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KRISLAI
Gražus suvažiavimas.
Nepasitiki dievo valia.
Kovos plečiasi.
Patarė jas-kriminalista s.
Kiek žmoniškumo?

Rašo J. Gasiūnas

Pereitą sekmadieni įvykęs 
dienraščio Laisvės dalininkų 
suvažiaviamas buvo visais at
žvilgiais vienas geriausių su
važiavimų.

Jis buvo entuziastiškas. Vir- 
Ušininkų raportai buvo trumpi 

Vr brandūs. Redakcijos rapor
tas buvo pamokinantis.

Smagu buvo girdėti finan
sinį dienraščio Laisvės rapor
tą, kuris rodo, kad pereitais 
metais vidutiniai gerai išsi
versta.

—o—
Po raportų diskusijos buvo 

gyvos ir draugiškos. Visiems 
diskusantams rūpėjo vienas 
dalykas, kaip daugiau patobu
linti ir sustiprinti savo dien
raštį.

Kuomet vadovybė rekomen
davo šiais metais sukeli $8,- 
000 finansiniame vajuje, tai 
visi entuziastiškai užgyrė re
komendaciją ir pasižadėjo 
tinkamai pasidarbuoti.

—o —
Nuoširdžiai kalbėjo dien

raščio vajininkai. Iš patyrimo 
įįie aiškino, kad šiuo metu su
sidaro sunkesnės darbui sąlyj 
gos, mažiau progų gauti nau
jų skaitytojų. Bet darbuojan
tis visada galima pasiekti 
gražių pasekmių.

^Svarbiausia ko vajininkai 
nori, tai daugiau naujų veikė
jų, daugiau bendro visų dar
bo.

—0—
Raportuose buvo pastebėta, 

jog mūsų dienraštis yra lai
mingas, palyginus su kitų tau
tų laikraščiais.

Rusai ir ukrainiečiai savo 
dienraščių pagalbai turėjo su
kelti net po $35,000, kuomet 
mūsų abu dienraščiai Laisvė 
ir Vilnis bendrai tiek nesu
kėlė. e

Astuoni tūkstančiai dolerių 
į metus sukelti nėra nei daug, 
nei sunku.

Vatikano “valstybės” galva, 
kurį katalikai paprastai vadi- 

šventu tėvu, matyt, sunkiai

Kad atitolinti mirties pavo
jų ir nepakliūti į jo paties 
skelbiamą linksmybių rojų, 
popiežius Pijus prie savo lo
vos susišaukė geriausius že
miškus specialistus, kurie nau
jausiais išradimais jį gydo, 
net ir penicillina naudoja.

Popiežus, atrodo, nepasiti
ki dievo valiai, be kurios ir 
plaukas nuo galvos ' negalįs 
nukristi.

—o---
New Yorko valstijos indus

trinis komisionierius Edward 
- Corsi paskelbė savo raportą, 

kuriame atžymi, jog pereitais 
metais buvo' N. Y. valstijoje 
466 “darbo sustojimai,” ge
riau sakant, streikai, kuriuose 
dalyvavo 178,000 darbininkų. 
Tuo laiku sugaišta < bendrai 
4,16^0,000 darbo valandų.

1951 metais buvo streikuose 
sugaišta 2,530,000 darbo vai.

Šis raportas parodo tai, kad 
darbininkų kovos plečiasi.

Egipto diktatorius Mohamet 
Naguib pasikvietė hitlerinin- 

tąsa trečiame puslapy) .)

RYTINE VOKIETIJA 
ĮKALINO VAKARŲ 
ATSIŲSTUS TERORISTUS
Jie buvo išlavinti šnipinėt, 
žudyt ir daryt sabotažo žygius

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka pranešė, kad užklupo ir 
suardė gusta žmogžudžių, 
šnipų ir sabotažuotojų, ku
rie buvo atsiųsti iš Hessen 
provincijos, amerikonų už
imtos vakarinės Vokietijos 
dalies.

Teisme prisipažino kaltais 
septyni iš ten atsiųsti jauni 
vyrai nuo 21 iki 27 metų 
amžiaus. Už šnipinėjimą 
amerikonams ir už žmog
žudiškus. planus jie tapo 
nuteisti ilgus metus kalėti.

Kaltinamieji liudijo, kad 
Amerikos karininkai va
karų Vokietijoje lavina bu
vusius nacius, kaip jie turi 
šnipinėti Rytinėje Demo
kratinėje Vokietijoje, kaip 
gadinti jos pramonę ir žu
dyti atsakingus valdinin
kus bei komunistus, ypač 
jei kiltų vakarų karas, prieš 
komunizmą. Tarp skiriamų 
nužudymui buvo ir 120 so
cialdemokratų, kurie ben
dradarbiauja su komunis
tais rytinės Vokietijos val
džioje.

Tas teroristų ' lizdas ry
tinėje Vokietijoje vadinosi 
'1N a ik ini m o K o rpo r aci j a”

Federalė džiūrė surado 
Remingtoną kaltu

New York. — Federalė 
džiūrė surado kaltu Willia- 
mą W. Remingtoną, buvusį 
prekybos departmento pa
reigūną Washingtone, kad 
jis po priesaika melavęs 
teisme 1950-1951 metų žie
mą.

Tuometinis teismas pa
darė sprendimą prieš Re
mingtoną, kad jis melagin
gai užsigynęs, jog buvęs 
komunistas ir perleidinėjęs 
valdžios dokumentus vadi
namiems Sovietų šnipam. 
Paskui apeliacinis teismas 
panaikino tą sprendimą.

Dabar džiūrė pripažino 
Remingtoną kaltu, jog jis 
dviem atvejais kreivai pri
siekęs. Vienu atveju jis už
ginčijo šnipės Elizabethos 
Bentley įtarimą, kad jis ne
šęs jai slaptus valdžios do
kumentus dėl perdavimo 
sovietiniams agentams. Ki
tu atveju Remingtonas pri
siekė, jog nepriklausė Jau
nųjų Komunistų Lygai 
Dartmouth Kolegijoje ir 
visai nežinojo apie lygos 
buvipią tenai.

Už tai Remingtonui grę- 
sia 10 metų kalėjimo ir 
$4,000 piniginės baudos.

Washington. — Beveik 
pasveiko nuo influenzos 
Douglas McKay*, preziden
to Eisenhowerio paskirtas 
vidaus reikalų sekretorius. 

ir buvo dalis amerikonų pa
laikomos “Grupės Kovai 
prieš Nežmoniškumą.” Šios 
grupės centras yra Frank
furte prie Mainzo, 'vakari
nėje Vokietijoje.

Grupė apmokėjo savo te
roristus rytinėje Vokietijo
je ir davė jai ginklų bei rei
kalingų sabotažui įrankių.

Skelbiama amerikonų 
laimėjimai ore

Tokio. — Amerikonu ko
manda praneša, kad Ame
rikos lakūnai šį mėnesį nu
šovė jau 29 rakietinius 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku lėktuvus. Dar nesa
ko, kiek amerikinių lėktu
vų žuvo per tą laikotarpį.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai skelbia, kad saus. 
26 d. numušė dar tris ra
kietinius Amerikos, lėktu
vus.

Mandžūrijoj nušautas 
Amerikos lėktuvas

Peking. — Kinijos Res
publikos radijas pranešė, 
jog kinai nušovė rakietini 
Amerikos lėktuvą, s.kridusį 
per Mandžūriją. Suėmė 
nusileidusį su parašiutu jo 
lakūną, pulkininką Edwina 
H. Hellerį. Lėktuvas buvo 
vienas iš keturių, kurie 
skrido per. Mandžūrijos 
Liaotung provinciją.

0 pereitą ketvirtadienį 
Kinija paskelbė, jog Man- 
džūrijon buvo nušautas di- 
delis amerikinis bombone
šis B-29 ir suimti vienuoli
ka nusileidusių su parašiu
tais lakūnų.

Sykiu su tais pranešimais 
Kinija protestavo, kad A- 
merikos’ lakūnai iš Korėjos 
daro žvalgybinius įsiverži, 
mus į Mandžūrijos orą.

FBI kvos visus amerikinius 
pareigūnus Jungt. Tautose

■ • t

United Nations, N. Y. — 
Henry Cabot Lodge, nau
jas vyriausias Amerikos 
delegatas Jungtinėms Tau
toms, prašė , slaptąją FBI 
policiją ištirti “ištikimybę” 
144 amerikinės delegacijos, 
narių ir visų 1,680 anjeri- 
kiečių, tarnaujančių įvai
riose Jungtinių Tautų įstai
gose.

Generalis Jungtinių Tau
tų sekretorius Trygve Lie 
užtikrino, jog pašalins. iš 
tarnybos visus tokius ame
rikiečius, kuriuos. FBI a- 
gentai suras “neištikimais” 
arba “abejotinais.”

Senatas iižgyre Wilsoną 
kaip gynybos sekretorių

Washington. — Senatas į kurių, jam pačiam pelnai

IEISENHOWERIS SUDARĖ
TURČIŲ KOMISIJĄ 

“DVASINIAM KARUI”
77 balsais prieš 6 patvirti
no Charlesą E. Wilsona, 
prezidento Eisenhowerio 
skiriamą gynybos sekreto
rių (karo ministrą).

Prieš Wilsoną, General 
Motors automobilių korpo
racijos pirmininką, kalbėjo 
ir balsavo senatorius'Way
ne Morse, nepriklausomin- 
gas republikonas, ir 5 de
mokratai senatoriai —Leh
man, Kilgore ir kt.

Wilsonas, laikinai pasi
traukęs iš pirmininkystės 
General Motors korporaci
joj, žadėjo parduoti turi
mus jos šėrus-akcijas $2,- 
700,000 vertės. Tuo parda
vimu jis apeina įstatymą, 

* kuris baustinai užgina val
dininkui daryti valdžios 
kontraktus, su bizniais, iš

Gen. Naguib naikina 
ir darbo unijas

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjeras gen. Nagui- 
bas sakė, kad dauguma 
darbo unijų “nusitarė išsi
sklaidyti ir susijungti su 
tautine Išlaisvinimo Orga
nizacija.”

Aišku, jog pati Naguibo 
valdžia naikina unijas.

Pirmiau Naguibas ‘ užda
rė visas politines partijas. 
0 pereitą savaitę jis. pas
kelbė vieną visiems egiptė- 
nams Išlaisvinimo Organi
zaciją.

Su tos organizacijos pa
galba ^Naguibas žada išvy
ti-anglus iš Suezo kanalo 
srities ir sugrąžinti Egip
tui Sudaną.

Anglija pirm 70 metų at
plėšė Sudaną nuo Egipto.

Kinija rengiasi 
atmuš! užpuolimą

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos apsigyni
mo ministerija sakė, jog 
sparčiai ruošiasi atmušti 
gręsianti užpuolimą. Stato, 
aptvirtinimus. šiaurinėje 
Kinijoje ir pietiniai-ryti- 
niame šalies ruožte, kuris 
yra skersai jūros sąsiaurio 
nuo Formozos salos.

Čiang iKai-šeka’s, kinų 
tautininkų valdovas For- 
mozoje, pareiškė, jog tiki
si, kad prez. Eisenhowerio 
valdžia padės tautininkams 
įsiveržti į Kinijos sausžemį.

