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KRISLAI
Skaudus smūgis.
Mokytas ir geras žmogus. 
Nežino, nes nenori žinoti. 
Bando padaryti.

Rašo A. BIMBA

Labai skaudu smūgį suda
vė faunai čechoslovakijos 
respublikai staigi ir netikėta 
Jos prezidento mirtis. Kle- 
ment Gottwald buvo darbštus 
dr ištikimas jos sūnus.
A Bet ir čia jo darbo tęsimui 
atsiras naujų žmonių. Nesino
ri tikėti, kad vieno žmogaus, 
kad ir labai žymaus ir svar
baus, pasitraukimas iš gyvųjų 
tarpo pasuktų istorijos ratą 
atgal, Czechoslovak i ja randasi 
kelyje į socializmą.

Gottwald nebuvo v»enas. 
Jis paliko skaitlingą partiją 
vesti kraštą tuo keliu į naują
jį gyvenimą.

★

Įžymusis mokslininkas Du. 
Albert Einstein šiomis dieno
mis minėjo savo 74-tą gimta
dieni. Didelė, graži krūva 
metų. O Dr. Einstein tebejuda 
ir tebesidarbuoja. Fiziniai jis 
jau, tiesa, gerokai suvytęs, 
bet protiniai tebėra milžinas.

Svarbu štai kas: šis pasau
liniai garsus mokslininkas yra 

Ane tik. didelio, blaivaus proto, 
c’foet ir gilios, geros širdies 

žmogus. Jis pėda pedon eina 
su pažanga. Jis nesibijo kie
tą žodį pasakyti ir prieš ra- 
gangaudžius ir prieš naujo 
karo kurstytojus.

Dr. Einstein pabėgo nuo 
Hitlerio. Džiaugėsi, kad hit- 
lerizmas buvo sutriuškintas. 
Jis negali pakęsti tu, kurio 
dabar tą pabaisą stengiasi iš 
naujo prikelti ir jį įdiegti čio
nai Amerikoje.

The N. Y. Times turi “ru- 
' aiškų reikalų specialistą” var

du Harry Schwartz, žmogus 
jis proto labai mažo, bet ir 
tą, matyt, yra pardavęs.

Schwartz rašo daug ir daž
nai. Jeigu tiktai kas Maskvo
je nusičiaudėjo, Schwartz jau 
iškepė sieksninį komentarą. 
Ypatingai jis dabar turi ru
giapjūtę su Stalino mirtimi ir 
su Malenkovo pakilimu į pre
mjerus.
i *
••Rovei k kiekvieną savo

straipsnį šis rašeiva pradeda 
su stenėjimu, kad tiek jis tiek 
visi kiti visame plačiame pa
saulyje nieko pežiną apie Ta
rybų Sąjungos gyvenimą. O 
kas blogiausia, girdi, kad nė 

• sužinoti “negalima.” Vis ta, 
žinoma, “geležinė uždanga”.

Ir štai kokia ta “uždanga“ 
(Times, kovo 15 d.) :

“Tarybų Sąjunga yrą di
džiausia pasaulyje žemės vie
nutė; ji turi virš 200,000,000 
gyventojų; su išlaukiniu pa
sauliu surišta traukiniu, lėktu
vu, telegrafu ir radiju; kas
dien jos ribose randasi šimtai 
užsieniečių, kurių tarpe yra 
daugiau kaip šimtas ameri
kiečių. Ir dar daugiau: nėra 
jokia paslaptis, jog Jungtinės. 
Valstybės ir kitos vakarinės 
vadžios, kurios turi pasam- 
dž tusios tūkstančius žmonių, 
kasmet išleidžia daug mili.įo- 

dolerių su vilčia gauti in
formacijų apie ta didelę ša
lį.”

Bet, girdi, jokių informaci
jų “negauna,” ir nieko apie 
ją “nežino”!

(Tąsa 6-tam puslapy ORAS.—Nešalta ir lietus.

VALDŽIA NUĖMĖ KAINŲ 
KONTROLĘ JAU NUO

Atlanto kraštai kenčia baimę, 
kad Sovietų pramone taip auga

VISIJ PIRKINIŲ
Pragyvenimas be kainų kontroles 
pabrangs bilijonais dolerių

Washington. — Valdžia 
kovo 17 d. galutinai panai
kino kainų kontrolę vi
siems dirbiniams, medžia
goms ir įvairiems pirki
niams.

Valdinis kainų tvarkyto
jas Joseph Freehill apskai
čiavo, jog, iškontroliavus 
kainas, amerikiečiai turės 
išmokėti virš 3,000 milijo
nų dolerių daugiau kaip iki 
šiol už perkamus reikme
nis per metus.

Tai stambiausias iki šiol 
Eisenhowerio valdžios pa
tarnavimas “laisvajam 
verslui.”

Praėjus tik kelioms die
noms po visų maisto pro
duktų iškontroliavimo, ka-

Churchillo valdžia 
grąžina pramones i 
privačias rankas

London.—Anglijos prem
jero Churchillo konservato
riai (atžagareiviai) seime 
304 balsais prieš 271 per
varė bilių, kuris grąžina 
privačiams fabrikant a m s 
geležies - plieno pramonę.

Pirmesnioji darbiečių val
džia buvo pervedus tą pra
monę i valstybės nuosavy
bę.

Konservatoriai planuoja 
sugrąžint privačiams asme
nims ir kitas darbiečių su
valstybintas pramones.

Tito receptas anglams 
prieš Sovietų Sąjungų
London. — Jugoslavijos 

valdovas Tito patarė an
glams - amerikonams vesti 
tokią propagandą, kad “at
skeltų” Lenkiją, čechoslo
vaki j a ir kitas naująsias 
demokratijas nuo Sovietų 
Sąjungos.

Anglijos valdžia suteikė. 
Titui “aukščiausią garbę”-- 
suruošė jam pietus su ka
raliene Ėlizabetha palociu- 
je.

SOVIETŲ DELEGATAI 
REMIA INDUSUS i J. 
TAUTŲ SEKRETORIUS

United Nations, N. Y.— 
Sovietų Sąjungos delegatai 
Jungtinėse Tautose sakė, 
jog remtų Indijos atstovus 
Viiaja Lakšmi arba Bene- 
galą Rau į generalį Jungti
nių Tautų sekretoriatą vie
ton pasitraukiančio norve
go Trygve Lie.

Sovietų atstovai atmeta 
anglų - amerikonų siūlomus 
kanadietį L. B. Pearsoną 
arba Filipinų generolą C. P. 
Romulo.

Generalio J. Tautų sekre
toriaus alga — $55,000 per 
metus.

va jau pabrango 5 centais 
svarui. Sykiu pakilo kaina 
mėsos ir daugelio kitų pir
kiniu.

Dar palaikoma rendų 
kontrolė kai kuriose kari
niu darbu vietose, v v

Amerika vis smarkiau 
ginkluoja Čiangą

/

Formoza. — Sausyje .ir 
vasaryje šiemet 23 Ameri
kos laivai atgabeno Čiang 
Kai-šekui pilnus krovinius 
patrankų, lėktuvų, kulko
svaidžių ir kitų ginklų.

Generolas W. G. Chase, 
amerikinių karininkų va
das Formozos saloje, sakė, 
ši mėnesį bus pristatyta 
dar daugiau ginklų čian- 
gui, ruošiant jo kinus tau
tininkus Įsiveržimui i Kini- 

Ijos Liaudies Respubliką.
___________________ ._____________ ___________• I

J. Tautų tarnautoja “kalta 
už paniekinimą Kongreso”

 &
Washington. — Federalis 

apskrities teismas surado 
kalta amerikietę Mary J. 
Keeney, buvusią Jungtinių 
Tautų tarnautoją .kad jinai 
“paniekino” Amerikos Kon
gresą. Mat, Mary nedavė 
atsakymų i sekamus-tyrinė
jančios Senato komisijos 
klausimus:

—Ar valstybės depart
ment© valdininkai padėjo 
tamstai gauti tarnybą 
Jungtinėse Tautose? Ar 
tamsta bent kada buvai ko
munistė ?

Teismas paskirs jai baus
mę penktadienį. Jinai jau 
•pašalinta iš tarnybos kai
po “neištikima” Amerikai.

Amerikos lėktuvas ties 
Sibiru susidūrė su 

“rusišku” lėktuvu
Anchorage, Alaska.—Per

eitą šeštadienį Ame r i k o s 
lėktuvas susidūrė su “rusiš
ku” rakietiniu lėktuvu už 
25 mylių nuo Kamčatkos, 
sovietinio Sibiro pussalio. 
Nesakoma, kad tai buvęs 
Sovietų Sąjungos lėktuvas.

Amerikonai sako, rusiš
kas MIG lėktuvas iš pra
džios pagrasino, o paskui 
šovė. Amerikinis lėktuvas 
atsakė šūviais iš savo pu
sės. Abudu lėktuvai išliko 
sveiki, nekliudyti.

United Press teigia, kad 
Amerikos lėktuvas (pertai
sytas bombonešis B-29) tik
tai orą tėmijo virš tokio 
jūrų ruožto, kuris laikomas 
tarptautiniu, nepriklauso
mu Sovietams.

