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KRISLAI 
šeštadienį ir sekmadieni. 
Philadelphijoj ir

Worcestery. 
Maskvos Universitetui 

du šimtai metų.
Redaktoriai neatvyks.

Rašo R. Mizara

4,000 pikietų reikšme Tikslas: $10,000 Nehru tvirtina
Sperry streikieriai 
uždarė visą fabriką Laisvės Fondo

pastatys vieną 
operetės “Bailusis 

ir koncertinė 
atsilankiusie-

sekmadjeni

šeštadieni, balandžio 23 d., 
ntt keletas mašinų, pilnų dai- 
ninįu^Ų ir aktorių, pasileis iš 
New Yorko į Philadelphiją.

Vakare, Kuba Salėje, new- 
yorkiečiai duos gražų ir ido- 

. mų spektakli:
veiksmą i
Daktaras”;, bus 
programa, kuria 
ji gėrėsis.

Ant rytojaus,
kitos mašinos pasileis į Wor
cester, Mass., gabendamos ak
torius, kurie ten suvaidins ko
mediją “Prašvilpta Laimė.*”

Kaip matote, newyorkiskiai 
meųininkai tebepalaiko gražią 
tradiciją: jie dainuoja ir vai
dina ne tik vietos žmonėms, o 
ir kitų miestų lietuviškai pub
likai.

Lai abiejose suminėtose vie
tose salės būna pilnos žmonių!

šiemet Maskvos Universite
tui sukanka 200 metų.

^Maskvos Universitetas' yra 
vienais iš žymiausiųjų mokslo 
įstaigų pasaulyje.

šiame universitete mokėsi ir 
tebesimoko daug lietuvių.

Atsiminkime, kad ir aušri
ninkai Dr. Jonas Basanavičius 
ir Dr. Jonas šliupas buvo 
Maskvos Universiteto auklėti
niai.

Jei neklystu, ir pats laik
raščiui vardas (“Aušra”) gi
mė tame universiteto lietuviu i ‘
studentu ratelyje.

Šiandien Maskvos Universi
tete lietuvių studentų yra kur 

, kas daugiau negu kada nors 
jų buvo.

Tik neseniai Laisvėje tilpo 
vienos jo studentės (Gedvilai
tės) įdomus laiškas.

Man rodosi, kad kiekviena 
tarybinė tauta Maskvos Uni
versitete turi po gerą skaičių 
savo sūnų ir dukrų.

Savo dviejų šimtų metų gy
vavimo sukaktį Maskvos Uni- 
VfeJVsitetas minės gegužės pra
džioje — 7-15 dienomis.
^is pakvietė ir tūlus Ameri

kos universitetus, prašant, kad 
jie prisiųstų savo delegacijas 
’ iškilmes.

Ar jie jas siųs, liekasi pa
laukti ir pamatyti.

Na, o Tarybų Sąjungos stu
dentą laikraščių redaktorių 
amerikiečiai, atrodo, šiemet 
nematys.

b. Jie atsisakė čion vykti po 
to, kai buvo pareikalauta, kad 
ant vizą būtų užspaustos jų 
pirštų antspaudos.

Jie nori būti traktuojami 
* kaip svečiai, o ne kaip krimi

nalistai.

Tarybų Sąjungoje, bėgyje 
pastarųjų 30 metų, įsikūrė 800 
miestų ir arti 2-jų tūkstančių 
mažesnių pramonės centrų.
įįįeu tą laiką žymiai pasikei- 

tė,iiv visas tos šalies žmonių 
< gyvenimo būdas

Tame plote, kurį šiuo metu 
Užima Tarybų Sąjunga, prieš 
Spalio Revoliuciją miestuose 
gyveno 26 milijonai žmonių, o

Lake Success, N. YY. — 
Streikuojantieji Sperry Gy- 
rgscone fabriko darbininkai 
parodė, ką reiškia masinis 
ryžtingas piki e t a v i m a s : 
nors savininkai buvo sure
krutavę kiek streiklaužių ir 
raštinių darbininkai 1 
formanai streikla u ž i a v o , 
dabar fabrikas visai

pastovu, pastatą Manhatta- 
ne.

Sperry darbininkų strei
kas iššaukė nemažai solida
rumo unijistuose bendrai. 
Streikieriai gauna, daug 
moralinės pagalbos išJ New

bei i Yorko apylinkės CIO, AFI 
^0 J ir nepriklausomų uni jų

užda-

išlei- 
“dėl 

viskas 
riaušiška

AFL tymsteriai solidariza
vosi, nepravažiuodami pi-

Fabriko savininkai 
do pareiškimą, kad 
riaušiškos padėties” 
uždaroma. Ta “ 
padėtis” reiškė tik tai, kad 
anie 4,000 streikierių suda
rė gyvą sieną aplink fabri
ką ir prileido streiklaužių.

Per dvi dienas skaitlin
gi policijos būriai stengėsi 
padėti streiklaužiams įsi
gauti fabrikam bet, kaip 
matyti, be didelio pasiseki
mo.

Iš viso streikuoia apie 9.- 
300 darbininku, kurie pri
klauso prie CIO elektristu 
(IUE-CI0) unijos. Jie rei
kalauja metinio kontrakto 
ir 18 centų i valandą algos 
pakėlimo. Savininkai nori 
duoti tik keturius centus. įgaudavo iš FBI pilna $450

Susirėmimu su streiklau
žiais ir policija bėgyje ke
liolika streikierių buvo leng
vai sužeista. Policija taip
gi suėmė 12 streikierių.

Sperry dirbtuvės randasi 
ten, kur pnsėd ž i a u d a v o 
Jungtinės Tautos prieš tai, 
kaip jos persiėkėlė į savo

Corsi ir Jenneris susirėmė 
senato komisijos posėdyje

Washingtonas. — Buvęs 
valstybės d e p a r t m e n t o 
tremtinių reikalų komisijo- 
nierius Corsi ir reakcinis 
republikonų senatorius Jen
neris smarkiai susirėmė se- 
natinėje komisijoje. Ta ko
misija tyrinėja, kodėl Cor
si buvo atleistas iš pareigų.

Pats Corsi teigia, kad jis 
atleistas, nes valstybės de
partment© saugumo virši
ninkas Scott McLeod nori 
panaikinti visą imigracijos 
programą. Scott McLeod 
sako“, kad Corsi pašalintas, 
nes jis “netiko pareigoms.” 
Tą patį 
Dulles.

Dabar 
natorius
Corsį, sakydamas, kad jis 
paisė tik savo karjeros, kad 
i is rūpinosi tik savo titulu. 
Corsi atsikirto, kad valsty
bės department© jis buvo 
traktuojamas kaip atmata, 
kad niekas su juom nesi-

sako sekretorius

apklausinėjime se- 
J e n n e r i s puolė

Vajaus Eigoje
Pastarosiomis dienomis gavome keletą blankų 

aukotojų vardais ir pinigais. Prašome pasiskaityti.
Rochester, N. Y., prisiuntė $40.50. Aukojo:

M. Klubas ..'.................................................  $25.(

su

Azija remia kinus 
Taivanio klausimu

public fabriko gretimajame 
Farmingdale darbininkai, 
kurie priklauso prie AFL, 
išreiškė savo solidaruma.su 
streikieriais.

Dar vienas FBI informeris 
atidengtas esąs melagis,~ 
jis kaltino Junius Scales

Greensboro. N. C. — Čia 
tęsiasi bvh nrieš nažaųo'ie- 
ti Junius Scabs, kuris k«l- 
Hn’amaq no Smitho aktu 
kain komunistas. Gvnyhos 
naša ūktas prof. Don olas 
B Macro’s s«kp. kad FBI 
informeris RMnh C-lontz 
vra melaois. Clontz, kuris

alo'a menesiui, teigė, kad il
gokas laikas atgal Junius 
Scales in prašė atsikreinti i 
nvofesorin su nrašvmu ji 
ginti, jeigu ji suareštuos.

Profesorius Maggs prisie
kė. kad tokio pasikalbėjimo 
niekad nebuvo.

Tai kelintas iš eilės FBI 
informeris. kuris atvirai 
teisme apkaltinamas kaip 
melagis.

Kaltintojų ir gynybos 
kalbos Scales byloje baigė
si. Ji dabar perduodama 
prisaikdin tiesiems teisė
jams.

7 metų vaikas bandė 
prašvilpti $3,940 . . .

- New Yorkas. — Henry 
Morales, 7 metų berniukas, 
niekad neturėjo daug pini
gų ir jis vargais negalais 
išprašydavo iš tėvų 10 cen
tų saldainiam^. Bet kelios 
dienos atgal iš Puerto Rico 
pas jo tėvus atvyko dėdė 
Pedro Morales. Henry su
žinojo, akd jis su savimi at
sivežė net $4,500, taipgi, kad 
tuos pinigus laiko savo kel
nių kišenėje.

Naktį,'kuomet visi miego
jo, Henry Morales tyliai 
įslinko į dėdės miegamąjį 
kambarį ir pasiėmė $3,940. 

į Sekantį rytą prie mokyklos
sveikino, kad kaip raštine jjs pradėjo tuos pinigus
jam buvo duota “skylė sie
noje.”

šiandien gyvena 80 milijonu 
žmonių. c

Ir miestai nuolat gyvento
jais auga; dar vis kuriasi ir 
nauji.

prašvilpti: pirko saldainių 
visiems vaikams, dovanojo 
dolerius ir taip toliau. Kuo
met jis buvo sulaikytas, jis 
spėjo prašvilpti tik kokį 

“Tiek daug pinigų 
išleisti,”? sakė Hen-

$120. 
sunku

P. E. Čeraškai .,. 
G. Mockevičia .. 
A. Milčius .........
J. D. Vaitai .... 
S. A. Gendrėnai .
P. O. Malinauskai 
G. Vaitai ....... ..
J. Labeika .........
G. Švedas ...........

J.>Žemaitis .........

5.00
2.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
.50

Mr. ir Mrs. Frank černiavičiad, maspethiečiai, sve
čiavosi pobūvyje Chester, Pa., ir surinko ant blankos 
$10 sekamai:

Mary ii* Tony Rimkus ..............
N. Dudonis .................................
P. Gizauskienė ...........................
Laisvės skaitytojas ................
F. Whittaker (Brooklyn) ...........

(Tąsa 2-ram pusi.)

$5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00

Lenkai ir Sovietai iškilmingai 
paminėjo savo draugystės paktą

Maskva.— Abi šalys—Ta
rybų Sąjunga ir Lenki
ja—paminėjo savo draugiš
kumo pakto dešimties metų 
sukakti. Tuo tarpu 
svarbi tarybinė delegacija 
su Chruščiovu 
randasi Lenkijoje, preziden
to Cyrankiewiczo vadovau
jama lenkijos delegacija 
randasi Maskvoje. Iškil
mingame mitinge Maskvoje 
dalyvavo jis ir kiti lenkai 
delegatai bei aukščiausieji 
tarybiniai vadai. 'Panašia-

, kai

priešakyje

Paskutiniai
New Yorkas. — šį 

sekmadienį čia ir dau
gumoje vietovių ryti
niame pakraštyje pra
sideda dienos šviesos 
taupymo laikas,— laik
rodis pastumiamas va
landa pirmyn.

Londonas. — Amerika, 
Britanija ir Francūzija 
kreipėsi Į Tarybų Sąjungą 
su siūlymu sušaukti Vieno
je ambasadorių konferenci
ją dėl Austrijos pakto 
svazrstymo. Sovietai dar 
savaitės pradžioje ragino 
sušaukti ne ambasadorių, o 
užsienio reikalu ministrų 
konferenciją toje pačioje 
Vienoje, bet į tą pakvietimą 
neduotas atsakymas.

A'-
San Francisco. — Krovi

kų unijos vadas Harry 
Bridges sako, kad Dr. Sai
ko vaksino išradimas pake
lia Amerikos prestyžą už
sienyje šimtą kartų aukš-

me mitinge Varšuvoje daly
vavo Chruščiovas.
Lenkijos ambasadoje Mask

voje buvo surengta puota, 
kurioje dalyvavo TSRS val
džios nariai, atstovai iš Eu
ropos Liaudies Demokrati-

Savo kalboje Varšuvos 
mitinge C h r u š č iovas pa
tvirtino, kad Vokietijos gin
klavimo akyvaizdoje socia
listiniai Rytų Europos kraš
tai vienys savo karines jė
gas.

pranešimai
čiau, negu visokios atomi
nės bombos.

Londonas. — Attlee su
grįžo iš kelionės Kanadoje 
ir tuojau tarėsi su Darbo 
Partijos vadais apie strate
giją ♦priešrinkiminėje kam
panijoje. Darbiečiai sakys, 
kad Edenas bijojo pabūti il
gėliau premjeru ir parody
ti, koks jis bejėgis, todėl 
taip, greitai šaukia rinki
mus.

Washingtonas.— CIO pir
mininkas Reutheris sako, 
kad unijos nedarys nusilei
dimų, nesutiks su mažesniu 
algos minimumų, kaip $1.25 
valandai. Jis sakė, kad 
prie dabartinių kainų toks 
minimumas būtinas “bent 
žmoniškam gyvenimui.”

Washingtonas. — Atsto
vų butas nubalsavo 272 bal
sais prieš 3 leisti laivynui 
sunaudoti virš bilijoną do- . 
lerių naujų karo, laivų sta
tybai.

Bandu-ngas.-Ceilono prem-| amerikiečiams palankios de- 
jero Kotelawalos pasiūly-; legacijos, kaip tai Filipinų, 
mas, kad Taivanis (Formo- ‘ Irako, Tailando, 
za) būtų padėtas po Jungt. 
Tautų globa, susilaukė aš
traus pasmerkimo iš Indi
jos premjero Nehru. Neh
ru sakė, kad jis tam nema
to mažiausio reikalo. Dau-

jis, remia Kinijos teisę Į tų 
salą, kuri yra nedaloma Ki
nijos teritorijos dalis.

Nors kinai, indai ir jų 
sąjungininkai B a n d u n g e 
nesutinką su ICotelawalos

Pačiame 
Washingtone irgi į tą planą 
žiūrima nepalankiai. Mat, 
tas planas numato ne tik
tai Taivanio neutralizavi
mą, bet ir Amerikos sep
tintojo laivyno pasitrauki
mą iš aplinkinių vandenų.

Tas pats Kotelawala kon
ferencijoje pasakė smarkią , 
kalbą prieš komunizmą, sa
kydamas, kad pasaulyje yra 
dviejų rūšių kolonializmai: 
senoviškai - imperialistinis 
ir naujoviškai - komunisti
nis.

Jo kalba buvo sutikta šal
tai. Kinijos Čou En - lajus 
sekančia diena atsakė. Jis 
nurodė, kai}) komunizmas, 
jeigu ateina į kokią nors 
Azijos sali, ateina savo jė
gomis, nes to pageidauja 
darbo žmonių dauguma. 
Jis nurodė, kaip juokingas 
kaltinimas, kad Kinijos re
voliucija buvo Sovietų Są
jungos pravesta, lygiai, 
kaip juokinga sakyti, kad 
Vietnamo respublika yra 
Kinijos veiksmo pasėka.
Sveikinimas konferencijai 
nuo Puerto Ricos žmonių

Bandunge gautas sveiki
nimas nuo Puerto Ricos’ 
Nepriklausomybės Partijos 
pirmininko Dr. Conception 
de Gracio. Sveikinime jis 
puertorikiečių vardu sako, 
kad ta sala yra , Amerikos 
kolonija, kaip buvo 1898-ais 
metais.

Gandai sako, kad Radfordas 
bandys įkalbėti čianginius 
ištraukti karius iš Quemoy

Washingtonas. — Čia yra 
paplitęs gandas, kad gene
ralinio Štabo viršininkas 
admirolas Radfordas ir ka
ro reikalu vice-sekretorius 
Robertsonas nuvyko i For- 
moza, kad įtikinti Čiangą 
ištraukti savo jėgais iš Que-: 
moy ir Matsu, lygiai, kaip’ 
jas ištraukė iš Tachenų sa
lų keli mėnesiai atgal.

Tie gandai sako, kad ame
rikiečiai yra pasiryžę duo
ti apsaugą tokiam pašitrau- j 
kimo žingsniui. Amėrikie-j 
čiai esą įsitikinę, kad kinai- , 
liaudiečiai visvien galėtų < 
tas saliukes prie pat Kini-1 
jos kranto paimti. Čiangas 
tai irgi žinąs, bet propa
gandos sumetimais pasi-! 
traukimą nori atidėti iki 
paskutinės minutės, o gal 
laukti, iki liaudiečiai * ata
kuos.

Senato užsienio reikalui 
komisijos n i r m i n i n k a s į Collins grižo namo. Čia jis 
George preitą ketvirtadieni' raportuos apie suirutę, kuri 
tuos gandus paneigė. . r]abar pietiniame Vietname

----------- j viešpatauja. Kada jis su- 
Tunisijos “nepriklausomybė” i i1' ar su1g1;?.iš viso> ko11 kas dar neskelbiama.

