenimo prasige-”.' 
rūsį senberni, kuris būdamas 
pas lietuvius “ant burdo,” už- ‘ 
sigeidė apsivesti. Jis negalė- - 
damas savo apylinkėje sau 
žmonos gauti, padavė laikraš-> 
čiui garsinimą, paieškojimą- 
sau gyvenimui draugės. Būda
mas bemokslis ir nuskuręs, be 
cento kišenėje, jis vistiek lai k- » 
raštyje savo garsinime persi-, 
statė save esant bagotu ir ge- 
mi pamokytu vyru.

Netrukus į senbernio čialio 
Cibuko garsinimą atsiliepė 
viena jauna graži ir turtingą 
našlė. Našlė atvyksta pas č. 
Cibu ką į namus. Po pasikalbė
jimų apie vedybas ir turtus, 
“našlė” tuojau pamato, kad 
C i bukas— yra apgavikas. Jis 
prispirtas prie sienos, kaip 
mėlų. maišas, labai supyko ir’’ 
Bepė našlei nešdintis iš kam? 
bario. Cibukas ją išvarė iš ną- 
mų laukan.

Cibukas, iš didelio susijau
dinimo, nespėjo nei nusira
minti, štai ir kita jauna graži- 
moteris atvyko pas jį į kam
barį, ir klausia: Ar čia Cialis 
Cibukas,? Taip, aš pats! jis* 
atsako.

Ant greitųjų susipažinus, po
kalbiuose apie meilę vėl greit 
iškyla aikštėn Cibuko smurtAs,?. 
čia pasireiškia patsai kome
dijos čiukuras. Visa publika 
kvatoja. Nors juokų netrūks- ' 
ta per visą veikalą. Visi ak
toriai atliko savo roles gerai?’ 
Tiktai kai katras retkarčiais 
sųflerid laukė. Bet, č. Cibuko 
rolė buvo atlikta puikiausiai. 
Artistas savo kūno judėjimais 
ir nudavimais gerai pavaizda
vo senberni, girtubklį; ši rolė^ 
labai svarbi dėl to, kad patsžtt ' 
čialis Cibukas esąs viso veika
lo branduolys. Publika veika
lu- irgi buvo patenkinta. Bet 
radosi ir tokių, kurie išsireiš-- 
kė, kad jie mėgsta dainas,;: 
koncertus su trumpais sceni
niais pastatymais, ypač juo
kingais.

Suprantama, kad visi vieno
di negali būti. Patarlė sako: 
gaspadorius mėgsta' barščius, 
o čigonas—lašinius.

Negalima praleisti nepaste
bėjus, kad draugai newyor-’ 
kiečiai yra labai pasišventę 
menui; jie aukojasi, neatsi
žvelgdami į tolimas keliones, 
nuovargį, ir kai katrie aukoja 
savo dienos darbo laiką, bile 
tiktai spektaklis įvyktų. O., 
mes privalome džiaugtis, su 
naujai atgimusiu teatrališku^ 
menu!

Teatrą Mėgėjas

Paroda, skirta 1905 metą re-, 
voliucijos 50-mečiui pažymėti

VILNIUS.— Vilniaus Vals
tybinio universiteto mokslinė
je bibliotekoje atidaryta paro
da, skirta 1905 metų pirmo-'- 
sios Rusijos revoliucijos 50- ’ 
osioms metinėme pažymėti.

Parodoje eksponuojami 
marksizmo - leninizmo klasikų:, 
veikalai, išleisti rusų ir lietu-- 
viu kalbomis.

Atskiri stendai vaizduoja 
revoliucinį judėjimą 1905 me-, 
tais Lietuvoje, čia eksponuo*.. 
jami socialdemokratų partijos;, 
atsišaukimai į Lietuvos darbo 
žmones kovoti prieš carinę 
patvaldystę, išstatyti to meto 
lietuvių laikraščių “Darbinin
kų balsas,” “Vienybė Lietuv
ninkų,” “Skardas” egzemplio
riai, kuriuose rašoma apie 19- 
05 m. revoliucinius įvykius.

Parodoje eksponuojama *M.*. 
Gorkio, A. Sėrafimovičiaus, A. 
Novikovo-Pribojaus, V. Katą- 
jevo, S. Vurguno, J. Biliūno,'’ 
B. Vargšo-Laucevičiaus, K. Ja- 
shrkaičio, J. Janonio, P. Cvir-’’ 
kos, J. Krikščiūno-Jo varo ir 
kitų rašytojų knygos, Tcuriose- 
aprašomi 1905 metų įvykiai. •*



Antanas Venclova

Buvau Nankinge, senojoje Kinijos 
pietų sostinėje

(Pabaiga)
Nankine apžiūrėjome įdo

mų senovės palikimą—Mi
no dinastijos kapus, pasta
tytus prieš 570 metų. Savo7; 
metu šie kapai pasižymėjo 
nepaprastai puošniu įren
gimu. Parke, kuriame sto
vi kapai, kaip rašo senovės 
metraščiai, kadaise ganėsi 
tūkstantis elnių su sidabri
niais papuošalais. Dabar 
čia matyti sienoje įmūrytas 
milžiniškas akmeninis vėž
lys — ilgo amžiaus simbo
lis. 1865 metais mandžiū- 
rų kariuomenė,, kuri ėmė 
taipinų valdomą Nanking, 
gerokai apgriovė ir kapus. 
Didelį įspūdį daro gyvulių 
statulų alėja, kur matai iš 
akmens iškaltus kupranu
garius ir dramblius, ark
lius ir mulus, buivolus, tig
rus, leopardus ir kitokius 
žvėris. Kas juos statė, ka
da ’ir kuriam tikslui, šian
dien vargu ar kas galėtų 
atsakyti.

Maža čia pramonės
Nankine maža tėra pra

monės. Iš senų laikų šis 
miestas buvo laikomas val
dininkų miestu. Pačiame 
mieste ir jo apylinkėse gy
vena labai daug puikių a- 
matininkų. Jų darbų paro
dą mums teko apžiūrėti. 
Čia mes matėme daugybę 
nepaprastai gražių dirbi
nių iš gipso ir molio — į- 
vairias statutėles ir arba
tos servizus, greičiau pri
menančius įvairias gėles, o 
ne arbatinius produktus, 
čia buvo išstatyti kinų kla
sikinės operos ir pasakų 
herojai, šokėjos, sustingu
sios grakščiame judesy, 
įvairiausios teatrinės kau
kės. Žiūrovo akį džiugino

Tarybų Sąjungos ekonomi
kos ir kultūros laimėjimų 
parodą. Kita tokia paroda 
buvo surengta centrinėje 
Nankino miesto gatvėje, ir 
mes pro savo viešbučio lan-

igą nuolat matėme dideles 
žmonių minias valandomis 
stovinčias ties gausiais pa- 

! veikslais, vaizduojančiais 
Maskvos daugiaaukščius 
namus, mūsų, šalies didžią
sias elektrines, siūbuojan- 

Ičius kviečių laukus ir did- 
: žiul'ius mūsų fabrikus.

Vakare
Vakare Nankino miestas 

i atrodė ypatingai judrus ir 
■ spalvingas. Miesto gatvėse 
ir aikštėse užsidegė šimtai 
,tūkstančių įvairiaspalvių 
j elektros lempų, gyventojam 
primindamos, kad 'iškilmin
goji Kinijos Liaudies Res
publikos penkmečio šventė 
vis dar tebesitęsia. Prie 

: gausių kinoteatrų, kurių 
sienas puošė dideli paveiks
lai, reklamuoja naujus ki
nų, Tar. Sąjungos ir liau
dies demokratijos kraštų 
filmus, telkėsi jaunuomenė, 
kariai, pagyvenę žmonės. 
Tiesios ir plačios miesto 
gatvės buvo sklidinos švie
sos ir judėjimo, žmonių kal
bų ir juoko. Rodėsi, kad 
kiekvienas čia jautė, jog 
nebegrįš daugiau tie laikai, 
apie kuriuos primena pa
minklas Gėlių lietaus aikš
tėje, kad ir Nankinas įžen
gė į naujus geresnius lai
kus.