Paryžius. — Atlanto ka
rinio sąryšio politikieriai 
Paryžiuje susirūpinę, kad 
Sovietų Sąjungos galybė 
taip sparčiai auga. Jungti
nių Tautų raportas rodo, 
jog pramonės gamyba So
vietų Sąjungoj po karo pro
gresuoja kur kas greičiau, 
negu, kapitalistinė gamyba 
vakarų Europoje.

Tas pats Jungtinių Tau
tų raportas lemia, jog so
vietinė pramonė per 6 ar 7 
arčiausius metus taip išsi
vystys, kad pralenks visų 
vakar. Europos kraštų ga
mybą, sykiu sudėjus Angli
ją, Franci ją, Italiją, Ho- 
landiją, Belgiją, vakarų 
Vokietiją ir Luksemburgą.

K/ PARODO NAUJOS ATOM 
BOMBOS SPROGIMAS

Yucca Flat, Nev. — An
tradienį prieš saulėtekį bu
vo išsprogdinta nauja ato
mine bomba Nevados vals
tijos dykumoje. Iš anksto 
buvo skelbiama, kad ji bus 
kelis kartus smarkesne už 
pirmesnes atom-bombas. ■

Sprogimą steb ėjusieji 
United Press koresponden
tai praneša tik šitokius 
reiškinius:

Atominis “padaras” bu
vo panašus, kaip busimasis 
iš patrankos š a u n a m a s 

•sviedinys. Jis išsprogdin
tas nuo plieninio bokšto, 
300 pėdų aukščio.

Sprogimas sunaikino vie
ną tam tyčia pastatytą pa
prastą medinį dviejų aukš
tų namą už trijų ketvirta
dalių mylios, tai yra, už 3,- 
960 pėdų. — Amerikinė my
lia turi 5,280 pėdų.

Kitas toks namas už pus
antros mylios nuo sprogimo 
vietos buvo apardytas, bet 
neparblokštas. Apie. vienas 
dešimtadalis jo “plasterio” 
(tinko) suskilo.

Eksplozijos jėga buvo to
kia, kaip 15,000 tonų pa
prasto karinio TNT sprogi
mo. Tai vienu ketvirtada
liu silpnesnis sprogimas,

Vakarų europiečiai 
bruzda prieš Ridgway 

Paryžius. — Franci jos, 
Anglijos ir kitų vakarinės 
Europos šalių politikieriai 
ir spauda vis atviriau mur
ma prieš Amerikos genero
lą Ridgway, vyriausią At
lanto kraštų komandierių. 
Sako, Ridgway “grubijoniš
kai” su jais elgiasi, ne kaip 
su talkininkais, bet kaip su 
savo tarnais. Jis šiurkščiai 
jiems liepia:.“Nevilkite ko
jų paskui savęs,” smarkiau 
ginkluokitės prieš komu
nizmą ! • v

Gen. Ridgway net gertu
vėse su anglais, francūzais, 
bei kitais vakarų Europos 
ponais, iš aukšto į juos žiū
ri, kaip rašo Paryžiaus ir

Taip Sovietų Sąjungos ga- 
,myba pakils ypač svarbiose 
karui pramonėse — naftos- 
aliejaus, ‘ anglies, geležies, 
plieno ir elektros .

Nors Amerika stropiai 
ragino europinius savo tal
kininkus bent 25 procentais 
pakelti tokias jų pramones 
ir jie padare prižadus, bet 
jų gamyba ne tiktai nepa
kilo, bet dar nupuolė.

Žymėtina, jog minimieji 
vakarų Europos kraštai tu
ri viso 207 milijonus gyven
tojų, o Sovietų Sąjunga — 
200 milijonų gyventojų, ne
skaitant gerųjų jai kaimy
nų — Lenkijos, Čechoslova- 
kijos, Vengrijos ir kitų.

negu pirmosios* atominės 
bombos, kuri sunaikino Ja
ponijos miestą Hirosimą.

Eksplozijos šviesa buvo 
matoma per 300 mylių ir 
trenksmas girdimas už 175 
mylių. . • •

• Kareiviai, buvę 5 pėdų 
gilumo apkasuose už 2 my
lių nuo sprogimo, juto su
trenkimą, bet ne jokio karš
čio.: ■ .

Iškamšos (“domės”), pa
dėtos minimų namų rūsiuo
se, išliko sveikos.

. Už pusės mylios iki dviejų 
mylių nuo sprogimo vietos 
buvo sustatyta d a u g i a u 
kaip 50 automobilių.

Automobiliai už 1 mylios 
su trimis ketvirtadaliais iš
liko visai sveiki, taip kad 
jais galima buvo tuojau'va
žiuoti. Vienas automobilis 
už pusės mylios tapo ap
verstas ratais aukštyn.

Atdari automobiliai ge
riau atsilaikė negu uždari. 
Viršai kai kurių uždarų 
automobilių tapo įlenkti.

Tankas, stovėjęs už 1,500 
pėdų, buvo tik truputi ap
lamdytas ir 50*pėdų iš vie
tos nustumtas.

Karinė vyriausybe ketina 
gegužėje šauti pirmąjį ato
mini sviedinį iš patrankos.

Vokietijos socialistai 
nori senosios armijos

Bonn, Vokietija. — Soci
alistų atstovai vakarinės 
Vokietijos seime siūlė —■ 
geriau atkurt tokią vokie
čių armiją, kaip prie kaize
rio, o ne rekrutuot juos į 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą. Nes tarptau
tinė armija būtų tik Ameri
kos įrankis.

Londono laikraščiai.
Visi generolo Ridgway 

patarėjai yra tik ameriko
nai generolai bei pulkinin
kai, nė vieno anglo ar 
francūzo..

Anglijos karininkai jau 
ne kartą viešai skundėsi, 
kad Ridgway laiko juos lyg 
kokiais pastumdėliais.

GENERAL, PROKURORAS 
ŽADA IŠTIRTI 22,000
ATEIVIŲ “IŠTIKIMYBĘ”
Grasina ir gavusiems Amerikos 
pilietybę svetur girnium s ,

New York. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras Herbert Brownell 
pranešė, jog slaptosios FBI 
policijos agentai ’ tyrinėja 
“ištikimybę Amerikai” 12,- 
000 ateivių nepiliečių ir 10,- v- - - - - - - ---■ .. - - ' •' ' -

Parodoj dėl Tito žuvo 
dar 2 angly lėktuvai

London. — Atvykusiam 
Jugoslavijos valdovui Ti
tui pagerbti, Anglijos val
džia surengė ir karinių or
laiviu parodą. Du raketi
niai lėktuvai tuoj susikūlė 
ore vienas į kitą ir suspro
go, pražudant savo lakū
nus.*

(Pirmiau, kuomet Angli- Į 
ios lėktuvai lydėjo atplau
kiantį su Titu laiva, tai trys 
lėktuvai ore sudužo vienas 
i kitą, pražudant keturis 
lakūnus.)

Užtenka amunicijos Korėjoj, 
sako armijos sekretorius

Washington. — Tyrinė
jantis Kongreso komitetas 
stačiai užklausė armijos 
sekretorių Roberta T. Ste- 
vensona, ar amerikonai Ko- 
rėjoje dabar turi gana 
ginklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų.

“Taip!” atsakė Stevenso- 
nas, atmesdamas pasakoji
mus generolo Van Fleeto, 
buvusiojo amerikonų ko- 
mandieriaus Korėjoje, kad 
“trūkstą amunicijos.”

Kongresmanų - senatorių 
komitetai taip pat tyrinės 
gandus apie “rimtą amuni
cijos stoką” generolui Ridg
way, Atlanto armijų ko- 
mandieriui vakarinėje Eu
ropoje.

N. Yorko majoras pagerbė 
vakarinio Berlyno majorą, 
kolektuojautį $1,000,000

New York. — Miesto ma
joras I m p e 11 i tteri įteikė 
New Yorko “garbės lakš
tą” atsilankiusiam Ernes
tui Reuteriui, vakarinės 
Berlyno dalies m a j orui. 
Garbino Reuterį už “laisvės 
gynimą nuo komunistų.”

(Vakarinė Berlyno dalis 
užimta anglų, amerikonų ir 
francūzų, o rytinis to mies
to ruožtas yra Sovietų kon
troliuojamas.)

Reuteris atvyko Ameri
kon kolektuoti milijoną do
lerių dėl p a r a m p s, esą, 
“tūkstančiams kasdien* per
bėgančių vokiečių iš sovie
tinės žinybos į vakarinį 
Berlyno ruožtą. Reuteris 
pasižadėjo “iki pat galo

000 gavusių amerikinę pi
lietybę sveturgimių.

Kalbėdamas šv. Patrick© 
dienoje Astor Kotelyje, 
Brownell sakė:

Eisenhowerio valdžia “ei
na pirmyn, kad būtų išra-* 
vėti ir Įsipilietinusieji ir 
neturintieji pilietybės neiš
tikimieji.” \

Valdžios agentai kvočia 
turinčius amerikinę piliety
bę sveturgimius, klausinė
dami, ar tie žmonės daly
vauja ar kada nors dalyva
vo priešvaldiškoje veikloje.

Valdžia taip pat nagrinė
ja įstatymus, kaip galima 
būtų atimti tokiems piliety
bę ir deportuoti iš Jungti
niu Valstijų, sakė Brown
ell).