Washingtonas. — Specia
lus Eisenhowerio pasiunti
nys Vietname generolas

ją faktinai palieka kolonija
Paryžius. — Prancūzijos 

valdžios ir Tunisijos nacio-5 
nalistų atstovai pasirašė su
tartį, pagal kuri^ Tunisijai 
suteikiama neva “nepri
klausomybė.” Sutartis sako, 
kad Tunisija. tampa “savi- 
valdiška šalis.” Ten bus su
darytas kabinetas ir išrink
tas savas parlamentas.

Bet iki tikros nepriklau
somybės toli, nes francūzai 
sau palieka teisę tvarkyti 
Tunisijos užsienio ir karo 
reikalus. Kitaip sakant, 
Tunisija negalės tiesioginiai 
palaikyti santykius su ki
tais kraštais. Ji taipgi liks 
francūzų okupuota, nes gali 
būti, kad po francūzų ka
rininku komanda veiks ir 
tunisiečiai kariniai daliniai.

Vietiniame parlamente 
francūzų kolonialistai bus 
stipriai atstovauti._______

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vidutiniškai šilta.

Buenos Aires. — Miesto 
savivaldybė išleido specia
lius patvarkymus prostitu
cijos namams. Praeitų me
tų pabaigoje Argentinos 
valdžia legalizavo prostitu- ♦ • \ • ciją.

Londonas. — Darbiečiai 
ragino Britanijos valdžią 
pasirašyti karinį paktą su 
Izraeliu, panašiai kaip su 
arabu kraštais. c

Frankfurtas.— Amerikos 
aviacijos štabas Vokietijoje 
surado, kad perdidelis nuo
šimtis kareivių ir karinin
kų yra nutukę. Tuos nutu- 
kėlius dabar siunčia į ligo
nines, kad daktarai jiems 
duotų speciales dietas.

Washingtonas.— Eks-pre- 
zidentas Hooveris sako, kad 
Amerika neturėtų apleisti 
Jungtines Tautas/

'A'/ A -č ' •''slrVy- ci*--’
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REIKIA BAIGTI •
PREZIDENTAS EISENHOWERIS ant greitųjų 

pasiuntė pas Čiang Kai-šeką du žymius pareigūnus sku
biems ir opiems reikalams aptarti. Pasiųstieji: admiro
las Arthur W. Radford, pirmininkas Joint Chiefs of 
^taŲ (vyriausioji mūsų karinių jėgų vadovybė) ir vals
tybės sekretoriaus padėjėjas Walter S. Robertson.

t

Netenka ne sakyti, kad šios delegacijos skubus iš
vykimas į Formozą visuomenėje sukėlė įvairių spekulia
cijų ir galvojimų. Ko šiedu žymūs pareigūnai ten vyks
ta? Kokia jų misija?

Kiekvienam juk aišku, kad visa padėtis Formozos sri
tyje yra labai opi. Tai ką mūsų vyriausybės delegacija, 
nuvykusi Formozon, darys? Ar ji bandys tą padėtį su
švelninti, pagerinti, ar ji bandys ją dar labiau “pao- 
pinti”?

Kiekvienam yra aišku, kad Kinija rengiasi atsiim
ti—tuoj atsiimti—Quemoy ir Matsu salas, esančias pa
lei patį Kinijos sausžemį. O mūsų prezidentas ligi šiol 
netarė viešo savo žodžio, ką jis tokiuo atveju darys: 
padės kariauti Čiang Kai-šekui ar nepadės? Iš tikrų
jų, buvo ne kartą skelbta, kad mūsų karinės jėgos pa
dės Čiang Kai-šekui laikytis tas salas. Ir tai sukėlė 
amerikiečiuose didelį nerimą, žmonės pradėjo reikalau
ti, kad vyriausybė atsisakytų—ir tai viešai paskelbtų— 
įinti Quemoy ir Matsu.

Taigi dabar, išvykus Radfordui ir Robertsonui j 
Formozą, žmonės ir klausia: kas bus?

Tūli spėja, jog šios delegacijos, misija turi gerus 
tikslus.- Jie sako, kad bus pasakyta Čiang Kai-šekui, 
kad jis savo jėgas iš paminėtų salų ištrauktų, nes Ame
rika atsisako jas ginti. Jei taip, tai delegacijos kelionė 
sveikintina. Bet kiti sako: tiek Radford, tiek Robert- 
eon—abudu—yra geri Čiang Kai-šeko bičiuliai, tai jiedu 
negalį vežti jam blogų žinių.

Visas dalykas, kaip matome, tebekabo’miglose, ne- 
c aiškume.

GEGUŽES MINĖJIMAS ŠIEMET
NEW YORKO MIESTE Gegužės Pirmosios minėji

mas šiemet įvyks balandžio 29 d.
Šiemet nebus eisenos gatvėse, o įvyks tik masinis 

mitingas Union skvere, prie 6-osios gatvės, Manhatta- 
ne. Mitingas prasidės 3 vai. popiet ir tęsis ligi 8 vai. 
'vakaro.

.. Bus pasakyta kalbų ir duotas geras meninis kon* 
ėėi'tas.

Chicagoje Gegužės Pirmosios minėjimą ruošia taip
gi mitingu, įvyksiančiu gegužės mėn. 1 d. Mildos salėje. 
Ten kalbės, be kitų, Leon Krzycki, žymus Amerikos dar
bininkų veikėjas, veteranas.

Kaip bus kituose miestuose, kokios rūšies ir kurią 
. dieną Gegužės Pirmajai masiniai mitingai įvyks, šiuos 

žodžius rašant dar nežinome.
Užtenka priminti tai: darbininkai privalo ruoštis 

dalyvauti tradicinės savo šventės minėjimui visur, kur 
tik toks minėjimas ruošiamas. 1

. ■ Gegužės Pirmoji, atsiminkime, gimusi Amerikoje!
šiandien minima visame pasaulyje kaip darbo žmonių 
šventė, kurioje darbininkai, padarę apyskaitą iš praė
jusių metų, nustato gaires sekamiesiems metams.’

Mums rodosi,, jog šiemet, kaip ir praėjusiais me
tais, Gegužės Pirmosios minėjimuose vyriausias šūkis 
bUs: Taika!

KAS KĄ GIRIA! ?
NEW YYORKE veikia nedidelė žydų grupelė, pasi

vadinusi “American Jewish League against Communism.”
Vadu šitos grupelės yra rabinas Benjamin Schultz. 

• • Netenka nė sakyti, kad ši organizacija yra fašisti- 
tlė, bjauri. Jos vadovas rabinas Schultz yra prikišęs 
savo nagUs prie kiekvieno anti-demokratinio darbo, koks 
Amerikoje buvo atliktas.

k; • Ir štai aną dieną viename New Yorko hotelyje buvo 
suruošti pietūs “rabinui Schultzui pagerbti.” , 
" ’ Kas ten buvo vyriausiu svečiu dr kalbėtoju?

B ** *

Niekas kitas, kaip senatorius McCarthy! Jis gyrė 
rabiną. Jis pareiškė: žiūrėkit^ netiesa, kad visi žydai 
esą komunistai! Pažvelkit į rabiną Schultz, o matysite) 

> Lįąd taip nėra!
• ; McCarthy nesigailėjo rabinui komplimentų, o pa

starasis Wisconsino senatoriui.
Aišku, padoresnieji žydai Schultzo neapkenčia, nes 

jis juos savo “žygiais” žemina. Bet už tai rabinas gau- 
fiU komplimentų nuo McCarthy ir jam panašių.

į;" * Toks tokį pažino ir ant pietų pavadino...
!, - . .. .................................. . ■ -.............................* ■■■■■■ . - ■ . - ■ . r i

Užpusi.—Laisvi (Liberty)-Sėst, j Balandžio (April) 23, 1955

DŽIAUGIASI 
IR RAGINA

Urugvajiečių laikraštis 
Darbas (š. m. bal. 2 d.) ra
šo:

“Skubiai artėja balandžio 
12-oji. Tą dieną, 1946 me
tais, Urugvajaus Lietuvių 
Centras įsigijo nuosavą na
mą, vienoje žymiausioje 
Montevideo miesto^ arteri
joje — Avenida Agraciada 
2783 — ir jame įsikūrė.

“Greitai sukaks devyneri 
metai, kai tas didelis tri
umfas buvo atsiektas,—kai 
buvo padarytas galas mūsų 
organizacijos klajonių po 
svetimus, nepatogius kam
barius.

“Tokio nejudavo turto įsi
gijimas nors buvo sunkiai 
atsiektas, bet jis šimterio
pai jau atsimokėjo. Savu 
visuomeniniu namu dabar 
kiekvienas pažangus lietu
vis gali teisėtai pasidžiaug
ti, nes tai yra tikru mūsų 
tautiniu židiniu, kuriame 
negęstamai rusena tyro lie
tuviškumo ugnelė, kursto
ma tarybiniu keliu einan
čios mūsų liaudies.

“Kaip smagu šiandien 
po devynerių metų, matyti 
savo namą puikiame stovy
je; malonu jausti, kad yra 
kas juomi rūpinasi. Dabar 
kiekvienam miela, turint 
laisvą valandėlę laiko, užei
ti ir pabuvoti čia, ar didelių 
parengimu metu, ar bet ku
riuo kitu laiku.

“Tačiau, pradedami de
šimtuosius metus nuosava
me name, turime giliau ir 
kritiškiau pažvelgti į mū
sų veiklos eigą, i mūsų pa
čių atsinešimą linkui savo
jo židinio. Atidžiau pažvel
gę įžiūrėsime, kad dar ran
dasi tautiečių, išdidžiai be
sivadinančių pažangiaisiais, 
bet užsidariusių siauručiuo
se asmeniškuose rateliuose 

■ privengiančių dažniau pa
sirodyti platesniuose suėji
muose. O taip neturėtų bū
ti. Juk gyvename tik vie
ną sykį ir turime gyventi 
taip, kad taptume vertais

būti paminėtais ateinančios 
kartos.”

—1.-------------------L________

KVIETIMAS į PASAULI
NĘ ASAMBLĖJĄ TAI

KAI GINTI
■ js

Šių metų kovo 11-13 dd. 
Vienoje Pasaulinės Taikos 
Tarybos Biuras priėmė nu
tarimą sujaukti Pasaulinės 
Taikos Asamblėją į Helsin
kį, Suomiją. Atsišaukime 
skaitome:

“Atvira atominio karo 
grėsmė pakibo dabar ties 
kiekviena šalimi, ties kiek
vienu namu, kiekvienu žmo
gumi. Užuot privertus tar
nauti atominę energiją 
žmonijai, kaupiamos ato
minio ginklo atsargos ; 
užuot nusiginklavus, suda
romi nauji kariniai blokai; 
užuot vedus derybas ir pa
siekus susitarimą, grasina
ma ir kurstoma neapykan
ta.

“Bet grasinimai Jr jėgos 
politika veda į karą, o ne į 
taiką. Vokietijos pergin
klavimas, Taivanio rajone 
susidariusi padėtis, pasikė
sinimai į tautų nepriklauso
mybę visur aštrina nesan
taiką ir stiprina nerimą. 
Jeigu bus einama šiuo ke
liu, tai niekas negalės jaus
tis saugiu.

Ta padėtis tapo nepaken
čiama visiems žmonėms. Jie 
su pasišlykštėjimu atmeta 
mintį apie masini naikini
mą atominio ginklo pagal
ba.

“Su visa energija, kokią 
tik gali parodyti tautos, jos 
turi pareikalauti sunaikin
ti branduolinį ginklą, pa
reikalauti visuotinio nu'si- 
ginklavimo, saugumo Vi
siems, suverenumo ir kiek- 
vierioš načijo'š teisių gerbi
mo. ’■ ’ ; ■ '

“Siekdama siu tikslų, Pa
saulinė Taikos Taryba kvie
čia visų šalių taikingųjų jė
gų atstovus susirinkti ge
gužes 22 d. Helsinkyje į 
Pasaulinę asamblėją laisvai 
apsvarstyti neatidėliotinus 
kovos už taiką klausimus.”

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

H. Tamašauskienė, Hingham, Mass., ir. M.. Kazlaus
kas puikiai pasidarbavo. Prisiuntė blanką ir $100. Au
kojo:

Jaunutis .. .................................................... •.. ^10.00
J. Naujokas .............................  10.00
P. Niukas ....................................     10.00
J. Matulevičius ................................................. 10.00
M. ir K. Kazlauskas ...........     10.00
LLD 2-ros kuopos, Moterų skyrius ...........  10.00
šešdešimtinė ....................................  6.00
Chas. ir Petrusė Žukauskas ..............     5.00
J. S................................  ..:............................... 5.00
Medelis ............................... :...................  5.00
J. S............................ •..............................  5.00
V. Vaškienė ...........................................  2.00
Svečias ................................. .'................................ 2.00
J. Gustaitis ............................... -.......................... 2.00
Macevičienė .......................  2.00’
L. Zelson ................        1.00
S. Einingis ........................................ .............. .. 1.00
V. Jakimavičius ................................................... 1.00
S. P............ . . ............................... 1.00
P Galinis .. . . ............     1.00
G. Šimaitis...............................  1.00

............... — ■■■>. < I

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Alfonsas Maigiš, New Toronto, Canada .... $10.00 
Dr. ir Mrs?J. Boris, So. Boston, Mass.......... 10.00
Sena skaitytoju iš Huntingtono ...................... 10.00
K. Zinskienė, Medford, Mass. ...............  10.00
John Chelus, Fords, N. J........ ..........    10.00
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y. ..... 5.00 

.Uncle John, Carnegie, Pa........... .....................  5.00
Chas. Daukšas, Tčimpa, Fla..................     2.00
Vladas Rugienius, Chicago, Ill. ......................  2.00
A. Paktar, Franksville, Pa............... į.............2.00
J. Kamarauskas, Girardville, Pa. . z.. . ..........   2.00

Iš anksčiau įplaukė $2,740.18.l Dabar gauta $218,50.
Viso gauta $2,9^8.68. Dar reikia $7,041.32.

Širdingai ačiū visiems, kurie aukojate, ir ačiū tiems, 
kurie pasidarbavote šiame reikale. .

Laisvėš Administracija

Vieno karaliaus vainikavimas
Arnoldas Cveigas yra vienas 

pažangiąją vokiečių rašytoją, 
didesnę savo kūrybos dalį pa
skyręs ' imperialistiniam 1914- 
1918 metų kąrui, jo grobikiš
kam ir nusikalstamam pobū
džiui demaskuoti. To karo te
momis rašytojas yra sukūręs 
visą ciklą knygų : “Ginčas dėl 
puskarininkio Grišos,” “Ver- 
deno pamokos,” “Jauna 1911 
metų moteris,’’ “Ugnies nu- 

' traukimas” ir kitas bendru pa
vadinimu “Didysis baltųjų 
žmonių karas.”

Romane “Vieno karaliaus 
vainikavimas,” kuris; taip pat 
įeina į tą ciklą, Cveigas piešia 
Lietuvos okupaciją 1918 me
lais, parodo vokiškojo milita- 
rizmo agresyvumą ir neišven
giamą imperializmo žlugimą. 
Jame vaizduojama, kaip po 
Brest-Litovsko taikos praside
da Vokietijos valdančiųjų kli
kų, partijų bei dinastijų kova 
dėl Lietuvos sosto ir Ukrainos 
pagrobimo.

Romanas demaskuoja lietu
viškųjų buržuazinių naciona
listų mitą apie tariamą sava
rankišką “nepriklausomos” 
Lietuvos paskelbimą.

Šiais metais išeis lietuviškas 
romano vertimas. žemiau 
spausdiname to romano iš
trauką. — Red.

Lygiai pusiau trecią va
landą princas atnaujino po
sėdį. Galustalėje vėl susė
do majoras fon Krotmairis 
ir kapitonas Vinfrydas.
KARININKŲ ' 
SUOKALBIS

Visiems užėms vietas, bu
vo užrakintos durys, kad 
pasiuntiniai be reikalo ne
landytų, — jie šiame slap
tame pasitarime buvo ne
reikalingi. Posėdžio daly
viai, pasipuošę ordinais ir 
aukštais pasižymėjimo žen: 
klaiš, žinojo, kad dabar tu
rės būti svarstomas Lietu
vos sosto klausimas.

Į

Adjutantų pieštukai sku
bėjo per popierių įkandin 
pulkininko Mutijaus žodžių. 
Prirašyti lapai skriejo vie
nas po kito į šalį, nebuvo 
praleidžiama nė vieno žo
delio. Kapitonas Vinfrydas 
stenografavo tarytum sap
ne, tačiau viską girdėda
mas. Jis pasijuto nebeat
menamai jaunesnis, grįžęs j 
studentavimo laikus ir už
rašąs tai, ką jam porina iš 
katedros egzaminuojantis 
profesorius^ tarsi gandras 
kalendams lizde. Sunkiai 
'sminga į galvą prirašytų 
lapų turinys, o kažkoks pik
tas balsas jam vis kartoja: 
kokie čia tau nebeatmena
mi laikai, iš viso tepraslin- 
ko vos ketveri metai, septy
ni semestrai, įskaitant ir 
atostogas. Ko reikalavo po
nas profesorius? Lietuvos 
karaliaus sosto kuriam nors 
kunigaikščiui iš Hohenco-

a, b, c, — politinio, ekono
minio ir karinio pobūdžio; 
vyravo pastarieji, gudriai 
pridengti įprastinėmis for
mulėmis, kaip karinė sąjun
ga, bendra sienų apsauga, 
Reicho placdarmas ir pana- v • •
šiai.