Kaip kiekviename kitame 
mieste, taip ir čia draugai 
kinai vakare mus pakvietė 
prie vaišių stalo. Glaudžia
me draugiškame rate čia 
sėdėjo tarybinis dailinin
kas Gerasimovas su žino

mu kinų dailininku Ja Min, 
greta manęs atsisėdo rašy
tojas Fan Kian-tau, o to
liau sėdėjo Kazachijos T.S. 
R. Mokslų akademijos pre
zidentas Kun'ajevas, akade
mikas Ostrovitianovas, is
torikė Pankratova. Kinijos 
inteligentijos atstovai pa
sakojo mums apie savo mie
stą, apie didžiulį Janczy 
upės potvynį, kuriam ly
gaus nebūta per paskuti
nius šimtą metų.'

— Potvynio atveju,—pa
sakojo rašytojas Fan Kian- 
tau, — seniau prigerdavo 
ištisi milijonai žmonių. 
Niekas nesidomėdavo ir ne
ateidavo į pagalbą nelaimės 
ištiktiesiems. Šiais metais 
mūsų liaudies vyriausybės 
pastangomis užlietų rajonų 
žmonės buvo išgelbėti, iš
kelti į nepavojingas vietas, 
Mūsų liaudis mato, kas yra 
tikrieji jos atstovai ir va
dai.

Draugai kinai nuoširdžiai 
kėlė vyno taures už mūsų 
šalių draugystę ir klestėji
mą. Negalima buvo neat
sakyti tuo pačiu šiems žmo
nėms, kurių akyse ir šypse
nose mes matėme tiek daug 
draugiškumo ir meilės mū
sų šaliai ir mūsų tautoms. 
Paskui visi jie mus palydė
jo į geležinkelio stotį, kur 
jau stovėjo traukinys, ligi 
kito ryto turėjęs mus nu
vežti j didžiausiąjį Kinijos 
miestą Šanchajų, vieną iš 
didžiausių pasaulinių uos
tų, • kur dar prieš kelerius 
metus įžūliai ir begėdiškai 
šeimininkavo įvairių kraš
tų imperialistai ir kur šian
dien laisvai plevėsuoja Ki
nijos Liaudies Respublikos 
vėliava. Tad ligi greito pa
simatymo Šanchajuje!

• nepaprastos kraitelės, pri- 
: menančios lengvą voratink

lį, nupintos iš vandens au-
- galų, įvairūs tambuko me

džio dirbiniai, labai spal
vingi ir gražūs siuviniai ir 
audiniai. Čia stovėjo dau
gybė dirbinių iš jašmos, bu
vo išstatyti paravanai, 'in-

• krustuoti dramblio kaulu, 
dėžutės iš raudonojo lako, 
dirbiniai iš lako su perla
mutro inkrustacijomis. 
Baldai iš raudonmedžio, 
raižiniai iš akmens, sanda
lo medžio ir dramblio kau
lo vėduklės, austi portretai

: ir gamtovaizdžiai. Visuose 
‘ šiuose dirbiniuose buvo tiek 

daug išradingumo 'ir sko
nio, jog jie priminė medy
je, gipse, dramblio kaule ar
ba lake išreikštas ištisas

. poemas. Juose jautei poezi
jos kupiną Kinijos liaudies 
sielą, kuri čia reiškėsi lais-

• vai, subtiliai ir įvairiai.
Ne viena Kinijos poetų 

karta apdainavo Nankino 
ir jo apylinkių gamtos gro
žį ir savosios liaudies talen
tingumą. Ji apdainavo 
Nankino parkus, kuriuose 

; męs ilgai vaikščiojome be- 
’ sileidžiant saulei, žiūrėda- 
' mi į tebežydinčius jurgi
nus, ties vandeniu nusviru
sius gluosnius, alsuodami 
tylaus vakaro vėsuma, irs- 

■ tydamiesi didelėmis deng- 
’ tomis valtimis Siuanuchu 
ežero bangomis. Su mumis 
buvo geri mūsų draugai, 
kurie stengėsi mums papa
sakoti daug ką iš savo mie
sto praeities. Išlipę iš val
ties, ėjome į platanų alėją, 
kur jau žibėjo elektros lem-

• pos, o jų šviesoje daugybė

Pasaulines Taikos Tarybos Biuro
y

nutarimai ir atsišaukim. j tautas
(Tąsa nuo 2 pusi.)

sekretorius, buvęs deputa-

kinų su pasigėrėjimu žiūrė
jo čia pat alėjoje įruoštą I Vakarų

tas;
Vinsentas Dakenas Džon

sas (Didžioji Britą n i j a ), 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
sekretorius, publicistas;

Panteleimonas Guliajevas, 
(TSRS), Pasaulinės Taikos 
Tarybos sekretorius, žurna
listas;

Li I-manas (Kinija), Pa
saulinės Taikos Tarybos se
kretorius, ekonomistas;

Aivaras Montegiu (Di
džioji Britanija), Pasauli
nės Taikos Tarybos sekre
torius, kinorežisierius;

. Rikardo Lombardi (Itali
ja), deputatas, buvęs mi
nistras, Pasaulinės Taikos 
Tarybos biuro narys;

Abderamanas B u š a m a, 
(Alžyras), architektas, Al
žyro taikos šalininkų komi
teto pirmininkas;

Henrichas Brandveineris 
(Austrija), tarptautinės tei
sės profesorius, Austrijos 
taikos šalininkų tarybos 
pirmininkas;

Alberto Kavalkanti (Bra
zilija), kinorežisierius;

Robotas š a m b e i r o n as 
(Prancūzija), buvęs depu
tatas ;

Žakas Deni. (Prancūzija), 
Pasaulinės demokratinio 
jaunimo federacijos gene
ralinis sekretorius;

Ostapas Dluskis (Lenki
ja), deputatas, redaktorius;

Ambrodžo Donini (Itali
ja), senatorius;

Ervinas Ekertas (Vokie
tija), landtago deputatas,

Vokietijos kovoto

jų už taiką komiteto pirmi
ninkas;

Ernstas Fišeris (Austri
ja), rašytojas, buvęs minis
tras ;

Nino Foljarezi (Italija), 
profesorius;

Ragnaras Forbekas (Nor
vegija), pastorius, Oslo ka
tedros kapelionas;

Sergiejus Gera s i m o v a s 
(TSRS), kinorežisierius,de
putatas;

Kaoru Jasui (Japonija), 
tarptautinės teisės profeso
rius universitete “Hosei,” 
nacionalinės tarybos para
šams rinkti po reikalavimu 
uždrausti atominį ir vande
nilinį ginklą generalinis se
kretorius;

Kinkadzu Sajondzi (Ja
ponija), buvęs patarėjų rū
mų narys, laikraščio “Nisi 
Nipon Simbun” redakto
rius;

Liu Guan-i (Kinija), Ki
nijos liaudies komiteto tai
kai ginti ir kovai prieš ame
rikinę agresiją generalinis 
sekretorius;

Liu čžan-šienas (Kinija), 
Visos Kinijos profsąjungų 
federacijos pirmininko pa
vaduotojas;

Klarenco Menoti (Itali
ja), buvęs senatorius;

Paramesvaranas (Indija), 
Visos Indijos taikos tarybos 
sekretorius;

Ervinas Šarfas (Austri
ja), rašytojas, Austrijos so
cialistų darbininkų partijos 
pirmininkas;

Zekerija Ser telis (Turki
ja), rašytojas, žurnalistas;

Valentinas S o r o k i n a s
8 psl.—Laisvė (Liberty)-šeštad., kovo (March) ' 19, 1955 (TSRS), ekonomistas;

Pandit Sutyderlalas (Indi
ja), rašytojas;

Alfredo Varela (Argenti
na), rašytojas;

Paulis Vandelis (Vokieti
ja), Vokietijos kovotojų už 
taiką tarybos generalinis 
sekretorius;

Chorche Salamea (Kolum
bija), rašytojas, buvęs mi
nistras ;

Teitelboimas (Čilė), rašy
tojas;

Heincas Altšulis (Austri
ja), Austrijos taikos šali
ninkų tarybos generalinis 
sekretorius;

P-nia Janošne Būgai' 
(Vengrija), Visos Vengri
jos taikos tarybos sekreto
rius;