Daugiau kaip 2,000,000 
piktadarysčių šioje 
šalyje per metus

Washington. — Pernai 
metais Jungtinėse Valstijo
se buvo padaryta 2 milijo
nai, 36 tūkstančiai ir 510 
sunkių kriminalinių nusi
kaltimu, kaip raportavo J. 
Edgar Hoover, FBI slapto
sios policijos direktorius.

1952 metais tokios pik- 
tadarystės pa daugėjo 154,- 
350, lyginti su 1951 metais.

žmogžudysčių 1952 me
tais buvo 12,860, o 1951 m, 
12,330.

Prievartavimu (žagini- 
mu) 1952 m. — 17,240, o 
1051 m. 16,800.

Žalojančių kriminalinių 
užpuolimu 1952 m. — 87,- 
930, o 1951 m. 78,640.

Apiplėšimų 1952 m.—58,- 
140, o 1951 m. 52,090.

Plėšikų įsiveržimų į na
mus 1952 m. — 442,760, o 
1951 m. 407,130.

Vagišku suktybių 1952 
m. _ 1,202,270, o 1951 m. 
1,118,210.

O automobilių pernai pa
vogta 215 tūkstančių, 310.

JAPONAI AREŠTUOJA 
JANKIUS GEMBLERIUS

I Tokio, Japonija. — Japo- 
nv policija užklupo ir suė
mė 32 Amerikos karinin
kus, jų pačias bei merginas 
neteisėtai gembleriaujant 
poniškame Mandarinų Klu
be. Suimtuosius perdavė 
pačiai amerikinei valdybai 
teisti.

Berlin. — Anglai - ame
rikonai pranešinėja, kad 
serga Pieck, rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos prezidentas.

ginti vakarinį Berlyną nuo 
komunizmo.”

Tai vis kabliukai dole
riams meškerioti iš amerU 
kiečių.
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Darbo sekretorius Martin P. Durkin suteikia krau
jo Raudonajam Kryžiui. Jis sako, kad kiekvienas 
sveikas žmogus turėtų duoti kraujo.

DABAR JAU KIEKVIENAM AIŠKU
JEIGU EAR BUVO pas ką neaiškumų, kokios už

sieninės politikos laikysis naujoji Tarybų Sąjungos vy
riausybė, tai po premjero Malenkovo kalbos, sakytos 
aukščiausiame šalies parlamente praėjusį sekmadienį., 
jie turėjo išnykti.

Malenkovas pasakė virš 1,200 aukščiausio parla
mento (tarybos) narių, suvykusių į specialę sesiją, jog 
naujoji Tarybų Sąjungos vyriausybė tebesilaiko ir laiky
sis taikos politikos. Ji priešinga karui, ji nenori karo, ' 
ji kovos ir darys viską trečiam pasauliniam karui ne
prileisti užsiliepsnoti.
.♦ “šiuo metu,” sakė naujasis premjeras, “nėra nei 
vieno ginčijamo bei neišspręsto klausimo, kurio nebūtų 
galima išspręsti taikiu būdu, pasiremiant bendru suinte
resuotų šalių susipratimu. Tai yra mūsų nusistatymas 
linkui visų valstybių, tarp kurių įeina ir Jungtines Vals
tijos.”

Bėglių atdūsiai

AR GI TAI NEAIŠKU? Ar gi tai nesuprantama 
kiekvienam, kuris nori suprasti? Ar gali kas nors aiš
kiau pasakyti savo krašto, savo valstybės intencijas, 
troškimus, nusistatymą, politiką?

> Praėjusių metų gruodžio mėnesį premjeras Stalinas 
panašiai pasisakė atsakymuose į klausimus, kuriuos jam 
buvo įteikęs New York Timeso korespondentas Jame: 
Reston.

Tuomet Stalinas priminė, jog jis sutiktų tartis su 
prezidentu Eisenhoweriu, kad išspręsti visus nesusipra- 
timus, glūdinčius tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų.

Stalinui mirus, jo laidotuvėse, premjeras Malenko
vas, užsienio reikalu ministras Molotovas i’r vidaus 'rei
kalų ministras Beria, sakydami kalbas ties savo vadovo 
ir mokytojo karstu, kartojo tą patį: Tarybų Sąjunga 
koVos už taiką, už jos išlaikymą.

Dabar Malenkovas ir vėl,—tik, rodosi, dar konkre
čiau,—pabrėžė tą patį.
J., Mes visuomet tvirtinome ir tebetvirtiname, jog Ta- 
jęybų Sąjunga karo nenori, iog ii neužpuls jokio krašto. ’ 
karo nepradės, nes jai rūpi taikus kūrybinis darbas.

J Tame krašte nėra nei vieno asmens, kuris iš karo 
'•pasinaudotų. Tik kapitalistiniuose kraštuose paskyri in- 
•dividualai ir korporacijos, iš karo pfalobsta, karas pa- 
-gimdo šimtus naujų milijonierių. . I

Taigi, ar ne laikas būtų mūsų šalies vyriausybei, 
'mūsų krašto prezidentui imtis žygių ir tuos Tarybų Są
jungos vyriausybės siūlymus pradėti svarstyti?
,. Iš tikrų jų, mūsų šalies žmonės ir viso pasaulio žmo
nes (išskiriant mažą saujelę parazitų, karo troškėjų) 
laikytų sau didžiausia laime, jei prezidentas Eisenhowe- 
ris ir Malenkovas susitiktu į konferenciją ir ten vistu 
nesusipratimus tarp šių dviejų didžiųjų kraštų taikiu, 
derybiniu būdu išspręstų!

; ŠI TARYBŲ SĄJUNGOS parlamento sesija buvo la
bai trumpa. Susirinko iš visų kraštų atstovai, užgyre 
"vyraujančių organų pasiūlytą vyriausybę ir išsiskirstė, 
t,.;: Buvo spėjama, jog ši sesija nustatys sekamiems me
tams valstybinį biudžetą, bet to nedarė. Matyt, naujoji 
•vyriausybė nesuspėjo biudžetui sąmatas sudaryti.

Parlamento sesijoje dalyvavo, kaip svečiai, užsieni- 
ainių valstybių diplomatai, taipgi ir užsieninės spaudos 
korespondentai. Pastarieji primena, jog Malenkovo pa
sisakymas, jog Tarybų Sąjunga gali išspręsti visus nesu
sipratimus su kitais kraštais, sukėlė milžinišką parla
mento narių tarpe entuziazmą.

M JŲ “DIDVYRIAI”
ę-‘- BEVEIK TUO PAČIU KARTU, kai į New Yorką 
Mvyko vakarinės Berlyno dalies majoras Reuter, į Lon- 
dohą atvyko Jugoslavijos Tito.

Tiek Reuter, tiek Tito skaitomi labai dideliais vyrais.
Vieną tenka pastebėti, jog abudu “didvyriai” yra 

kadaise buvę komunistais, bet šiuo tarpu abudu tarnau
ja “Vakarams,” o tai reiškia kapitalizmui.

Abudu juodu šiandien palaiko savo vietas tik dėka 
amerikiniam doleriui, kuriam jie ir tarnauja.

Abiejų misijų tikslas vienas ir tas pats: susijungti 
,tampriau su .“Vakarais,” kad būtų galima sėkmingiau 
ruošti provokacijas, prieš “Rytus.”

Žinoma, Reuter yra mažesnis “fišė” už Tito,—pa
starasis yra pilnas fašistas, pilnas, taip sakant, budelis 
Jugoslavijos liaudies, nes jis yra šalies “prezidentas.” 
Reuter yra “tikrasis demokratas.”

?z; Washington. — Siūloma 
vien tik kariniams lėktu
vams paskirti 20 bilijonų 
doleriu, v

Tokio, Japonija. — Per 
audrą nuskendo 12 nedide
lių Japonijos laivų su 100 
žmonių.

Perskaičiau bėglių lei
džiamą žurnalą “Lietuvių 

; Dienos,” 1953 m., sausio mė- 
| nėšio. Per visą žurnalą bė
gliai reiškia n u s i v y 1 i m ą 

i Lietuvos atvadavimo klau- 
i simu, nepaisant to, kad Lie
tuvos vaduotojai nuolatos 

j važinėja Washingtonan ir 
Į sugrįžę skelbia, jog jau už 
į kampo išvadavimo valan- 
i da, tik dar pinigų trūksta, 
i pasiskubinkite su pinigais, 
ir viskas bus atlikta.

Bėglys prof. Juozas Bra- 
! zaitis straipsnyje “Darbas 
: paskirstytinas,” apart kitų 
dejonių, sako:

“Tiesioginis Lietuvos iš
laisvinimas priklauso jau 
mažiau nuo mūsų kaip nuo 
bendros ivvkiu raidos...” Ct t

Kitaip sakant, Brazaitis 
jau neturi vilties, kad Lie
tuvos vaduotojai atkariaus 
Lietuvą, tai’ dabar laukia 
“bendros įvykių raidos” — 
trečiojo pasaulinio karo. 
Bet kol įvyks “bendra įvy-j 
kių raida,” tai reikalingi 
Lietuvos vaduotojams pini
gai •— duokite jiems.

Kitas bėglys, Dr. Bronius 
Nemickas, tame pačiame 
žurnale, kalbėdamas apie 
Lietuvos išlaisvinimą, rašo.:

“Lietuvos išlaisvinimui 
pirmasis veiksnys yra pats 
svarbiausias, ir jis labai 
maža tepareina nuo mūsų 
valios”.'..