Kinijos valdžia perkraus- 
to dešimtis tūkstančių gy
ventojų iš pakraščių į vi
durines šalies dalis.

SUIMTAS ŽYDŲ 
BeGDINTOJAS

Berlin. — Rytų Vokieti
jos valdžia suėmė žydų va
dą Bruno Wolfą už tai, kad 
jis padėjo savo tautiečiams 
sionistams bėgti į vakarinę 
Berlyno dalį, užimtą anglų, 
amerikonų ir francūzų.

z I / s 

plaukia.
' Sen.' Morse, kalbėdamas 

prieš Wilsona, sakė:
Nors Wilsonas parduos 

savo General Motors Šerus, 
vis tiek jis jaus giminingu
mo ryšius, su senaisiais sa
vo bičiuliais toje korporaci
joje. Iš to suprantama, kad 
Wilsonas bus linkės duoti 
šiai korporacijai daugiau 
kariniu valdžios darbu, ne-

V C 7

ku kitoms kompanijoms.
General Motors yra di

džiausias karinių- užsaky
mų kontraktorius.

Senato patvirtintas. Wil
sonas pasižadėjo “visomis 
jėgomis tarnauti, stipri
nant Ameriką ir laisvąjį 
pasaulį... didžiajame kry
žiaus kare” prieš komuniz-
ma.u

Taftas siūlo taisyti 
jo paties įstatymą

Washington. — Republi
konas senatorius Robertas 
Taftas, duoda Kongresui 
sumanymą sekamai . patai
syt streiklaužišką Tafto- 
Hartley istatyma:

Ne tik unijos vadovai, 
bet ir samdytojai-fabrikan- 
tai turės raštu prisiekti, 
kad nepriklauso Komunistų 
Partijai.

Jei fabrikantai pasisam
dė pašaliniu darbininkų 
vieton streikierių. tai ir pa
varyti streikieriai turės 
teisę balsuoti kas liečia su
tartį su samdytojais arba 
unijos pasirinkimą.

(Galutinai pašalintiems 
iš darbo streikieriams iki 
šiol neleidžiama balsuoti: 
taigi užėmusio ji jų vietas 
balsuoja.)

Išrasti skiepai nuo 
kūdikių paralyžiaus

New York. — Pagaminta 
skiepai, kuriais, galima bus 
daugumoje atsitikimų ap
saugot vaikus ir jaunuolius 
nuo kūdikių paralyžiaus 
įpoliomyelitis), kaip prane
ša dr. H. M. Weaver, direk
torius National Foundation 
for Infantile Paralysis.

Jis taipgi primena, kad 
gamma globulin, iš kraujo 
ištraukta medžiaga, įlei
džiama^ vaikams į krauja
gysles, padeda jiems laiki
nai apsiginti nuo kūdikių 
paralyžiaus perų.

Kalnan sudužo lėktuvas 
užmušant 19 italų

Sardinia. — Sudužo ke
leivinis italų lėktuvas, atsi
mušdamas kalnan Sardini
joj, Italijos saloj. Žuvo visi 
15 keleivių ir 4 įgulos na
riai.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir netaip šalta.

Fabrikantai ir bankininkai ves 
“šaltąjį karą” prieš komunizmą

Washington. — Prez. Ei
senhoweris įsteigė devynių 
narių komisiją dėl “pa
smarkinto dvasinio (psi
chologinio) karo” prieš So
vietų Sąjungą ir jos drau
gus. Aštuonis komisijos 
narius paskyrė pats prezi
dentas, o dėvintį narį pa
rinks Charles Wilsonas., ka-

Gresia rendu pakėlimas 
ir newyorkieciams

Albany, .N. Y. — įteikta 
pasiūlymas New Yorko val
stijos seimeliui panaikinti 
rendų kontrolę visur, apart 
Didžiojo New Yorko ir ar
timųjų Westchester, Nas
sau ir Suffolk apskričių.

Bet seimelio vadai žada 
^žmoniškai” pakelti vendas 
įnamiams ir New Yorko 
mieste, kad namų savinin
kai gautų daugiau kaip 4 
procentus pelno.

Amerika išbandys 
atominę artileriją

Washington. — Atomi
nės Jėgos Komisija kovo 
mėnesį šiemet išbandys 
naujus, pagerintus’ ‘‘atomi
nius ginklus, dykumose Ne- 
vados valstijos, Las Vegas 
miesto apygardoje.

Teigiama, jog kariniai 
inžinieriai bandys šaudyti 
ir atominiais sviediniais iš 
milžiniškos, tam tyčia pa
statytos patrankos.

Bandymuose dalyvaus 18 
tūkstančių kareivių, jūrei
vių ir lakūnų. Darys prati
mus, kaip jie turės veikti, 
kuomet priešas bus bom
barduojamas atominiais šo
viniais.

Adenaueris prašo naujo 
Amerikos komisionieriaus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras. Adenaueris atsišaukė i 
prezidentą Eisenhotoerį, 
kad kuo greičiausiai atsiųs
tų naujai paskirtą Ameri
kos komisionierių prof. Ja- 
mesą B. Conanta, 'buvusi v V z i,

Harvardo Universiteto pir-' 
mininką.
Slapsto nacizmą/

Adenaueris pyksta ant 
senojo amerikinio komisio
nieriaus Reberio. Nes Re- 
beris surengė neoficialius 
balsavimus, norėdamas pa
tirti, kiek vakarinių vokie
čių pritaria nacizmo grąži
nimui. Paskui viešai pa
skelbė Jų balsus, kurie rodo, 
kad“ daugiau kaip trečdalis 
jų palinkę į nacizmą.

rinio departmento sekreto
rius.

Komisija turės paveiklin- 
ti šaltojo karo propagandą 
pasaulyje prieš komunizmą 
ir vadovauti slaptiems ken
kėjų . veiksmams Sovietų 
Sąjungoje ir naujosiose 
liaudies demokratijose.
Komisijos sąstatas

“Dvasinio karo” komisi- 
jon įeina šie:

William H. Jackson, jos 
pirmininkas, buvęs karinių 
šnipų direktorius, J. H. 
Whitney Wall S try to ban- 
kininkų partneris.

Sigurd Ląrmon, Scarsda
le National Banko direkto
rius.. Dartmouth Kolegijos 
globėjas, Rumford knygų 
leidyklos d i rektorius, 
Young and Rubicam skel
bimų kompanijos pirminin
kas, Tarptautinių Prekybos 
Rūmų valdybos narys.

Gordon, Gray, North Ca
rolines Universiteto prezi
dentas, Piedmont Leidyklų 
kompanijos pirmininkas, 
radijo stoties savininkas ir 
dviejų laikraščių leidėjas. '

C. J. Jackson, milijonie- 
riško Fortune žurnalo lei
dėjas, pirmininkas galingo 
“Laisvosios Europos” radi
jo prieš komunizmą.

Barklie McKee Henry, 
direktorius United States 
Trust kompanijos, Great 
Northern Popierio kompa
nijos, Union Sieros ir Alie
jaus kompanijos ir dauge
lio kitų korporacijų.

John H. Hughes, pirmi
ninkas McCampbell kom
panijos, kuri atstovauja au
dyklų savininkus Naujojoje 
Anglijoje ir pietinėse val
stijose.

Robert Cutler, pirminin
kas Old Colony Trust ban
ko Bostone.

Abbott Was.hburn, buvęs 
General Mills fabrikų kor
poracijos partneris. Jis bus 
“dvasinio karo” komisijos 
sekretorius.

Eisenhoweris paskelbs savo 
programą pirmadienį

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ateinantį 
pirmadienį paskelbs politi
nę savo programą nami
niais ir užsįeniniais reika
lais. Jis kalbės bendrajai * 
senatorių ir kongresmanų 
sesijai 12:30 vai. dieną. 
Kalba bus per radiją sklei
džiama.

Kansas City, Mo. —Vie
ną leidykla siūlo buvusiam 
prezidentui Trumanui pusę 
milijono dolerių už jo atsi- ■ 
minimus, jeigu jis juos pa
rašys.

1
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Genijus!
BUVUSIS PREZIDENTAS Trumanas pasigyrė spau- 

dos korespondentams, kad jam kai kurios korporacijos 
siūlo geras vietas, — vietas su riebia alga. Tūla korpora
cija, kurios, eks-prezidentas neįvardija, sako, jam 
siūlanti net $100,000 metams algos, bet jis pasiūlymo ne
priėmė.

Atrodytų, jog Trumanas yra tikras genijus. Tik pa
galvokite: tokią algą jam siūlo!

Bet taip nėra. Trumanas nėra joks genijus, joks eks
pertas. Savo gabumais, savo žinojimu jis vargiai bepra- 
lenks*vidutinį kolegiją baigusį amerikietį, gaunantį al
gos, gal $5,000, gal $6,000 per metus.

Trumanui siūlomos šiltos vietelės tik dėl to, kad jis 
yra buvęs krašto prezidentas. Jis gali bent kuriai firmai 
persisamdyti, nieko ten nedirbti ir gauti didžiulę algą. 
O korporacija, mokanti jam tokią algą, mokės visa tai iš
naudoti savo bizniui: “Žiūrėkit, kas mums tarnauja, kas 
mus atstovauja —buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas!”

Trumanas nėra šiandien vargdienis, nežiūrint to, kad 
jis skelbiasi save bedarbiu esant. Jis turi užtenkamai 
skatiko ir gali gyventi ištaigingai. Bet Trumanas nori 
būti bagotesnis. Dabar jis, kaip sako pranešimai, rašy
siąs savo atsiminimus (memuarus), už kuriuos jam yra 
sutikta mokėti apie pusė milijono dolerių.

Abejojame, ar daug prie to rašymo jis prisidės. Tai 
gali parašyti ir kiti, bile tik bus Trumano parašas, tai 
jis ir gaus pusę milijono dolerių.

Amerikoje, mat, taip esama!
—o—

NA, O KITAS GENIJUS, buvęs vice-prezidentas Al- 
ben W. Barkley, užsimanė rodytis svietui per televiziją. 
Ir štai, jis su sekamu sekmadieniu pradės televizijoje ro
dytis. Jo programa bus pavadinta: “Meet the Veep.” 
; Barkley, aišku, taipgi gaus gerus pinigus ir juos gaus 
ne dėl kaž kokių savo geni jalumų, o dėl to, kad jis yra 
buvęs šalies vice-prezidentu!

Kongreso pirmininkas Joseph Martin patenkintai 
kalbasi apie savo naują darbą su vice-prez. R. Nixon.’.

ATVIRAI KALBANT
Mirusiojo Anglijos kara

liaus anūkas .Earl of Hare
wood, kaip paduoda United 
Press, rauda negalįs aukštų 
taksų panešti. Dėlto jis turįs 
savo nuosavybės dalį parduoti 
ir pasilikti tik ant kokių 5,000 
akrų žemės.

Bet kaip su paprastais An- 
lijos žmonėmis, kaip jie turi 
išsiversti ir taksus pasimokėti, 
kuomet didžturčiai bėdavoja?

Jeigu jam taip sunku vers
tis didžiuliame palociuje su 
milžiniškais žemės plotais, tai 
kodėl jis tą nuosavybę neper
veda tiems, kurie ant jo že
mės dirba? Tada jo “sunki 
našta” palengvėtų.