LIETUVĄ VALDYSIĄ 
Iš BERLYNO

Iš stengramos Vinfrydas 
savo išvargintomis smege
nimis suvokė, kad čia kal
bėjo generalinis štabas, tu
rėdamas galvoje būsimus 
konfliktus ir uždavinius. 
Toji Lietuva turi būti val
doma iš Berlyno kaip kad 
Kuršas ar Suomija, o gal 
dar iŠ arčiau. Kurše žemė 
priklauso vokiečiams, Pa
baltijo baronams, kurie su
sisuko sau gūžtas taip pat 
šiaurės Latvijoje ir Estijo
je, plėsdami ten vokiečių 
įtaką. Juk net vietos kalba 
leidžiami laikraščiai tuose 
kraštuose nuo senų laikų 
naudojasi vokiškais spaud
menimis. Pakanka, kad 
Kaune arba greičiau Vil
niuje reziduotų kunigaikš
tis iš Hohencolernų dinasti
jos, kaip didysis Lietuvos 
hercogas, ir Reicho bei Prū
sijos saugumo problema bus 
išspręsta. Todėl atsižbelg- 
dama į visas šias aplinky
bes, Vyriausioji Karo Va
dovybė laikė savo pareiga 
pasiūlyti jo didenybei kai
zeriui. . .—ir taip toliau.

Pranešėjo balsas nuščiu
vo, ir liesas ponas Mutijus 
pakilo nuo savo kėdės. Jis 
kalbėjo įtikinamai ir dabar 
laukė oponentų pasisaky
mo. Generolas pulkininkas 
fon Lyęhovas ir generolas 
majoras Klįausas rūkė ci
garus, princas turėjo įsi
kandęs tamsiai rudą me- 
džiotojišką pypkę, o baronas 
Elendtas-traukė gelsvą pa
pirosą. — Lietuva—Prūsi
jos kolonija,—kuštelėjo ma
joras fon Krotmairis pa
prasta bavariška tarme sa
vo kolegai.
PRARYTŲ LIETUVĄ 
BE DUONOS
IR DRUSKOS

Žydrios seno princo aku
tės . m i r k č i o j o pro savo, 
raukšles ir maišelius beveik 
su humoru, kai jis. suraukęs 
antakius, pūtė į viršų pyp
kės dūmus. Tie Berlyno po
nai su dideliu apetitu pra
rytų Lietuvą be duonos ir 
be druskos. Ne, mielas 
Vilhelmai, ne toks jau čia 
paprastas dalykas. Net jei
gu Bavarija geruoju atsisa
kytų nuo savo teisių ir pre
tenzijų, — nes Elzaso ir Lo
taringijos su gražiausiais 
jų miestais Strasburgu ir 
Mecu taip pat juk negalima 
paniekinti, — tai, šiaip ar

kinga tėvynė? Argi chi 
valstybiniai dvarai nebuvo ■ 
išskirti kaip “rezervatai” 
su atskira sąs k a i t y b a ? 
Tad, jeigu į Lietuvos sostą 
atsisės kas nors iš Vetinų 
giminės, tai tas jau žinos, 
kaip dera elgtis, ir savo 
pusbroliui Vitelsbachui ne
pašykštės kokios dovanėlės, 
kuri jam nieko nekainavo. 
Tik reikia veikti apdairiai, 
prūsų kėslams atremti nau
doti tuos pačius prūsus, per 
Kliausą ir Elęndtą visus 
nuteikti saksono kandida
tūros naudai. Pirmiausia 
Kliausas turi sugriauti ka
rinius sumetimus; Be to, 
atsargoje yra dar vienas 
patikimas argumentas, ku
rį, — jis tatai žino, — pa
teiks Elendtas. Ir princas 
prašo savo šlabo šefą tarti 
žodį.
PRADŽIA LIETUVOS 
PAVERGIMO X

v **

Visų žvilgsniai nukdfypsta 
į pilną vaikišką veidą su pa
sitikėjimo savimi kupino
mis akimis ir šaipia burna. 
Ką pasakys tasai milžinas? 
Kokia bus jo laikysena?

‘Kapitonas Vinfrydas ra
šo, studentas Vinfrydas ži
no, kad jis užrašinėja isto
rijos paskaitą. Žmogus, ku
ris daugiau neturi ko pra
rasti, iš pradžių prašo Įeit 
dimo kalbėti atvirai ir pa
grindiniai išdėstyti tą juo
kingą reikalą. Pradžia bu
vusi padaryta, kaip Kliau
sas gerai prisimena, sekma
dienį, 1916 metų lapkričio 
5 d., paskelbiant garsųjį < 
dekretą dėl Varšuvos kara
lystės įkūrimo.' Tuo buvo 
siekiama gausiais lenkų sa
vanorių būriais užkišti 
spragas, kurias padarė vo
kiečių kariuomenės kadrtro- 
sę kautynės prie So\mė$ 
upės ir ypač Verdeno kvai- - 
lystė. Kad tos gražios sva
jonės neišsipildė, dabar vi
siems esą žinoma. Tačiau ir 
tuomet atsirado skeptiku 
kaip, pavyzdžiui, jis pats, 
kurie išdrįsę suabejoti ir tų 
savo abejonių neslėpę. Iš
kart buvę matyti, kad po 
dviejiį karo metų lenkų jau
nimas anaiptol nebus pasu • 
rengęs guldyti galvas už 
Berlyną ir Vieną. Galutinis 
rezultatas buvęs toks, kad 
brigados vadą Pilsudskį pri
reikė uždaryti Magdeburgo 
tvirtovėje, kur jis dar tebe
sėdįs ir uoliai rašąs savo at
siminimus. Anuomet spe-, 
eialiame “Kbvnoer CeiU 
ung”1 numeryje, kuriame 
apstulbintiems gyvento- 
jams buvo pranešta'apie tą 
prakilnu Vokietijos ir Aus
trijos aktą, šiek tiek buvę 
užsiminta ir apie Lietuvi 
savarankiš kurną — jo ži
niomis, tai buvęs pinrfafl

lemų dinastijos. Vyriau* 
šioji Karo Vadovybė priė
mė pasiūlymą eiti tuo pa
čiu keliu, kuriuo sėkmingai 
buvo einama Kurš'e, būtent: 
surinkti kaimiečių ir mies
tiečių parašus po prašymu, 
kad Prūsijos karalius būtų 
tiek maloningas ir prijung
tų jų šalies karaliavus karū
ną prie savosios, sudarytų 
tarp Lietuvos ir Prūsijos 
amžiną personalinę uniją, 
vietininku paskirdamas ku
rį nors savo sūnų. Esą ži
noma, kad kai kurie ponai 
iš Lietuvos administracijos 
tą mintį remia, pavyzdžiui) 
jo šviesybė hercogas fon 
Langkvardtas» Reikia tik 
pažadėti valstiečiams atleis
ti juos huo rekvizicijų 
ir šimtas tūkstančių parašų 
bematant bus surinkta. Ta
čiau motyvai tokiai perso
nalinei unijai buvo įvairūs 

‘ ir turiningi, suskirstyti į
X

taip, vokiečių kunigaikščiai 
ir jų bundestagai vis dar šį 
tą reiškia Reiche — trum
pai tariant, tain negalima. 
Jei Kuršas turi būti pra
rytas — ką gi, ten prūsai 
vikriai dirba su landtagu, 
KurŠb bajorija ir su savo 
princu Eiteliu Fridrichu — 
nieko nepadarysi. Bet, kad 
it kaip ten būtų, Suomiją
gauk caro svainis, Heseno 
kunigaikštis, o Lietuvą — 
VetinU dinastijos saksonas. 
Jo tėvas, princas regentas 
Lititpoldas, tasai senąs me
džiotojas, karste apsivers-
tų, jeigu vienas jo sūnų, tu
rėjęs savo rankose visą val
džią krašte, grįžtų iš Lietu

-vos it koks elgeta. Ar po
nai, prieš jį buvę vyriau
siais kariuomenės vadais

žingsnis tuo reikalu, kuris 
juos Šiandien sutraukęs į šį 
posėdį. Klausimas*, kam Vo
kietijai prireikė tos Lietu- 
vos? Gi tam, kad Prūsija 
savo pašonėje galinti pakęs
ti tik mažą Lenkiją, ‘kad 
Lenkija su išėjimu į jūrą> 
didelė Lenkija, apie kokią 
svajoja karšti lenkų patrio
tai, sudarytų grėsmę vokie-
mų 'hegemonijai slaviškuose 
Rytuose, kad Baltijos juro* 
je pasirodytų nauja vėlia- 
va, nauja ekspansyvi jėga, 
kuri grėstų tol, kol bent 
viena lenkiškai kalbanti ap-
skritis ar pramonės rajonas 
būtų vokiečių ar austrų 
valdžioje. Taigi, Lietuvos

(Tąsa 5-tam pusi.) u

Jei tamsta dar neturi Me*
Rytuose, nerezervavo sau telionio knygos “Apie Dievus 
kiekvienas po puikų didelį ir žmones,” tai pasirūpink įii* 
dvarą.) kuriuos jiems, karui gyti. Kaina $E5O. Gaunama 
pasibaigus, padovanotų de- ‘ Laisves knygyne.
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Literatūrines pabiros
IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

Po pirmojo pasaulinio karo, kai tik 
Lietuvos gyvenimas kiek sunormalėjo, to 

< krašto rašytojai pradėjo rūpintis lite
ratūros menu. Gimė vienas po kito ma
žesni ar didesni žurnalai bei knygos, 
neskaitant jau paprastosios periodikos. 
Bene tik didžiausias ir turiningiausias 
to meto vienkartinis leidinys išėjo 
“Baras.” Kodėl jis nebuvo tęsiamas? 
Veikiausiai — nebuvo lėšų. Gyventojai 
buvo karo nualinti, rūpinosi tik duona 
bei pastoge, o literatūrai neliko nei lai
kę, nei ištekliaus. .

Vėliau, 1925 m., lyg ir pirmojo garso 
refrenas, gimė kitas “Baras,” “literatū
ros ir meno mėnesinis žurnalas.” Šį 
“Barą” redagavo Faustas Kirša, o ben
dradarbiais - leidėjais pasirašė Vincas 
Mickevičius-Krėvė, Balys Sruoga, kun. J. 
Tumas-Vaižgantas, Petras Vačiūnas ir 
Mykolas Vaitkus. Jame rašė veik visas 

• to laiko literatūrinis elitas: Jurgis Bal
trušaitis, Kazys Binkis, V. Bičiūnas, 
Mykolas ir Vaclovas Biržiškai, Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė, A. Gricius, J. 
Herbačauskas, Adomas Lastas, Mairo
nis, Liudas Gira, J. Mikuckis, Putinas, 
Santvaras, J. Savickis, I. šeinius, kom
pozitorius Stasys Šimkus, Adomas Var
nas, Antanas Žukauskas -/Vienuolis, V. 
Žadeika, muzikas J. Žilevičius, Jonas 
Žilius-ir kiti.

Nežiūrint to, kad apie žurnalą buvo 
suburta didžiulės intelektualinės spėkos, 
jis vistik skurdo iš ekonominių bėdų 
išsiristi iam nepavyko. Paskutinį jo nu
meri, IX-X, išėjusi už li925 m. rugsėjo- 
spalio mėnesius, išleido jau nauji leidė
jai -y “Dainavos” Bendrovė. Kaina jo 
buvT gana augšta, net 60 litų ($6.00) 
metams. Lietuvos gyvenime, tai buvo 
brangoka.

Bene tik ilgiausia išsilaikė 1921-22 m. 
Švietimo Ministerijos leidžiamas žurna
las “Skaitymai,” kurį redagavo V. Mic- 

' kevičius-Krėvė. Bendradarbiai buvo veik' 
visi augščiau išvardintieji rašytojai.

1923 m. pradžioj išėjo kitas “meno ir 
literatūros iliustruotas žurnalas “Gai
rės,” 'redaguojama^ K. Puidos. Leidėjais, 

• ; pasirašė “Menininkų Kooperatyvas.”" 
Neilgai gyvavo ir šis. Ir jį suėdė ta 
pati ekonominė džiova!

1927 m. išėjo vienkartinis leidinys 
“Gubos/’ “Lietuvos” redakcijos leidinys. 
Be jau minėtu rašytoju, “Gubose” da
lyvavo K. Jasiukaitis, Salomėja Nėris, 
L. Vitkauskas ir kiti. “Lietuvos” redak- 
ei ja buvo žadėjusi leisti “Gubas” kas 
metai, kaip ir priedą-dovaną savo skai
tytojams, bet pažado neištesėjo. Vei
kiausiai irgi dėl neištekliaus. Redakcija 
$avo “Pratarmėje” be kita ko sakė:

“ ‘Lietuvos’ redakcija, norėdama nors 
kįįk palengvinti lietuviškosios knygos 
gyvenimą, yra sumaniusi leisti kas kiek
vieni metai savo metiniams skaityto
jams dovanų almanachą — mūsų Pašy

lu tojų darbų rinkinį. Atskiri rašytojai 
I duoda almanachui lyg savo darbo ru- 

ra gių pėdus — knyginėms guboms (ri- 
5 kems.—.) sudaryti. Todėl ir \ąlmanachą 
f nakrikštiiom ‘Gubų’ vardu. Iš tų gu

bų tikimės susilauksią ir duonos mūsų 
visuomenei.” Bet nesusilaukė!

Pro mūsų akis, lyg kaleidoskope, pra- 
6 eina daug gerų norų, daug ‘gražių dar- 

>‘>bų bei užmojų, bet visa tai jau po velė
na! Išrodo, jog to meto Lietuvoje kny
gai ar rimtesniam žurnalui išsilaikyti 
buvo be gąlo sunku. Liaudis buvo per- 

* daug skurdi, kad galėtų 60 litų prenu- 
A' meratai surinkti, o valdininkija, kuri 

pinigų turėjo, rūpinosi daugiausia tik 
karjera, dvarų centrais ir palociukais 

< Kaune! Literatūra jų nedomino, jie jos 
rt4hOė ir nerėmė.

'/ Tačiau yra ir kitų priežasčių, ne* tik 
ekonominių, kodėl smetonlaikio Lietuvo
je tiek daug žurnalų' žuvo, neprigijo, 
kodėl juos visuomenė nepasisavino. “Raš
tai” nr. 1,1940 m., pasako bene tik svar« 
biausią, pagrindinę priežastį, kodėl tiek 

daug buvo vienkartinių literatūrai skir
tų leidinių, norėjusių eiti reguliariai ir 
pastoviai. “Raštų” redakcija tuomet sa
kė:

“Buržuazinės Lietuvos laikais pasiro
dydavo daug žurnalų, kurie dažniausiai 
aptarnaudavo kokią nors siaurą forma
listinę literatūros sektą, arba būdavo jie 
tik laikinė dekadentinių, smulkiai bur
žuazinių literatūrinių ‘ieškojimų’ pa
raiška. Neturėdami pritarimo plačiuo
se liaudies skaitytojų sluogsniuose, gvil
deną tik siauras estetines problemas, 
bėgą nuo gyvenimo tikrovės, tokie žur
nalai ir jų bendradarbiai merdėdavo ir 
dingdavo, nepalikę pėdsako lietuvių li
teratūros raidos ir pažangos kelyje. Tie
sa, buržuazinėje Lietuvoje pasirodyda
vo ir tučtuojau po pirmojo-antrojo nu
merio būdavo reakcijos uždaromi pa
žangios^ revoliucinės krypties literatū
ros žurnalai... Žurnalų ‘Trečiojo Fron
to/ ‘Literatūros’ ir kitų pavyzdžiai įro
dė, kad pakakdavo atspausdinti straips
nį, eilėraštį ar apysaką, kuriame, tegul 
ir neryškiai, prasiskverbdavo marksisti
nė pažiūra bevertinant kaikuriuos vi
suomeninio gyvenimo ar kultūros fak
tus, kaip reakcinė spauda tokį žurnalą 
apskelbdavo skleidžianti ‘kultūrbolševiz- 
ma/ ir jį tučtuojau uždarydavo.”