“Štai tau, Jurguti, ir de
vintinės! Tiek šumyta, tiek 

Į rėkauta, Washingtonan va
ikinėta ir svietui skelbta, 
i kad Lietuvą tikrai išva
duos, o čia — “labai maža 
tepareina nuo mūsų valios.’’

Nemickas irgi neužmiršta 
“bendrosios įvykių raidos.” 
Jis sako:

“žodžiu sakant, ligi šiol 
demokratinis pasaulis dar 
nėra suradęs tikrų priemo
nių ne tik komunistinės hi
dros fimbijoms nukirsti, bet 
net ir jų augimui sustab
dyti”. ..

Taigi vargšams daugiau 
nieko nelieka daryti, kaip 
tik- šauktis prie aukščiau
siojo ir laukti “ščėslyvos 
smerties,” kol “demokrati
nis pasaulis” suras būdus 
komunizmo sustabdymui.

V. Krėvė ’ duoda ištrau
kas iš “Dangaus ir žemės 
Sūnų” II knygos, apie Je
ll ūdą, Irmejacho sūnų, ku
ris nerado vietos tėvų že
mėje. Jehuda, apleisdamas 
savo žemę, sako:

“Dievas nepažvelgė į ma
ne malonia akimi ir neišly
gino, kaip kitiems, man ke
lio — tenepažino mano lū
pos žodžių, kuriais reiškia
ma Jam žmonių pagarba... 
Dabar skubiai keliausiu 
ten, kur manęs niekas ne
pažįsta ir nežino, ( kas esu. 
pasirinkęs tremtinio liki
mą, ir tesie prakeikti, ku

riuos čia palieku.”
Kitaip sakant, V. Krėvė, 

Jehudo žodžiais, jau atsi
sako Dievą garbinti, nes tu
rėjo bėgti iš Lietuvos, ir 
prakeikia tuos, kurie Lietu
voje paliko.

Toliaus Jehuda jau de
juoja. Jis sako:

“Nėra skaudesnio likimo, 
kaip likimas to, kuris nie
kur nesuranda užuojautos: 
—turi žmogus turėti, kas 
jam užjaustų ir kas pa
guostų jį, kąi siela dėl gy
venimo nelaimių palūžta”...

Taip, dabar iš tikro lie
tuvius bėglius patiko Jehu- 
dos likimas, jiems niekas 
neužjaučia ir niekas jų ne
paguodžia.

Kanauninkas J. B. Kon
čius savo straipsnyje dejuo
ja, kad bėgliai, pasilikusie
ji Europoje, esą labai var
gingoje padėtyje. Ir kada 
tie bėgliai pradėjo jam 
skųstis vargingu gyvenimu, 
tai jis ve ką jiems pasakė:

“Ar ne geriau būtų jums 
buvę likti Lietuvoje, nes 
jau ir prie komunistų tikrai 
negalėtų būti blogiau.”

Bet jie atsakę: “Kol ko
munistai Lietuvoje viešpa
taus, į ten jokiu būdu ne
grįš i me.”

Kadangi jie atsisako Lie
tuvon grįžti, tai Končius 
nori ir toliau juos šerti. Jis 
apskaičiuoja, kad jų pagal
bai Balfo organizacija turi 
gauti tik... $1,000 į dieną 
arba $365,000 į metus, ir tai 
jie gausią tik po 23 centus 
į dieną. Bėgliai gi esą ti
kri, kad Amerikos lietuviai 
juos šelpsią, kaip ir pir
miau šelpę.

Taigi ir Končius, kaipo 
Balfo galva, prašo mažiau
sia t ū k s t a n ties dolerių į 
dieną. Juk bėgliai tikisi, 
kad Amerikos lietuviai už
laikys juos ant loskavos 
duonos.

Juozas Mikuckis savo ei
lėraštyje “Sūnui,” apdeja- 
ves Lietuva ir kovas už v V
laisvę; žinoma, smetoninę, 
užbaigia:
“Suprask, nekaltink, vaike! 
Nutruks dienų grandinė,— 
I kapą žengti reikia, 
Į žygį paskutinį. •*
Kovų užversdamas lapą, 
širdy pajutęs rimtį, 
Jei rasi mano kapą,
Sustok prie jo nurimti!..”

Kaip matome, Juozas Mi
kuckis jau visiškai nupuo
lęs dvasioje, daugiau nieko 
nemato, kaip tik kapą. Lau-1 
kia “ščėslyvos smerties.” 
Sūnui liepia užversti kovų 
lapą. Bet Balfo galva Kon
čius to dar nedaro,’nes už
vertus kovų lapą, niekas 
aukų neduos. Dabar gi, šū
kaujant, kad5 Lietuva bus 
išvaduota, jei turėsime pi
nigų, dar atsiranda lengva- 
tikią, kurie aukoja. Ir kol

Vilniaus “Žalgirio’’ gamykloj
Mechanizuoto darbo triumfas

Iki 1940 metų Vilniaus 
“Žalgirio” staklių gamyklos 
vietoje glūdėjo mažas fabri
kėlis, kuris gamino nėrinius. 
Jo savininkas—kažkoks Mo
zeris—buvo uolus verteiva:
čia pat, Naujojoje Vilnioje,
jis turėjo nedidelį žemės ūkio 
padargų fabriką, remonto
dirbtuves ir net nykštukinį 
liejimo cechą. Tai buvo pu
siau naminės gamybos pobū
džio įmonės, kurios, tačiau, 
duodavo jų savininkui gra
žaus pelno. Pastaroji aplinky
bė puikiai tiko ponui Moze- 
riui. Jam puikiai tiko taip pat 
ir tai, kad vienam Naujosios 
Vilnios darbininkui atitekda
vo trys bedarbiai, o tie “lai
mingi žmonės”, kuriems jis, 
Mozeris, davė galimybę dary
ti nėrinius ir surinkti papras
čiausias žemės ūkio mašinas, 
dirba po 12—-14 valandų per 
parą ir už savo darbą gauna 
visai menką atlyginimą...

Štai, tikrai sakant, ir visa 
“Žalgirio” gamyklos — vei
kiau tos teritorijos, kurioje ji 
buvo — istorijos pradžia. Ga
lima tik pridurti, kad, fašis
tams okupavus Lietuvą, hitle
rininkai įrengė čia remonto 
dirbtuves, o gamyklos statyto
jams, kurie čia atėjo 1945 
metais, jie tepaliko tik su
griuvusias Mozerio fabriko 
sienas ir penkias-šešias iškle
rusias stakles, išstovėjusias 
čia apie 50 metų.

Šiandieną “Žalgirio” gamy
kla yra veikianti Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respublikos 
sostinės įmonė. Tiesa, ji tebe
sivysto, bet jau dabar metalo 
piovimo stakles su jos ženklu 
galima aptikti daugelio ša-
lies gamyklų cechuose.

Pirma, kas kreipia Į save 
dėmesį, kai eini dabar pro 
naujosios gamyklos cechus,—■ 
tai platus ir protingas daug 
darbo reikalaujančių operaci
jų bei procesų mechanizavi- 
mas. “Žalgirio” gamykla — 

I tarybinė įmonė, todėl naujos 
tobulos mašinos ir mechaniz
mai čia dosniai įdiegiami ne 
tik todėl, kad siekiama padi
dinti gaminamosios produkci
jos kieki, bet ir todėl, kad 
rūpinamasi visokeriopai pa
lengvinti darbininko darbą, 
padaryti jį labiau kvalifikuo
tą, labiau efektyvų.'1

... Kartu su įmonės vyriau
siu1 inžinierium P. Kulviečiu 
užeiname į liejimo cechą. Er
dvioje patalpoje po pačiomis 
jos lubomis iš vieno krašto į 
kitą lengvai ir sklandžiai juda 
didžiulis metalinis įtaisinys. 
Tai—penkių tonų keliamosios 
galios tiltinis elektrokranas, 
įtaisytas čia 1952 metų pra
džioje. Iš pradžių net sunku 
suprasti, kas ir iš kur vairuo
ja šį kraną, keno valia jis ce
che juda iš vieno jo krašto į 
kitą, pakyla ir atsargiai per
neša sunkias detales. Tik įsi
žiūrėjus galima pamatyti ant 
dešiniojo jo sparno nedidelę 
įstiklintą kabiną ir mergaitę 
mėlynu kombinezonu, ramiai 
ir drąsiai vairuojančią sver
tus.

—Tiltinį kraną, kuris įgali
no keleriopai paspartinti dar
bo tempus ir kartu visiškai iš
vadavo darbininkus nuo rei
kalo rankomis pernešinėti ir 
kilnoti sunkumus, mes gavome 
iš Maskvos, — pasakoja inži
nierius Kulvietis. — Bendrai 
galima visiškai pagrįstai pasa
kyti, jog statant gamyklą ir 
aprūpinant ją technika daly
vauja visa Tarybų šalis. Vien 
per 1952 metus mes gavome 
naujausių, paskutinių markių,

bus aukotojų, tol jie nenu
stos Lietuvą “vaduoti.” 
Nors jau ir patvs pripažįs
ta, kad atiku vis mažiau ir 
mažiau plaukia. Greitu lai
ku visiškai užtruks ta jų 
melžiamoji karvutė, tuomet 
ir Lietuvos vadavimas už
sibaigs. Pasiliks tik atdū- 
sių dienos.