Nestoras Grančeli (Ar
gentina), advokatas, buvęs 
universitetų fe d e r a c i j o s 
prezidentas;

P-nia Roza Ho lender 
(Belgija), Belgijos taikos 
gynimo sąjungos centrali- 
nis sekretorius;

Iza Ibrahim (Indonezija), 
Indonezijos naci o n a 1 i n i o 
taikos šalininkų komiteto 
sekretorius;

Jorisas Iversenas (Suomi
ja), kinorežisierius;

Feliksas Iversenas (Suo
mija), Pasaulinės Suvieny
tųjų Nacijų asociacijų fe
deracijos vicepirmininkas;

Antonas Streridas (Šve
dija), Švedijos nacionalinio 
taikos gynimo komiteto se
kretorius ;

Suroso (Indonezija), In
donezijos nacionalinio tai
kos šalininkų komiteto ge
neralinis sekretorius;

Luisas Vidalesas (Kolum
bija), rašytojas;

Fernanas Vinis (Prancū
zija), nacionalinės taikos 
tarybos generalinis sekre
torius;

P-nia Mirjam Vii’e-Tuo- 
minen (Suomija), “Suomi
jos taikos šalininkų” orga
nizacijos generalinis sekre
torius ;

Jakobas Volfas (Olandi
ja), žurnalistas;

Bruno Bemini (Italija), 
Pasaulinės demok ratinio 
jaunimo federacijos pirmi
ninkas ;

Bertuliui, Tarptau t i n ė s 
pasipriešinimo kovotojų, fa
šizmo aukų ir kalinių fede
racijos sekretorius;

Polis Delanue, Tarptauti
nės švietimo darbuotojų 
profsąjungų federacijos ge
neralinis sekretorius;

Luidži Grasi, Pasaulinės 
profsąjungų federacijos se
kretorius;

Zoja Ivanova, Tarptauti
nės demokratinės moterų 
federacijos sekretorius;

P-nia Moli Mandel, Tarp
tautinės moterų federacijos 
sekretorius;

P-nia H’ilde Neiman, tei
sininkas, Tarptautinė teisi- 
ninkų-denfokratų asociaci
ja;

Se Ban-dinas, Tarptauti
nės studentų sąjungos vice
prezidentas ;

Taptikovas, profesorius. 
Tarptautinė švietimo dar
buotojų profsąjungų fede
racija;

Sėtinos Toma (Rumuni
ja), žurnalistas; • '

Jaroslavas Ivaškevičius 
(Lenkija), rašytojas, Visos 
Lenkijos taikos šalininkų 
komiteto pirmininkas;'

Leonas Krųčkovskis, Len
kijos rašytojų sąjungos pii\ 
mininkas;

Viktoras Klosevičius, Len- 
kiijos profsąjungų Centro 
tarybos pirmininkas.

Maksas Kozinsas (Belgi
ja), fizikos profesorius;

P-nia Farž., Prancūzijos 
nacionalinės taikos tarybos 
prezidiumo narys;

Georgijus Pirinskis (Bul
garija), nacionalinio taikos 
gynimo komiteto vykdomo
jo biuro vicepirmininkas. I

Newark, N. J
Pavykęs parengimas

Jubiliejinis LDS parengimas, 
įvykęs Ukrainų salėje kovo 13 
dieną, buvo sėkmingas. Pir
mininkas G. Jamisonas pir
miausiai paaiškino, ką reiškia 
LDS ir priminė, kad jam šie
met sukanka 25 metai am
žiaus.

Programa susidėjo iš dainų 
n- komedijos “Prašvilpta lai
mė.” Dainavo kvartetas, kurį 
sudaro O. Stelmokaitė, M. 
Stensler, T. Kaškiaučius ir J. 
Grybas. Pianu palydėjo F. 
B a 1 e v i č i u s -B a 1 vv o o d.

Tuomet sekė vaidinimas ko
medijos “Prašvilpta laimė,” 
kuri vaizduoja nusigvvenusį 
senbernį, kaip jLs mojasi ap
sivesti ir kas iš to visko išei
na. Komedija juokinga, šitų 
žodžių rašytojas mažai kada 
juokiasi, daug ko reikia jam 
prajuokinti. Tačiau, stebėda
mas komedijos vaidinimą ir 
jis skaniai juokėsi.

Vyriausią rolę vaidino laik
raštininkas Mikas Čiaplikas. 
Nesitikėjau, kad jis būtų toks 
gabus, talentingas aktorius. 
Kiekvienas jo judėjimas darė 
didelį įspūdį. Kiti visi aktoriai 
taipgi gerai vaidino. Jais bu
vo; J. Lazauskas, “advokato” 
rolėje, A. Rainienė—Kuraitie- 
nės, V. Bunkienė—Ba Įtini ie
tį ės, J. Rušinskas—Kuraičio ir 
E. Brazauskienė—-Pilypaitės 
rolėje.

Komediją “Prašvilpta lai
mė” verta kiekvienam pama
tyti. Jeigu aš ją stebėdamas 
juokiausi, tai ir visi juoksis.

Kitas LDS jubiliejinis pa
rengimas įvyks balandžio 16 
d. Elizabethe. Tai bus banke
tas su programa.

U kuinas

Bridgewater, Mass.
Aplankiau Danielių Lapeikį. 

Jis turėjo sunkią operaciją 
Brocktono ligoniėje. B'et da
bar atrodo gerai. Jau praėjo 
visi operacijos sunkumai, ne
užilgo jis bus1 namie.

Ligonis pasakojo, kad pas 
jį buvo lietuviškas kunigas Ab- 
račinskas iš Montello, Mass., 
šv. Kazimiero parapijos vika
ras. Ligonis trumpai su juo 
pasikalbėjo. Jo siūlytos loskos 
nepriėmė, pasakė: “nieko 
man tuomi nepagelbėsi.” Taip 
viskas ir užsibaigė.

Stanley Kirslis ir brockto- 
niečiai Zmuidinai, Vincas ir 
Jadviga, išvažiavo į saulėtą 
Floridą. Kažin, kaip jiems 
ten einasi? Ar jiems šilta, ai 
šalta, nieko negirdėti, nė j 
laikraštį Laisvę neparašo.

Lietuvių kooperatyvo čeve- 
rykų dirbtuvėje šiuo sykiu 
darbai eina gerai, bet susida
rė trūkumas lavintų darbinin
kų. Ima ir mokintis, vienok 
kol išmokina, daug iškados 
pridaro, kooperatyvui daro 
didelius nuostolius. Nekurie 
padirbę tūlą laiką ir išeina, j 

šio kooperatyvo dirbiniai 
geriausia yra žinomi po vardu 
“Over Globe.” Jie tinka lietu
viškoms visokio didumo ko
joms.

Kaimynas

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Šį kreipimąsi Pasauliinės 
Taikos Tarybos biuro iš
plėstinio posėdžio dalyviai 
priėmė didžiulio pakilimo 
aplinkybėmis. Posėdžio da
lyviai smarkiais plojimais' 
išreiškė savo solidarumą su! 
šiuo dokumentu. Po to vi
si posėdžio dalyviai pasira
šė kreipimąsi į pasaulio tau
tas, tuo pačiu buvo pradė
ta pasauline kampanija pa
rašams rinkti po šiuo labai 
svarbiu dokumentu.

Elta

t

Labai Naudingos Knygos^
Parduodamos Nužemintom Kainom t

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
patais jonais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos, Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarki i s, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių' 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveilŽs- 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, > kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

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

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

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1,00, DABAR TIK 75c.

Kelias į Laimę i
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo saVo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50,- DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

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

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už Taisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00;

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip Jas’ 
pažinti ir būdai jų prašaiinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą Amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

110-12 Atlantic Avenue
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Tėvas Amablis
Vertė Ed. Viskonta

* mokėjo už sakramentus ir mišias, už pa
tarimus ir užtarymus, už nuodėmių at
leidimą ir indulgencijas, už skaistyklą 
ir rojų, žiūrint kokios buvo nusidėjėlio 
pajamos ir dosnumas.