Paryžiuje taip, kaip Washingtone.
PRANCŪZUOS VYRIAUSYBĖ reikalauja, kad par

lamentas paskirtų jai virš $4,000,000,000 militariniams 
(karui ruoštis) reikalams.

Tai didelė suma, didesnė kokius kada nors pokariniais 
laikais Francūzijos. valdžia buvo reikalavusi.

Atsirado prieš tai opozicija, — tvirta' opozicija, — ku
ri sako, jog suma pernelyg didelė, vargiai Francūzija ją 
galės sukelti.

Ką gi į tai atsako valdžia?
New York Timeso korespondentas Paryžiuje nurodo, 

jog apsigynimo ministras Pleven, reikalaudamas, kad* 
tokia pinigų suma kariniams, reikalams būtų paskirta, 
pareiškė: sovietinis pavojus šiandien yra toks pats dide
lis, kaip bent kada, pokariniais laikais.

Kada mūsų krašto valdžia reikalauja iš Kongreso pa
sakiškų militariniams reikalams pifiigų sumų, jos. atsto
vai kalba panašiai, kaip Pleven: Tarybų Sąjunga ren
giasi pulti Vakarų Europą ir Ameriką, pavojus didelis, 
tad jūs privalote išklausyti mūsų reikalavimą!

Ir yra žmonių, kurie tuo tiki!
Tenka priminti: Amerikoje yra daugiau tam melui ti

kinčiųjų, negu Francūzijoje, bet, yra jų visur.
Ir tik dėl to, kad tokių žmonių dar yra, eikvojamos 

milžiniškos pinigu sumos karo reikalams., — sumos, ku
rios turėtų būti sunaudotos žmonių apšvietai, naujiems 
namams statyti, žmonių gerbūviui kelti!

Tūluose Amerikos laikraš
čiuose tilpo braižinys pirmojo 
lėktuvo, kuris buvęs rusų iš
rastas 21 metais anksčiau, ne
gu amerikiečiai Wright broliai 
pasirodė su savo pirmuoju 
lėktuvu.

Tie, kurie nenori rusams 
duoti kredito už pasižymėji
mus išradimuose, bando nu
ginčyti tą išradimą. Girdi, tai 
Rusijos komunistų išmislas.

Bet kodėl gali būti išmislas, 
kodėl negali būti tikrovė? Juk 
rusai yra pasižymėję daugely j 
išradimų. Visa bėda, kad ca- 
ristinis režimas tais laikais 
visokį progresą smaugdavo.

Visiems juk žinoma, jog Jo
no Baisiojo viešpatavimo lai
kais jau buvo bandoma surasti 
būdus ore skraidyti. Bet prie 
tokio režimo viešpataujanti 
religija nedaleido tokių daly
kų, apšaukė juos velnio išmis- 
lais.

Po mūsų suvažiavimo.
MŪSŲ LAIKRAŠČIO BENDROVĖS akcininkų suva

žiavimas atėjo ir praėjo.
% Savo dalyvių skaičiumi jis buvo vidutinis, Šiemet, 
tenka pasakyti, mažiau negu kitais, metais buvo akcinin
kų iš tolimesnių miestų: iš Connecticut, iš New Jersey, 
iš Pennsylvanijos, iš Up-state New York. Bet šiemet 
daugiau akcininkų dalyvavo iš Didžiojo New Yorko ir 

•artimos apylinkės.
Suvažiavimas buvo konstruktyvus. Išklausę atsa

kingų bendrovės. įstaigų ir pareigūnų pranešimus, suva
žiavimo dalyviai rimtai ir gyvai juos diskusavo, kiek
vienas sielojosi laikraščio išlaikymu, sutvirtinimu.

Suvažiavimui sveikinimų su dovanomis suplaukė apie 
18-ka šimtų dolerių. Tai graži suma, gražus mūsų skai
tytojų ir laikraščio rėmėjų darbas!

Suvažiavusieji suprato, kad, jei nebus padarytas šie
met specialus vajus, specialiam fondui sukelti, nebus ga
lima dienraštį išleisti. Todėl suvažiavimas tarė: padaryti 
vajų sukėlimui nemažiau $8,000. Vajui pravesti įparei
gota naujoji direktorių taryba.

Suvažiavimas praėjo. Dabar vykdysime jo nutarimus. 
Tvirtinsime savo dienraštį kuo kuris galėsime!
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Pereitieji metai korporaci
joms buvo geriausi. Pelnus 
jos vertė maišais. Tai šaltojo 
karo metai sū karšta ugnimi 
Korėjoje ir Indo-Kinijoje.

Amerikos telefonų ir teleg
rafų kompanija skelbia perei
tais metais padariusi virš 326 
milijonus dolerių pelno. Tai 
esąs rekordinis pelnas, kokio 
iki šiol minima kompanija nė
ra turėjusi. Ketvirtame tų me
tų bertainyje padaryta dau
giausia pelno—arti 100 mili
jonų dolerių.

Tai kam karinė valdžios 
programa yra naudinga! Ame
rikiečiai Korėjoje galvas gul
do, korporacijos turtus pilasi 
į savo aruodus.

Renegatas ir melagis Mau
rice Malkin, beliūdydamas 
prieš Vilnies redaktorių An
drulį ir kitus skiriamus depor
tuoti progresyvius veikėjus, 
baisiai prasimelavo.

Chicagos dienraščio “Sun- 
Times’’ kartunistą Jacob Bur
ke norėdamas įklampinti, FBI 
liudininkas Malkin pats įsi- 
klampojo bėdon. Liudydamas 
teismuose, Malkin sake buvęs 
Komunistų Partijos nariu, o 
kai jis ėmė pilietybės popie
rius, prisiekė neturįs ryšio su 
k o m irn i s t ų j u d ė j imu.

Dabar Burke advokatai nori 
Malkiną perklausinėti ir įro
dyti, kad jis yra kreivai pri
siekęs ir dėlto turi būti kalti
namas ir teisiamas. Bet imi- 
grac. department© viršininkai, 
atrodo, nenori savo liudininką 
nuskriausti, tai kol kas ne
grą ž i n a p c r k 1 a u si n ė j i m u i.

Vienybė rauda, kad BALFo 
seime, šiomis dienomis Bostone 
įvykusiame, visai mažai atsto
vų dalyvavo ir vieningumo ja
me nebuvo.

Lietuvių dipukų šelpimo rei
kalais, kuo toji įstaiga užsii
ma, atrodo, mažai tekalbėta, 
bet daugiau pasipešta. Kuni
gas Končius kaip padiktavo, 
taip ir turėjo pasilikti.

Buvo išsireikšta apie tos į- 
staigos likvidavimą, bet vys
kupas Brizgys pareiškė, kad 
“pasibaigus emigracijai, šal
pos darbas turi tęstis.”

Visa bėda, kad lietuviška 
publika pradeda žymiai atšal
ti nuo tokiai įstaigai duosnu- 
mo, nes nebemato tam reika
lo.

Vienybė taipgi rauda, kad 
“lietuvių kovinės organizaci
jos tremtyje” miršta, “didžiu
ma tų organizacijų pabiro 
drauge su jų narių išsisklaidy
mu,” “pas kai kuriuos lietu
vius rezistencinė nuotaika ap- 
sineša dulkėmis,” beieškant 
“gardesnio valgio šaukšto.”

Iš to matosi, kad Vakarų 
Europoje dipukų veikimas jau 
randasi ant mirties patalo. Jie 
jau praranda viltį grąžinti 
Lietuvon smetoninį režimą.

Amerikoje taipgi dipukų 
ūpas yra labai prislėgtas. Jie 
irgi čia priversti ieškoti “gar
desnio valgi© šaukšto,” pri
versti už duonos kąsnį parsi- 
samdyti kapitalo išnaudoji
mui.

Gri-kis.

MIRĖ SIAMIŠKAS 
DVYNUKAS, ATPJAU
TAS NUO BROLIUKO

Chicago. — Firm 35 die
nų buvo padaryta operaci
ja siamiškiems Brodie dvy
nukams, kurie gimė su 
krūvon suaugusiais viršu
galviais.

Operacija juos atskyrė, 
bet silpnesnis vaikutis Ro
ger Brodie jau mirė. Da
bar gydytojai stengiasi ap
ginti nuo mirties jo broliu
ką Rodney.

Jie gimė pirm 16 mėne
sių.

Siamiškais dvynukais va
dinami tie, kurie gema su
jungti galvomis, pilvais., 
nugaromis, šonais ir k t.

Korėja. — Amerikos la
kūnai teigia, kad nušovė 
dar 3 rakietinius Šiaurinės 
Korėjos lėktuvus.

MOTERŲ KAMPELIS
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Kostėnienės šeima
UTENA. — Vėlai aušta 

rytas žiemos laiku. Tik a- 
pie aštuntą valandą ryto 
Utenos, miesto gatvės pagy
vėja. Eina į darbą tarnau
tojai ir darbininkai, links
mai klegėdami skuba į mo
kyklą vaikai. Kas rytą iš 
Užpalių gatvės namo Nr. 8 
išeina dvi tvarkingai ap
rengtos mergaitės su port- 
feliukais rankose. Paskui 
jas išeina motina ir būti
nai palydi jas iki vartelių. 
Rūpestingai dar kartą ap
žiūrėjusi, ar šiltai dukte
rys. aprengtos, ji bučiuoja 
jas, tartum lydėdama į ilgą 
kelionę, ir seka jas tol, kol 
jos, pasukusios už kampo, 
dingsta iš akių.

Kartais drauge zsū moti
na mergaites lydi tvirtas 
penkerių metų berniukas, 
bet dažniausiai jis tuo me
tu dar tebemiega. Po dve
jų metų Kostėnienė lydės į 
mokyklą ir Eugenijų —de
šimtąjį savo vaiką. Kaip 
nepanaši jo nerūpestinga 
vaikystė į b u r ž u aizinėje 
Lietuvoje gimusių vyres
niųjų vaikų praleistą vai- 
kystę.

Ar seniai tai buvo? Gy- 
veno didelė valstiečio šei
ma Utenos apskrities De
beikių valsčiaus Čekonių 
kaime. Turėjo jie aniems 
laikams nemažai — 14 hek
tarų žemės, bet šeimos bu
vo 13 žmonių, iš kurių — 2 
seniai ir,devyni vaikai. Vi
sas jėgas dėjo ir tėvas ir 
vyresnieji vaikai, ir visgi 
baisus skurdas nepalikdavo 
Kostėnų- namų. Niekuomet 
vaikai neturėjo daugiau 
kaip po vienerius marški
nius, niekas iš jų neturėjo 
batelių ligi pradėdami mo
kytis pradžios mokykloje. 
Vienintelis, dalykas, ką 
Ko stėnai įstengė duoti savo 
vaikams — tai pradžios 
mokslą. Brido į skolas, že- 

I minosi, kad tik galėtų pa
siūti vaikams kokį nors 
rūbą, įsigyti) nors klumpes. 
Nesigailėdama s.avo akių, 
Kostėnienė naktį adydavo 
ir lopydavo drabužius, kad 
rytą tie iš vaikų, kurie 
lankė' mokyklą, būtų apau
ti ir aprengti. Niūrus ir 
sunkus buvo Kostėnų gyve
nimas.