švęnčioniškis 

metalo piovimo staklių ir įvai
rių įrengimų iš Maskvos ga
myklos “Krasnyj proletarij” 
(“Raudonasis proletaras”), iš 
Gorkio frezavimo staklių ga
myklos, iš Leningrado, Mins
ko, Sverdlovsko ir kitų TSRS 
miestų įmonių.

Tiltinio krano įvedimas 
daug darbo reikalaujantiems 
procesams mechanizuoti —tai 
ne vienintelis reiškinys gamy
kloje. Detalių paviršiaus sku
timas buvo laikomas viena 
daugiausiai darbo reikalau
jančių operacijų. Įmonės tech
ninio skyriaus iniciatyva Mas
kvoje buvo užsakytos išilginio 
šlifavimo staklės, ’kurios neuž
ilgo buvo gautos, sumontuo
tos ir perduotos eksploatuoti. 
Tokios naujovės efektyvumas 
aiškiai jausti: jei vienų išdir
bamų staklių stovų paviršiui 
rankomis nuskusti seniau rei
kėdavo maždaug 2-3 pamai
nų, tai dabar ši operacija sėk
mingai atliekama per 2-3 va
landas. Kartu daug lengvesnis 
pasidarė darbininko darbas, 
žymiai padidėjo jo išdirbis ir, 
vadinasi, padidėjo darbo už
mokestis.

Gamyklos terminiame ce
che mes turėjome galimumą 
stebėti, kaip patobulėjo ir pa
lengvėjo detalių grūdinimo 
procesas. Vietoj smalkingų, 
pilnų dūmų liepsninių kros
nių, kuriose anksčiau būdavo 
grūdinamos staklių detalės, 
dabar čia yra specialus įtaisi- 
nys, kurį varo aukšto dažnu
mo srovė. Vienos detalės grū
dinimas, kuris anksčiau truk
davo 10-15 minučių, dabar 
trunka tik kelias sekundes ir 
atliekamas nepalyginamai ge

Kataliku kunigai naujoje rolėje
Labai įdomus pranešimas iš 

Paryžiaus apie prancūziškus 
i katalikų kun. Net devyniasde- 
Įšimt jų numetė sutonus, apsi- 
| rengė darbininkiškomis dra- 
i panomis ir nuiėjo dirbt į fabri
kus ir dirbtuves. Jie tai pa
darė ne iš to, kad jiems būtų 
atsibodęs kunigiškas stonas ir 
malonus kunigiškas gyveni
mas, arba kad juos būtų pra
dėjus kamuoti jų sąžinė. Nei
gi šita kunigų grupė tuo žy
giu paskelbė sukilimą prieš 
savo bažnyčią. Jų žygį aukš
toji bažnyčios hierarchija už- 
gyrė. Kaip atrodo, tai jiems 
taip pasielgti buvo iš aukšto
sios dvasininkijos įsakyta.

Tai ką gi tikisi atsiekti, tie 
kunigai proletariškuose rū
buose? Pranešime paaiškina
ma. Juo toliau, tuo labiau ka
talikų bažnyčios, ypač kuni
gų įtaka Frapcūzijos darbi
ninkų masėse krinta žemyn. 
Ypač paskutiniais pokariniais 
metais, kai taip aukštai Fran- 
cūzijos darbininkuose iškilo 
komunistų įtaka, katalikų 
bažnyčia atsidūrė desperaci
joje. Pradėjo ieškoti naujų 
būdų sustiprinimui savo įta
kos ir saitų darbininkų masė
se. Ir štai jų planas: tegu da
lis kunigų eįna dirbti į dirb
tuves kartu su darbininkais. 
Jie ten “trinsis” su darbinin
kais, girdės jų kalbas, apie 
juos„šniukštinės, ir taip pa
tirs, kodėl tie darbininkai 
kratosi nuo kunigų ir bažny
čios, o vis didesnėmis masė
mis linksta prie komunistų.

Apart patarnavimų bažny
čiai tokioje rolėje, šitie kuni
gai, apart kitko, galės pašni
pinėti ir Nuteikti informacijų 
apie darbininkus valdžios or
ganams. Vadinasi, devynias
dešimt kunigų bus devynias
dešimt šnipų.

šis išbandymas esąs naujas 
žygis pakelti bažnyčios vardą. 
Kaip jis seksis, dar esą sunku 
pasakyti. Nežinia, kaip į ši
tuos “naujus rekrūtus” atsi
neš Francūzijos organizuoti 
darbininkai. Kaip jie juos 
pasitiks, žinodami, kokia jų 
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resnėmis sanitarinėmis-tcch- 
ninėmis sąlygomis.

Ryšium su tuo galima pa
minėti apie naujas formavimm 
mašinas, kurios dabar naudo-' 
jamos liejimo ceche, apie in
dividualinius keltuvus, įtai
sytus prie staklių, apdorojan
čių sunkias detales, apie pla
tų pneumatinių įrankių nau
dojimą, apie tikslų ir protin
gą staklių valdymo organų 
mechanizavimą.

Kaip tarybinei Įmonei bū
dingą savybę reikia pažymėti 
tą faktą, kad, didinant gamy
kloje mašinų bei mechanizmų 
skaičių, čia kartu vis labiau 
gerinama ir tobulinama darbo 
apsaugos bei saugumo techni
ka. Pakanka pasakyti, kad 
absoliučiai prie visų staklių ir 
agregatų yra įtaisytas apsau
ginis įžeminimas, individuali
nio apšvietimo lempos, patiki
mai aptvertos tos staklių ir 
agregatų vietos, kurios gali 
padaryti traumas. 1952 me
tais pradėjo veikti vadinama 
nitrito kamera nudažytoms 
detalėms džiovinti (nitrito 
dažalų garai yra kenksmingi 
žmogaus kvėpavimo orga
nams). Prie kiekvieno mecha
ninio švitro įtaisytas dulkią" 
siurbis, pagerinta ventiliavimo 
sistema. Gamykloje specialus 
kabinetas, kuriame sistemin
gai darbininkams rengiamos 
pamokos ir instruktažai dar
bo apsaugos bei saugumo 
klausimais.

Kaip tik Įmonės aprūpini
mas naujausiomis mašinomis 
bei įrengimais, o kartu ir ge
ros darbo sąlygos, įgalina 
“Žalgirio” gamyklos kolekty
vą mėnuo po mėnesio duoti 
šaliai’ vis daugiau ir daugiau 
pirmarūšių metalo piovimo 
staklių.

N. Komskis

mišija ir rolė? ’
Nereikia nė aiškinti, kad ši

tie kunigai nuėjo dirbti tiktai 
laikinai. Jie pasilieka teisę bi
le kada mesti šalin darbinin
kiškus rūbus ii’ vėl užsidėti 
sutoną. Jie pasilieka po baž
nyčios disciplina. Apart algos, 
kurią jie užsidirbs dirbtuvė
se, jie gaus paramos iš; bažny
čios. Nors nepasakoma, bet 
reikia suprasti, kad tebegaus 
ir senąsias algas. B.

Tokio, Japonija. — At
vykęs Adlai Stevensonas, 
buvęs demokratu kandida
tas į prezidentus, ragino 
Azijos kraštus susivienyti 
kovon prieš komunizmą.

Washington. — Teigiama, 
kad naujieji raki e tin i ai 
Amerikos lėktuvai galėtų ir 
atominiais ginklais atakuot 
priešus.

Karys Irwin Rietz, 21 
metų jaunuolis, su savo 
pamote Mrs. M. Bardsley. 
susitinka San Francis^/ 
mieste. Jis atlydėjo Vs 
Korėjos savo dvynuką 
brolj Edwin, kuris teh 
buvo užmuštas. Edwino 
lavonas siunčiamas į Illi- 
nojaus valstiją palaido
jimui.



Vakarų Vokietija jau kerta 
Anglijos užsienio prekybą

Demokratine Lenkija 
žygiuoja pirmyn

/ Ekonominiuose ir komerci- 
’yriuose Anglijos sluoksniuose 

auga nerimas ryšium su to
lesniu prekių realizavimo už
sienyje rinku siaurėjimu. Kaip 
šiomis dienomis pažymėjo 
laikraštis “Fainenšl Taims”, 
įmonės, gaminančios prekes 
eksportui, “vykdo dauginusia 
senus užsakymus, nes nauji 
užsakymai per pastaruosius 
tris mėnesius sumažėjo paly
ginti su pereitu ketvirčiu at
skirais atvejais 60 procentų“. 
Ypatingai sunkioje padėtyje 
atsidūrė tokios pramonės ša
kos, kaip tekstilės ir automo
bilių pramonės, kurios praei
tyje vaidino pagrindini vaid
menį Anglijos eksporte.

Anglijai tenka patirti vis 
įnirtingesnę konkurenciją pa
saulinėje kapitalistinėje rin
koje. Greta Amerikos mono
polistų, vienais jos pavojin
giausių konkurentų darosi 
JAV išpuoselėtos ir skatina
mos Vakarų Vokietijos kari

nės pramonės monopolijos.
Savo amerikinių globėjų pa
dedami, Bonos revanšistai be 
atodairos išstumia iš pasau
linių rinkų savo Vakarų Eu
ropos kaimynus, jų tarpo ir 
Angliją.