Klebonas Rafenas, kurs pažinojo šitą 
vyrą ir kurs niekados nepykdavo, ėmė 
juoktis:

— Na, gerai, gerai, aš jam papasako
siu pasakėlę, bet tu, vyruti, ateisi į pa
mokslą. -

Ulbrekas ištiesė ranką, prisiekdamas:
— Duodu jums bėdžiaus žodį: jeigu 

jūs tai padarysit dėl manęs, aš prižadu 
ateit.

— Na, tai gerai. Kada gi tu nori, kad 
aš užsukčiau pas tavo tėvą?

— Kuo greičiau, tuo geriau: šįvakar, 
jei galite.

— Tai už pusės valandos, po vakarie
nės.

— Už pusės valandos.
— Tai sutarta. Iki greito pasimaty

mo, vyruti.
— Iki pasimatymo, ponas klebone: 

labai dėkui.
— Nėr už ką.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
' CENTRO REIKALAIS

Mirusieji garbes nariai 
bus pagerbti

Lietuvių Namo Bendro
vės direktoriai užgyrė per
eitame šerininkų suvažiavi
me kai kurių šerininkų pa
geidavimą, kad mirusiųjų 
garbės narių paveikslai bū
tų įdėti į garbės lentą Lie
tuvių Kultūriniame Centre.

Netrukus visų mirusiųjų 
garbės narių paveikslai bus 
į garbės lentą įdėti. Tada 
visi Kultūrinio Centro lan
kytojai galės tuos paveiks
lus matyti ir mirusiuosius 
prisiminti. Tai bus suteik
ta specialė jiems pagarba.

Tokių mirusiųjų garbės 
narių šiuo metu turime 15. 
Vėliau, aišku, 
daugiau.

Šis direktorių 
suteikia progą
kurie savo mylimųjų miru
siųjų dar neįrašė į garbės i 
narius. Šumo k ė d a m i po 
šimtinę jie gali mirusius 
savo artimus įrašyti į gar
bės narius, prisiųsti Cen- 
tran jų paveikslus ir tada 
jie bus įdėti į garbingą vie
tą. Paveikslai turi būti 
apie 4 colių ilgio ir 3 co-

atsiras ir

nutarimas 
ir tiems;

ko-

pa-

po-

pen
man

(Tąsa)
Bet tėvas Amablis nenorėjo šitos san

tuokos. Jis tam priešinosi su kurtinio 
užsispyrimu, su pašėlusiu užsispyrimu.

Cezaris jam rėkdavo Į ausį, į tą, ku
ria anas dar šiek tiek girdėjo:

— Mes rūpestingai prižiūrėsi m jus, 
tėvai. Aš gi sakau jums, kad tai gera 
mergina: ir šauni ir taupi.

Senis kartojo: ’ - ■
— Kol aš gyvas, to nebus.
Ir niekas neįstengė jo nugalėti, nie

kas nevaliojo palaužti jo atkaklumo. 
Cezariui beliko vienintelė viltis. Tėvas 
Amablis, jausdamas besiartinaančią 
mirtį, bijojo klebono. Jo negąsdino nei 
dievas, nei velnias, nei pragaras, nei 
skaistykla, apie kuriuos jis neturėjo jo
kio supratimo, bet jį gąsdino kunigas, 
kuris jam buvo šermenų simbolis, pana
šiai kaip mes, bijodami ligų, kartais 
jaučiame baimę ir daktarams. Jau sa
vaitė, kaip Celesta, žinodama šią senio 
silpnybę, ragino Cezarį eiti pas kleboną: 
bet Cezaris vis svyravo, nes ne per daug 
#hėgo juodas sutanas, kurios jam pri
mindavo visada ištiestas rankas aukoms 
arba šventintai duonai.

Vis dėlto jis tik ką pasiryžo ir ėjo į 
kleboniją, svarstydamas, kokiu būdu 
dėstys savo reikalą.

Klebonas Rafenas, mažas, gyvas ku
nigiukas, liesas 'ir amžinai nesiskutęs, 
laukė pietii valandos, šildydamasis 
jas prie ugnies virtuvėje.

Pamatęs įžengiant kaimietį, jis 
klausė, pasukdamas tik galvą: 

• — N-a, Cezari, ko nori?
— Nprėčia su jumis pasikalbėt, 

nas klebone.
Vaikinas stovėjo, nedrąsus, laikyda

mas kepurę vienoj rankoj, o botagą ki
toj.

— Gerai, šnekėk.
Cezaris pasižiūrėjo į tarnaitę, senelę, 

kuri vilko grindimis kojas, dėliodama 
rykus sa^o ponui ant vieno kampo stalo, 
ties langu. Jis sumurmėjo:

— Mat, čia lyg ir kokia išpažintis.
Tuomet klebonas Rafenas atidžiai pa

žvelgė į kaimietį; jis pamatė sumišusį 
jo veidą, suvaržytą jo laikyseną, pablū- 
dusi&s akis ir liepė tarnaitei:

— Marija, pasitrauk kokioms 
kioms minutėms į savo kambarį; 
reikia pasikalbėt su Cezariu.

Tarnaitė metė į svečią piktą žvilgsnį 
ir išėjo, niurnėdama.

Dvasininkas tęsė toliau:
— Na, .dabar pradėk savo rąžančių.
Vaikinas vis svyravo, žvalgėsi į klum

pes, lamdė kepurę; pagaliau staiga ry
žosi:

— Va kas: aš norėčiau vest Čelestą 
Levesk.

— Gerai, vyruti, o kas gi tau kliudo?
— Tėvas neleidžia.
— Tavo tėvas?
— Taigi, manasis.
— O ką gi anas sako?
—- Jis sako, jinai turi vaiką.

•>— Ne jai pirmai tas atsitinka nuo 
mūsų motinos Ievos laikų.

— Vaiką iš Viktoro Lekoko, kuris 
bernauja pas Ant'imą Lauželį.

— Aha, tai jis nenori?
— Ne, nenori.

A _ Vadinas, griežtai atsisako?
Užsispyręs kaip asilas, dovanokit 

uz išsireiškimą.
— O kaip gi tu bandai jį perkalbėti?
— Aš jam sakau, kad tai gera merga: 

ir šauni ir taupi.
— Ir tas jo neįtikina? Tai tu nori, 

kad aš su juo pašnekėčiau.
— Taigi, taigi. Tikra tiesa.
— Ką gi aš turiu jam pasakyt, tam 

tavo tėvui?
— Ogi... tai, ką jūs pasakojat per pa

mokslą, norėdami gaut iš žmonių pini
gu

Kaimiečio supratimu, svarbiausias 
religijos siekimas buvo iščiulpti pinigą, 
tuštinti žmonių .kišenes, kad prisipildy
tų dangaus skiynia. Tai buvo nelygi
nant didžiuliai prekybos namai, kur ku
nigai buvo tarnautojai, pasalūniški, 
gudrūs, apsukrūs tarnautojai, kaip nie
kas kitas, kurie tvarkė viešpaties dievo 
reikalus kaimiečių nenaudai.

■ , Jis labai gerai žinojo, kad kunigai 
tertkff paslaugas, dideles paslaugas varg
šams, ligoms, mirštantiems—rėmė juos, 
guodė, patarinėjo, palaikė; bet visa tai 
darė dėl pinigų, mainais už baltą, gra
žų, žvilgantį sidabrą, kuriuo tikintieji.

Bronius Kelbauskas
(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Br. Kelbauskas yra kupinąs kūrybi
nės energijos. Pokario metais jis pasta
tė Vilniaus scenoje eilę baletų, kurie ei
na su pasisekimu. Eilėje baleto pastaty
mų jis atlieka pagrindinius vaidmenis. 
Žiūrovas jį mato, pavyzdžiui, “Don Ki
chote”, “Daktare Aiskaudoje”, “Bachči- 
sarajaus fontane”, “Ant marių kranto” 
ir kt. Jo sukurti vaidmenys pasižymi 
aukštu meistriškumu, gilia menine iš
raiška.