Visai teisingai pasakyta!
1940-41 m. Kaune ėjo kitas gana stam

bus ir rimtas “literatūros, meno ir kri
tikos mėnesinis žurnalas” “Raštai.” Šis 
žurnalas turėjo visas galimybes augti 
ir plisti, bet 1941 m. pavasarį užpuolę 
Lietuva vokiškieji naciai užkirto jam 
kelią (lygiai kaip ir visom kitom kul
tūrinėm pastangom). Išėjo jo, rodos, 
tik keturi numeriai. 

t

“Raštus” redagavo velionis Petras 
Cvirka, gi į redakcine kolegiją įėjo Te
ofilis Tilvytis, Salomėja Nėris, Antanas 
Venclova, Kostas Korsakas ir kiti. Ben
dradarbiais buvo V. Mvkolaitis-Putinas, 
K. Korsakas. A. Venclova, Sal. Nėris, 
A. Miškinis, Vanda Vasilevska, Ieva Si
monaitytė. S. Čiurlionienė, T. Tilvytis, 
Jonas Šimkus, Vvt. Montvila, K. Jabu- 
bėrias, Jeronimas Cicėnas, Jurgis Baltru
šaitis. Kazys Inčiūra. A. Gricius, J. 
Krikščiūnas-Jovaras, K. Bradūnas, A. 
Rūkas, J. Grušas. J. Baltušis, A. Upv- 
tis, J. Marcinkevičius. A. Vienuolis. B. 
Rutkūnas. J. Paukštelis, Henrikas Ra
dauskas, J. Čibiras ir kiti. »

Dalis čia išvardintų rašytojų yra pra
ėjusio karo pabaigoj iš Lietuvos išbėgę, 
išsiblaškę po visą platų pasaulį, ir tapę 
nepermaldaujamais ideologiniais prie
šais tų buvusių savo kolegų, kurie liko 
Lietuvoje ir dirba tą patį kultūrinį-lite- 
ratūrinį darbą, kurį “Raštai” 1940 m. 
pradėjo.

Neklasikas

Velykos
Štai Velykos jau čia, 
Amžius sukasi ratu.
Mėteliai bėga taip risčia— 
Rod’s mieruoja trumpu mastu.
Pavasaris jau. staigiai artėja—
IŠ dausų trykšta spunduliai;
Motina saulutė, maloni globėja, 
Žydi pijonkos, skleidžiasi medeliai.
Jaunuolių būrelis mielai žaidžia— 
(Motušė mitriai juos daboja;* 
Naująsias mintis jie skleidžia— 
Tai klausyk, motinėle, brangioji.
Sraunus upelis bėga narsiai— 
Laužo, neša storus ledus; .
Lytys plaukia, lūžta gausiai— 
Tai jų likimas rod’s graudus.
Pavasario vėjelis dvelkia gaivus— 
Teikdamas švelnumą visiems;
Yra gyvybės laikas raivus— 
Meilė šypsosi jiems. .
Ir karveliai jau burkuoja,
Tai linksmumo jie pilni,
Už jūrų gegutė kukuoja. - 
Ten liaudies nuotaika kilni.

Vizbaras

Dėl straipsnio apie 
Rojų Židžiūną

Praėjusio šeštadienio Laisvėje šiame 
skyriuje tilpo ilgokas straipsnis apie 
poetą Rojų židžiūną. Man norėjosi, pa
gerbiant mirusįjį poetą, kuris kadaise 
daug davė mūsų spaudai, plačiau pasi
sakyti apie jo gyvenimą Amerikoje.

Balandžio 18 d. Ona židžiūnienė, velio
nio našlė, telefonu aštriai mane kriti
kavo, sakydama, kad tame rašte aš ve
lionį ir ją užgavau.

Tris priekaištus Mrs. O. židžiūnienė 
man padarė:

1. Ji sakė, jog aš neteisingai para
šiau, sakydamas, kad velionis į armiją 
ir vėliau į laivyną įstojo “grynai dėl kai- 
kurių asmeniškų, sakyčiau, romantiškų 
nepasisekimų.”

2. Ji sakė, jog aš neteisingai parašiau,
sakydamas, kad velionis kadaise “dėl šei
myniškų nesusipratimų” metė Laisvėje 
darbą ir trumpam laikui buvo išvykęs j 
Chicagą. • i

3. Ji sakė, kad velionis Liet. Darbi
ninkų Susivienijimui \ priklausė išimti
nai tik dėl apdraudos (insurance), bet 
jis į LDS mitingus niekad neidavęs.

Šitie, anot Mrs. židžiūnienės, buvo vy
riausi mano nusikaltimai, padaryti ta
me rašte.

Neisiu dėl to į polemiką su Ona Ži- 
džiūniene, visai neseniai netekusia my
limo vyro.

Man atrodo, užteks pasakyti tiek: 
Rašydamas aną straipsnį, nenorėjau 
Oną židžiūnienė kaip nors užgauti; no
rėjau tik pagerbti josios vyrą ir poetą, 
užsitarnavusi pagarbos. Gi pagalba jo
sios velioniui vyrui, man rodosi, turėtų 
būti pagarba ir jai pačiai.

Bet jeigu tame rašte kuo nors ir 
kaip nors aš O. židžiūniepę įžeidžiau ar 
upžgavau, tai dėl to dabar labai jos 
atsiprašau! R. Mizara

Meno veikloje
žiemos sezonas jau eina prie galo, 

sezonas, kuomet mūsų meniškoji savi
veikla stipriausia. Bet prieš pat pa
baigą mes jį apvainikuosime dviem gra
žiais išstojimais: Chicagoje Laisvės 
Kanklių Mišrus choras statys seen on ge
gužės 15-tą operetę “šikšnosparnis,” o 
New-Yorke vietinės, Naujosios-Anglijos 
ir Pennsylvanijos jėgos per dvi dieni 
festivalyje parodys savo paskutinius at- 
siekimus.

Kankliečiai, kaip tai jau jų tradicija, 
grįžta prie savo pamylėtų klasiškų dai
nos ir juoko pilnų Centralinės' Europos 
operečių, kurios jau “jų žanras,” tad, 
gero pasisekimo jiems su jų “Fleder- 
maus,” — ir tegul jų operetė būna di
delis pasisekimas meniškai ir publikos 
sutraukimu.

Rytiečiai savo festivalį turės tuo pa
čiu laiku: gegužės 14-tą ir 15. Kitur 
šiame numeryje rasite garsinime są
rašą tų, kurie festivalyje dalyvaus, ir 
sąrašas* dar negalutinas. Jeigu ne 
“šikšnosparnis,” tai bent viena vado
vaujanti Chicagos solistė būtų atvykusi 
dainuoti Rytu festivalyje, bet kaip yra, 
chicagiečiai tame festivalyje “bus dva
sioje.”

Aldona Klimaitė, kuri per paskutinius 
kelius metus nebuvo girdima mūsų^sce- 
noje, grįžta su šiuo festivaliu. Jos po
puliarumas lietuviškoje publikoje didelis 
ir jos pasirodymas yra džiuginantis da
lykas:

• • • • •
Filmininkas Jurgis Klimas, kuris pil

nas kūrybinės, energijos ir draugų ge
riausių linkėjimų palydėtas vyksta Chi- 
cagon, kad pradėti filmuoti operetę 
“Sudrumsta Širdis,” taipgi pasižadėjo 
darbuotis Meno Sąjungai. Klimas po pa- 
buvimo kelių mėnesiu Chicagoje su 
nauju filmu ir su anksčiau, pagamintais 
važinės plačiai pa lietuviškas kolonijas.

Jis žadėjo apart to skatinti meno sa
viveiklą kolonijose bendrai, kur galima, 
atlikti organizacinį LMS darbą. 

• • • • •
Pirmosios apskrities valdybos pirmi

ninkas J. Stulgaitis praneša centrui, kad 
apskritis perėmė* iš buvusio Chicagoje 
centro kiek dar liko archyvo, kurio ne
rasta reikalo persiųsti naujajam cen
trui,'kadangi ta medžiaga neaktuali.

Jis taipgi praneša, kad apskrities val
dyba energingai darbuojasi ir tęsia vei
kią. ‘ Į

» > f • •
Atsiliepimas į centro laišką kaslink 

narystės duoklių ir naujų narių tebėra 
geras. Atsiliepimai dar plaukia srove, 
nors kai kuriomis savaitėmis ji pavirsta 
“srovele.” Nedelskime! Tie, kurie dar 
neatsiuntė savo duoklių, tie, kurie turi 
omenyje stoti nariais ir to dar nepada
rė, padarykite tai tuojau..

Jau užsimokėję nariai (grupės ir pa
vieniai) gavo Andriaus Skripkos veikalą 
“Prašvilpta Laimė.” Nepadėkite to vei
kalo lentynoje, kad laukti, iki kada nors 
jis galės būti vaidinamas,—skaitykite jį, 
nes jis yra puikus jumoristinis pasiskai
tymas. Atsiminkite, kad LMS leidžiami 
scenos veikalai yra ne tiktai vaidinimui, 
bet ir skaitymui.

LMS centras dabar turi savo “pasto
gę”: nuosavų kambarį-raštinę Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Richmond Hill, N. 
Y. Kambarėlis, fiziniai kalbant, aukštai, 
virš viršutinės salės galerijos, kambarė
lis, kur kadaise radosi filminio prožek
toriaus vietovė. Bet, nors mes meninin
kai, mes nenorime iš jo padaryti “ala- 
bastrinį bokštą,”—mes norime, kad ja
me sukaupta medžiaga—mūsų veikalai, 
mūsų muzika — judėtų, būtų siuntinėja
ma, pasiektų žmones.

Visas archyvas dabar kataloguojamas. 
Bet mes ir. šiuo momentu esame pasi
rengę aptarnauti visus, kurie tik nori 
sceninių ar muzikalių veikalų. Tik 
kreipkitės į mus.

Praeitame mūsų organizacijos suva
žiavime Chicagoje dailininkas Pranas 
Mockapetris suvažiavimo buvo vienbal
siai įgaliotas nupiešti kelių mirusių LMS 
vadovaujančių veikėjų portretus. Suva
žiavimas taipgi nubalsavo asignuoti tiks
lui tam tikrą pinigų sumą.

>

Kas su tuo nutarimu pasidarė? Ka
dangi centro raštinė nelankoma dauge
lio žmonių, centras mielai norėtų, tuos 
portretus paskolinti nuolatiniam iškabi
nimui kokiai nors pažangių lietuvių sa
lei, sakysime, Mildos salei, kur susiren
ka daug žmonių. Bet tie paveikslai liks 
centro nuosavybe, kaip tai nutarta vien
balsiai suvažiavime. Sekr.

LMS News and Views
. By Mildred Stensler

ENGLISH VS. LITHUANIAN
Although my recent first LMS column 

was greeted with a fair amount of in
terest and enthusiasm by the editors 
(anyway), I feel that by writing in En
glish I can speak to a certain group of 
readers in a more pliable form. So, 
for a while, I’ll try the half and half 
method—one week in English, one week 
in Lithuanian.
WHAT’S WHAT FOR THE FESTIVAL \ •

The LMS Spring Festival (pavasario 
dainų šventė, as they say so beautifully 
in Lithuanian) is fast approaching. 
There’s a great deal of excitment here in 
New York as the.news keeps coming in 
of who’s coming and what they’re go
ing to do for the Festival. The program 
is beginning to shape up. I promise you, 
it will be the biggest musical event here 
in the East since the 1947 Festival. I 
strongly urge, out-of-towners to plan to 
be in New York on that May 14-15 week
end. Both days will feature outstand
ing events.

Just a glimpse of what is in store 
for you: Saturday night, May 14, the 
Aido Women’s Chorus with bass soloist,’ 
Augustinai Iešmantą and dancer Irena 
Babarskis, will present the famous 
legendary ballad, “Nugrimzdęs Dvaras” 
(The Sunken Castle).

This ballad was written by Stasys 
Šimkus, beloved Lithuanian composer, 
in 1(922.

The story goes so: Long, long ago 
there dwelt a good Lithuanian king 
who had a lovely daughter. Suitors 
came from far and near to worship her* 
beauty ąnd beg for her hand in mar
riage. But Jn the castle, in the high 
tower, there was a bell that foretold 
the future. The bell warned her not to 
marry.

One day from the East there came a 
powerful king who demanded the hand 
of the princėss in marriage. When she 
refused, he called his forces and 
stormed the castle. Just as it 
looked as though the castle would be 
taken, the bell tolled, the earth opened 
up, and the castle and all its inhabitants

(Tąsa 4—tame puslap.) I

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Daugiau sėsime kukurūzą
ŠIAULIAI.— Sultingųjų pa

šarų tarpe mūsų “Pirmyn” 
kolūkyje žymią vietą užima 
silosas. Jam gaminti mes nau
dojame dalį vikių mišinio, do
bilų atolą, cukrinių runkelių 
lapus bei kitas žoles, šitoks si
losas yra vertingas pašaras 
gyvuliams, tačiau jo pagami
nimas kolūkiui atsieina bran
giai.

Mums buvo patarta bandy
mui pasėti kukurūzus. Taip ir 
padarėme. Reikia pasakytu 
kad įgyvendinant ką nors nau
jo visuomet tenka susidurti su 
sunkumais. Jų buvo ir pas 
muš. Kolūkio valdyba šiai nau
jai vertingai silosinei kultūrai 
neskyrė reikiamo dėmesio, že
mė buvo parinkta priemolyje 
miežių atsėlyje, nepatręšta or
ganinėmis trąšomis, sėja at
likta birželio mėnesio pabai
goje.

Nebuvo reikiamai organi
zuota ir jų priežiūra. Per visą 
vasarą kukurūzus tik du kar
tus purenome ir vieną kartą 
kaupėme.

Tačiau1 nežiūrint į tai, jog 
ir žemė buvo bloga, ir priežjū-f 
ra menka, iš vieno ha bando
mojo ploto mes gavome 20 to
nų geros žalios masės. Prakti
ka rodo, kad kukurūzai nėra 
perdaug lepi kultūra.

Be to, aš norėčiau paminėti 
ir kitus kukurūzų privalumus. 
Pirmiausia tai, kad kukurūzai 
turi beveik dvigubai daugiau 
pašarinių vienetų, negu vikiai 
bei kitos silosinės kultūros, * 
antra, kad jos priežiūrai ne
tenka sunaudoti daug darba
dienių. • i ;

Įsitikinę kukurūzų privalu
mais, mes šiemet jų plotą nu
matome žymiai išplėsti. Tam 
tikslui iš rudens parinkome ge
rai įdirbtą žemę, išvešime į 
kiekvieną ha po 30 tonų orga- 

Įninių trąšų, įbersime po 200 
;'kg zuperio ir 150 kg kitų azo
tinių trąšų. Atsižvelgdami į 

f praėjusių metų patyrimą, ku
kurūzus sėsime taip pat kva* 

dratiniu-lizdiniu'būdu.
Janina Lunskytė 

-------- /
RESPUBLIKINIS STATYBI

NINKŲ PASITARIMAS
Kovo 11. ir 12 dienomis Vil

niuje vyko respublikinis sta
tybininkų, architektų, statybi
nių medžiagų pramonės ir pro
jektavimo organizacijų dar
buotojų pasitarimas.

Pasitarimą įžangine kalba 
atidarė Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkas Gedvilas. 
Pranešimus “Dėl statybinių 
organizacijų uždavinių indus
triniams metodams miestų fif 
kaimų statybose panaudoti ir 
statybų kokybei pagerinti,” 
“Dėl priemonių statybinių me
džiagų pramonei toliau- išvys? v 
tyti ir jų kokybei pagerinti” ir 
“Apie architektūrą ir projek
tavimą miestų ir kaimų staty
bose” padarė Lietuvos TSR 
miestų ir kaimų statybos njį,“ 
nistras Maniušis, Lietuvos TSR 
statybinių medžiagų pramo
nės ministro pavaduotojas Siu* 
čevskis ir Architektūros reika
lų valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos viršininkas 
Kumpis.

Diskusijose pasisakė 29 
žmonės. .......

Pasitarimo dalyviai vienin
gai pritarė priemonėms dėl 
tolesnio statybos industrializa
vimo, statybinių medžiagų ga
mybos išplėtimo ir architektū- 
ros-statybos darbų pagerinimo 
respublikoje. (ELTA)

Dažniausiai karalius veda 
žmoną, kuri jaunesnė negu 
jis pats. Bet Jordano ka
ralius Huseinas vedė 26 mė
tų merginą, jo giminaitę 
Diną Abdel Hamid, nors jis 
turi vos 19 metų amžiaus.

Vienok, einant musulmo
nišku įstatymu, jis galės 
imti kitą jaunesnę žmoną 
kiek vėliau, nes turi teisę 
turėti keturių žmonių ha
remą.