Tarybų valdžia iš pagrin
dų pakeitė Čekonių kaimo 
gyvenimą. Kostėnų name į- 
siviešpatavo džiugi, pakili 
nuotaika. Ateitis nebebau- 
gino Kostėnienės. Ji matė 
— gyvenimais dabar ims ei
ti kitaip. Ne, ne kumetėmis 
pas buožes, ne tarnaitėmis 
pas turtuolius dirbs . jūs 
dukros!

Rūpintis priaugančiosios 
kartos auklėjimu, jos. gero
ve moteriai nuolat padeda 
Tarybų valstybė. Sutinka
mai su TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Įsakui N. Kostėnienei, pa
gimdžiusiai dešimt vaikų, 
buvo suteiktas “Motinos-di- 
dvyrės” vardas ir įteiktas 
“Motinos-didvyrės” ordi
nas. Valstybė davė jai vien
kartinę pašalpą — 1,750 

’rublių. Be to, Eugenijui 
auginti ji gauna kas mėne
sį pašalpą. -

Šiuo metu su Kostėnienė 
yra likę gyventi tik trys 
vaikai — dvi mergaitės ir 
sūnus. Duktė Olga mokosi 
Gardine, paskutiniame pe
dagoginės mokyklos kurse, 
Marija — Maskvoje, Lomo
nosovo vardo Universitete, 
dvi dukterys dirba fabri
kuose: viena — Vilniuje, 

kita. — Kirove. Abi mokosi 
darbininkų jaunimo mokyk
lose. Dvi vyresniosios duk
terys yra ištekėjusios, jau 
pačios turi vaikų ir gyvena 
laimingai.

Vaikams primygtinai rei
kalaujant, Kostėnienė metė 
darbą ir rūpinasi tik vaikų 
auklėjimu bei namų reika
lais. Ji laiminga, kaip tik
tai gali būti laiminga moti
na, žinanti, kad jos vaikai 
gerai ’ gyvena, kad jų lau
kia šviesi ateitis.

—o—
Mes papasakojome apie 

vieną iš daugiavaikių moti
nų, gyvenančių Tarybų Lie
tuvoje, apie vieną iš tūks
tančių darbo valstiečių, ku
rios, atėjus Tarybų valdž., 
ėmė kvėpuot visa krūtine ir 
kurioms auginti vaikus pa
deda Tarybų valstybė.

Lietuvos Tarybų Socia
listinėje Respublikoje 881 
moteriai yra suteiktas gar
bingasis “Motinos-didvy
rės” vardas, 25,471 moteris 
yra apdovanota motinys
tės medaliais. Visos jos 
gauna iš valstybės pašalpą 
vaikams auklėti.

Tarybų Lietuvoje per po
karinius metus daugiavai
kėms ir vienišoms moti
noms išmokėta daugiau 
kaip 380 milijonų rublių pa
šalpų. Vien per devynis 
li952 metų mėnesius buvo 
išmokėta daugiau kaip 41 
milijonas rublių. Dirban
čios motinos gauna 77 die
nas atostogų prieš gimdy
mą ir po gimdymo, ir už tą 
laiką joms pilnai sumoka
mas darbo užmokestis. Pra
dėjusios dirbti, jos kūdi
kiui žindyti gauna valan
dos pertrauką kas 3—3,5 
darbo valandos. Respubli
koje sukurtas platus' gim
dymo namų, lopšelių ir vai
kų darželių tinklas. 70-tyje 
lopšelių auklėjama 2,220 
vaikų. Be to, lauko darbų 
metu respublikos kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose 
1952 metais buvo įsteigta 
167 vaikų lopšeliai, kuriuo
se buvo auklėjama 2,5 tūks
tančio vaikų. Buržuazinėje 
Lietuvoje tebuvo iš viso 
vienas lopšelis, kuriame bū
davo 30 vaikų.

Pereitą'vasarą tūkstan
čiai respublikos vaikų ilsė
josi sanatorijose ir pionie
rių stovyklose. Baltijos jū
ros pakrantėse, Palangoje, 
yra motinos ir vaiko sana
torija. Čia atvažiuoja ilsė
tis motinos kartu su vai
kais. Kiekvienai jų paski
riamas atskiras kamba
rys motinos ir vaikai ap
rūpinami puikiu maistu, 
medicin. pagalba. Atilsines 
į motinos ir vaiko poilsio 
namus apmoka profsąjun
gos iš valstybinio draudi
mo lėšų.

Respublikos miestuose ir 
kaimuose įsteigta 130 mo
terų ir vaikų konsultacijų, 
kuriose motinos gauna kva
lifikuotą medicinos konsul
taciją. Vaikams, kurie peni
mi dirbtiniu būdu, veikia 
pieno produktų virtuvės ir 
išdavinėjimo punktai.

T. N-nč.

Amman, Jordan. — Ara
biškoji Jordano valstybė 
ragina visas arabų šalis į- 
vesti griežtesnę blokadą 
prieš Izraelį. •

Rangoon, Burma. — Čia 
sudegė 5,600 lūšninių na
melių. 20,000 biedniokų liko 
be pastogėš.

Apie dažymą kambarių
Šiais namų stokos lai

kais kartais yra sunku pri
prašyti, kad namų savinin
kės kompanijos atsiųstų v 
maliorius. Arba su kiek- 
vienu perdažymu pareika
lauja rendos priedo. Tūlais 
atvejais apsimoka patiems 
tą darbą atlikti ir tylėti.
Saugumas pirm visko

Apsimoka, jeigu užtikri
ni save, kad nuo kopėčių 
nenukrisi, šonkaulių ar ko 
kito neprarasi. Jei dažais 
drabužiu ar rakandu nesu
gadinsi.

Visoki dažai namams yra 
maišyti su aliejais. Jie gali 
smarkiai degti, o kartais 
ir eksploduoti. Dėl to vi
suomet pirm pradėsiant su 
dažais, dirbti reikia apžiū
rėti, kad ugnis arti nedeg
tų. Kad cigarečių ar deg
tukų dar neišgesusi žarija 
nesišvaistytų. Kad langai 
būtų praviri.

Nevartojamų dažų kenus 
visuomet sandariai užda
ryk. Sumirkusius dažais^ 
teptukus ar suteptus sku
durus nelaikyk arti ugnies 
ar šiaip karštoje vietoje.
Apsaugai rakandų, grindų

Pirm pradėjimo dažyti, 
apklok, aprišk, apklijuok 
laikraščiais visas tas vie
tas, kurias nenori apdažyti. 
Storiau—geriau. Jei ir pa
silietų dažai, spėsi nusemti 
ar nukloti su dalimi popie
riaus, nepersigėrus ten, kur 
nereikia.

Dalant kraštus, neatsi- 
dėk ant teptuko. Turėk 
storo popieriaus (card
board) ar medinę lentelę. 
Kai viena ranka tepi-dažai 
arti krašto, kita ranka lai
kyk ta lentele pridengiant 
tą vieta, kurios nenori aiA- f 
tepti. Sutaupysi valandų? 
valandas laiko paskui, ne
įtikės valyti.

Jeigu kur teptukas pa
siekė toliau, tuojau nu
šluostyk sausu skuduru. 
Jei liko nors, kiek prilipu
sių dažų, pabandyk nuimti 
terputine biskelj pavilgintu 
švariu audiniu. Peršluos- 
tyk po tam sausu švariu.

Baigiamąjį nuvalymą ga
li atlikti ir kiek vėliau, kai 
ta visa kraštu nudažei, bi- 
le tik dažai visiškai nesu- 
džiūvo. Kada sudžiūsta, 
jau ten kai skusti.
Paruoša sienų, Įrankių

Perdaug užleistos neva
lytos sienos ir lubos kar
tais tenka' plauti. Į aprie- 
baluotas, storai apdulkėju
sias sienas, dažai pilnai ne
įsijungia. Greit pradeda at
šokinėti, trūkti.

Pirm dažant reikia genai 
sienas nuvalyti nuo dulkjf. 
Tam reikalui gerai tinka 
dulkėms šluostyti mapa ar 
šepetys. Apvyniok skudu
ru. Bus lengva pasiekti lu
bas be lipinėjimo ant kopė
čių. Tam darbui iš anksto 
paruošk daug skudurų, kad 
nereiktų plaustyti.

Valymo ir dažymo darbe 
dėvėk kepurę su kozirka. 
Pagelbsti apsaugoti akis. 
Ir turėk pirštines. Apsau
gosi rankas nuo įskirdimo, 
pašinų, odos suplaišėjimo.

Teptukams neleiski iš
džiūti. Pasitraukiant nuo 
darbo porai valandų ar iki 
kitos dienos nepalik teptu
kus sausus. Aplenk geru 
plastiniu popierių (celo- 
phane) ir sandariai užrišk 
galą aplink rankeną,į kad 
oras neįeitų. Išsilaikys ne- 
sukietėjęs nors ir menesį 
laiko. »

Yra dar daug kitų žinoti* 
nų “smulkmenų,” bet. apie 
tai pakalbėsime kitu atve
ju. \ I.
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BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Montello, Mass.
MIRĖ ONA MARLENGA
Sausio 6 d., po penkių sa

vaičių sirgimo Boston Hospital, 
mirė Anna Marienga (Aiken), 
gyvenusi 810 Oak St., Brock
ton, Mass. Palaidota Melrose 
kapinėse.

Anna paliko nuliūdime duk
terį Mary Marienga, sūnus Ed- 
warclą ir Walter], seserį Pauli
ną Caucci (Aiken), E. Bostone.

Pirmiau Mąrlenga skaityda
vo dienraštį “Laisvę”.

MIRĖ ONA OAKSAS
Sausio 13 d. mirė sena Mon- 

tcllos gyventoja Anna Oaksas 
(Ezokytė). Paliko nuliūdime 
dukteris ' Eugėnia Oaksas ir 

* Emilia Bartkus, žentą Robertą 
Bartkus ir vieną anūką, sese-

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
Ji žinojo pavojų. Veltui sąžinė laikė še
šėlyje tai, kas ją varžė, “šešėlyje” taip 
pat buvo ji, tai buvo jos pačios bute. O 
žinoti, kad savas butas nuo viršaus iki 
apačios yra apgyventas nepažįstamų bū
tybių, nebuvo raminąs dalykas...

— Visa tai... Aš esu visa tai... B-et ko 
iš manęs visa tai nori?.. Ko gi aš pati 
norių?

Ji sau atsakydavo:
— Tau nebėra ko norėti. Tu turi.
Sustingusi jos valia visą meilės smar

kumą nukreipdavo į vaiką. Šie motinys
tės aistros posūkiai nebūdavo labai sėk
mingi. Nenormali, perdėta, ligūsta (nes 
ši aistra kilo iš neįmanomo bandymo nu
krypti keliu, kuris nebuvo jos, nuo labai 
skirtingų instinktų, kurie nesidavė ap
gaunami), ji galėjo atvesti tik į iliuzi
jas. Ji atitolindavo vaiką.
kildavo prieš tokią sauvalę. Jis nebe
slėpdavo nuo motinos savo 
Ji jam atrodė “įkyrėlė”;
pasakydavo mažais piktais monologais, 

Aurių, laimei, Aneta negirdėdavo, bet 
Kuriuos Silvi kartą netikėtai išgirdo ir 
už tai jį išbarė, skarųbiai kvatodamas!. 
Markas viename durų kampe, kalbėda
masis su siena ir smulkiai griežtai mos
taguodamas, kalbėjo:

— Aš turiu močpalaikę, va tą mote-

i

Visados yra rašoma gyveninio įvykių 
istorija. Manoma, kad ten galima pa
matyti gyvenimą. Tai tik jo apdaras.