Didelis nuopelnas Br. Kelbauskui pri
klauso ugdant jaunuosius mūsų baleto 
kadrus. Jo mokiniai yra daugelis ge
riausių respublikos baleto meno atstovų. 
Jų tarpe —- LTSR nusipelnę artistai Sa
baliauskaitė, Sventickaitė, Banys, Kuna- 
vičius ir kiti, kuriems Br. Kelbauskas 
davė choreografinio meno pagrindus, 
perteikė jiems savo didį meninį meist
riškumą. Jo mokinių tarpe yra ir šių ei
lučių autorius.,

Tarybų valdžia aukštai įvertino Br.' 
Kelbausko nuopelnus ugdant lietuviško
jo baleto meną. 1945 m. jam buvo su
teiktas LTSR nusipelniusio artisto var
das. 1,954 m. jis apdovanojamas Darbo 
Raudonosios vėliavos ordinu. Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mas suteikė jubiliatui LTSR liaudies ar
tisto garbės vardą.

Visi tarybinio operos ir baleto meno 
mylėtojai linki jubiliatui sėkmės prisi
dedant prie tolesnio lietuvių baleto me
no išvystymo.

V. Grivickas, 
LTSR. Valstybinio akademinio operos 

baleto teatro vyr. baletmeisteris
ir

“AUDRA ATEINA” PANEVĖŽIO 
TEATRE

PANEVĖŽYS. — Panevėžio dramos 
teatras pastatė J. Paukštelio 4 veiksmų 
5 paveikslų pjesę “Audra ateina”. Vei
kalą režisavo ir svarbiausią — Kajetono 
Bartkaus — vaidmenį atliko Lietuvos 
nusipelnęs artistas V. Blėdis. Dailinin
kas — A. Steponka.

Spektaklyje vaidmenis atliko Lietuvos 
nusipelnęs artistas B. Babkauskas, akto
riai O. Konkulevičiūtė, J. Blėdytė, R. 
Mikalauskaitė, Ė. Šulgaitė, H. Hokušai- 
tė. T. K.

LMS

Pavasario

Rengia LMS Antros ir trečios 
apsk. komitetai po centro globa

GEGUŽES 1^15

Lietuviu Kultūriniame Centre 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Ruoškimės prie didelių 
iškilmių

Kovo 27 d. Lietuvių Kul-

tūrinis Centras turės ne
paprastas iškilmes. Tai bus 
dainų, šokių, vaidinimų, juo
kų ir kitokių pamarginimų 
popietis. Prasidės 3 vai. po
piet. 1 .

Programą pildys viena 
pagarsėjusi meno mokykla, 
Jack Darrell vadovybėje. 
Jis yra patyręs meno pro
fesijoje. Jis mums duos 
tai, ko niekas seniau nėra 
mums suteikęs. Tik reikia 
stebėtis, kaip puikiai jis 

scenos

tytojai ir nariai, kalbėti per 
dienrašti Laisvę. Tie darbai 
turi būti padaryti mūsų visų. 
Visų pareiga rūpintis sureng
ti piknikus Laisvės naudai, 
juose laiką praleisti linksmai 
su viešniomis ir svečiais iš ki
tų miestų. Šiuomi darbu prisi
dėsime ir prie sukėlimo $10,- 
000 Laisvės išlaikymui.

Malonūs organizacijos na
riai) kurie dar yra nemokėję 
duoklių, malonėkite tuojau 
užsimokėti, tai Centro valdy
bai bus drąsiau parinkti tin
kamą knygą mums, kad būtu
mėme užganėdinti taip, kaip 
esame su 1954 metais išleista 
knyga Amerikos Prezidentai.

Taipgi bus atstovas iš ALDLD 
6-tos Apskrities ir pasakys 
mums ką naujo.

Narys

KEISTA NELAIMĖ

Newyorkietis George Neth> 
šoferis, tapo užmuštas keisto
je nelaimėje. Jis sėdėjo pa
statytoje mašinoje ant W. 
45th St. Nuo Hotel Piccadilly 
stogo vėjo numestas balkis 
krito ant mašinos, pramušti 
auto stogą ir užmušė Neth. 
Auto keleivė Mrs McIntyre 
tuo tarpu buvo teatre.

Du radio policistai sužeisti 
susidūrime su kitu auto.

sceną priruošia ir 
dalyvius sumokina.

Dabar tik svarbu visiems 
meno mylėtojams, visiems 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
rėmėjams ruoštis šiame pa
rengime dalyvauti. O tai 
bus dviguba iš to nauda. 
Kiekvienas dalyvis bus tuo 
parengimu patenkintas ir 
taipgi jis savo ištaiga pa
rems. Įžanga tik $1.15.

Taipgi prašome pranešti 
ir kitiems apie šį parengi
mą. Užkvieskite visus, ku
riuos tik turėsite progą ma
tyti.

Visais šios ištaigos reika
lais reikia rašyt sekamai: 
Liberty Auditorium, T10-06 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

LNB Valdyba

Did žiosios d r angy sies 
{statymu 

v

UKMERGĖ. — Visą karą 
geriausi mano draugai buvo 
rusas Vitalijus Topčijus ir 
ukrainietis Nikolajus Kiričen- 
ko. Sunkios nelaimės, pavojus 
surišo mus brolybės • saitais. 
Kiek kartų sunkiausiomis gy
venimo valandėlėmis jie man 
padėjo!

Pasibaigė karas. Kiekvienas 
mūsų nuskubėjo j savo gimtą
jį kraštą, įsijungti į taikųjį 
darbą. Nuo tol man neteko su
sitikti su .savo kovos drau
gais. Kur jie dabar — mano 
pulko draugai — nežinau. Bet 
toje didžiulėje paramoje, ku
rią jaunajai Lietuvos respubli
kai suteikė ir tebeteikia bro
liškosios mūsų šalies tautos, aš 
matau ir jų rankomis nuveiktą 
darbą. Esu tikras, kad Į trak
torius, kombainus, mašinas 
stakles ir įrengimus mūsų kol
ūkiams ir pramonei ir jie įdė
jo tiek darbo, kiek jėgos lei
džia.

Mūsų rajone, kaip ir visuo
se respublikos rajonuose, per 
tuos metus įvyko didžiuliai pa
kitimai. Valstiečiai susibūrė į 
stambius kolektyvinius ūkius. 
Turtingesnis pasidarė jų gyve
nimas, kultūros ' šviesa įsi
skverbė į kiekvienus namus, 
štai “Raudonosios Vėliavos” 
kolūkis. Pereitais metais čia 
už kiekvieną darbadienį buvo 
išduota po 3 kilogramus grū
dų. Šiemet tikimasi duoti dar 
daugiau. Gerai išsivysčiusi gy
vulininkystė teikia artelei šim
tus tūkstančių rublių pajamų. 
Pastatyta ir mechanizuota dvi 
karvidės, kiaulidė, du grūdų 
sandėliai, stalių dirbtuvės. Iš
augo didelė kolūkinė gyven
vietė, kurioje jau apsigyveno 
30 žemdirbių šeimų. Kaimo 
centre..— naujas klubas.

Kolūkiuose vystosi visos že
mės ūkio šakos. Pastaruoju 
mėtų “Gegužės Pirmosios” 
.kolūkyje dideliuose plotuose 
pradėta sėti daržovinės kultū
ros. Sėkmingai įdiegiama nau
joji, priešakine bulvių ir dar
žovių auginimo agrotechnika. 
Ją propaguoja agronomai, ku
rių yra kiekviename kolūkyje.

Aštuoni Leonpolio tarybinio 
ūkio gyvulininkai pereitais 
metais dalyvavo Visasąjungi
nėje žemės ūkio ^parodoje. Jų 
pasiekimai labai džiugūs. Vi
dutiniškai per metus primilž

ta po 4,760 litrų pieno iš kiek
vienos karves, gauta po 16.7 
paršelio iš kiekvienos motini
nės kiaulės. ,

Plečiasi ir gražėja miestas. 
Pačiame Ukmergės centre — 
paminklas tarybiniams ka- 
rianis-iš vaduotojams. Broliški 
kapai aplink jį rodo, kad čia 
vyko aršūs mūšiai. Namų grim 
vėsių vietoje dabar išaugo 
nauji pastatai bei skverai. Pa
statyti daugiabučiai gyvena
mieji namai, elektrinė, atsta
tyta “Vienybės” gamykla, mo
kyklos.