3 pili!.—Laiivė (laherty) *šeat., Balandžio (April) 23; 1956
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Vieno karaliaus karūnavimas Bronius Slivinskas
namas mažųjų tautų apsi
sprendimo teise. Ko jiems 
reikia, sprendžiame mes pa
tys, — taip sako mūsų slap
toji leksika. Karinė sąjun
ga, — vadinas, vienas, ben
dras ūkis su Vokietijos 
Reichu, buvo pasiekta ir 
turėjo būti įamžinta: skai
tyk — trisdešimčiai metų. 
Durtuvų apsaugoje, panau
dojus išmintingą rinkimų 
sistemą, priimtinas mums 
rezultatas būtų užtikrintas. 
Mes galėjome daryti, ką no
rėjome, nes mūsų leksikoje 
žodis “daryti” yra kilęs iš 
žodžio “galia” (daryti—vo
kiškai — machen, galia — 
die Macht.— Vert.), kurią 
mes turėjome, o kieno ga
lia, to ir valia, tam tikro
se ribose. Apie šias ribas 
jis pats nekalbėsiąs, neno
rėdamas užbėgti už akųf 
savo gerbiamam bičiuliui 
f on Elendtui. Jis gi turįs 
pasakyti: ta nepriklauso
moji Lietuva buvo mietas 
Rusijos kūne, nes atplėšė 
jai svarbų gabalą bendros 
sienos su Vokietija ir už-

(Tąsa nuo 2 pusi.)
įkūrimas susijęs su Lenki
jos įkūrimu, kuris buvęs pa
grįstas klaidingu apskaičia
vimu, net dvigubai klaidin
gu, nes toji lapkritinė iš
mintis paveikusi carinę Ru
siją kaip kamparo injekci
ja: visos partijos, nuo de-1 
šiniųjų iki kairiųjų, prita-. 
rusios ministrui pirminin
kui Štiurmeriui, kai jis Vo
kietijos ir Austrijos aktą 
pavadino “akiplėšišku,” be 
to, ir 1917 metų rusų ofen- 
syvos buvusios populiarios, 
tarp kitko, dėl per greito 
Lenkijos atskyrimo nuo Ru
sijos.
TIKTAI POLHTNIS- 
KARINIS AKTAS

Tuo tarpu generolas 
Kliausas, pasišnabždėjęs su 
baronu Elendtu, dėstė to
liau. (Ponas Mutijus darė
si pastabas užrašų knyge
lėje.) Nepriklausomos Lie
tuvos paskelbimas buvęs ne 
kas kita, kaip politinis-ka- 
rinis aktas, tam tikra gro
bimo, forma, įvilkta į švelnų 
popierinį) apdarą, kuris šiuo ‘ kirto Petro Didžiojo kelia 
metu esąs madoje ir vadi- i į Vakarus, sudarydama py- i

limą, kurio tuo pačiu laiku 
neteko Peterburgas, ir var
tus, iš kurių Rusijai nuolat 
grėstų užpuolimo pavojus. 
Ir jeigu Rusija amžiniems 
laikams, vadinas, artimiau- 
siems penkiasdešimt metų, 
—matyki t, jis leidžiasi į de
rybas, pridūrė Kliausas ne 
į temą ir gerai nusiteikęs,— 
kaip Europos politikos fak
torius iškrito, tokiame stei
gėjų- posėdyje reikėtų neiš
leisti iš akių ir šio punkto.

Antra, toji Lietuva, kaip 
jis jau nurodęs, esanti bas
lys ir kongresinės Lenkijos 
kūne, kliūtis jai išeiti į jū
rą. Kadangi niekas nema
nąs, kad Prūsija kilniašir
diškai leis Lenkijai lig so
ties naudotis Visla ir jos 
žiotyse esančiu Dancigo 
uostu, ir, antra vertus., ka
dangi Lenkija per savo ko
mitetą Švencarijoje aiškiai 
paskelbė savo pretenzijas į 
Vilnių ir visą sritį aplink 
Lietuvos sostinę, tai jis ir 
išdėstęs šiuos nemalonius 
atsiminimus; dabar ponas 
Politinio Skyriaus šefas ga
lįs doroti savo sėjos derlių.

(Bus daugiau)

News and Views
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

sank into the ground and were swal- 
. ‘lowed up. A

Many years after, the people say that 
• if you go there in the still of the night 

.you can still hear the tolling of the bell 
and the mournful sights of the princess. 
They still dwell there just as before, 
waiting for someone to come and restore 
their land to its former and rightful 
glory.

This legendary and allegorical story 
will unfold before your eyes in all its 

: mystery and color as the narrator and 
the chorus and dancer relate and enact 
the ballad. The spectacle will be staged 
in costume, and I believe, it is the first 
time ever to be presented in New York.

This is just one number that you cannot 
miss. But on the same program there 
will be six other participants, including 
a 20 minute scene from the operetta 
“Bailus Daktaras” (The Doctor of Al
cantara) by the Newark Sietyno Cho
rus (not the same scene given here re
cently by the Aido group, but a follow- 

f' up scene where all principal and the 
I .chorus participate).

Surprise Guest
A wonderful surprise is in store for 

all at the Fstival. One of our favorite 
singers, Aldona Klimaitė, formerly of 
New York, will make her first appear
ance here in over five years.

I know all of Aldona’s friends will be 
happy to hear this announcement. She 

A has a lovely soprano voice and it will be 
wonderful to have her sing for us again.

More on the who’s who and what’s 
’ what in the LMS Festival in succeeding 

’ * columns.
HAVE YOU PAID YOUR DUES?

! All of thos^ who have paid their 1955 
. LMS dues have already received their 

copy of the new LMS comedy publica
tion “Prašvilpta Laimė.” If your club 
has not paid up yet, rush the $5 dues 
to the LMS, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y., and your copy of the 

• pldy will be on its way to you.
Extra copie of “Prašvilpta Laimė” 

can be purchased for twenty-five cents 
a copy, and mail orders will be fįllęd for 
anyone desiring a copy ajid enclosing 
twenty-five cents for each in a letter to 

V the LMS Center at the above address.
The second LMS publication, a collec- 

| tion of 6 playlets and skits, is being 
< readied for the printers. This booklet 

will also sell for twenty-five cents a 
copy, but will come free to all LMS 
members who have paid their 1955 dues.

LMS MUSIC
A full accounting of the music library at 

the LMS Center has not been made yet,

SONGS BY FRANK BALWOOD 
(BALEVIČIUS):

For Chorus—“Sveika Saule” 
“Banguokite Dainos” 
“Ant Kalno Pušaitės” 
“Lietuvos Vaikai” 
‘‘Si t drums ta Širdis ’ ’ 
“Oi Neklauski” 
t i ir,: iuj:"

Operetta —

Solo —
SONGS BY WALTER ŽUKAS

Chorus or Duet-—“Ant Visados” 
“Tai. Ne Medžiai” ' 
“Kilk Saulute* iš už

Miško”
“Aš Įgausiu Daug 

Drąsos”
SONGS BY DOROTHY YUDEN:
Chorus —■ “Šalis Gimtoji”

“Kur Dingo Tie Laikai”

Solo —

Pavasaris
I

Pavasari mūsų mylimasis! Tu esi 
gamtos grožis!

Pavasari! Tavo skaidrios saulės 
spinduliai vėl mus glamonėja.

Pavasari! Tavo žydinčios gėlės ir ža- 
liumynai vėl užkerėjo mūsų širdis.

Pavasari! -Tavo dvelkiantis vėjelis, 
patvinęs žydinčių gėlių kvapsniu, kute
na nosis ir jaudina sielos jausmus.

Pavasari! Tu esi pinas grožio ir 
įvairumo. Tu stebėtinas gamtos atbu
dimo laikotarpis. i

Pavasari! Mes tave pasitinkam su 
džiaugsmu ir su šypsena veiduose.

Kaip jauną mergaitę, su gėlių vaini
ku ant galvos, pasitinka jos mylima
sis...

Pavasari! Tu pakėlei žiemos šaltąją, 
paniurusią uždangą.

(Tu atskleidei prieš mūsų akis savo 
grožį. Nes kur tik pažvelgi, visur ža
lia. Ir gėlės spalvomis žėri!

Pregresas

r o
but we would like to call your attention 
to some of the good new music on hand 

' į and being offered at very little cost..
U 'Y . • m--------- ' - - - - —

PREMJERA JAUNOJO ŽIŪROVO 
TEATRE

Kaunas. — Kauno Jaunojo žiūrovo te
atre įvyko ’ V. Liubimovos pjesės “Ak
mens širdis” (pagal Haufo pasaką,) 
premjera,, Pastatymo režisierius — A. 
Žalenkevičaitė-Petrauskienė, dailininkas 
—Labuckas. Šokius paruošė baletmeis
teris V. Germanovičius.

Pagrindinius vaidmenis atlieka 0. Za- 
lišauskaitė, P. Dailida, L. Vosylius, S. 
Vasaitis, A. Jodkaitė, P. Žindulis, G. 
Pauliukaitis. Pastatyme dalyvavo be
veik visi teatro jaunieji aktoriai.

Teatras šiuo metu ruošia eilę naujų 
pastatymų. Artimiausiu laiku teatras 
numatęs parodyti V. Sokolo komediją 
“Brangioji mamytė,” A. Brušteino pje
sę “Žiaurusis pasaulis” (pagal Dikenso 
romaną “Mažoji Dorita”) ir kitas.

4 pv»L Laisvi (Liberty) Šeet., Balandžio (April) 23, 1955

S. PAULO. — š. m. vasario bet žiaurioji mirtis išplėšė iš 
22 dienos vakare, Brązilijos Į jo krūtinės dar jauną gyvybę, 
lietuvių demokratinę koloniją 
pasiekė labai skaudi žinia: tą 
dieną, nei žodžio netaręs 
mįškiams, nei draugams 
nius SLIVINSKAS staiga 
kyrė iš gyvųjų tarpo.

Bronius ’ Slivinskas Lietuvo
je buvo kilęs iš Šiaulių apskr., 
Šiaulėnų valšč., Batkūnų kai
mo, gimęs 1914 metų birželio 
1 d., neturtingo valstiečio šei
moje, f 

Kaip ir dešimčiai tūkstančių 
lietuvių, 1927 metais Slivinskų 
visa šeima atvyko į Braziliją, 
ieškodami darbo ir duonos. Iš 
pradžių buvo nuvežti į fazen
dą (dvarą), o vėliau apsigy
veno S. Paulo mieste. Bronius 
dar mažametis būdamas jau 
pradėjo dirbti, kad prisidėjus 
prie šeimos išlaikymo. Pra
džioje dirbo įvairius darbus; 
pagaliau, pramoko batsiuvio 
amato, o po to, specializavosi 
mezgimo profesijoje.

Sunkus darbas ir išnaudoji
mas anksti jį subrandino ir jis 
pradėjo pažinti skurdo prie
žastį, klasinį priešą ir tada įsi
tikino, kad tik organizuota 
kova gali atnešti darbo žmo
nėms šviesesnį rytojų. Jaunas 
Broniukas tapo jautrus visiem 
darbininkiškiems reikalams. 
Dalyvauja profsąjunginiame 
judėjime. Pasirodžius pirmam 
lietuvių slaptam laikraščiui 
“MŪSŲ ŽODŽIUI” jis jau da
lyvauja platinimo rateliuose.

Vėliau aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Meno Mėgėjų Rate
lio “Rytas” kultūrinėje veik
ioje. Net kritiškame “Ryto“ 
nacionalizavimo laikotarpyje, 
jis būdamas valdyboje, atlie
ka organizacijos pareigas, 
kad “Rytas” nebūtų . uždary
tas.

Karui prasidėjus5 dalyvavo 
Brazilijos Raudonojo kryžiaus

Lietuvių

na- 
Bro- 
atsi-

o iš mūsų tarpo mylimą ir ne
užmirštamą draugą.

Tapo palaidotas Kuarta Pa
rada kapinėse, 42 kvartale, po 
23-A numeriu. Paliko nuliūdi
me žmoną' Eleną Prancįcūnab 
tę-Slivinskienę, 10-ties metų 
sūnų Alfonsą, brolį, švogerį, 
uošvius ir daugybę draugų ir 
draugių. *•

Šioje liūdesio valandoje, reiš
kiu giliausią užuojautą velio
nio žmonai, sūneliui 
giminėms.

Nors daugiau jo 
me, bet gyvos lieka
darbai ir siekiai, kuriuos pali
ko mums vykdyti gyvenimai!.

Ilsėkis, drauguži, tebūnie 
lengva tau Brazilijos žemelė...

• K. A. Draugas
(Iš “Darbo”)

ir kitiems

nematysi- 
jo idėjos,

j Redakcijos Atsakymai
S. Tvarijonui, Detroit, 

Mich. — Jūsų laišką su pa
tarimais perdavėme LMS 
pirmininkui.

V. Žabui. — Jūs statėte 
kai kuriuos klausimus ir į 
juos buvo atsakyta. Dabar 
norite^ kad tie klausimai iš 
naujo būtų Laisvėje iš
spausdinti ir kad į juos duo- 
duotų atsakymą ne Nekla- 
sikas, o redakcija. Mes ma
nome, akd jūs non te pa
juokauti, o ne rimtai pasi- kant mažiau egiptietiškos* 
aiškinti. Koks jums skir- medvilnės, bus bandoma 
tumas, kas atsakė? Arba daugiau pardavinėti Liau- 
koks skirtumas, iš kurio dies Kinijai.

žodyno žodžiai paimti? Va-* 
dinasi, antrą kartą jūsij 
klausimų (į kuriuos buvd 
jau atsakyta) nespausdfrsi- 
me laikrašty. Nesupykai

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga pasiūlė Japonijai laikyti 
derybas dėl normalių diplo
matinių santykių Londone 
arba Ženevoje. Japonai no
ri tas derybas laikyti New 
Yorke.

Kairas. — Egipto valdžia 7 
sako, kad Amerikai per-

t

WORCESTER, MASS.

j Rusų sub-komiteto
Į department© nukentėjusiems 
{ Huq karo gelbėsi. 1945 m.sto- 
įjo į Pirmojo Pietų Amerikos 
(Lietuvių Kongreso prirengimo 
darbą jr po Kongreso, į para
mos darbą savo Tėvynei nu
kentėjusiai nuo nacių okupa-

I ei jos. ' ;
Brazilijos valdžiai įkalinus 

P. P. A. L. K. atstovus, buvo 
sudaryta Solidarumo Komisi
ja. Bronius aktyviai dalyvauja 
toje komisijoje atsakomingose 
pareigose, palaikydamas tie
sioginius ryšius su advokatais, 
kurie ,gynė nekaltai įkalintus 
mūsų/ tautiečius. Tame pagal
bos darbe Bronius savo kilnia 
' I

siela išsitiesia visu didumu ir 
atlieka platų pagalbos darbą 
kaliniams ir jų -šeimoms, kol 
buvo atgauta, nors ir sąlyginė, 
laisvė Kongreso atstovams. 
Po to, Bronius užima pareigas 
Kolonijos Komunistų • centr. 
komiteto sekretoriaus, bet pra
dėjus šnipams smarkiai sekti, 
buvo nuo jų paliuosuotas ir 
iaikėsi nuošalyje.’ Atslūgus se
kiojimui, Bronius vėl. dalyvau
ja aktyviai. Einant “Taikos 
Balsui” jis d’alyvauja jo plati- j 
nime ir, taip, iki paskutinės : 
savo mirties valandos; buvo 
garbingos BKP nariu.

Kjti Broniaus Slivinsko as
meniški bruožai: buvo lėtų ju
dėsiu ; lėtokos kalbos? bet tvir
to nusistatyjno. Nebuvo patai
kūnas, kuriam nors asmeniui. 
Visuomet laisvai pareikšdavo 
savo mintis. Priimdavo kritiką 
ii; savikritiką. Buvo visiškai 
laisvas nuo visų tikybinių prie
tarų. Mylėjo progresą, taiką, 
laisvę ir visą darbo žmoniją, 
už tą ir kovojo.

Lietuvių demokratinė kolo
nija įvertindama jo darbus, 
gausiai susirinko, su širdgėla, 
atiduoti paskutinę pagarbą ir 
palydėti į paskutinę kelionę. 
Jo karstą puošė vainikaizsu 
pagerbimb ir atsisveikinimo 
įrašais, nuo lietuvių demokra
tinės kolonijos veikėjų; ilga 
automobilių eilė draugai pa
lydėjo į amžiną poilsio vietą;

Broniaus mirtis padarė di
delę spragą demokratinės ko
lonijos ęilęsę; jis buvo reika- 
Ijjigas ir ’ ■ vįsiems

Ką parodys Einšteino 
tyrinėjamos smegenys?

Kaip yra žinoma, profeso
rius Einšteinas s'&vo smege
nis paliko Princetono uni
versitetui. Užu kelių dienų 
mokslininkai - pat a 1 o g a i 
pradės tyrinėti tas sniege- i 
nis. Bet jie iš anksto sako,' 
kad nesitiki prieiti prie ko
kių nors sensacinių išvadų.

Mokslininkai jau seniai 
žino, kad smegenų dydis 
arba svoris nieko bendro su 
žmogaus išmintimi neturi. 
Iš kitos pusės žinoma, kad 
dažniausiai labiau protingo 
asmens smegenys labiau 
raukšlėtos. Bet bendrai kal
bant, fizinių simptomų, kas 
padaro vieno asmens galvo
jimą pajėgingu, kito silpnu, 
nėra.

Sakė vienas Princetono 
mokslininkas: “Mes nesiti
kime rasti Einšteino sme
genyse kokią nors slaptą ce
lę, kuri jas padarė genijaus 
smegenimis...”