• Gyvenimas yra vidinis. Įvykiai jį veikia 
tik tiek, kiek jis juos yra pasirinkęs, ima 
pagunda sakyti: sukūręs; daugeliu at
vejų tai tikra tiesa. Dvidešimt įvykių 
kas* mėnesį praslenka mums po ranka; 
jie mums visai nesvarbūs, nes mes netu
rime ką su jais veikti. Bet jei kuris 
nors iš jų mus paliečia, galėtume eiti la
žybų, kad mes atsistotume jam skersai 
kelio: mes eitume jo pasitikti. O jei su

sidūrimas mumyse nulaužtų vieną spy
ruoklę, vadinasi, ši spyruoklė buvo atsi

kišusi, ji ir laukė susidūrimo. '
1904 metų pabaigoje Anetos moralinė 

įtampa atsileido, ir joje vykę pasikeiti
mai, atrodė, sutapo su kai kuriais pasi
keitimais, tuo pat metu įvykusiais ir jos 
aplinkoje.

Silvi ruošėsi tekėti. Ju buvo dvide
šimt šešerių metų, ji jau buvo pakanka
mai prisiragavusi laisvės džiaugsmų: ji 
nusprendė, kad atėjo valanda paragauti 
ir šeimos džiaugsmų. Ji neskubėjo. 
Meilužio medžiaga gali būti ir nestipri, 
užtenka, kad ji patiktų. Bet geras vy
ras turi būti iš geros, stiprios gelumbės. 
Aišku, Silvi norėjo, kad jis ir patiktų. 
Bet yra skirtumas tarp patikti ir patik
ti. Vyrą renkantis nereikia galvos ne
tekti. Silvi klausė patarimo protą ir 
netgi visuomeninį protą. Jos prekyba 
klestėjo Jos įmonė Silv'i (paltai ir suk
nelės) .rinktinės vidutiniosios buržuazi
jos klientų tarpe pagarsėjo savo elegan
tišku stilingumu ir prieinamomis kaino
mis. Savo veikime ji buvo pasiekusi jau 
tokią ribą, kai viena nebegalėjo apsieiti. 
trint dar aukščiau kilti, reikėjo pri- 

ukti daugiau pajėgų, prie savo mote- 
riškų drabužių siuvyklos prijungti vy
riškų drabužių atelje, o tai jai suteiktų 

. galimybę praplėsti savo veikimo sritį.
Niekam nesisakydama, ji ieškojo ap

linkui to, kuris geriausiai atitiktų jos 
planus. Ji svariai pasirinko; ir išsirin
kusi ji nusprendė už jo ištekėti. Meilė 

‘ paskui atsiras, ir ji turės savo vietą: Sil- 
A. vi netekėtų už tokio vyro, kurio negalė

tų mylėti. Bet meilė sudarė tik priedą 
I Pirmojo vietoje medžiaginiai reikalai.

Pasirinkimo objektas vadinosi Selvas 
(Leopoldas); pirmu akimirksniu mažoji 

s ■ įmonės savininkė nustatė naujosios įmo
nės pavadinimą — vardą žibintą: Selvas 
ir Silvi.

Nors vardas moteriai niekad nėra 
A' menkavertis dalykas, bet Silvi nebuvo 

tokia kvaila, kad galėtų pasitenkinti tik 
u vardu; Šeivas (Leopoldas) buvo rimta 

partija. Nebe jaunas, gerų trisdešimt 
penįkerių metų, apygražis vyras, kalbant 
liaudies stiliumi, — tai reiškia negra- 

jįus, bet tvirto sudėjimo — rusvai šviesių 
JFpJaukų, skaisčios veido spalvos, jis buvo 

. vyriausias sukirpėjas pas žymų siuvėją, 
T patyręs savo amate, gerai uždirbąs, 

tvarkingas, ne naktibalda: Silvi buvo 
apie jį pasiteiravusi; reikalas buvo nu-

spręstas... Silvi galvoje. Ji net nepa
siklausė Selvo. Bet išrinktojo pritari
mas buvo pats mažiausias jos rūpestis. 
Ji apsiėmė pritarimą išgauti.

Šeivas jos nebūtų ieškojęs. Mylįs savo 
gerovę ir savo papročius, geras žmoge
lis, ne garbėtroška ir gerokas savimyla, 
jis buvo nusprendęs likti nevedusiu ir 
negalvojo apleisti savo antraeilę, bet pel
ningą ir neatsakingą vietą pas darbda
vį, kuris žinojo jo vertę. Silvi greit su
ardė ir jo projektus, ir jo ramybę, 
susitiko su juo — ji taip padarė, 
susitiktų — rudens parodoje, kur 
kaip ir jis, atėjo studijuoti madų, ‘ku
rioms jie padėdavo paplisti. Ji buvo ap
supta ir, nekreipdama dėmesio į Šeivą, 
pradėjo dalinti savo šypsnius ir vylingai 
atsikirtinėti trims ar keturiems jaunuo- 
yiams, labai ja susižavėjusiems. Paskui, 
kai jis jau buvo karčiai paragavęs to 
grakštumo, to sąmojo, kurie buvo, ne 
jam skirti, staiga jis pasijuto pasidaręs 
jos prielankumo objektu: ji kalbėjo tik 
jo adresu; kiti jau nebeturėjo reikšmės. 
Tuo labiau jis buvo sujaudintas šiuo 
staigiu posūkiu, nes jį priskyrė savo pa
ties nuopelnui. Šiuo smūgiu jis buvo 
paimtas. Sudie jo apsisprendimams!

Po tam tikro laiko Silvi paprašė Ane- 
tą pabūti su ja po vakarienės, tuo laiku, 
kai jau atelje nieko nebebuvo.

— Aš prašiau tave ateiti, — sakė 
— nes aš kai ko laukiu.

Aneta nustebo:
— Na! tai kam tau manęs? Argi 

negali viena jį priimti?
Silvi tarė rimtai:
— Man taip atrodo padoriau.
— Žiūrėk, koks padorumo antplūdis, 

tik jis gerokai pavėlavo ateiti!
— Geriau vėliau negu niekad, — tarė 

Silvi, dėdamasi labai rimta.
— Tu man niekus pasakoji. Pasakok 

kitiems!
Silvi tarė:

Aneta jai pirštu pagrasino:
— Kitiems, kuriuos turi? Na, o 

gi tas kitas?
—Štai jis.
Selvas (Leopoldas) paskambino,

pasirodė nepatenkintas Silvi radęs ne 
vieną; bet jis nusiteikė maloniai, kaip 
gerai išauklėtas vyras. Nelengva buvo 
tinkamai pasirodyti vienam prieš dvi 
jaunas kūmutes, gerokai patrauklias ir 
sutariančias. Jis jautėsi stebimas šių 
dviejų porų akių. 1 Po keleto šiek tiek 
nevikrių lipšnumo pareiškimų, kurie dėl 
mandagumo atiteko Anetai, jis ėmė kal
bėti apie darbus, apie amatą, apie savo 
veiklų gyvenimą. Aneta iš pasigailėji
mo jį klausinėjo, rodydamas! susidomė
jusi. Jis pasidarė atviresnis ir papasa
kojo apie savo karjeros sunkumus; apie 
savo nepasisekimus ir laimėjimus: jis 
nepraleido jokios progos pabrėžti savo 
vertingumą. Jis atrodė paprastas, nuo
širdus, tinkamas; jis lošė atidengtomis 
kortomis. Būdama gudresnė, Silvi, prieš 
pradėdama lošti, žiūrėjo, kaip anas lo
šia. Aneta, netrukus nustumta į antra
eilę vietą ir sekdama partiją, ne tiek ste
bėjosi savo sesers gudrumu, kiek jos pa-. 
sirinkimo kuklumu. Silvi be vargo būtų 
susiradusi labiau žibančią partiją. Ji 
visai to nenorėjo. Ji nepasitikėjo per
daug gražiais ir perdaug šauniais vy
rais. Ji nebūtų ėmusi (savaime supran
tama) nei baidyklės, nei kvailo. In me
dio... Ji norėjo išsirinkti apsišvietusį an
trininką, o ne pirmautojąž Ji žinojo, kad 
moterystėje kiekvienas turi duoti ir no
ri paimti: tai ir pasiūlymas, ir pareika
lavimas. Jos reikalavimas buvo likti na
mie valdove. O koks gi buvo jo reikalą-, 
vimas? O! vargšas berniokas! Būti my
limam dėl jo paties, dėl jo gražių .akių.,. 
Tačiau jis savęs nepervertino, jis žinojo, 
kad nebuvo nei gražus, nei patrauklus. 
Bet jo silpnybė buvo noras, kad už jo 
mergaitė tekėtų iš meilės... Juokinga, ar 
ne? Dėl to jis tik gūžtelėdavo pečiais, 
nes ji nebuvo žioplas, šis naivus storu
lis, gyvenimo pamokytas ir moterų at
žvilgiu skeptikas, kaip ir trys ketvirta
daliai visų prancūzų. Bet širdies troški
mas toks stiprus! Tas kvailas troški
mas!... “O kodėl negalėčiau būti myli- 

. mas? Aš esu tiek "pat vertas, kaip ir tie, 
mylimi!..” Toks 
nusižeminęs, čia

kurie yra 
čia beveik 
čiąs nosį.

jis ir buvo, 
beveik rie-

(Bus daugiau)

Įdomus laiškas iš Lietuvos
Drg. K. Jankauskienė, kiom žemėm susidėjom, tai, 

Calif., gavooi, didelis , mūsų kolūkis. 
Trys tūkstan. ektarų. Pa
minėsiu, kokie kaimai pri
guli prie mūsų kolektyvo. 
Prasideda nuo Žadeikelių, 
bet Žadeikeliai 
mūsų. Mums priguli Žadei
kiai, Pagojo palivarkai, 
Stačiūnai, Stačiūnų dirvo
nai, šikšneliškiai, Pasvalio 
vienkiemis, Maskoliškiai, 
Brazauskai, Diliauskai, Ra- 
gujai, Girniukų kiemeliai 
ligi Ličiunų. Ličiunai nebe 
mūsų. Papivėsiai mūsų lig 
Džial panušio. Tai mat 
koks plotas.

Ir kaip klausiat, 
pačioj vietoj gyvenam, tai 
kol kas toj pačioj. Keletas 
jau susikėlė į gyvenvietę. 
Mat visas kolektyvas bus 
vienam kaime. Bus kaip 
miestas. Bus gražu gyven
ti. Mūsų kaimas bus prie 
Diliauskų. Jau pastatytos 
dvi karvydes. Pareina po 
100 karvių. Viena kiaulyde 
ir arklydė. Įvestas radijas 
dėl viso kaimo. Stato "mo
kyklą, plytinę. Pastatė tar- 
toką, pastatė taisą, elektrą 
įves ant 100 kiemų. Kurie 
bus kaime, galės įsivesti 
elektrą.