Rajonas turi dideles per
spektyvas. Pradeda statyti 
stambius linų fabrikus ir bal
dų fabrikus.

Labai daug ' dėmesio pas 
mus skiriama švietimui ir so- 
cialinėms-kultūrinėms priemo
nėms. Iš 11 milijonų 682 tūks
tančių biudžeto lėšų vien 
šiems reikalams pereitais me
tais buvo paskirta ir išleista 
9 milijonai 4 tūkstančiai rub
lių. Rajone plečiasi mokymo 
ir kultūros-švietimo įstaigų 
tinklas. Jeigu prieš karą čia 
buvo tik 3 vidurinės ir 7 sep
tynmetės mokyklos, tai dabar 
vidurinių mokyklų čia yra 2 
kartus, o septynmečių—4 kar
tus tiek, kiek buyo. Pastatyta 
38 klubai-skaityklos, 13 bib
liotekų, 3 klubai, Kultūros rū
mai. Dabar rajone dirba apie 
300 medicinos darbuotojų, Ve
priuose neseniai įsteigta kai
mo ligonine.

Kasmet vis tvirtesnė daro
si Ukmergės rajono ekonomi
ka. Ji stiprėja dėka to, kad 
padeda broliškosios respubli
kos, padeda tie tolimi drau
gai, su kuriais kartu nuėjome 
karo metus.

A. Vaivada

Baltimore, Md.
ALDLD 25-tos kuopos susi

rinkimas ’įvyks 
.šeštadienį, 2 vai.
2507 E. Madison 
Svetainėje.

Gerbiami nariai

kovo
PO pietų, 

Čekų

iu Laisvės 
skaitytojui, malonėkite bend
rai atsilankyti į susirinkimą 
visi, moterys ii’ vyrai. Prieš 
mus visus stovi dideli ir sun
kūs darbai ir linksmybės lau
kianti veiksmai. Dėl jų aš no
riu į jus, draugai Laisvės skai-

Naujienybė Philadelphijai
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

OPERETIŠKAS 
KONCERTAS

Įvyks Šeštadienį 
Balandžio-April 23 
414 Green Street

Rengia Aldiečiai ir 
Moterų Kliubas 
PAGERBIMUI 
JONO RAINIO 

Kaipo Visuomenininko

Programą duos žymūs lie
tuvių talentai iš Brooklyno. 
Dalyvaus grupės, duetai ‘ir 

solistai.

Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
visuomenininką ir, pasigerėti gražia programa, 
nes retai taikosi turėti Čia tokių koncertų.

Pradžia 7:30 Vakare Jžanga $1.00

“Oi Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Montello, Mass.
Kovo-Marcli 26. 7:30 P. M

. ✓

Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

WORCESTER, MASS 
Balandžio-April 24, 3 P. M 

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų jniostų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

5 pusL-*Latsve (Liberty)-Šestad., kovo. (March) 19, 1955
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Prelekcija apie gyvybės' N. Y. CIO nesitenkins
i vien pažadais

“žadinys, sapne radinys” 
-akydavo žmonės. Tą Įmato ir 
uewyorkiociai unijistah Ypa

čiai nestiprūs būna pažadai, 
kai jie gaunami nuo politikie- 

Unijistai pamatė, kas at-

Kovo 20-tą, 3 vai. 
Auditorijoje, Įvyks pi

Bus. trumpa meno 
ma. Nevvyorkietis ga

gyta savo L 
daugiau ko.

Pradžia • 
mokamas. Kviečiame

Auditorija randasi 
jų blokų nuo BMT 
traukinio 111th St. 
kampas HOth St. ir 
Ave., Richmond Hil 

'B-22 Atlantic ir O-3

sueigai para- kai
. Tikimasi ir irių

siti ko su Kongreso narių pa
žadais numažinti eilinio darbo 
žmogaus taksus.

CIO 
veikti, 
iu su

nas ne
visus.

Jamaica

Atlantic

smarkiai 
n e atsitik- 
pažadais

Rengėjai

Konferencija

apylinkės organizacijų atsto
vai susirinks pasiruošti veik
lai už atšaukimą Walti r-Mc- 
Carran įstato. Kviečia ir '.vė
čius. Atstovo ar svečio rogis-

• tracija $1.

pasimojo 
kad tas pats 
kongresmanų 
minimum mokestį. Uni

jos reikalauja, kad mažiau
sia mokestis už darbą būtų 
>1.25. Now Yorko CIO unijų 
centras šaukia šapų stewardu 
konferenciją. Ji nutars, koki 
bus sekami unijos žygiai už 
pakėlimą mažiausios mokes
ti es.

Konferencija įvyks kovo 19- 
ta

Pasiruošia gegužinės 
demonstracijai

Kovo 7-tą įvykusioje New 
Yorko unijų eilinių narių kon
ferencijoje tapo išrinktas ko
mitetas Pirmosios Gegužės de
ni o n str ac i j ai surengti.

Komitetas prašo pranešti 
visuomenei, jog pirmieji dar
bai jau atlikti. Išsirinko virši
ninkus. Kovo\ l°O-tą padavė 
prašymą leidimo demonstruo
ti Union Aikštėje- nuo 1 iki 6 
po pietų.

Demonstracija rengiama šeš
tadienį, balandžio 30-tą. Tai 
bus Amerikos darbininkų 70- 
metinė šventė.

Progresyvių unijistų vyriau
siais reikalavimais šiemet yra: 
taikaus sugyvenimo pasauly
je; darbų; programos 
depresiją; sustabdyti 
klojimus;
nius ragangaud iškus 
rasių vieningumo kovojo 
lygias teises negrams.

Hotel Commodore. Prasi- 
9 vai. ryto.

prieš 
perse- 

įitšaukti makartisti- 
Įstatus: 

už

vų Salėje, 405 W. list St. 
Pirma sesija 10 vai., antroji 
2 vay Gi G :.3O vakaro ten pat 
bus šaunus banketas, kuriame 
ir lietuviai turės savo stalą. 
Tam registraciją priima lietu
vių grupė. Vakarienė kainuos 
$3.50. Eisiu

organizaci- 
žinios, kati 

dėl kerosiu i n ių ir 
ir

savinin- 
Jie 
Sy- 
per

SUSIRINKIMAI
įvyks novo

susirink imas 
:30 vakaro.

Union Avp„ I 
nariai prašomi

2SU
Visi

Biznieriai pritaria 
tilto statybai

Biznierių susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 50 stam
bių biznio Įstaigų atstovų, nu
tarė remti New Yorko Uosto 
Autoriteto užmojį statyti til
tą tarp Brook lyno ir Stater 
Island.

Nesakoma, ar mitinge rado
si ir tokiu biznierių, kuriuos 

. tilto .statyba prašalins iš biz
nio. žinoma tiek, kad tūkstan
čiai šeimų neteks narnų ir 
daug mažų bizno]ių iš ton bus 
iššluota. Sritis yra apgyventa 
eiliniu žmonių, daugelis nuo 
seno turinčiųjų namukus. Jie 
protestuoja prieš tilto statybą 
iš baimės netekti namų ii 
nešti didelius nuostolius.

Reformos esančios 
labai pelningos

Rendauninkų 
joms jau ateina 
Įvykusios
aliejinių pečiukų mirtys tų 
kitų panašių namų 
kams pelningai atsimoka, 
dabai' Įdeda radiatorius, 
kiu remias pakelia po $4 
radiatorių.

Tiek kelti romią už radiato
rių leidžia Įstatymiškai. O ka
dangi romios kėlimas leistas 
nuo skaičiaus radiatorių, gud
ruoliai, vieton dėti į kambarį 
pakankamą radiatorių, sudėjo 
G colių radiatorius. Bus šalta, 
reikalausi antro, kainuos kiti 
<4 už tą pati kambarį.

R-as

Pirmą švaros dieną' 
pagavo 1,071

Kovo 15-tą į gatves išsiųsti 
specialiai švaros, prižiūrovai 
Įteikė 1,071 pašaukimą į teis
mą už Įvairius prasižengimus 
švarai*. Daugelis tų pašaukimų 
buvo už nedengtas atmatų 
bačkas, už išnešimą 
popieriniuose 
r ui o s kaimynų 
lės išdrasko, 
džia į gatvę.