Laikraštis “Daily Telegraf 
' and Morning Post“ konsta

tuoja, kad “Vakarų Vokieti
jos automobilių pramoninin
kai paėmė viršų prieš Angli
jos pramonę kovoje už svar
biausias prekių realizavimo 
rinkas Europoje“. Tokiose ša
lyse, kaip Belgija, Švedija, 

• Olandija, Šveicarija, dar ne
seniai Anglija turėjo monopo
linę padėtį automašinų reali
zavimo srityje. Dabar vaiz
das iš pagrindų pasikeitė. Per 
9 praėjusių metų mėnesius 
Anglija pardavė Belgijoje 
24,6 procento mažiau auto- 
mobilių, Švedijoje — 20,7 pro
cento, Šveicarijoje — pusket
virto karto mažiau ir 
O 1 a n d i j o j e — pusantro 
karto mažiau, negu Vakarų 
Vokietija. Būdinga, kad bend
roji Vakarų Vokietijos eks
porto į Švediją apimtis dabar

pasiekė Anglijos eksportą ir 
žymiai viršijo prieškarinę Va
karų Vokietijos monopolijų 
prekybą su šia šalimi.

Anglijos medvilninių audi
nių eksportas i Vakarų Euro
pos šalis per praėjusius me
tus sumažėjo daugiau kaip 
vienu trečdaliu. Anglijos už
sienio prekybos deficitas vis 
labiau didėja, ir neatsitiktinai 
laikraštis “Daily Mail“ pareiš
kia, kad Anglijai dabar yra 
iškilusi dilema: “eksportuoti 
arba mirti.“

Hamburgo laikraštis “Die 
Welt’’ neseniai rašė, kad Lon
done rimtai nerimaujama dėl 
vis didėjančio Vakarų Vokie
tijos monopolijų aktyvumo 
Indijoje ir Pakistane. Kaip 
nurodė laikraštis, Anglijos 
ekonominiai sluoksniai bijo, 
kad Vakarų Vokietijai pa
vyks šiose šalyse surasti “pa
kaitą prarastoms rinkoms Ki
nijoje ir Pytų Europos šaly
se“. Anglijos prekybinė dele
gacija, aplankiusi pereitų 
metų pabaigoje Venecuelą, 
Meksiką, Kolumbiją, Kubą ir 
Dominikos respubliką, savo 
pranešime nurodo, kad preky
boje su šiomis šalimis Anglija 
taip pat jaučia įnirtingą Va
karų Vokietijos konkurenciją.

“Tiesa“

DIDELI MANEVRAI 
“GINA ITALIJĄ”

Roma, Italija. — Ameri
kos. ir jos talkininkų karo 
laivai ir lėktuvai pradėjo 
didžiulius pratimus “dėl 
Italijos apgynimo” nuo ko
munistu, c

Pratimuose dalyvauja tu
zinai kariniu laivų ir šim
tai lėktuvų iš Amerikos, 
Anglijos; Francijos, Itali
jos, Graikijos ir Turkijos.

Jersey City. — Gaisras 
bekeik sunaikino Lehman 
Industrial Buildingą, pada
rydamas daugiau kaip mi
lijoną dolerių nuostolių.

Lenino vardo Volgos-Dono laivybinis kanalas
1952 metų liepos 27 die

ną, dvejais metais anksčiau 
nustatyto termino, TSR Są
jungoje stojo rikiuotėn V. 
L Lenino vardo Volgos-Do- 
no laivybinis kanalas.

Volgos - Dono laivybinio 
kanalo ilgis — 101 kilome
tras. Trasoje pastatyta 13 
šliuzų, 3 siurblių stotys, 13 
užtvankų, 7 vandens nulei

V. I. Lenino vardo Volgos-Dono laivybinis kanalas. 
Garlaivis Radisčov“ išeina iš 15-tojo šliuzo.
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dimo įrengimai, 8 tiltai ir 
daug kitų įtaisinių. Kana
lui vandeniu aprūpinti su
kurta Cimlianskos vandens 
talpykla, kurios tūris—23.8 
milijardo kubinių metrų, o 
ilgis — 180 kilometrų. Tai 
tikra dirbtinė jūra! Savo 
ruožtu Cimlianskos hidro- 
mazgas turi eilę sudėtingų 
įrenginių, tame tarpe 5 ki
lometrų ilgio laivybinį ka
nalą su dviem šliuzais, 13

VARŠUVA. — Didelė pa
galba, kurią liaudies Len
kijos v y r i a u s y b ė teikia 
valstietijai, užtikrino nuo
latini žemės ūkio kilimą. 
Sunkus mėginimas Lenki
jos valstiečiams buvo 1951- 
1952 metai. Sausringas ru
duo, žiema beveik be snie
go ir gausūs lietūs derliaus 
nuėmimo darbų laikotar
piu, atrodė, žadėjo neder
liaus metus. Taip ir būda
vo buržuazinėje Lenkijoje, 
tačiau liaudies Lenkijoje 
valstiečiai sugebėjo Įveikti 

.šią stichinę nelaimę.
Tokiu svarbiausiu žemės 

ūkio kultūrų, kaip kviečiai, 
miežiai ir avižos, derlius, 
ne tik nesumažėjo, o, at
virkščiai, padidėjo 10 pro
centų. Šiaurės Rytų rajo
nuose jis net žymiai virši
jo Ii951 metų derlių. Cu
kriniu runkeliu derlius Len
kijoje padidėjo vidutiniš
kai 12 procentų. Cukraus 
fabrikai pilnai aprūpinti 
runkeliais ir pagamins cu
kraus daugiau, negu numa
tyta plane 1955 metams.

Įveikiant sunkumus le
miamą vaidmenį suvaidino 
žemės ūkio mechamzavi- 
mas, dirbtinių trąšų sutei
kimas valstiečiams, plačios 
kovos su žemės ūkio ken
kėjais išvystymas ir plačiai 
išsivystęs lenktynia v i m a s 
valstiečių tarpe. Taip pat 
didelę reikšmę turėjo vals
tybiniai žemės ūkiai ir 
žemdirbystės garny b i n i a i 
kooperatyvai, kurie yra že
mės ūkio vedimo pavyzdys.

Pernai šalyje buvo 335 
mašinų - traktorių stotys. 
Turėdamos didelį traktorių 
parką ir šiuolaikines žemės 
ūkio mašinas, jos suteikė 
kaimo darbo žmonėms dide
lę pagalbą.

Valstybiniai žemos ūkiai 
ir žemdirbystės gamybiniai 
kooperatyvai paskyrė vals

kilometrų ilgio užtvanką, 
kuri sulaiko dirbtinės jūros 
vandenis, ir 160,000 kilova
tų pajėgumo hidroelektri
nę.

V. I. Lenino vardo Vol
gos - Dono laivybinis kana
las išsprendė tris svarbius 
liaudies ūkio uždavinius. 
Baigtas sudaryti ištisinis 
vandens kelias iš Baltijos ir 
Baltosios jūrų į Juodąją jū
rą, o tai įgalina žymiai pa
didinti pervežimus vande
niu bendrojoje šalies kro
vinių apyvartoje. Maskva 
tapo penkių jūrų — Bal
tijos, Baltosios, Kaspi
jos, Juodosios ir Azo
vo — uostu. Cimlianskos 
vandens talpyklos pagrin
du sukurta, itin stambi iri- 
gacijos sistema su 2,685 ki
lometrų bendro ilgio drėki
nimo kanalais ir su 3,460 
hidrotechnikos ireng i n i.ų. 
Ir, pagaliau, Cimlianskos 
hidroelektrinė suteiks ga
limybę pilnutinai elektrifi
kuoti gretimus rajonus ir 
mechanizuoti žemės ūkio 
gamybą.

Jau 1952 metais 100 tūks
tančių hektarų sausringų 
žemių gavo vandens. Iš vi
so paėmus, artimiausiais 
metais' bus apdrėkinta ir 

■ iriguota apie trys milijonai 
hektarų sausringų žemių 
Stalingrado ir Rostovo sri
tyse, o tai papildomai duos 
šaliai daugiau kaip 1,250,- 
000 tonų kviečiu, 160,000 
tonų bulvių, dešimtis tūks
tančių tonų medvilnės ža
liavos ir tt.

tiečiams - pavieninin k a m s 
daug aukštos kokybės sė
klos.

Šiais metais Lenkijos 
valstiečiams iškeltas užda
vinys pakelti grūdinių kul
tūrų derlingumą vidutiniš
kai vienu centneriu iš hek
taro. Ankštiniu kultūrų, o 
taip pat kai kurių techninių 
ir pašarinių kultūrų rūšių' 
pasėlių plotas šiemet padi
dės beveik penkis kartus.

Šių metų, valstybiniame 
plane taip pat numatoma 
toliau vystyti gyvulininkys
tę, konkrečiai, padidinti 
galvijų skaičių — 10 pro
centų, avių skaičių — 15 
procentų, kiaulių—daugiau 
kaip 11 procentų.

Elektros pramone Bul
garijos respublikoje

Sofija. — Didžiulius lai
mėjimus yra pasiekusi jau
noji Bulgarijos elektros 
pramonė. Praeityje šalyje 
beveik nebuvo įmonių, ga
minančių elektros mašinas. 
Kelios smulkios gamyklos 
gamino tiktai mažo pajėgu
mo elektro - motorus ir ba- 
tarijėles kišeniniams žibin
tams. Visos elektros maši
nos ir įrengimai buvo im
portuojami iš užsienio.