O mašinų, mašinų viso-

San Leandro, < 
nuo savo giminaitės Barbo
ros. Radinienės įdomų laiš
ką. Ji gyvena Šiaulių sri- 
tyj, Pasvalio Rajone, šikš- 
n.eliškių kaime, 
skamba sekamai:
Brangioji Tetulyte 
Tetulčnais!

Sveikinam mes 
per šį laiškelį, 
daug laimės, didžio pasise
kimo, o labiausiai sveika
tos. Toliau širdingai dėko
jame mes tamstoms už 
laišką, kurį gavome rug
pjūčio 31 d., o tamstų buvo 
rašytas rugpiūčio 18 d. La
bai mums malonu ir links
ma, kad tetulytė nepamirš
ti ir parašai laiškus. Mes 
tamstų ir nepamiršim nie
kados. Taip pat labai dėko
jam už paveikslus, 
malonu matyti, kaip 
lyte atrodai. Kaip 
kad negalima gyvos 
ti. Mus skiria vienus 
kitų tankūs miškai, platūs 
vandenynai ir todėl turime 
džiaugtis tiktai laiškais.’

Pas mus tuo tarpu nieko 
naujo. Kol kas gyvi ir svei
ki. Dirbam kolūkyje ir 
tiek. Kaip tetulytė klausei, 
ar mes stojom į. kolektyvą, 
ar tik taip einam dirbti. 
Taip, stojom. Pas mus da
bar nėra nei vieno, kas ne
būtų kolektyve, ar seni ar 
jauni. Visi įstojo į kolekty
vą. Žinoma, seni jau nebe
gali dirbti kolektyve, buna 
po namus.

Ir kaip klausėt, su ko-

ką, atrodo lig koks namas. 
Griovius kaisa mašinom ir 
tokis .didelis plūgas, du 
traktoriai sukinkyti iš kar
to išaria pusantro metro 
platumo ir gilumo griovį. 
Linus rauna ir mašinom. 
Javus piauna ir kartu ku
lia. Priekis piauna, o užpa
kalyje jau švarūs grūdai 
byra. Tik kur maži šmote; 
liai, tai ten tik arklinėm 
mašinom piauna.

Tai mat, tetulyte, koks 
ištobulėjimas pas mus prie 
Tarvbu valdžios.
Šiaip daugiau nieko. Nors 

buvau rašiusi, bet ir čia 
paminėsiu, kad pasimirė 
Veliki s. Tamstos vyro bro
lio sūnus apsiženijo Papi- 
vesių Be^erskaitę. Brolį 
Petrą išleidom į kariuome
nę. Pas tamtas yra paveik
slas, kur amžinatelis sene
lis, mes ir mama laiko ma-

rį Kazimierą Jaguriski (Ezoky- 
tę) ir brolį Joseph Ezokas. Vi
si gyvena Brpcktone.

Anna iš Lietuvos paėjo Pup- 
kaimio kaimo, Veliuonos para
pijos.-

MIRĖ j. undžius
Rodosi, buvo praleista, kad 

praėjusių metų gruodžio mėne
sį mirė J. Undžius. Jis mylėjo 
liuosesnį 
atsiskyręs nuo šeimos. Paliko 
nuliūdime sūnų, dukterį ir bu
vusią savo žmoną.

ž d lynas.

turn, nusistebėtum. Pas 
mus rankom arba arkliais 
mažai bedirba. Viską dirba 
mašinom. Aria traktoriai, 
kurie velka milžiniškas 
penkvagęs, dešimt vagų 
plūgas. Sėja ir mašinom. 
Kai eina traktoriai per lau-

MOTERŲ KAMPELIS
Šeimininkėms
Prieš ugnį spragintas 
jautienos steikas

Steikas —greičiausia pa
gaminama, brangiausia mė
sa. Ir skaniausia, jeigu ne
sugadiname gaminant.

Colio storio rėžį steiko 
statyk po liepsna 2 colių 
atstume nuo liepsnos. Jei 
storesnis, statyk tolėliau, 
bet ne toliau 3 colių nuo lie
psnos. Arba prisukimu ga- 
so atitrauk liepsną toliau. 
Kitaip storo steiko pavir
šius apdegs, o vidus liksis 
neperkaitęs.

Kepimo laikas (dalinai 
priklauso nuo ugnies karš
čio ir kaip norima iškep
ti) yra: “u

Colio storio riekelei 10 
iki 15 minučių.

Pusantro colio riekelei — 
15 iki 30 minučių. ,

Dviejų colių riekelei — 
20. iki 40 minučių.

Pusę laiko skirk vienam 
šonui, pusę antram.
Dauguma amerikonų stei

ką valgo vidutiniai apkeptą 
(medium — ištaria “midi- 
jum”). O tūli valgo ir pus
žalį (rare—ištaria “rėr”). 
.Mūsų žmonės dažniausia 
pageidauja iškepti iki bals- 
vumo, pilnai (well done — 
ištaria “vėl dan”).

Jei nori sūraus, apibars
tyk druska kiekvieną šoną 
pirm kepant. Vidutiniai už
tenka sūrumo biskelį už- 
dulkinus jau iškepusį.

Storai ar plonai piailti?
Geriausiai steiko rūšiai 

skirtumas bus beveik tik
tai vienas — kepimui laiko 
ilgumas. Steiką paduoda 
karštą. Jei turėsi daug ki
tų paskutinę minutę turi- 
rpų baigti patiekalų, leng
viau bus prižiūrėti plones
ni, greit iškepantį steiką. 
Jeigu paskutinį pusvalandį 
turi laiką liuesą, kepjt sto-

rą. Storame liekasi dau
giau neišvarvėjusių syvų.

Bet jeigu steikas pras
tesnes rūšies, visuomet kep
ki plonesnėm riekelėmis. 
Apgruzdęs iš abiejų šonų 
duosis lengviau kramtyti 
kad ir apykietis būtų. Ir 
kąsniai atsipiauna: mažes
ni, lengviau įveikiami. •

Brangioms valgykloms 
mėsos pristatytojų taisyk
lė yra tokia: minkščiausią 
steiką galima pinuti storai 
ir plonai, bet kietesni tik 
plonai. R. D.

i

dabar kariuomenėj. Mali
šauskai ir kol kast—sveiki, 
kruta po biskį. Kolektyve 
nebepriveikia. dirbti, tai po 
namus.

Mes nušnekam tafikiai, 
ar tamstų Amelia ir Au
gustas moka lietuviškai. 
Parašykite mums vėl grei- 

o mes bandysime grei- 
atsakyti.

Barbora Radinienė.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ką Hans Eichmanną, kuris 
reitojo karo metu gyrėsi 
naikinęs penkis milijonus

Šis karinis kriminalistas
vo nuo jam tinkamos bausmės 
Vakarų Vokietijoje išgelbė
tas. Dabar jis bus diktato
riaus Naguib patarėjas.

—O—
'Belgijos socialistas senato

rius Henri Rolin ir kiti 54 į- 
žymūs socialistai pasiuntė te
legramą prez. Eisenhoweriui 
prašant Rosenbergų pasigai
lėti.

Naujieniniai ir keleiviniai 
“socialistai” tyčiojasi iš tų, 
kurie tokio pat pasigailėjimo 
prašo. Vadina juos Stalino a- 
gentais.

Ar ne aišku, kiek pas 
jienų ir Keleivio bosus 
palikę žmoniškumo?

Mažai ko daugiau,
pas tą patį Hans Eichmanną, 
kuris andai didžiavosi išsker- 
dęs penkis milijonus žydų.

Today’s Pattern

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue,’Richmond Hill 19,

Šiuonji užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos -knygelę 

ir užsimoku $

3 pusi.--Laisve (Libertjr)-Trečiadien., Sausio-J an. 28, 1953
’ > . o ' \

12—20, 30-42
fry UtauMt
Pattern 9142 in sizes 12, 14. 16, 

18, 20;. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. ' 
Size 16 jumper takes 2Vx yards 
64-inch, blouse 2 yards 35-ihcli.

ATSIŠAUKIMAS
Dėl A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Pci' keletą desėtkų "metų mūsų žjonusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai ir pavardes tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pą- 
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

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

Vardas ir Pavardė

Antrašas

Miestas

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110



Lowell, Mass ■Baltimore, Md, b«i. ....

ATSIPRAŠAU Už NETIK
SLŲ PRALEIDIMĄ

Pereitoj savo korespondenci
joj, kur suminėti svečiai, atsi
lankiusieji Klubo parengime 
pasitikimui naujų metų, buvo 
praleista ir nepaminėta vardai 
dviejų brangių svečių, būtent 
draugų J. Bareišų iš Peabody, 
Mass.

Tai puikūs draugai! Juozas 
su žmona visuomet atsilanko į 
didesnius kolonijų parengimus. 
Nebepirmą kart jie ir pas mus 
lankėsi. Labai apgailestauju, 
kad tokis netikslus praleidimas 
galėjo pasitaikyti. Atsiprašau Į

NEPILIEČIŲ PAREIGOS
Kaip jau visiem yra žinoma, 

visi nepiliečiai šioje šalye, su 
pradžia sausio m. privalo už
siregistruoti ’— geriau sakant, 
užsiadresuoti ant tam tikrų 
kortų vietiniuose generaliniuo
se paštuose, bėgyje 10 dienų ir 
Vėliau (dabar) pailgintas lai
kas — duota laiko iki pabaigai 
sausio mėnesio.

Reikia atsakyti 8 klausimai. 
Kortos lengva išpildyti, jei su
pranti klausimus. Išpildžius 
reikia nesiųsti, bet pristatyti 
kortų priėmėjui.

Nepasilikite neužsiadresavę, 
nepatapkite po sunkia bausme. 
Dar yra laiko atlikti, jei nesate 
atlikę.

Iki-sausio 11 dienai Lowellio 
mieste su artimais pakraščiais 
užsiadręsavo ant tų “Report 
Cards” tik 5,315 nepiliečių. Gi 
jų yra daug daugiau šioj apy
linkėj gyvenančių. Tai kam 
laukti neatlikus savo pareigos?

Nepiliečiai, kuomet užsire
gistravo pirmą kartą 1940 me
tais ir gavo mažo formato kor
čiukes su nykščio antspauda ir 
su numeriu, tą korčiukę turi 
visuomet turėti su savim, nes 
gali būt paklaustas pareigūnų 
bile kur ir bile kada.

REIKIA KRAUJO
Kraujo kolektoriai deda di

deles pastangas, kąd surinkti 
reikiamą kiekybę kraujo. Krau
jas turi nepavaduojama vertę; 
juorniX esti išgelbėta didelis 
daugis gyvybių, kurios be to 
butų žuvę. Bet tas visiems įky
rėjęs Korėjos karas visai neke
lia žmonėse ūpą ir todėl nėra 
tokio pasišventimo, kaip buvo 
antrajame pasauliniame kare.
' Kraujo bankas visuomet turi 

būt pilnas dėl išgelbėjimo žmo
nių brangios gyvasties. Todėl 
jaunesni, pilnakraujai, žmonės 
turėtų tam nesivaržyti: paau
kotų puskvortę ir dėl to nieko 
save nenuskriaustų.

NEPAPRASTAS SAUSIO 
MĖNUO

Šiandien yra sausio 23, kuo
met rašau šiuos žodžius, o lai
kas toks gražus, kad visai 
rodo į žiemą. Ir labai 
žmonės sako neatmeną 
sausio.