Daug pašaukimų duota už 
nenuvalymą šaligatvių. Ęrook- 
lyne įdavinėjo 378 pašauki
mus. Specialiai stebėjo Coney 
Island, Eastern Parkway, Flat
bush, South Brooklyn ir Wil- 
liamsburga.

Sukniasiuviai norėjo 
geresnių sąlygą

Sukniasiuvių unijos lokalu 
22-jo narių mitingas Manhat
tan Center įvyko audringas. 
Dauguma čia dalyvavusių 2,- 
000 narių reiškė nepasitenki
nimą unijos viršenybės suda
ryta su samdytojais sutartimi. 
Jie teikė ovacijas eilinių na- 

j : ių vadams Fannie Golos ir 
j Alex Kol kinui, kurie stipriai 
'kritikavo viršenybę. '

Nariai išmetinėjo, kad uni
jos viršenybė derybose atsisa
kė nuo pamatinių reikalavimų, 
kurie eiliniams nariams buvo 
svarbiausi. Jais yra pakėlimas 
visų algų ir ypačiai minimu
mo; nustatymas kainų akordi- 
niam darbui; kontroliavimas 
kontraktinių darbų.

Kritikai kaltino' viršenybe, 
kad ji bando Nę-w Yorko dar- 

Jiininkų sąlygas pritaikyti prie 
pietinių valstijų, 
valstijų sąlygas 
kiečių iškovotų ] 
metų kovose už 

‘ Pirmose eilėse 
.viršininkų rėmėjai dažnai kri
tikus pertrauk indį j o baubimu 
ir šiaip lermavimir. N.

Elektros stebuklų 
paroda armorėje

Kovo 21-mą, Kingsbridge 
Armory, Bronx, atsidaro mil
žiniška technikos paroda. Sa
koma, jog ši bus didžiausia iŠ 
visų matytų nuo pasaulinės pa
rodos laikų. Tęsis tik 4 die
nas.

Eksponatams vietas priruoš
ti, juos išdėstyti, dirba virš 
tūkstantis darbininkų : eksper
tai sudėtingų mašinų, per
kraustytoj ai, sudėstytoj ai, kil
notojai, kalviai, staliai, malio- 
riai, elektristai, visokį kiti eks
pertai.

Šalutinės, smulkesnės paro
dos tuo pat laiku išstatomos 
v iešb u č i u ose Wald or f-Asto r i a, 
Belmont Plaza, Kingsbridge 
Palace.

Parodos metu mieste 
rinks minios inžinierių 
konvencijoms. Tikimasi, 
šiemetinį

NEW YORK
REAL ESTATE

ROCKVILLE CENTRE
Ron t ra kt oria us Nuosavas Namas 

Riverside Drive. AA 1 rezidencijinė 
sekcija, Moderninis Colonial ; lota* 
70x80 pėdų; didelis šviesus gyvena
masis rūmas, valgymui rūmas, du 
miegrūmiai, nauji divonai, spalvuota 
vonia, virtuvė su jbudavotu pusry
čiam nook; cementinė prieplauka sv 
Davits ir vėliavai stulpas. Stiklu 
uždaras maudynių rūmas, 2 aukštų 
mūrinis garadžius 22x30 pėdų. Šil
tas vanduo, aliejus. Gražus kiemas, 
modeliai ir sodas. Ištaisytas skie
pas su modernine skalbykla, šildy
tuvas. Erdvus-jeinamas drabužiam 
medeliai ir sodas. Ištaisytas skle- 
veidrodžiai bar rūme. Raštinė su 
bookcases. Taipgi apartmentas vir
šuj, 4 rūniąi ir vonia. Ideališkas del 
daktaro. $25,000.

RO. 6-2827
(55-57)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE•

MOTERIŠKE iki 40 m. Kuri no?M 
namų su lengvu darbu. ProfesijirJl 
pora. Mažai virti; Didelis kambarys? 
ir vonia; nuosavas TV. Turi mylėti 
vaikus. Gražūs moderniniai namai 
su visais {taisymais, Long Island 
apylinkėje. Paliudijimais. $135 pra
džiai. Mokanti biskutį angliškai.

RO. 4-7665.
(53-55)

AUKLE — priežiūrai 14 mėnesių 
amžiaus kūdikio ir atlikimui namų 
ruošos darbo. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Gera alga, Eastside na
muos?. Reikia turėti vėliausius pa
liudijimus (jimant vaikų priežiūros 
paliudijimą). Šaukite BU. 8-7399.

(55-56)

, DĖMESIO!
Namų Darbininkė. Turi mylėti

atmatų 
maišuose, ku- 
šuniukai ir ka- 
uukšles paloi-

Užrašyklt Laisve Savo Draugui.

o ne pietinių, 
prie newyor- 
per ilga eilę 
unijizmą.

; sėdėjusieji

susi- 
savo 
kad 

Institute of Radio
■' Engineers’ National. Convcn- 
|tion and Radio Engineering 
Show” atlankys apie 40,000 
inžinierių, amerikiečių ir sve
čių iš kitų šalių. Jie apžiūrės 
704 eksponatus. Prie parodos 
įvyks 5*5 technikos studijavi
mui -sesijos.

Tarpe daugybės pavaduo
jančių ar palengvinančių žmo
gaus darbą įrankių, bus ir įvai
rių kitų. Esama net tokių, ku
rie gali iš tolo kontroliuoti tū
lus daiktus. Randasi ir toks, 
kuris veikia panašiai, kaip 
žmogaus smegenys.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 skyriaus su
sirinkimas įvyks kovo-March 23, 
Unijos svetainėje, 11-27 Arion PI. 
Visi nariai ir narės malonėkite at
silankyti.

Sekretorius 
(55-56)

vaikus. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Dailūs Long Island namai. 
Gera alga tinkamam asmeniui.

Šaukite: RO. 6-1252
(54-56)

MALE and FEMALE

D. Sc.hroth

jis pranešė 
Laikraštinin-

Brooklyn Eagle žada 
užsidaryti

Dienraščio Brooklyn Eagle 
leidėjas Frank
skelbia, kad jis laikraščio ne 
beišleidinės. Tą 
laišku ir unijai, 
kų-Gildijos N. Y. skyriui, ku
rios nariai streikuoją.-

Bauginimas uždaryti Įnik 
rasti atėjo 47-tą streiko dieną. 
Tuo visu laiku unijistai palai
kė masinį pikietą. Spaudos 
•darbininkai pagerbė pikietą, 
samdytojas streiklaužių nega
vo. . .

Antroji švaros diena
Antrą dieną vėl išdalino 

938 pašaukimus. Brooklynie- 
čiai gavę daugiausia— jiems 
išdalino 394, Manhattane — 
3,45.,-Bronxe—127, Queens —

|J>2, Staten Islande — 3.

Jei Tamsta dar neturi Me- 
Velionio knygos “Apie Dievus 
ir Žmones”, tai pasirūpink įsi
gyti. Kainą $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

Jack Liebman, .33 m., areš
tuotas kaip priėmėjas vogtų 
daiktų nuo vaikų. Gyvena 
Flush inge ir yra dalininku val
gyklos 75-23 Parsons Blvd. Koncertas <♦>

<p

<♦>

Po programos Užkandžiai
<l>

q>

<♦>

<0

«

Prašome įsitemyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos

<♦>

diskriminuoti
GARBINGAS <♦)

ProgramojeŠERMENŲ APTARNAVIMAS
<f>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Frank Balevičius
Koncerto Akompanistas

MAIN Upholstery Shop 
104 NEW MAIN ST. 

YOnkers 3-1360 
Klauskite Mr. Siegel

<♦>

SUZANNA KAZOKYTe
Dramatiškas Sopranas

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

AR M A
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer 
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

< >
< >

Taipgi Aido Choro Vyru ir Moterų 
chorai dalyvaus programoje

VIETINIS AIDO CHORAS 
Vadovaujamas Mildred Stensler

IŠTRAUKA Iš OPEROS
“BAILUS DAKTARAS”

Rinkinys Gražiausių To Veikalo Dainų

Javits žadėjo remti 
teisingą reikalą

Atstovai tri jų dešimtų skir
tingų New Yorko organizaci
jų buvo nuvykę j Albany. Jie 
lankėsi pas valstijos Įstatymų 
leidėjus— senatorius ir assern- 
blymanus, taipgi pas valdinin
kus. Prašė Įvesti Įstatymą, ku
ris uždraustų
namuose, kad nebūtų skirsto
mi žmonės pagal rases reika
le gauti butą.