Šį sekmadienį, balandžio-April 24 d. atvyks j 
Worcester! Lietuvių Liaudies Teatro grupe iš Brook
lyn, N. Y. ir suvaidins labai įdomią komediją už
vardinta : 'l

‘Prašvilpta Laime
Labai juokinga komedija ir kartu pamokinanti. 

Jos apibūdinimas užimtų daug vietos ir taip aiškaus 
vaizdo iš rašto skaitytojas negautų kaip gaus pa
matęs. Taigi būkite Lietuvių salėje 29 Endicott St. 
šį sekmadienį 2:30 vai. popiet ir turėkite sau ma
lonaus pasitenkinimo.

Nuo šio parengimo pelnas yra skiriamas paramai 
dienraščio Laisves. Dabar eina vajus sukėlimui Lais
vei $10,000 fondo, užtikrinimui jai gyvuoti 1955 
metais. Savo atsilankymu ir tamsta prisidėsite su 
parama apšvietos reikalui.

Netik vvorcesteriečius, bet ir iš apylinkės miestą 
kviečiame atsilankyti į šį gražų perstatymą. Nes 
ši, yra paskutinė proga, Massachusetts valstijaje 
pamatyti komediją “Prašvilpta Laimė.” Nepraleis
kite tos progos, pasinaudokite jaja.
įžanga Tik $1.00 RENGĖJAI

Skambėkite dainos, skleis kite viltį....

Aido choras, Worcester
. Liuosybės choras, Montello 

Laisvės choras, Hartford 
Sietyno choras, Newark 
Aido choras, New York 
Aido Motery choras, N. Y. 
Broadway kvartetas, Boston 
W. ir B. Shatusky

in strumentinis due tas
0. Dirvelienės-J. Sabaliausko 

duetas
Aldona Wallen 
Leonas Jonikas 
Suzanna Kazokytė 
Aldona Klimaitė 
Pranas Balevičucs 
Ai [(justinas Iešmantą 
Sergiejus Savičievas 
Irena Babarskaitė 
Mildred Stensler 
Jonas Dirvelis 
Wilma Hollis 
Albertas Potsius 
Magdalena Juškienė 
Madeline Knorr

(Tai dalinaą sąrašas grupių ir 
pavienių talentų, kurie daly
vaus festivalyje. Dalyvaus ir 
kiti, kurie bus paskelbti vėles
niuose pranešimuose)

vl A -k.

Pavasariot

rengia Lietuvių Meno Sąjungos 
Antros ir Trečios apskričių 

komitetai po LMS Centro globa ?

Įvyks Lietuvių Kultūriniame . Centre
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.VY.

GEGUŽĖS 11-15

Į šią didžią pavasarinę dainos, vaidinimo, de- ' •
klamacijos, šokių šventę suvyks lietuviai iš New 
Yorko, New Jersey, Naujosios Anglijos ir Penn- 
sylvanijos. Tikimasi svečių ir iš Chicagos bei 
kitų tolimesnių vietų. Dalyvaukime visi, kam 
brangus 'lietuviškai menas, šeštai

■ 14, šokiai.prie geros orkestros.

■ *
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A. Čechovas

Kir py Ido j e
—Nusiramink, o aš rytoj 

pas tave ankstėliau, iš pat ROCHESTER, N. Y
Rytas. Dar nėra nei sep

tynių valandų, o Makaro 
Kuzmičiaus Blestkino kir
pykla jau atidaryta. Šei
mininkas, dvidešimt trejų 
metų vaikinas, nesiprausęs, 
susitepęs, bet františkai 
apsivilkęs, tvarko kirpyklą. 
Tvarkyti, tiesą sakant, nė
ra ko, bet jis net sušilo, be
dirbdamas. Čia skudurėliu 
patrina, ten pirštu pakrapš
to, čia blakę suranda ir nuo 
sienos ją nužeria.

Kirpykla mažutė, siauru
tė, biauri. Ręstinės sienos 
išklijuotos apmušalais, pri
menančiais nublukusius ve
žiko marškinius. Tarp dvie
jų tamsių, apsiašarojusių 
langų — plonos, girgždan
čios, menkos durelės, ant jų 
pažalivęs nuo drėgmės var
pelis, kuris protarpiais su
virpa ir ligūstai skambčio
ja pats savaime, be jokios

—Tetulytė kaip gyvuoja?
—Nieko, gyvuoja

Andai pas majorienę buvo 
naujagimio priimti.
gavo.

—Štai kaip. Rufc 
laikykite ausį!

— Laikau... Neįpiauk, 
žiūrėk. Oi, skauda! Tu 
mane peši.

—Tai niekis. Be to mū
sų darbe negalima. O kaip 
gyvuoja Anna Jerastovna?

—Dukrelė? Nieko, šoki
nėja. Pereitą savaitę tre- 
čiadienį, su Šeikinu supir- 
šome. Kodėl neatėjai?

sau.

Rubli

veidrodį, kuris kabo ant 
vienog sienos, ir jūsų fizio
nomiją iškreips į visas pu
ses negailestingiausiu bū
du! Prieš šį veidrodį ker
pa ir skuta. Ant staliuko,' 
tokio pat nemazgoto ir su
tepto, kaip pats Makaras 
Kuzmičius, visko yra: ša
kučių, žirklių, skustuvų, 
fiksatūros už kapeiką, pu
dros už kapeiką, labai at
miešto odekolono už kaipei- 
ką. Bet ir visa kirpykla 
auksino teverta.

Virš durų pasigirsta Ii- j 
goto varpelio žvangtelėji- ■ 
mas, ir į kirpyklą įeina pa
gyvenęs vyriškis trumpais, 
nedažytais kailiniukais ir i 
tūbais. Jo galva ir kaklas 
apgumuluoti moterišku ša-'

sios. Makaras Kuzmičius 
nuleidžia rankas ir klausia 
išsigandęs?

—Ką supiršo te?
—Anna.
—Kaip gi tai? Su kuo?
—Su Šeikinu, Prokofijv.m ! 

Petrovu. Zlatou s t e n s k o j 
skersgatvyje jo teta—e ko-1 
nomė. Gera moteriškė. Sa-: 
vaime suprantama, mes vi-į 
si džiaugiamės, dėkui die- i 
vui. Po savaitės—vestuvės. ' 
—Ateik, paūšime.

Pusė Jerasto Ivaničiaus 
galvos nukirpta plikai, ir 
jis panašus į katorgininką. 
Nepatogu likti su tokia 
galva, bet nieko nepadary
si. Jis apgūmoja galvą ir 
kakla šaliku ir išeina iš 

L*

kirpyklos. Likęs vienas, 
Makaras Kuzmičius atsisė
da ir tyliai verkia toliau.

Kitą dieną, anksti rytą, 
I vėl ateina Terastas Ivani- 
čius.

—Jums ko reikia?—klau-, 
šia jį šaltai Makaras Kuz
mičius.

—Baik pirkti, Makaruš
ka. Pusė galvos dar liko.

—Prašau pirma pinigus. 
Dovanai nekerpu.

Terastas Ivanicius, nepa- 
| sakęs nei žodžio, išeina, ir 
iki šiol dar vienoj pusėj jo 
galvos plaukai ilgi, o kitoj 
trumpi. Kirpimąsi už pi
nigus jis laiko prabanga ir 
laukia, kada apkirptoje pu
sėje plaukai patys ataugs. 
Taip ir per vestuves 
linksminos.

Chicago III.

JIS

tai Ivaničiau? — sako Ma-į 
karas Kuzmičius, išbalęs, į 
nustebęs, ir trauko pečiais.' 
—Kaip gi tai galima? Juk ’('

3

tai... tai nieku būdu nega
lima! Juk Anna Jerastov-j 
na... juk aš... juk aš ją I T 
simpatizavau, as ketinai1

—Ogi taip. Ėmėme ir su- 
piršome. Žmogus geras.

Makaro Kuzmičiaus vei
dą apšauna šaltas prakai
tas. Jis deda žirkles ant j 
stalo ir pradeda trinti sau į 
kumščiu nosį.

saužudystės vieną dieną

Antradienį mūsų didmiesty- 
’ ' atsiėmė gyvastį fabriko sa
vininkas, advokatas ir sales- 
manas.

Jay Seinberg, 44 metų, 1255 
pusininkas Fuler- 

j ton Steel & Wire Co., rastas 
i savo apartmente miręs ir šalia 
i jo gulėjo dvi tuščios bonku- 
Lės nuo miegui pilelių. Rašte
lį paliktą policija neskelbia.

*
Joseph King, 62 metų, 1421 

I Thome Ave., advokatas, ras- 
i tas savo namo skiepe pasiko
ręs. Jo žmona Ada sakė peli

- Iš Moterų Klubo veikimo

Kovo 19-tą turėjome pažmo- 
ni, apvaikščiojome moterų 
šventę. Pavyko labai gerai. Tu
rėjome gražų būrelį svečių ir 
viešnių. Visi draugiškai 
leido ir parėmė Moterų 
bą. Visiems širdingai 
Pelnas paskirtas labai 
biems reikalams.

Balandžio 13 įvyko Moterų 
Klubo susirinkimas. Buvo iš
duoti raportai ir aptarti reika-

go ilgai. Dabar jau gerai jau
čiasi.

pra- 
Klu- 
ačiū. 
svar-

bal
savo 

sūnų, dukterį

Skaitytas laiškas nuo Lais
vės, dėl sukėlimo $10,000 fon
do. Nutarta surengti pramoga 
sykiu su vyrais ir visais Lais
vės skaitytojais. Taigi, prašo
me visus atsilankyti ir parem
ti Laisvę. Draugai, pasirody- 
kim, kad mes, rochesteriečiai, 
atliksime savo užduoti. Pra
mogos laiką ir vietą paskelb
sime vėliau, kai tik gausime 
svetainę.

Moterų parengime dirbo 
šios draugės: G. Labeikięnė, 
K. Žemaitienė, D. Jokubonie- 
nė, V. Bullienė, L. B., J. La- 
beikai, J. Vaitas, D. Valtienė.

Parengimui aukavo pinigais:
A. P. Balzar $2. Po $1.50: 

O Gricienė, A. Duobienč.
Po $1: D. Jokubonienė, 

Greibienė, K. Žemaitiene, 
Duobienė, J. Kontenienė, 
Švedienė. D. Naujelis 75c.

Maistu dovanų suteikė 
Labeikienė, L. B., K. Žemaitie
nė,.D. Valtienė, E. čereškienė, 
A. Usevičienė, S. Vaivadienė, 
Ona Gcndrenienė.

Draugės, jeigu
kieno vardą, malonėkite 
nešti. Visoms aukavusioms 
dirbusioms širdingai ačiū.

/ MŪSŲ LIGONIAI
Ona Bachulienė sunkiai 

go, turėjo operaciją, bet 
bar jaučiasi daug 'geriau.

Jonas Ivonaitis (Evans)

MIRTIS
Mirė Charles Snyder, 

berys. Paliko nuliūdime 
d raugę moterį, 
ir tris anūkus.

Velionis buvo labai draugiš- 
us. Prigulėjo prie Gedemino 
Draugystės, LDS 11 kuopos, 
LLD 50 kuopos. Buvo Laisvės 
skaitytojas per daugelį metų : 
laisvų pažiūrų. Lankydavo vi
sokius parengimus ir aukoda
vo darbo klasės naudai.

Palaidotas laisvai. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė K. Vai
vada, ant kapų — G. Savage, 
laidotuvių direktorius, šerme
nis lankė labai daug žmonių, 
į kapus palydėjo 40-mis auto
mobilių. Buvo daug gėlių. Gra- 
boriu-s G. Savage (jo antrašas 
1080 North St.) labai malo
niai patarnavo.

Ilsėkis, brangus drauge! O 
likusiai šeimai didžiausia už
uojauta ir linkėjimas kantriai 
pernešti šią liūdesio valandą.

PAS . RAJONO ŽVEJUS

Worcester, Mass.
Viešas padėkos žodis visiems, 
suteikusiems mums užuojautą 
ir talką laike mūsų šeimą iš- 

, tikusios nelaimės )
Staigi, netikėta mirtis, pa

kirtusi gyvybę mūsų mylimo ir 
brangaus vyro-tėvo, skaudžiai 
mus sukrėtė. Atrodė, kad iš
tikti nelaimės, neturėsime jė
gų pergyventi širdgėlą-sįelvar- 
lą.

šioje mūsų nelaimėje neį
kainuojamai pagelbėjo mums 
daugelio draugų širdingas 
užuojautos žodis ir bendra tal
ka, už kurią visus prašome 
priimti mūsų širdingą padėkos 
žodi. Dėkavojame už gėles. M. 
Staliliomui, Mr. Sambai ir M. 
Sukackienei — už pasakytas 
atsisveikinimo kalbas; Yenčic- 
nei, F. Bložiui — už gedulo 
giesmes; V. Žitkui, Vasilienei, 
M, šiupcniėnei, H. Žilinskie
nei, K. Sabaliauskienei — už 
paruošimą maisto palydo

vams; Lietuvos Dukterų ir Sū
nų Draugijai — už patarnavi
mą ir suteikimą salės. O gra- 
boriui P. Karaliui už patarna
vimą.

Dėkojame visiems, prisidė-

jusiems prie mūsų, atsisveiki
nant su mūsų mylimu vyrw-tS- 
vu, Vincu Motiejaičiu!

Agota Motiejaitienė, žmona 
Vincas Motiejaitis, sūnus

Camden, N. J.
Džiaugiasi pasekminga kelione

Ramulf- Compton, Radijo- 
Televizijos stoties WKDN pre
zidentas, sugrįžo iš ilgos ke
lionės po Europą. Kelionėje 
išbuvo šešias savaites ii- aplan
kė daugelį kraštų. Jis buvo 
nuvykęs ir į Tarybų Sąjungą 
ir kitus socialistinius kraštus 
—į Lenkiją, į Čechoslovakiją. 
Jis esąs labai patenkintas šita 
kelione. Niekur socialistiniuo
se kraštuose jis nesuradęs be
siruošiant prie naujo karo.

Tarybų Sąjungoje Mr. 
Compton aplankęs ne tik daug 
miestų, ne tik buvęs Kremliu
je, bet taip pat matęs daug 
kolūkių, muziejų, katedrų ir 
kitų įvairių įstaigų. Niekur jis 
nesusidūręs su jokiais trūku
mais, neturėjęs jokių nesusi
pratimų. Visur jis gavęs įspū- 
dj, kad tarybiniai žmonės nė
ra nusistatę prieš amerikie
čius, kaipo tokius. , Rep.

V.

N.

praleidau 
pra- 

ir

si r 
d a

s ir

DŪKŠAS. — Ant Dysnų, 
Luodžio, Persveto ir kitų rajo
no ežerų sėkmingai Įvyko 
žiemos žūklė. Socialistiniame 
lenktyniavime geriausius rodi
klius pasiekė Dūkšto žvejybos 
ūkio M. Prusakovo vadovau
jama brigada. Praėjusią savai
tę šios brigados nariai J. Jau
ja, Ignas ir Vladas Baubinai 
vienu tinklo užmetimu sugavo 
apie 7 tonas žuvies. Brigada 
120 procentų Įvykdė metinį 
žuvies sugavimo planą ir da
bar dirba 1956 metų sąskaita.

Nemaža žuvies sugauna ir 
kibų brigadų žvejai, žvejybos 
ūkis jau viršijo pirmojo šių 
metų ketvirčio žuvies sugavi
mo užduotį. V. Baltakis

Ar Tamsta Apsidraudęs?
• POMIRTINĖS APDRAUDA
• LIGONINĖS APDRAUDA
• CHIRURGIJOS APDRAUDA
• VAIKO AiPDRAUDA
• NELAIMĖJE APDRAUDA
• LIGOJE PAŠALPOS
• DAKTARO BILOS

Reikalaukite mūsų nemokamai cirkuliaro .

WORKMEN’S BENEFIT FUND
S Darbininkų Pašalpų Fondas
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liku.
Tai Terastas Ivaničinus 

Jagodovas, Makaro Kuzmi-Į 
* čifftis krikštatėvis. Kadaise | 
jis tarnavo sargu konserva
torijoje, dabar jis gyvena 
prie Raudonojo tvenkinio ir 
verčiasi šaltkalvyste.

—Makaruška, sveikas, do
biliuk! — sako jis Makarui 
Kuzmičiui, įnikusiam į va- 

. lymą.
Bučiuojasi. Jagodovas nu

sitraukia nuo galvos šaliką, 
žegnojasi ir sėda.

—Gi ir tolumas tas! — 
sako jis, pukšėdamas. — Ar 
tai juokai? Nuo Raudono
jo tvenkinio iki Kalugos 
vartų.
. —Kaip gyvuojate?

—Blogai, brol. Šiltine sir
gau.

—Ką jūs? Šiltine!
—Šiltine. Mėnesį išgulė

jau, maniau, kad mirsiu. 
Paskutinį patepimą gavau. 
Dabar plaukai slenka. Gy
dytojas nusikirpti liepė.