•t

Liaudies valdžios metais 
šalyje buvo pastatytos ke
lios stambios elektrotechni
kos gamyklos—tokios, kaip 
V. Kolarovo vardo elektros 
gamykla ir K. J. Vorošilovo 
vardo elektros gamykla.

Elektrotechnikos pramo
nė pirma laiko įvykdė savo 
penkmečio planą. 1952 me.- 
tų pabaigoje ši pramonės 
šaka vertės atžvilgiu gami
no šešis su viršum karto 
daugiau produkcijos, negu 
li948 metais.

Lenino vardo kanalo atidarymo proga Stalingrade buvo pastatyti monumentiniai 
granito laiptai—nusileidimas prie Volgos.

Volgos-Dono (Lenino vardo) laivybinio kanalo šliuzo Nr. 13 valdymo bokštas (vai
zdas iš Karpovkos vandens talpyklos puses).

Bonn, Vokietija. — Pra
nešama, kad Sovietų Sąjun
ga atsiuntė 500 tankų, ku-

■ riais lavinsis veikti rytinės 
i Demokratinės Vo k i e č i ų
■ Respublikos armija.

Roma. — Visuotinas Ita
lijos geležinkeliečių strei
kas sustabdė traukinius per 
48, valandas. Jie streikavo 
todėl, kad valdžia atsisakė 
pridėt algų.

Įvairios Žinios
Mechanizuojamais 
Albanijos žemes ūkis

TIRANA. — Metai iš me
tų plečiasi Ąlbanijos žemės 
ūkio mechanizavimas. Per
nai masinu - traktorių sto
čių parkas išaugo 30 pro
centų palyginti su 1951 me
tais. Jeigu 1951 metais vi
dutinis traktoriaus išdirbis 
buvo 184 hektarai, tai 1952 
metais jis pasiekė 246 hek
tarus.

Miestų ir kaimų 
statyba Lenkijoje

VARŠUVA. — Lenkijos 
Liaudies Respublikoje spar
čiais tempais statomi mies
tai ir kaimai. Plačiai iš
vystyta gyvenamųjų namų 
statyba. Praėjusiais metais 
šalyje buvo pastatyti nau
ji namai, kuriuose bedrai 
paėmus yra daugiau kaip 
100 tūkstančių kambarių. 
Tai yra 20 kartų daugiau, 
negu 1947 metais ir 35 pro
centais daugiau, negu 1951 
metais.

Žemutinėje Silezijoje nau
ji gyvenamieji namai sta
tomi apie stambius pramo
nės centrus. Per pastaruo
sius trejus metus čia per
duota eksploatuoti daugiau 
kaip 25 tūkstančiai kamba
rių.

Atstatomi karo sugriauti 
Lenkijos miestai, Varšuvo
je atstatymo darbai praė
jusiais metais buvo vykdo
mi Muranuvo, M i r u v o, 
Mlynuvo, Mokotuvo, Gro- 
chuvo ir .kituose rajonuose. 
Perduoti eksploatuoti ir 
gyvenamieji namai Varšu
vos centre.

Dideli darbai vykdomi at
statant Gdanską, ščeciną 
ir Vroclavą. Vroclave pil
nutinai įvykdytas 1952 me
tų planas Darbo pirmūnų 
vardo gyvenamajam rajo
nui atstatyti. Atstatyta 913 
gyvenamųjų kambarių.

1953 metais Lenkijos sta
tybininkams iškyla dar di

desni uždaviniai. Ypatingas 
dėmesys bus paskirtas soci
alinių - buitinių įstaigų sta
tybai, komunalinei staty
bai, o taip pat miestų ir kai
mų tvarkymui.

Naujas Albanijos 
moterų gyvenimas

TIRANA.—Ryšium su 7- 
siomis metinėmis nuo Alba
nijos Liaudies Respublikos 
paskelbimo dienos Albani
jos moterų sąjungos pirmi
ninkės pavaduotoja Vito 
Kapo padare Albanijos te
legramų agentūros kores
pondentui pareiškimą apie 
tai, ką davė liaudies val
džia Albanijos ųioterims.

Albanijos konstitu c i j o s 
17 - asis straipsnis, pasakė 
Kapo, užtikrino moteriai 
lygias teises su vyru visose 
gyvenimo srityse — asme
niniame', politiniame ir vi
suomeniniame gyvenime. 
Daugiau kaip 25,000 moterų 
dirba įvairiuose liaudies 
ūkio sektoriuose. 17 moterų 
yra Liaudies susirinkimo 
deputatai, 1,931 moteris — 
vietiniu liaudies tarybų de-: 
putatai, šimtai moterų iš
rinktos liaudies teisėjais.1 
Daugelis moterų iškeltos į ( 
vadovaujantį valstybinį ir j 
partinį darbą.

Kinijos Liaudies 
Respublikos laimėjimai

PEKINAS. — žurnalas; 
“Singuanča” rašo, kad kinų ' 
tauta pasiekė didžiulius lai-\ 
mojimus visuose naujosios 
Kinijos statybos frontuose. 
Iš esmės baigta, vykdyti že
mės reforma, šalies darbi
ninkų klasė viršijo gamybi
nes užduotis. Visur gautas 
gausus derlius. Žengtas di
džiulis žingsnis į priekį in
teligentijos ideologinio per
auklėjimo srityje.

Visi šie laimėjimai, rašo, 
toliau žurnalas, sudarė pa
grindą pereiti prie šalies 
industrializavimo. Ekono-

Į minės statybos srityje 1952 
metai buvo baigiamieji at- 

1 kuriamojo laikotarpio me- 
1 tai, 1952 metais žymiai iš- 
i augo pramoninės gamybos 
lyginamasis svoris liaudies 
ūkyje. Kinijos pramonė lio
vėsi buvusi pusiaukoloniji- 
nio pobūdžio ir iš pramo
nės, gaminančios tik varto- 

; jimo prekes, ji pavirto pra- 
I mone, gaminančia gamy- 
i bos priemones. 1952 me
tais ketaus, plieno gabalų 
ir plieninių dirbinių gamy
ba buvo maždaug 11 kartų 
didesnė, negu 1949 metais. 
Šalies gamyklose atsirado 

: naujausios automatinė! 
! staklės ii’ mechanizmai.

1952 metais taip pat bai
gėsi atkuriamasis laikotar-. 
pis ir žemės ūkio gamyboje. 
Pernai valstiečiai gavo gali* 
sius grūdinių kultūrų, med
vilnės ir vaisių derlius, ne
paisant nepalankių klimą-

' tinių sąlygų eilėje rajonų.
Bendrasis grūdų derlius* ša- 
lyje 15 procentų viršijo 
1951 metų derlių, o maksi
malus prieškarinis derlin
gumo lygis viršytas 9 pro4* 
centais.

1953 metai, baigia žilį:
nalas, bus metai naujų 
liaudies darbo laimėjimų 
statant naująją Kiniją, ku
riant laimingą gyvenimą, 
paverčiant mūsų šalį galin
ga yalstybe, galinčia duoti 
atkirtį bet kurioms impe* 
rialistinių agresorių intri
goms. {

Mongolų tauta pagerbia *’ 
čoibalsano atminimą

U L A N - B A T O R A S —Prieš 
metus, 1952 metų sausio 26 
d., mirė mongolu tautos va
das maršalas Čoibalsanas, 
Mongolų tauta gerbia savo 
vado atminima. įmonėse, 
įstaigose ir mokyklose, gy- 
vulininkų kaimuose ir ka
rinėse dalyse vyksta gedu
lo mitingai ir susirinkimai, 
skirti čoibalsanui atminti. 
Mongolijos spauda ir ra
dijas skiria Čoibalsanui at
minti didelius straipsnius ir
laidas. Klubuose, teatruo
se ir raudonuosiuose kam
peliuose surengtos vitrinos 

I ii* foto parodos, vaizduo- 
1 jančios šlovingąjį maršalp 
i Čoibalsano gyvenimo kelią, 
i Kino teatruose demon
struojami filmai “Marša- 

Į lo Čoibalsano laidotuvės,” 
; “MLR trisdešimtmetis,” 
“Mongolijos Liaudies Reš- 

; publika.” ’'
Šventai gerbia mongolų 

tautos vado atminimą mar
šalo Čoibalsano vardu pa- 

! vadintų įmonių ir mokyklų 
j kolektyvai. Ulan - Batoro 
' miesto maršalo čoibalsano 
vardo pramonės kombinato 

l organizuoti rateliai vado 
i biografijai studijuoti, ce
chuose surengtos foto pa- 

I rodos, menines saviveiklos 
rateliai paruošė koncertus 

, iš kūrinių apie Čoibalsaną. 
, Pramonės kombinato klube 
' darbininkai, inžin i e r i a i,

■ technikai ir tarnautojai 
klausosi paskaitų ir pranė-

■ Šimų ciklo apie čoibalsaną 
kaip apie Mongolijos Liau-

■' dies revoliucinės partijos ir 
liaudies demokratinės valš- 

i tybės įkūrėją ir organizato
rių.