Naujasis valstijos prokuro
ras Jacob K. Javits užtikrino, 
kad jisai parems tokius Gilius, 
kiek jo Įtaka leis.

12SL-S ąoo.iquA'r 
ąpuiuiaou nuaų 

:soų>fdĮOj>i 
SLuofąjĮA 

•siuofojneujejej hpns ‘siuownv 
sųn?ąuju|qjna fiui«N 

p:qji;(i luo^iy uiojtpinv
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AR JŪSŲ VAIKAS TURI 

PRASTAS GRADES?
Skaitymo, aritmetikos ir kitų 

elementarių subjektų yra moki
nama per N. Y. City laisniuotą ir 
patyrusią elementarinės mokyk
los vedėją, New Yorko ar jos 
namuose, už prieinamą atlygini
mą.

šaukite: HI. 6-0514

MADAME LOUISE
Ploninimo Sallonas 

Del Sveikatos ir Grožio 
Ploninamas 

Hydrotherapy, Garo kabinetai, 1 
švediški Medfkaliai Masažai 

Dabar po 365 West End Ave. 
(arti ,77th St.) 

šaukite Trafalgar 7-8615

PERDIRBIMAS
(Reupholstery)

• SOFA
• 2 KĖDĖS
(5 paduškos)

$99 irviršiau

POLDI E1SELT
‘‘Visko Reikalingo Moteriškei” 
Korsethi, brazyrai, pirštines, 

bliuskutės, kojinės, suknelės etc.
1646 Second Avenue

(Tarpe 85th ir 86th Streets)
REgent 4-2214

APVALKALAI
(Slipcovers) -

• Sofa 11
• 2 Kėdės VV viršiau

(5 l’aduškos)

JOSEPH V. McGRATH
Laidotuvių Direktorius

91-20 371 h Ave., kamp. 92nd
Jackson Heights

HAvemeyer 6-3700

‘’LAIMĖTOJAS 5 DIDŽIŲ PRIZŲ!” 1

DABAR— “Geriausia Užsienio 
Filmą 1954”

Apdovanota per Filmų kritikų ratelį 
Foreign Language Press of N. Y.

IN EASTMAN COLOR
A Doiei Production • Presented by Edword Ho'rison 

X7 j r-si » * *•» •' 1Ketvirtas Rekordą- (jttildoOt/i ’7,“;doh"' Mušantis Mėnuo

Rengia Laisvės bendroves direktoriai, pasilinksminimui ir pavaišinimui ap- 
švietos rėmėjų. Nepaprastai gražus koncertas ‘ir geri valgiai, — įžangos 
nėra — nemokamai. Tai bus pradžia vajaus sukelti Laisvei $10,000 fondo.

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

Sekmadienio 
Popietį. 3 vai

Balandžio 
April. 1955

dalyvauja:
I •

ŽYMŪS SOLISTAI:

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Baritonas

Labai laukiame svečių iš artimosios New Jersey apylinkes. Pats gražiau
sias oras pasivažinėti ir pamatyti gražų koncertą. Dargi be įžangos, ir po 
koncerto būsite pavaišinti skaniais užkandžiais. Atvažiuokite kuo skaitlin
giausiai. Lauksime malonaus pasimatymo.

ANGLIŠKAI
Visiškai. Naujas Metodas 

Mokiname su nuostabiu pasise
kimu į trumpą laiką

Privatinės Lekcijos $1.75 
Kasdien 9 A. M. iki 9 P. M.

Blanche Fisher
104 West 40th St., N. Y. C.

PIANO LEKCIJOS 
KLASIKAI

Jūsų Namuose
Per Juilliard ir Europoje lavintą 

mokytoją.
Tel. NE. 9-1560

•■MATTHEW A.ii
BUYUS .• * ; *

J I (BUYAU8KA8) 11

:: laidotuvių : •
:: direktorius ::
:: ::

:: 426 Lafayette St. ■ •
:: Newark, 5, N. J. ; •

MArket 2-5172
11 . ; j

< M ■ — ■■■».■ e ■ ■ |

m nrrw\rv$c
K

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
< ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbeni*

NAMO APŽIORfiTOJAS—APSKRI
TIEMS METAMS (Bungalow Colo
ny), Abelnai mokantys pataisymus, 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedes arba pa vienys (tik w 
vaikų). Blaivas, biskj padirbt prie 
sodo darbo. Turi turėti geAis pa- 
liudijirtius. Rašykite angliškai: — 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

REAL ESTATE
------------------------------------------------ - 

DĖMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO- 

*JAU UŽIMTINAS. 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose, 
arti mokyklų, bažnyčių ir transpor- 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutartį Kreipki-, 
tės tik rimtai norinti pirkti.

Tel. BE. 7-6309
(49-55)

Attention. Sacr., sale by owner. 
Immediate possession. Port Wash
ington. Elegant home, too large for 
myself alone. Dropped living room, 
15x35’ — Fieldstone, fireplace wall, 
flagstone ter.; 7 Irge rms. 2i baths, 
oversized garage, beach rights. Ideal 
for family with children. Excellent 
schools. Cost $48,000. Inspection by 
appt. Serious buyers only. PO. 7- 
0886, Afternoons EN. 9-2855.

(51-57)

THORNWOOD VIC—RANCH, nau
jas vasarnamis, graži apylinkė, t? 
mailės nuo Hawthorne Circle. 1 ak
ras žemės, 84 pėdų ilgio, akmeniniu 
frontu, solarium, barbeque. Gyvena
masis—valgymui rūmas, ugniavietė. 
Virtuvė, Nook ir pantry. 3 miegrū
miai, 2 maudynės, 2 atviri porčiai. 
Aliejaus šiluma, pilnas skiepas, 2 ka
ram garadžius. Prašo $37,000.

HY. 2-4354 po 5 P. M.
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS—HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. 8 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius, 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas į mokyklą. Ide
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,060 mortgičius). Pa
matymas pagal sutartį.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS — 
MASPETH. Medinis namas su 
krautuvei patalpa and Grand Ave. 
4 rūmai užpakalyje krautuvės, 8 
rūmai viršuj. Ant 25x100 loto. 
Prieš Bank of Manhattan. Edward 
Pazderskl, 65-55 Grand Avenue. 
Tel EV. 2-8204.

(54-56)

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI-
NINKAS— Yonkers Park Hill sek-, 
cijoje. 3 aukštų, 14 rūmų (5,5,4V; 
4 maudynės, puikiausiose sąlygose. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. IVoI 
pasitarimo šaukite: YO. 5-5298

(54-56)

MALVERNE. Gera sekcija. Cape 
Cod. Parduoda savininkas. Field
stone ir iš mūro bungalow. Didelis 
plotas, 4 dideli kambariai apačioj; 
du viršuj. Ištaisytas (mahogany) 
basementas. Aliejus. Pilnai insulat
ed. Comb, langai, daug priedų. Arti 
stoties, mokyklų, bažnyčių ir pirki
mo centro. $18.750. Lynbrook 9-5167 
arba MA. 5-2264.

(55-56)

SU NUOSTOLIU —SAVININKAS. 
MERRICK — tuojau užimama. 3 
miegrūmiai; quality mūro ant dide
lio kampo. Apdalytas porčius, pri
statytas garadžius. Daug priedų. 
Arti mokyklų. Dėl greito pardavi
mo $19,500. Pamatymas pagal su
tartį. Tiktai rimti pirkėjai kreip
kitės. FR. 8-6950.

For Reni

IŠNUOMAVIMUI. Rocky Point.
L. I. 8 naujai pabudovot i bunga
lows. Pusė bloko nuo vandenį, jtyy 

nuomojama mėnesiais ar visam se
zonui. Šaukite:

LA. 8-0637 ar FL. 7-8035

6 puaI>-Laisve (Liberty)-Šešta d., kovo (March) 19, 1955

i-