, Rįaukai, sako, nauji ataugs, 
suprūs. Va aš ir galvoju 
m: eisiu pas Makarą. Ver- 
čiab jau pas giminę, negu 

z pas ką kitą. Ir padaryk ge
riau, ir pinigų nepaims. To
loka truputį, tas tiesa, bet 
juk .kas čia? Tik pasivaikš
čiojimas.

—Su mielu noru. Prašau!
Makaras Kuzmičius, 

brūkštelėjęs koja, rodo į kė
dę. Jagodovas atsisėda ir 
žiūrisi į veidrodį ir, matyt, 
patenkintas reginiu: veid- 

*. rodyje išeina kreivas snukis 
su kalmukiškomis lūpomis, 
buka nosimi ir su akimis 
kaktoje. Makaras Kuzmi- 

f čius apdengia savo klijento 
pečius balta paklode su gel
tonomis dėmėmis ir prade
da čeksėti žirklėmis.

|| *—Aš jus. grynutėliai, vi-
satnlikai!—sako jis.
^fjg^vaime suprantama. Į 

O totorių kad būčiau panašus, 
•A į bombą. Plaukai tankūs 
E atžels. i

8 psl.—Laisvė (Liberty) šešt..

—Aš ketinau ją vesti... 
—sako jis. — Tai negalimas 
daiktas, Terastai Ivaničiau! 
Aš... aš įsimylėjęs ir jos 
rankos prašiau... Ir tetu
lytė pažadėjo. Aš visada 
jus gerbiau, kaip tikrą savo 
tėvą... kerpu jus visada 
dovanai. Visada jūs gauda
vote iš manęs pasiskolyti ir. 
kai mano tėvelis numirė,, 
jūs paėmėte sofą ir dešimt 
rublių pinigais ir atgal man 
negrąžinote. Atmenate?

—Kur čia neatminsi! At
menu. Tik koks gi tu jau
nikis, Makarai? Argi tu 
jaunikis? Nei tu pinigų, 
nei vardo, užsiėmimas—nie
ko vertas...

— Šeikinas turtingas?
—Šeikinas artelėje. Jis 

pusantro tūkstančio užsta
to turi. Taigi, bra... Kal
bėk nekalbėjęs, o reikalas 
.jau atliktas. Atgal nebe- 
grąžinsi, Makarai. Kitos 
sau nuotakos ieškok... Pa
saulis čia dar nesibaigia. 
Na, kirpk!. Ko gi stovi?

Makąras Kuzmičius tyli 
ir nejudėdamas stovi, pas
kui išsitraukia iš kišenės 
nosinaitę ir pradeda verkti.

—Na, ko! r- ramina ji 
Terastas Ivaničius. — Liau
kis! Et, žliumbi lyg boba. 
Tu baik mano galvą, o pas
kui sau verk. Imk žirkles!

Makaras Kuzmičius ima 
žirkles, valandėlę bepras
miškai žiūri į jas ir meta 
ant stalo. Rankos jam dre
ba.

—Negaliu! — sa^ko jis. — 
Negaliu dabar, jėgų nebe
turiu! Nelaimingas aš žmo
gus! Ir ji nelaiminga! My
lėjome mudu vienas antrą, 
buvomej'pasižadėję, ii* iš
skyrė mudu žmonės nedo
rieji be jokio gailesčio. Iš
eikite, Terastai Ivaničiau! 
Negaliu aš. į jus žiūrėti.

—Tai aš rytoj ateisiu, 
Makaruška. Rytoj. baigsi 
kirpti. ,

—Gerai.

Rijai, kad jos vyras-kvar.šinosi 
byla, kurią turėjo vesti, ne- 
sveikavęs ir buvęs norvuotas.

Peter Fomusa, 31. metų, 
2943 Flournoy St., tabako sa- 
lesmanas, rastas miręs su 
dviem kulkom galvoje savo 
a u to m o b i 1 i u j e. Ša 1 i a j o gu 1 ė j o 
.32 kalibro automatas su raš
teliu 'broliui, Nate, prašant jo 
pagelbėti likusiai žmonai ir 
dviem sūneliam “būti tvirtais, 
.kokiu jis nebuvo.”

Advokatas kiek senesnio am
žiaus, bet kiti du jauni vyrai. 
Jauniausias rase broliui “ne
su tvirtas,” suaugusis buvo 
“nesveikuojantis irnervuotas,” 
Lik trečias kokia liga '“sirgo” 
neaiškinama..

Aišku, mūsų dienų “lais
vas” biznis, gydymas, ir medi
cina net ii* jiems negalėjo 
naudos teikti, nors jie buvo 
vidurinės klasės žmonės.

Mužikėlis I

Newark, N. J. e
RAGINA SKIRTI NEGRĄ
Neseniai iš miesto magistra

to vietos pasitraukė Anthony 
Guiliano. Vieta tebėra tuščia. 
Tuo susirūpino vietos pažan
gioji visuomenė. Kyla platūs 
reikalavimai, kad ton aukštom 
(teisėjo) vieton būtų paskir-' 
tas negrų rasės žmogus. O to
kiu žmonių Čionai randasi.

Miesto majoras gauna laiš
kų, raginančių paskirti negrą. 
Tokį raginimą jis gavo nuo 
M o kyto j ų Uni j os Ne w ark o s ky- 
riaus, nuo Newark Human Re
lations Council, nuo koncilma- 
no Turner ir kitų. Tokį reika
lavimą miesto majoras taip 
pat gavo nuo Central Ward 
Regular Democratic Associa
tion. Be to, praėjusią savaitę 
majorą aplankė negrų delega
cija iš 20 asmenų. Bet majo
ras Carlin tik prižadėjo visus 
reikalavimus ir raginimus rim
tai apsvarstyii. Rep.

Balandžio (April) 23, 1955

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėlttokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisvės naudai.

• Philadelphia, Pa., Šį Sekmadieni Operetiškas

KONCERTAS
RENGIA ALDIEČIAI IR MOTERŲ KLIUBAS PAGERBIMUI VISUOMENININKO J. RAINIO

I
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Įvyks Šeštadienį Pradžia 7:30 v. vakare
Balandžio-Apr ii Saleje 414 Green St.

Frank Balwood 
Akompanistas

Suzanna Kazokyte
Dramatiškas Sopranas

Nellie Ventienė
Sopranas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Grupė žymių talentų iš Brooklyn, N. Y. suvaidins įspūdingą aktą iš operos “Bailus Daktaras.” 
Taipgi dainuos New Yorko ir New Jersey Kvartetas. Apart minėtų grupių, Suzanna

1 Kazokytė ir Augustinas Iešmantą dainuos solus.

Aktą iš Operos “Bailus Daktaras” Vaidins

Suzanna Kazokytė, Augustinas lešmontas, 
Nellie Ventienė, Tadas Kaškiaučius ir kiti.

NEW YORK-NEW JERSEY KVARTETAS

Dalyviai: ‘Jonas Grybas, Ona Stelmokaitė, 
Tadas Kaškiaučius, Mildred Sbensler

Šis koncertas bus labai įspūdingas, vertas išgirsti ir pamatyti kiekvienam meną branginančiam žmo
gui. Tuom pat kartu pagerbsite Joną Rainį kaipo ilgametį visuomenininką. Įžanga $1.00



Transportininkai įtaria Turės atidėti vaikųMIKE
Petras Jovaiša mirė balan

džio 21-mą, ligoninėje. Pą- 
jarvotas O’Shea šermeninėje, 
Ditmas Avė., Astorijoje (ne
toli paskutinės stoties nuva
žiavus Astorijos traukiniu). 
Laidos pirmadienį, balandžio 
25-tą.

Velionis yra brolis Albinos 
Mikalaus, žinomos veiklios 
klubietės. Jai ir kitiems velio
nio artimiems reiškiame užuo- 4 
jautą. •

Jovaiša gyveno 23-03 3>3»’d 
St., Astorijoje. Buvo biznie
rius, groserninkas. Tačiau pa
staraisiais laikais ilgai sirgo', 
buvo ligoninėje.

Kaltina gemblerystėje
Bronxietis Louis Reisinger, 

biznierius, tapo areštuotas ir 
įtartas kaip vedėjas gembleriš- 
ko crap lošio. Reisingeris, pas
kutinis iš buvusiu Dutch 
Schultz gaujos lyderiu, pas
kiausiais laikais užsiiminėjo 
pardavinėjimu gėlių ir buvo 
skaitomas tikru eiliniu biznie
riumi.

I/)šio vykdymas išsiaiškino 
pradėjus nepažįstamiems as
menims masiniai rinktis į te
bestatomą garažą prie 18-17 
130th St., College Point, 
Queens. Atvyko būriu ir 16 
policistų, suėmė Reisingerį ir 
43 kitus vyrus, pusiaunaktį su
stojusius prie lošio.

Aštriau baus už 
klaidas ant kelio

New Yorko valstijoje išleis
tas naujas įstatas, taikomas 
pergreit važiuojantiems ant 
ekspresinio kelio (State Thru- 
way). Pabaudos bus:

Pirmu kartu prasikaltusius 
$100, 30 dienų kalėti, arba ir 
abi pabaudos.

Antru kartu pakliuvusius 
(bėgiu 18 mėnesių) 90 dienų 
Aalėti, $200 pinigais, arba abi 
pabaudos.

Trečiu kartu (bėgiu 18 mė
nesių) $500, 180 dienų kalėti, 
frba ir abi pabaudos.

Slaugės nepatenkintos 
savo algomis x

Valstijos, apskričių ir mies
tų darbininkų unijos (AFL) 
atstovas Jerry Wurf kreipėsi j 
miestinę budžeto tarybą su 
reikalavimu pakelti slaugėms 
algas. Jis sako, jog pažadėtų 
$3,500 iki" $4,580 metinių al
gų nepakanka. Sako, jog ne- 
damokėtos algos prilygsta nu
baudimui tų svarbių visuome
nės tarnautojų, turinčių aukš
tą mokslą ir praktiką.
Jis įspėjo, kad nemokėjimas 

.slaugėms pakankamų algų, 
dabartinėms moksleivėms ati
ma norą į slauges siektis.

Teisėjas uždraudė 
kaliniui apsivesti
' Teisiamas už apiplėšimą Ja

mes Sheridan, 21 m., prašė tei
sėjo leisti jam vesti merginą, 
kuri laukiasi jo kūdikio. Tei
sėjas Sobel pareiškė, kad jis 
nenorėtų jokiam vaikui užkar
ti tokį tėvą, atsisakė leisti.

Leidimui apsivesti priešino
si ir merginos motina. Mergi
na yra tik 17 metų.

JAMES SWART-JUNE ALLYSON 
Strategic Air Command^

Galinga Drama 
didžiausiame pasaulio 

judžlų ekrane. Dabar rodoma 
PARAMOUNT 
B'way at 43rd St. Doors Open 8:30 A.M^^

Brangiai kainuos tas 
gudrus važiavimas

New Yorko valstijoje, ypa
čiai mieste, važiuojame užmo
kėdami į myterius, stovime 
prie myterių, geriame ir val
gome per myterius pasiimtą 
gėrimą ar valgį. Ta proga tū
li asmenys naudojasi gauti 
tuos patarnavimus už dyką. 
Jie įmeta į myterius papras
tas blėteles vieton pinigo ar 
tokeno. Jų buvo tiek daug, 
kad Valstijos Seimelis matė 
reikalą tam išleisti special} 
įstatą.

Gubernatoriaus H'arrimano 
naujai pasirašytasis įstatas lei
džia bausti 6 mėn. kalėjimo ir 
$250 pinigais tuos blėtelių 
(slugs) Raižytojus.

Naujasis įstatymas įeis ga
llon liepos 1-mą.

Leidimų komisijonieriaus 
raštinė atsisakė leisti New 
Yorke atgaivinti burlesko te
atrus. Jie tapo uždrausti 1937 
metais.

Grace laivakroviai 
sugrįžo į darbą

Grace Lines prieplaukų 
darbininkai sugrįžo į darbą po 
5 dienų boikoto. Sugrįžo vir
šininkams pažadėjus, kad ne
susipratimas dėl samdos bus 
bandomas prašalinti derybo

mis tarp unijos su kompanija.
Darbininkai buvo sustabdę 

darbą protestui prieš tai, kad 
kompanija nevykdė samdos 
sutartyje nustatytu būdu. Dar
bininkai susirinko į darbą, bet 
pamatę, kad padėtis nepatai
syta, nedirbo.

Tebevykdo tardymus 
Nelsono artimųjų

Jau kelios dešimtys Jack 
Nelsono buvusių prietelių bu
vo tardomi. Tačiau policija vis 
dar nebuvo suradusi jokių da
vinių, kurie parodytų priežas
tį, dėl ko naktinio klubo dali
ninkas ir tokių klubų dažnus 

i lankytojas tapo nužudytas.
Tarpe tardytų buvo gimi

nės, kaimynai, biznio bendrai 
ir tos gražios mergos, kurias 
jis vežiodavosi ir vaišindavo, 
nors ir pasiskolintais pinigais.

MIRĖ EIDAMAS J ŠAPĄ 
PRO STREIKIERIUS

Fred Kober, 63 m., gyve
nęs 175 Rintin St., Franklin 
Square, L. I., mirė balandžio 
20-tos rytą prie užstreikuotos 
Sperry šapos.

Kober, formanas šapoje, 
kaip ir visi kiti atvykusieji 
prie šapos tą rytą, buvo pasi
tiktas pikietuojąnčių streikie- 
rių. Jis matė stumdomus, dau
žomus streikierius, bet vis vie- 

! na prasiskverbė per minią, su 
tos pat policijos pagalba. Ta
čiau, priėjęs prie vartų ir pa
rodęs sargui savo pasą, su
kniubo. Už kelių minutų mirė. 
Sako, kad iš to sąjūdžio susto
jo' jo širdis.

Brooklyn, N. Y.
Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus narių 

mėnesinis susirinkimas jvyks balan
džio 27 d., 11-27 Arion Pl., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 5:30 vai. vakare.

Sekretorius
(80-81)

kitą uniją bandyme 
jiems pakenkti

->>
CIO Transport Workers Uni

ja kaltina Teamsterių Unijos 
Lokalą 237-tą, kad jis bando 
CIO unijai pakišti koją, truk
dyti unijai derybas su samdy
tojais.

CIO unija per metų metus 
atstovavo visus miestinių sub
ways, taipgi aukštųjų gelžke- 
liu ir busti darbininkus. At
stovauja ir visą viešosios va
žiuotas mechanikų ir linijų bei 
stočių, prižiūrovų štabą.

Transportininkų Unijos pre
zidentas Michael J. Quill dėl 
to pasiuntė laišką Manhattan 
prezidentui Hulan Jack. Laiš
ke kaltina, kad lokalo 237-jo 
prezidentas Henry Feinstein 
vartoja miesto prezidento raš
tinę tikslu “politiniai kištis j 
miestinės važiuotos darbinin
ku reikalus.“

Feinsteinas yra paskirtas 
valdiniu Manhattan transpor- 
tacijos priždūrovu. Tad jo ban
dymą kištis į Transportininkų 
Unijos reikalus, unijistai su
pranta kaip valdžios pastangą 
kenkti unijai. Jiems pradeda 
atrodyti, kad ir tas lokalas 
yra naudojamas tiktai kaip 
įrankis prieš pačių darbininkų 
pasirinktą CIO uniją.

Ragina Miesto Tarybą 
užtarti Corsi

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Philip Schupler pareiš
kė, kad atstatymas Edward’o 
J. Corsi iš patarėjo pabėgėlių 
ieikalamsi “buvo isterijos 
veiksmu.“ Sako, jog tas1 paro
do, kad “makartizmas tebe- 
siautėja aukštuose Wnshingto- 
no rateliuose.. .

Schupleris. tai pareiškė re
zoliucijoje, kurioje ragina 
Miesto Tarybą pasisakyti tuo 
klausimu. Jis pažymi, kad jei
gu tokių kvalifikacijų žmogus, 
kaip Corsi, “yra neteisėtai že
minamas ir išspiriamas lauk, 
Amerikos liaudis yra įžeista.“

“Klausimas peržengia poli
tinių partijų linijas ir smogia 
pačias tvarkios valdžios šak
nis,“ pareiškia Schupleris. Rei
kalauja, kad toki puolimai 
žmonių turi būti sustabdyti ir 
Corsi’ui padaryta skriauda at
šaukta.

Corsi) republikonas, išbuvo 
ilgus metus New Yorko vals
tijos darbo sekretoriumi reak
cinio Dewey valdžioje. Po to 
jis tapo paskirtas patarėju 
bėglių imigrantų reikalais. Ta
čiau valstybės sekretorius'Dul
les jį atstatė kaip “artimą 
subversyviams.“ Daugeliui pa
čių republ ikonų tas Du lieso 
darbas pasirodė nepakenčia
mu.