Jei neskaityti iki šiol 
sykių išpuolusio sniego, 
žiemos dar visai nebuvo 
1953 metais’. Bet yra sakoma: 
Negirk dienos be vakaro. Dar 
gali visko būti.

♦ '<

Iš Laisves b-ves šerininkų
suvažiavimo

Per mažai ra
gy n i-

kurie 
žodžiai 
aiškiau

Po redakcijos pranešimo šė
ke plačios ir gyvos suvažiavu
siųjų diskusijos. Sekami asme
nys ėmė dalyvumą diskusi
jose :

V. Skuod is:
syta apie sveturgimių 
mą ir kovą už taiką.

J. Vinikaitis: Kai
Laisvėje sakiniai ir 
nėra aiškūs. Turėtų
rašyti. Rašant apie re publiko
mis, kaip reakcijonierius, ne
nurodoma, kad demokratai 
yra taip pat reakcijonieriai.

J. Gružauskas iš Philadėl- 
phijos kalbėjo apie sveturgi
mių problemas ir pastebėjo, 
kad kai kurie klausimai jam 
neaiškūs.

M. Stakovas: Laisvė kai ka
da kopijuoja komercinę spau
dą ir nepadaro aiškios išva
dos. Unijų klausimu 
platesnio išaiškinimo.

A. Bimba: Plačiau nurodė 
kai kuriuos redakcijos trūku
mus ir priminė, kad skaityto
jai, pastebėję netikslumus, 
tuojau siųstų pastabas redak
cijai. Reikia daugiau 
pondencijų. Ypačiai 
metu jų pritrūksta, 
stengtis rašyti tankiau
liau. Kvietė visus rašinėti.

M. Ražanskienė: Apysakos 
per ilgos ir pasidaro nuobo
džios. Reikėtų tokių netalpin
ti. »

reikią

kores- 
vasaros
Taipgi 
ir tiks-

padary- 
pakelta, 
daugiau

neat- 
seni 

tokio

porą 
tai 

šiais

KAS PAS MUS PASIDARĖ?
Pakol mūsų vietiniai draugai 

ir draugės nesusipras ir nepra
dės rūpintis Literatūros Drau
gijos susirinkimais, tol mūsų 
vietinis progresyvis judėjimas 
šlubuos blogiau, negu ant mo
linių kojų.

Vienok mums gražu, kuomet 
kitur veikiama gerai, ar ne? 
Kas pasidarė?

J. M. Karsonas.

or- 
jos

Prisidės delegacijon 
. Į Albany
KhL. » ‘

Brooklyno rendauninkų 
ganizaeijos skelbia, kad
turės gerą atstovybę rnaršavi- 
me į Albany vas. 3-Čią. Rei
kalaus Valstijos Seimelio ir 
valdininku išsaugoti rendų 
kontrolę.

Rendauninkų vadai .pareiš
kia, kad dabartinėje stokoje 
namų New Yorke padėtis pa
sidarytų tragiška, jeigu1 kon
trolė būtų panaikinta.

LDS pirmos kuopos vakarienė 
vasario 21-mą dieną

Visi LDS 1 kuopos nariai 
turime biskį susirūpinti savo 
kuopos metiniu1 parengimu-vą-* 
kariene. Vieną parengimą tik 
teturime kas metai dėl pasida- 
rymo kiek pinigų dėl vedimo 
savo kuopos reikalų, todėl dė
kime pastangas šią vakarienę 
padaryti sėkmingą ir pelnin
gą.

Vakarienė įvyks' gan geru 
laiku — šeštadienio vakare, 
7 vai., vasario 21 d. Visiems 
mūsų kuopos nariams patogu 
atvykti tuo laiku į savo kuo
pos vakarienę. O vakarienė 
įvyks toj pat vietoj, kur ir mūs 
kuopos susirinkimai įvyksta 
*— Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Mūsų vagarienės būna vi
suomet smagios ir svetingos.- 
Į mūsų kuopos vakarienę bile 
vienas atvykęs turės “good 
time” ir malonaus pasisvečia
vimo. Valgis visuomet būna

pas mus geras ir iki soties, 
taipgi ir užsigerti.

Mes kviečiame visus brook- 
lyniečiu®, bet mūsų pačių kuo
pos nariai, tai jau ištikrųjų 
turėtų dalyvaut ir šioj vaka- 
rien. Dalyvaudami savo kuop. 
vakarienėje sukelsime reika
lingą kiekį pinigų dėl vedimo 
kuopos reikalų per metus. 
Toks būdas sukelti pinigus yra 
neskanaus būdas, palyginant 
su tuo, jeigu reikėtų narius 
apdėti specialiais mokesčiais 
dėl lėšų padengimo.

Jau dabar tik i etų s galime 
gauti pas Petrą Kapiską, 3f 
Ten Eyck St., ir pas Aleką Ve 
lieką, Lituanikos Restaurante. 
Stagg St. ir Union Avė. Taip
gi gaunami ir Centre pas Jone 
Siurbą. Bet tikietai yra sklei
džiami ir kitų 1 kuopos narių.

Pirkite tikietus dabar, nesi- 
vėluokite!

Help Wanted—Female
; HOUSEKEEPER MATURE. To 
■keep house -for young working 
jcouple. 1 young child. Position of
fers wonderful living conditions with 

.beautiful surroundings. Private room, 
į Good salary. Live in. Sundays off. 
i References required. This is a per- 
! manent position for a competent 
pleasant, woman, Call TU. 9195. 
Monday thru’ Friday. 9 A. M. to 6 P. M. 
—Saturday 9 A. M. to 2 P. M.

(17-19)

Sergą
Jau tūlas laikas nesveiku©- 

ja Ona Urbaitinė. Ligai visiš
kai nepasiduoda, bet ir pilnai 
pasveikti kol kas nepavyko. 
Ilsisi namie, 188 So. 3rd St., 
Brooklyno. Linkime greit pas
veikti.

M. K.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Narys

SKELBKITeS LAISVeJE
Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
WOMAN. Cooking and housework. 

Sleep in; own room and 
įerience and reference 

į Sood salary and good 
i -ight woman. Phone GE.

(18-20)

bath. Ex
preferred, 
home for 
8-5151.

OFFICE WORK. Young woman 
zith experience in general office 
zork. Must he good typist. Steady 
>osition; good working conditions, 
’hone MR. GASKILL. NE. 4-0310.

(18-24)

WOMAN. Experienced who desires 
ood hortie for cooking and light 
lousework. Own room and bath. 
'Jo laundry. References required. 
’>30 per week. Social Security.

Call MIDWAY 2-4538.
(16-22)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57-tos kuopos pirmas pasi
linksminimo parengimas jvyks sau
sio 30 d., 7:30 vakare, 29 Endicott 
St., aukštutinėj svetainėj.

Dalyviai galės įsigyti vertingų do
vanų. Visi atsilankiusieji bus aprū
pinti skaniais užkandžiais. Kviečia
me dalyvauti. Korh.

(19-20)

BALTIMORE, MD.
L.D.S. 48-ta kuopa rengia gražią 

vakarienę, kuri jvyks sausio-Jan. 
31 d., pradžia 7:30 vai. vakare, bus 
Redman’s Hall, 745 W. Baltimore 
Street

Gerbiami nariai ir narės: Visi 
malonėkite dalyvauti, visi kartu 
linksmai laiką praleisime prie ska
nių valgių ir vieno kito stiklo alaus.

Taipgi kviečiame ir nenarius atsi
lankyti ir kartu su mumis linksmai 
laiką praleisti. Nario kortelė tik $2.

Reng. Komisija.
(19-20) *1

A. Stripeika, kaip Elizabe- 
tho vajininkas, nurodė, kad 
šiuo metu mažokai gaunama 
naujų skaitytojų. Vajininko 
darbas dabar darosi kas kart 
sunkesnis. Nors dabar savo 
vardu nedirbau, bet kitiems 
padėjau1, ypač d. čiurliui.

K. čiurlys, kaipo Elizabe- 
tho vajininkas, nurodė, kad 
dirbant galima turėti gerų 
pasekmių. Aš tikiuosi gauti ir 
naujų skaitytojų. Ilgos, apysa
kos nepatraukia skaitytojų. 
Reikia daugiau korespondenci
jų iš įvairių kolonijų.- Ko
respondencijos gelbsti laikraš
čiui.

Pr. Klastovas, taipgi vaji
ninkas, iš Great Neck, nurodė, 
kad jis bėdos savo mieste ne
turi, 
me 
kad 
mą.

visi atsinaujina. Gauna- 
aukų. Jis užgyyė gerų, 
ir ilgy, apysakų talpini-

Kairys, kaip vajininkas, 
mažai galėjęs dirbti.sakė

Julius Kalvaitis sakė vėlai 
pradėjęs vajuje dirbti, bet tu
rėjęs neprastų pasekmių. Ga
vęs vieną naują skaitytoją.

A. Mureika kalbėjo dalyva
vęs vajuje, nemažai atnauji
nęs prenumeratų. Ateityj ma
nome turėti geresnių pasek
mių.

Svinkūnienė, Waterbu- 
rio vajinikė, prisiuntė pasvei
kinimą su linkėjimais ir auka 
$10.

L. Kavaliauskaitė perskaitė 
sveikinimus, kurie buvo pri
siųsti iš anksto suvažiavimui 
ar ant vietos priduoti.

P. Buknys skaitė laiškus iš 
Montellos ir So. Bostono. Au
kų gauta virš $300. Chicagie- 
čių sveikinimas su $211, L. 
Prūseikos prisiųstas.

V. Čepulis: Sunku redakci
jai tvarkyti laikraštį taip, kad 
visiems skaityt, patiktų. Rei
kia atsargiai, atsinešt link ne
organizuotų darbininkų, kurie 
sudaro didelę didžiumą Ame
rikos darbo žmonių. Visi raš
tai negali visiems patikti. Tū
los ilgos apysakos labai Įdo
mios.

J. Juška, kaip menininkas, 
aiškino, kad’ reiktų, daugiau 
aprašymų apie mūsų vaidini
mus ir kitus parengimus. Lais
vė turėtų daugiau akstinti 
prie meninio darbo.

Merkienė iŠ Philadelphijos,

aiškino, jog myli apysakas ir 
turėtų jos tilpti.

J. Bimba iš Patersono, N. 
J., padarė pastabą, kad pre
numeratos pakėlimas vienu 
doleriu yra per mažas ir kar
tu gali pakenkti finansiniam 
vajui. Tūlęs apysakos labai 
geros, bet kai kurios man ne
patinka. Reikėtų geriau jas 
parinkti. Rašant politiniais 
klausimais, reikėtų aiškiai at
skirti republikonus nuo tūlų 
demokratų. Spaudoje kritika 
turėtų būti konstruktyvė, pa
mokinanti.

J. Stakvilevičius: Rinkimu 
metu Laisvė teisingai agitavo 
už Am. Darpo Partijos kan
didatus New Yorke. Apysa
kos man patinka.

Griškus: Man patinka su
važiavimai, kur mes galime 
padiskusuoti ir naudingus ta
rimus padaryti. Apysakos ne
patinka. Įvairumų puslapis 
patinka.