Pabėgusi iš mokyklos 
mergšė sugrįžo namo

Jacqueline Church, mieste
lio New Rochelle majoro duk
tė, buvo prasišalinusi iš priva
tinės mokyklos Northamton, 
Mass. Mergaite, 16 metų, par
vyko į New Yorką. čia pa
skambino motinai. Bet tėvams 
pasirodyti sutiko tiktai su ta 
sąlyga, kad jos nevers grįžti 
pas tėvą. Motina sutiko.

Church su žmona, mergaitės 
motina, yra išsiskyrę. Teismas 
buvo dukterį pavedęs tėvui 
auklėti. »

Mergšė sako, kad mokyklo
je viskas perdaug disciplinuo
ta, o sugrįžus iš mkyklos, jinai 
vėl nesijaučia laisvai pas tėvą 
su pamote. Jai atrodė geriau 
nuo to visko prasišalinti.

Newyorkietis Joseph II. 
Louchheim paskirtas valstiji- 
niu labdaroj departmento ko- 
misijonięriaus pavaduotoju.

čiepijimą
Po pirmųjų džiaugsmų, kad 

vaikai tuojau bus čiepijami 
nuo Vaikų paralyžiaus, apsi
žiūrėta, kad čiepijimą turės 
atidėti. Nėra prigaminta pa
kankamai čiepų, ir nežinoma, 
kaip greit ir kiek prigamins.

Pirmiausieji gauti čiepai tu
rės eiti pietinėms valstijoms, 
nes ten anksčiau prasideda po
lio sezonas. New Yorko mies
tas, kaip šaltesnio klimato 
kraštas, turės laukti vėlesnės 
produkcijos.

Priežastis nepagaminimo pa
kankamai čiepų aiškinama 
taip:

Visašališkoji mūsų šalies 
valdžia čiepų gamybą pavedė 
privatinei industrijai. Ji turi 
savtis išrokavimus. Iš šalies 
niekas negali kontroliuoti to, 
kiek tos penkios įgalintos čie- 
pus gaminti firmos pagamins 
ir kam jos pirmiausia parduos. 
Jos gali parduoti sveikatos įs
taigoms, kurios turi planus 
pirmiausia patenkinti reikalin
giausius, nežiūrint išgalės už
simokėti. Arba gali parduoti 
privatiškai, kad pirmiau gau
tų tie, kurie gali brangiai už
mokėti. s

Kovojantieji už suteikimą 
čiepų reikalingiausioms gru
pėms pirmiausia, parodinėja, 
jog serumo čiepams gamybą 
turi kontroliuoti visašališkoji 
valdžia. Pavyzdžiui mini Ka
nadą, kur valdžia gamina se
rumą universitetų laboratori
jose. Ten tikisi turėti čiepų vi
siems pirm liepos 1-mos.

Skrybėlių gamintojai 
irgi bus gegužinėje

Gegužines rengėjams prd- 
npšta, t, jog skvy^ėįįnjų { imi jos 
eiliniai nariai'1 taipgi rengiasi 
masiniai fir« iškilĮnipgai , daly
vauti Gegužinės* Pirmosios de
monstracijoje Union Square 
balandžio 29-tos popietį. Jie 
užsisakė ir tarp savo unijos 

/iarių paskleis tūkstančius la
pelių, .šaukiančių į gegužinę.

Kadangi didelė dauguma 
demonstracijos dalyvių atvyks 
tiesiai iš šapų, mokyklų, rašti
nių, tad demonstracija oficia
liai prasidės .4:30 po pietų, 
nors šeimininkės ir kiti nedir
bamieji tą dieną pradės rink
tis nuo 3 vai.

Lietuviai šiemet bendro va
žiavimo demonstracijon netu
rės. Kiekvienas skubės iš sa
vo darbavietės ar namų tie
siai į Union Square, New- 
Yorke.

Aikštė yra lengvai priva
žiuojama iš visur: 14th St. 
stotis ant bile kurios linijos. 
Demonstracijos būna aikštes 
gale prie 16th St.

TONY’S ’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP j
ANTANAS LEIMONAS ;

!; Savininkas '

!; 306 UNION AVENUE *; 
BROOKLYN, N. Y.

\ Gerai Patyręs Barberis

i'MATTHEW A.;;
;BIJYUS U

R (BUYAUSKAS) ••
< > ' • 1

i: LAIDOTUVIŲ ::

r DIREKTORIUS R..• • •w?»®u6s» ;•

r 426 Lafayette St- ••
r Newark 5, N. J. R 
•į MArket 2-5172 , R 
‘R 
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Atsidūrė kalėjime už 
“meilę” mergoms ir $

Buvęs garbintojas savo fi
gūros ir viliokas jaunų mote
rų, Barnarr MacFadden pa
teko j kalėjimą Jersey City. 
Priežastis: 86 metų senuko 
“figūra“ jaunos moterys pra
dėjo nebepasitenkinti. Divor- 
suoja. Senis sakosi nebesuspė- 
jąs išmokėti alimonijos. Dėlto 
viena jo paskiausiųjų, Jonnie 
'Lee, patupdė jį už skoląs

Brooklyne trys jauni vyrai 
buvo kaltinami pagrobime 
merginos ir išprievartavime. 
Tačiau atėjus jų teismui, kal
tintojos niekur neranda. Teisė
jas visus- paleido.

“Namie Tai Geriausia Vieta”
•šaukite HOME

Namams Maliavos Galionais
Baltos Arba Spalvuotos

DUTCH BOY .............  $6.95
MOORE HOUSE PAINT 5.65
EAGLO ĮIOUSE PAINT .. 5.15 

WALL-FIX—BONDEX—CREO 
DIPT

Mes turime pilną pasirinkimą 
maliavotojams medžiagų. Pri

statome kas dieną.
Klauskite savo Dealerio

HOME 
WALL PAPERS

Members of the Steūben Society 
Showrooms:

Jamaica Ave., Arti 117 St.
Virginia 7-6070—6071

Wall-TeX SanitaS
Žinokite, jog visada Komisas 

Patikimiems Dekoratoriams
RICHMOND II I L L

$95 00 ĮMOKĖTI 
$10.00 Į MENESĮ

PASTATYS JUS LINK 
NAMŲ SAVININKO 

MŪSŲ NEPAPRASTAS 
BUDŽETO PLANAS

VISAI NAUJI BUNGALOWS 
NUO $2,990 AUKŠTYN

JOS GALITE TURĖTI SAVO 
VASARINĮ AR APSKRITŲ METŲ 

PRIE GRAŽAUS

Lake Hopatkong 
Heights

Lengvai išmokamas, mūsų nepapra
stas budžeto planas pastatys jūs pil- 
non nuosavybėn malonių apskritų 
metų vakacijinių namų; vienoje iš 
greičiausia augančių susėdijoje, Me
tropolitan srityje. Lake Hopatcong 
Heights yra šeimų vakacijų ir ap
skritų metų vieta su pilnais rekrea
cijų patogumais vaikams, kur jūs 
galite poilsiauti be rūpesčio su ma
loniais kaimynais. Tik ribotas kie
kis namukų begalima gauti. Pasi
naudokite šiuom svarbiu pasiūlymu 
tuojau.
BAŽNYČIOS, BUŠAI, KRAUTUVIŲ 

PATOGUMAI ARTI
Važiuokite j Lake Hopatcong ir įsi
tikinkite save šiąja stebėtina proga. 
Matykite modelius ant nuosavybės.

KELRODIS Į NUOSAVYBES: 
Važiuokite link Lake Hopatcong ir 
laikykitės po vakarų puse nuo eže
ro, sukite po kaire prie State Park 
arti fontano, viena minutė iki nuo
savybės. Įsitėmykite vardą:

LAKE HOPATCONG HEIGHTS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

RAŠYKITE:

Lake Hopątcong Hgts., Ine.
17 Academy St., Newark, N. J.
Gerbiamieji: Be jokio atsidėkojimo, • 
prisiųskite pilną'informaciją liečiant 
Lake Hopatcong Heights.
Vardas .................... ............................. (
Gatvė ..................................................
Miestas ................................................

Dept. F. P.

New York City
Laikraščių stotis ant 3rd 

Avė. ir 14th St. užsidarė. 
Dabar Laisve gaunama ant 
14th St. ir 4th Avė., ant 
pat kampo, kur S. Kleins 
departmentine krautuve 
prasideda.

MASPETH
Ridgewood Plateau

Naujai Kostumerskai Statyti 
2 šeimon) Namai

2 ir 3 Miegrūmiais 
1 ir 2 Garadžial

Beržinės šėpos, mokslinė virtuvė, 
patios* ir maudynės ■— vanities. 

Aliejum-vandeniu šildomi. 
PRIEINAMOS KAINOS!
64th St. ir 53rd Drive

Busas į subway sustoja ant
? kampo

HICKORY 6 9654
ILLINOIS 9-3608

PARDAVIMAI NEW YORK
HELP WANTED-MALE HELP WANTED—FEMALE

POROS AR PAVIENIAI virėjai, 
kambarių tvarkytojai, namų darbi
ninkai pilnam ir daliai laiko. Guo
lis vietoje arba kitur. Patyrę ir be' 
patyrimo. Tuojau duodami darbai 
visiems pas:

MRS. STRICKER & NEPHEW 
624 Madison Ave., (room 805)

Tel. EL. 5-5556

PORA - Moteris virti, vyras vi
daus ir išlauko darbui. Reikia tu
rėti Chauffeur’s laisnius. Long Is
land namai. Privatinis 4 rūmų mo
derniškas ąpanmentas. Box A—20, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

Brooklynietis Otis Stovall. 
46 m., tapo sulaikytas teismui 
be kaucijos. Jis bus teisiamas 
už mirtį savo draugo Mason 
Chambers, kurį jis mirtinai 
perdūrė barnyje už kozyres.

FUND SPEAKER

’Chancellor Henry T. Heald of New 
York University will be the princi
pal speaker at the dinner opening 
the 1955 campaign of The Greater 
New York Fund, Monday, April 25, 
at the Hotel Sheraton Astor.
Leading figures in business, phi
lanthropy, the arts, labor and wel
fare will attend. The Fund raises 
money to help 425 hospital and 
health and welfare agencies serving 
the New York area, z —

RICHMOND HILL AUTO ; 
TOP

HENRY YUDT, Owner 
185-11 Hillside Ave., 
Richmond Hill, N. Y, !' 

'J Tel. JAmaioa 6-2191 ?

ANNA JACOBSON
BEAUTY PARLOR 

įsteigta 26 Metai 
Prieinamom Kainom 

z Visas Darbas Garantuotas
Pradedant Pirmadieniu 

Baigiant ŠeŠtad. 8A. M.—8 P. M. 
115 E. St. Marks Place 

(Tarp 1st Ave. ir Avenue A)
New York 9, N. Y.

ORegon 7-5848

KAILINIAM PADĖLIU 
FUR STORAGE

ALEX DIMANTS FUR CO. 
150 W. 28th St., New York, N.Y.

(IRT iki 28th St.)
Telefonas CH. 2-1079

MADAME LOUISE 
Ploninimo Salionas 

Del Sveikatos Ir Grožio 
Ploninimas

Hydrotherapy, Garo kabinetai, § 
švediški Medikaliai Masažai į 

Dabar po 865 West End Ave.
(arti 77th St.) . <

Šaukite Trafalgar 7-8615

3

Visos darodytos šaknelės, na
tūralūs vitaminai, dietinis mais
tas, tikri medūs. Didelis pasirin
kimas. Knygos apie šaknis pa
siunčiamos 'ant pareikalavimo.

MARY LUST
1284 Lexington Ave., N. Y. C.

(83rd — 841 h Sts.)
RH. 4-8292 — Kasdien 9—7 P.M.

GARBINGAS 
I

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 1
Laidotuvių Direktorius

91-20 37th Ave., kainp. 92nd St.
Jackson Heights

HAvemeyer 6-8700

6 putl.-Laiavd (Liberty)-Šešt., Balandžio (April) 23, 1955

ENERGINGOS VIDUR AM ŽUVUS 
MOTERIŠKES. Lavintis pardavinė
jimui moteriškų aprėdalų iš Javo 
namų. Pilnam ar daliai laiko. Ko
misas pridedant bonus. Puikiausios 
Jeigos. Queens šaukite: JA. 6-1852. 
Brooklyne šaukite: TR. 5-0928.

(79-81)

HOUSEKEEPER. For Westbury, 
L. I. , working couple. Must take 
over complete household and like 
children. Very pleasant environ
ment, excellent location. Must 
speak English, have rec. ref, and be 
of good character. New Home; 
other help available. Sleep in—6 
days a wk. position. Hickory 6-5100 
-(9-5) on wkdays—Edge wood 4- 
0911—(8-10 P. M.—or Sunday).

‘ (79-82)

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų ruošai darbininkai. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis vie
toje ar kitur. Patyrę ir be patyri
mo. Greitas padėjimas j darbus vi
siems. t

860 Madison Avenue, N. Y. C.
Tol. BU. 8-6562

NAMŲ DARBININKE

Reikalinga moteriškė abolnam na
mų darbui, gyvenimas vietoje.^įlei- 

vėliausius pa^ųdijimus.kia turėti i 
Mylini i vaikus. Bronxville?

šaukite: DE. 7-8448

HELP WANTED MALE

JANITOR
28 šeimų apartment mis namas. 

Pageidaujama senyviškas vyras. Tu
ri mokėti pataisymus. $25, priskai- 
tant 3 kambarių apart mentą. Veltui 
gesas ir elektra. Operuojama alie
jiniais pečiais, šaukite RA. 9-8428 
(Astoria) (8:30--9:30 P. M.).

(79-811)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS — ST. 
ALBANS. Geros jeigos, maišytų 
tautų sekcija. 2 šeimų, visi įrengi
mai, pilnai ištaisytas skiepas. 
Storms, screens, 2 karam garadžius, 
45x100 plotas. Patio, gražiai ištai
sytas kiemas. 4 metų senumo, arti 
mokyklų ir bažnyčių. $21.000. šau
kite: LA. 8-6220 (po 4 P. M.)

(79-81)

PARDUODA SAVININKAS — 
WOODMERE (West Broadway), 
ant Long Acre Avenue. 9 rūmų 
split ranch, 4 miegrūmiai, 2% mau
dynės, ištaisytas skiepas ir 30x15 
rekreacijos rūmas. Plesteriuoto<sie- 
nos, patio. Mūro ir akmens, ant 83x 
100 žemės ploto. Arti /Mokyklų, 
krautuvių ir transportacijete. Idea
liškas profesionalui. $29,000. Kvie
čiame pamatyti lik rimtai norinčius 
pirkti. Tel. JA. 9-0545.

(79-82)

PARDUODA SAVININKAS — 233 
akrų farma, ari i Delaware. Derlin
ga žemė ir miškas. Puikiausia me
džiojimui ir žuvavimui, tinkama va
saros rezortui, ar apskritiems me
tams. Tiktai $13,750 ( 6—8,000 įmo
kėti. Rašykite: Box A-20 A, Room 
830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(79-81)

PARDUODA SAVININKAS — 
FLATBUSH, BROOKLYN. 11 gra
žių rūmų, 1 šeimos namas, kuris 
gali būti pakeistas j 2 Šeimų, 6^ 
miegrūmiai. Arti mokyklų ir baž
nyčių. Greitam pardavimui tik $19,* 
000. Kviečiame pamatyti, šaukite 
vakarais GEdney 4-8933.

(79-81)

PARDUODA SAVININKAS. Gra
žūs, patogūs namai. Plati veranda. 
12x kambarių (7 miegrūmiai)2l£ 
maudynių. Ant 5 akrų. Gražiai ap
augta žaliumynais. Gėlių namas, du 
dubeltavi garadžiai, bungalow, pri
vatinis įvažiavimas. Galima turėti 
maudymuisi prūdą. 1 mailė iki gele
žinkelio. $37,000 (pusę pinigA). 
Gehrig—Groton Falls 7-3481. 'tva- 
karais ir savaitgaliais) arba ^AIU. 
7-4078 (paprastom dienom).

(79-82)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARDAVIMAI
Restaurantas. Įsteigtas per 35 m. 

Parduoda su nuostoliu, nes aplei
džia miestą. Puiki įeiga patyrusiai 
porai. Dėl greito pardavimo tiktai 
$6,000. Adresas: 5701 — 8th Avė., 
(kamp. 57th St.) Brooklyn. ULster 
4-9790.

' (79-81)

RAKANDŲ KRAUTUVE. Gera pro
ga porai. Namo savininkas gyvena 
Jackson Heights, atsistatydina iš 
gerai įsisteigusio biznio, naujų ir se
noviškų rakandų. Daroma pataisy
mai ir lempų frėmų apdirbimai. Ge
ros Jeigos. Prieinama randa.

Tel. HA. 9-1147.
(80-82)

DIE AND TOOL SHOP. Parsiduo
da arba išsinuomoja. Pačiame-cent
re. Įsisteigusi 20 mėtų. Žen^a^dl^a, 

geros jeigos. Atdara 5 dienas. Pra
šo $6,000. Nepaprasta proga tinka
mam asmeniui, šaukit: CA. 6-7147.

(80186)