Reinhardtas: Negerai, kad 
tūli korespondentai dėl men
kų dalykų įsižeidžia ir nebe
rašo. O korespondencijos yra 
labai reikalingos.

V. Bunkus: Gerai 
ta, kad prenumerata 
kiti laikraščiai daug
pakėlė. Laisvės turiniu aš la
bai patenkintas. Tik per ma
žai iš lietuviško gyvenimo raš
tų. Visos tilpusios apysakos 
naudingos.

, J. Grybas: Redaktoriai 
tankiai gauna barti už kitų 
griekus. Reikia vengti naujų 
nesupratamų žodžių. Geriau
sia naudoti paprastą kalbą.

J. Stasiukaitis: Kodėl nega
lima surengti bazaro? Būtų 
daugiau aukų.

Adomonis: Dabartinė apy
saka man nepatinka, bet ki
tos patiko. Patinka apysakos 
iš darb. gyvenimu. Prenume
ratos pakėlimas buvo reikalin
gas.

P. Klastovas: Man patinka 
tokios apysakos, kurios palie
čia žmogaus jausmus, sielą.

Redaktorius R. Mizara pa
darė diskusijų sutrauką ir at
sakė keletą klausimu. Rinki
mų kampanijoje dienraštis dė
jo didesnį svorį prieš republi
konus, negu1 prieš demokratus. 
Tuo buvo' padarytas tam tik
ras skirtumas. Imigracijos 
klausimu mes kovojame prieš 
diskriminaciją tautų ir rasių. 
Mes kovojame prieš visus ne
demokratinius įstatymus, ku
rie varžo žmonių laisvę. Da
bartinė apysaka, tiesa, peril- 
ga, bet ji labai naudinga. 
Bet ar gali visiems viskas pa
tikta ? Tūli draugai perdeda, 
kalbėdami, kad Laisvėje tel
pa daug naujų žodžių. Naujų 
žodžių neišvengiamai atsiran
da ir Laisvė negali jų nenau
doti. Ypač Lietuvoje daug 
naujų žodžių atsiranda. Jeigu 
kuriems skaitytojams tūli žo
džiai neaiškūs, reikia klausti, 
redakcijos ir bus viešai paaiš
kinta. Tadh visiems bus iš to 
naudos. Diskusantų pąstabas 
redakcija ims dėmesin ir dės 
pastangas visada tobulinti 
dienraštį.

Šmitiene iš Philadelphijos 
buvo pakviesta tarti žodį. Ji 
sakė vajoje padėjo d. Smitui. 
Ateityje bandysime geriau pa
sirodyti vajuose.

Redakcijos raportas priim
tas vienbalsiai.

K. Petrikicne perskaitė 
vardus tų, kurie pridavė au
kas prie jos stalo suvažiavime. 
Aukų sukelta apie $1,700.

Nutarta direktoriams dau
giau rūpintis parengimais, kad 
daugiau jų Įvyktų.

J. Grybas komisijos vafrdu 
perskaitė rezoliuciją, kuri už
gina dienraščio Laisvės turinį, 
dėkoja bendradarbiams ir ko-’

pad aryt u 
(Gwinn A- 
rendaunin- 

prisiekti,

Kovos prieš išpažintį 
projektuose

Williamsburg House pro
jekto gyventojų organizacija 
pasiuntė delegaciją pas kon- 
gresrhaną ITeller. Delegacija 
reikalavo panaikinti projektų 
gyventojams taikomas priesai
kas.

Einant naujai 
Kongrese tarimu 
mendment) buto 
kas projekte turi
kad nei jis pats, nei joks jo 
šeimos narys nėra nariu “sub- 
versy vės’ ’ organi z ac i j os.

Rendauninkų organizacija 
taipgi pasiuntė protesto tele
gramą Į miestinę, taipgi Į vi- 
sašališkąją butams kontrolės 
įstaigą. Ir planuoja užvesti 
atskiras bylas. Teismuose įro
dinės, kad tas Gwinn amend- 
mentas < yra nekonstitucingas.

Italy laikraščio 
metinė iškilmė

’ Italu liaudiško laikraščio 
“L’Unita del Popolo” skaity
tojai ir rėmęjai ruošia visos 
dienos ir vakaro pobūvį vas. 
1-mą. Rodys Chaplino Filmų 
Festivalį. Vaikams “puppet” 
programa, žaismės. Orkestrą 
gros šokiams. Taipgi vykdys 
išpardavimą maisto ir kitokių 
daiktų. Įvyks Jugoslavų salėj, 
405 W. 41st St., New Yorke.

Cashmore susirgo
Brooklyn© prezidentas John 

Cashmore susirgęs staigiais 
skausmais krūtinėje. Jo gydy
tojas įsakė jį vežti Į ligoninę. 
Pašauktas namo iš kolegijos 
jo sūnus.

Cashmore, 57, metų, sako
ma, nupuolęs dvasioje ir fi
ziškai po nepavykusio bandy
mo tapti išrinktu į sehatoriuis. 
Senate vietą laimėjo republi- 
konas įves. Nelengva yra de- 
kratams pergyventi pralaimė
jimus.

respondentams už rašinėjimą, 
dėkoja vajininkams ir t.t. Re
zoliucija rekomenduoja šiais 
metais sukelti $8,000.

Rezoliucija vienbalsiai pri
imta ir kartu užgirtas finansi
nis vajus $8,000 sukėlimui.

Atsistojimu pagerbti mirę 
Laisvės skaitytojai.

K. Petrikienė 
komisijos vardu 
Į direktorius 12 
4 kandidatus į
Vienbalsiai visi užgirti.

I

Raportuota, kad dalyvauja 
apie 150 šėrininkų.*

Reporteris J. G.

nominacijų 
rekomendavo 
kandidatų ir 

alternatus.

Darbiečiai įspėja, jog 
Yra pavojus fėrui

American Labor Party 
(A.LP) pasiuntė visiems New 
York© Valstijos Seimelio na-' 
riams 35 puslapių raportą, 
aiškinantį transportacijos pa
dėtį New York o mieste.

Raportas taipgi 
miesto ir valstijos 
kams.

Rašte darbiečiąi 
miestinės valdžios 
miestinės važiuotės 
vesti valdininkų 
“autoritetui 
kelti fėrą.
15 centų norima įvykdyti tuo
jau, o vėliau- pakelti iki 
centų.

pasiųstas 
valdinin-

sako, kad 
užmojis 

vairą pa- 
pask irtam

” yra tiktai tikslu 
Kad pakėlimas iki

25

HOUSEWORK. General Cooking. 
Experience and references prefer
red. All modern appliances; sleep in 
Thursday anU Sunday off. Good 
home; steady position for right wo
man. Phone Melrose 5-1992 for in
terview.

(15-21)
—.------

OFFICE GIRL. Typing and gene
ral office work. Pleasant suburban 
N. J. office. For personal interview 
write stating age, education, exper-

• icnce ,and salary desired. C. N. 
. HUBBS & SON, 523 Cinnaminson

Ave.,

WILfCES BARRE, PA.
LDS 7-ta kuopa rengia lietuvių 

kalboj krutamu paveikslų rodymą, 
sekmadieni, vasario 1 d., Lietuvių 
Taut, parapijos svetainėj, 206 Parish 
St. Pradžia 4 vai. popiet. Taipgi 
bus užkandžių ir gėrimų.

Bus parodyta jdomūs lietuvių kal
boj krutami paveikslai. Rodys Jur
gis Klimas iš Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus, kaip vietinius, 
taip ir iš toliau, dalyvauti.

Komitetas.
(19-20)

Palmyra, New Jersey.
(17-19)

y „ TYPIST 
insurance Co. 5 day week,Large 

pleasant''‘working conditions; steady 
position. Central City. Opportunity 
for advancement.

PHONE: LO. 4-8744 
(17-19)

HELP WANTED—MALE

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrcen 7-6868

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

Dr. A. Petriką

AUTO BODY MAN. Must be fully 
experienced;good pay; warm shop; 
steady work? Apply in person.

LEĘ’S AUTO PAINT SHOP, 
1310-14 Poplar Street.

(18-20)

Iš kalėjimo ragina 
Kovoti už kauciją

Trylika įkalintųjų be kau
cijos atsišaukė Į visuomenę, 
kad paremtų kovą už teisę iš
eiti iš kalėjimo po kaucija. Ir 
kad vykdytų kovą už atkeiti- 
mą nuosprendžio toje Smith 
Akto byloje.

Atsišaukime žymi, kad lai
mėti kovą už kauciją ir už 
naują teismą yra būtina ne 
vien tiktai dėl 13-kos. Įspėja, 
jog nuteisimas darbininkų va
dų komunistų už politines pa-, 
žiūras rodo, kokias aršias 
“McCarthy’jiečiai zruošia ink- 
vizicijas” visiems darbo žmo
nėms.

BODY BUILDERS. Woodworkers 
and metal men on motor truck bo
dies. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. BARRY 
& BAILY .CO., 2419 N. 27th Street, 
Philadelphia.

(18-20)

MECHANIC’S HELPER. Also need
ed AUTO POLISHER. Good pay and 
ideal working conditions. New car 
dealer. Steady work. See or phone 
Mr. Art 
York Rd.

Ogontz

Carlson, Carlson Motors, 
& Cherry, Jenkintown, Pa. 
7900.

(17-19)

AUTO PARTS COUNTER MAN. 
Young man/ some experience neces
sary to assist in parts department. 
Steady work? good working condi
tions. See or phone Mr. Seyferhelt. 
BUTLER-BUICK CO. York 
Jenkintown, Pa. Ogontz 2100 
Ma. 5-0900.

(17-23)

Rd., 
or

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

Pareiškime, greta kitko, sa
ko :

“Mes šiandien esame kalė
jime dėl to, kad mes kovojo
me už taiką ir demokratiją. 
Mus įkalino už tai, kad mes 
priešinomės dvipartinei Wall 
gatvės ir Washingtono kari
nei politikai. Esame įkalinti 
už tai, kad gynėme Teisių Bi- 
lių, kad kovojome už negrų 
teises ir už darbininkų reika
lus.”

Įkalintieji yra žymūs, visoje; 
šalyje ( o tūli ir užsienyje) , 
plačiai žinomi darbininkų va-į 
d ai. Tarpe jų yra Elząbethi 
Gurley Flynn ir Pettis Perry.

Kovą už kauciją ir už ap
gynimą jų teisme veda Citi
zens Emergency Defence Con
ference, 401 Broadway, New

PARDAVIMAI
V

Parduoda saldainių krautuvę. Sa
vininke atsitraukia poilsiui. Užpa
kalyje yra 3 kambariai gyvenimui, 
garu apšildomi. Prašome kreiptis se
kamu adresu: Stanley Rumšą, 203 
Maųjer St., Brooklyn, N. Y.

(18-20)

AUTO MECHANIC’S HELPER. 
Experienced. Steady job; good work
ing conditions; good pay for 
man. Phone OGONTZ 5948. 
for JOSEPH VNENK.

(16-19)

right 
Ask

----------------------------------------- ------- □

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWfN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283
□ o

&

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ

• TYRIMUI

43a

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
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Užlaiko puikų

BAR & GRI1.1

PETRAS K.APISKAS
IR

VINCAS SODA1T1S

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
i Telephone EVergreen 4-8174
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