Salomėjos Neries vardo 
mokyklos moksleiviai

VILNIUS. — Prieš kiek 
laiko su Vilniaus moksleiviais 
Užmezgė draugiškus ryšius 
Kijevo jaunieji geografai.
Laiške Salomėjos Nėries vardo 
vidurinės mokyklos mokiniams 
kijeviečiai pranešė apie savo 
sumanymą: įsigyti visų broliš
kųjų respublikų sostinių albu
mus. Tuo tikslu jie prašė pri
siųsti į Kijevą nuotraukas, iš- 

• karpas ir kitą medžiagą apie 
Vilnių. Nemaža laiškų iš visos 
šalies kampelių ateina į Salo
mėjos Nėries vardo vidurinę 
mokyklą. Jaunieji vilniečiai 
turi gerų draugų visoje mūsų 
plačioje Tėvynėje.

o Moksleiviai iš Tarybų Lat
vijos sostinės rašo apie savo 
mokyklą, apie dalykinių rate
lių veiklą. Su vilniečiais moks
leiviais užmezgė ryšiais Gruzi

jos jaunieji gamtininkai. Jie 
Įprašo prisiųsti Lietuvoje au
gančių augalų pavyzdžius.

*’ Susirašinėti su broliškųjų 
respublikų moksleiviais, padė
ti vieni kitiems nutarė visi Sa
lomėjos Nėries vardo viduri
nės mokyklos būreliai, pionie
rių draugovės būriai. Išsiųsti 
laiškai į Armėnijos, Gruzijos 
ir kitų respublikų mokyklas. 
Susirašinėj imas, d raugystė
padeda geriau pažinti broliš
kąsias respublikas, ugdo tary
binį patriotizmą.

Salomėjos Nėries vardo vi
durinės mokyklos moksleiviai 
gauna laiškus ir iš liaudies 
demokratijos šalių, šiomis die
nomis atėjo laiškas iš nedide

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dviejų mėnesių pasitobuli

nimo kursus laukininkystės 
brigadų brigadininkams ir gy- 
vulinkystės fermų vedėjams 
suorganizavo Panevėžio rajo
no vykdomasis komitetas. 
Juose gilina savo žinias 48 
žemės ūkio darbuotojai.

V. Bronevičius.

Sėklininkystę vysto Vilka
viškio rajono Komjaunimo 
vardo žemės ūkio artelė. Už 
pristatytas sėklas kolūkis ga- 
Vo apie 50 tūkstančių rublių 
pajamų. v. Adomavičius.

Penkis koncertus rinkėjams 
suruošė Kauno “Kovos’’ taba
ko ir papirosų fabriko meni
nės saviveiklos ratelis.

V. Greičius.

Mokslininkai — gyvuliu 
augintojams

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Gyvuli
ninkystės ir veterinarijos in
stitutas numatė mokslinio ty
rimo darbų planą 1953 mc- 

."tams. Instituto veiklos pa- 
•grindą sudaro itin produkty- 
^vios gyvulininkystės tolesnio 
^išvystymo problema, kas nu- 
■matyta TSKP XIX suvažiavi- 
•mo direktyvose dėl penktojo 
•penkmečio plano TSRS išvys- 
-tyti. Mokslininkai įvykdys ei- 
Ję darbų, kurie padės racio- 
’naliai organizuoti gyvulių pa- 
Tšarų bazes. Bus toliau sudaro- 
ixnos žaliojo konvejerio kol
ūkiuose schemos, o taip pat 

Išplėsti pašarinių kultūrų au
ginimo tyrimai. Mokslininkai 
; pad ės kolūkinės gamybos 
‘praktikams plačiau paskleisti 
pašarinių kopūstų, saulėgrąžų 
ię kitų silosinių kultūrų augi
nimą.

Selekcininkai toliau tobu
lins vietines galvijų ir kiaulių 
veisles. Greta to, j eilę moks
linių tyrimų temų įtrauktas 
pašarų racionų sudarymas 
galvijų prieaugliui, klausimai, 
susiję su gyvulių pašarų įsisa
vinimo pakėlimu, paukščių ir 

‘avių produktyvių veislių su
kūrimu. I >'• •

. j i 4Č t "

Racionalizatorių indėlis
B KAUNAS, L 24 d. — To
bulinant stiklo gamybos pro
4 pusl.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Kovo-March 19, 1953

lio Bulgarijos miesto—Balči- 
*ko.. šio miesto mokiniai at
siuntė vilniečiams sveikinimą, 
palinkėjo jiems būti tvirtais 
taikos kovotojais. Draugyste 
užsimezgė. Vilniečiai parašė 
nuoširdų atsakymą, papuošę 
jį tarybinio Vilniaus vaizdais, 
mylimosios lietuvių liaudies 
poetės Salomėjos Nėries por
tretu. Atsakyme papasakota, 
kaip savo geru mokymusi 
moksleiviai stiprina taikos 
reikalą, kaip jie ruošiasi tapti 
aktyviais komuniziAo statyto
jais: Didelį įspūdį mokykloje 
padarė laiškas, atsiųstas jau
nųjų kiniečių. Buvo nemaža 
sunkumų, kol vilniečiai sura
do vertėją. Bet pagaliau teks
tas buvo išverstas į lietuvių 
kalbą. Laiške buvo rašoma, 
kad Kinijos vaikai pamilo 
lietuvių poetės Salomėjos Nė
ries eilėraščius. Jie nori pla
čiau1 sužinoti apie rašytoją Sa
lomėją Nėrį. “Daugelis mūsų 
amžiaus vaikų—buvo rašoma 
laiške, — nebūtų galėję mo
kytis, nemokėtų rašyti ir skai
tyti, jeigu mūsų šalis Tarybų 
Sąjungos pavyzdžiu nebūtų 
nusi krač i usi išnau doto j ais.
Dabar mes laimingi. Mes my
limo brangųjį draugą Staliną 
ir Kinijos liaudies vadą Mao 
Cze-duną.”

Netrukus į Kiniją nukelia
vo atsakymas ir vilniečių mo
ksleivių dovanos. Siuntinėlyje 
buvo gintaro kolekcija, albu
mas “Tarybų Lietuva,’’ Salo
mėjos Nėries kūriniai.

cesą žymų indėlį įneša “Alek
soto” stiklo fabriko racionali
zatoriai.

Iki šiol dėl žemos stiklo 
masės kokybės žymi dalis pro
dukcijos virsdavo broku. Sta- 
chanovininkas Antanas Kli
mavičius patobulino vonią, 
kurioje verdamas stiklas, ir 

i pagilino ją. Dabar fabrikas 
gamina 99 procentus pirmos 
rūšies produkcijos. Beveik 
dvigubai padidėjo stiklo ma
sės išeiga.

Vertingą pasiūlymą pateikė 
jaunas darbininkas Antanas 
Kazlauskas. Jo pasiūlymas į- 
galina įmonę kasmet sutaupy
ti kuro 65 tūkstančių rublių 
sumai. Fabrikas kasdien pra
lenkia produkcijos gamybos 
grafiką.

Moksline konferencija įvyko 
Veliuonos, vidurinėje mokyk
loje. Mokytojas A. Rutkaus
kas papasakojo apie lietuvių 
literatūros kovą prieš klerika
lizmą. Apie reakcinę katali
kiškosios dvasiškijos veiklą 
kalbėjo mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. A. Tamošaitis.

Mokslo priemonių paroda

PANEVĖŽYS. — Pirmosios 
vidurinės mokyklos patalpose 
įvyko dalykinių ratelių darbų 
paroda. Parodoje savo ekspo
natus išstatė visų miesto vidu
rinių mokyklų dalykiniai ra- 

, toliai.
Ypatingai įdomus buvo fizi

kos bei chemijos priemonių 
skyrius, kuriam daugiausia 

1 darbų pateikė pirmos viduri
nės mokyklos mokiniai. Pažy
mėtini Ambrazevičiaus pada
ryti radijo siųstuvas ir imtu
vas, šeiboko turboelektrinės 
modelis, čepės ir Rusino frak- 

j cinės destiliacijos aparatas 
bei eilė kitų darbų. Pedagogi
nės mokyklos mokiniai paga
mino vaizdinį didžiųjų komu
nizmo statybų žemėlapį.

Daug vaizdinių priemonių 
: pateikė kalbų būreliai, paga
minę visą eilę plakatų, pasa

kojančių apie didžiųjų'rųsų ir 
I tarybinių rašytojų gyvenimą 
bei kūrybą.

Užrafiyk Laisvę Savo Draugui.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajaus atidarymo 
ceremonijose maža mergytė prisega prezidentui 
Eisenhoweriui ženklą. Jo auka buvo pirmutinė. Taip 
buvo susitarta su Raudonojo Kryžiaus viršininkais.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Miami, Fla.
Apie Miami pajūri

Į

Daugiau apie Miami jau 
l mažai kas belieka parašyti, 
j nebent apie pajūrį, kur aš 
. praleidžiu laiką.

Miami Beach ir kitur yra 
! daug maudynių, bet ant salos 
i Biscayne randasi viena mau- 
' clynė, kuri man labiausia pa- 
! tinka, ši saliukė randasi į 
■ pietus nuo paties miesto. Ji 
lyra apie penkių mylių ilgio ir 
i apie pusantros mylios pločio.
Kada nors praeityje ji pri
klausė vienai šeimai, rodos, 

‘vardu Mathison. Rytinį jos 
1 galą Mathison mirdamas pą- 
I dovanojo Dado apskričiai 
(county), čia apskrit. valdy- 
ba įrengė puikias viešas mau
dynes. Apie pora mylių pajū- 

, riu tęsiasi maudynės. Natura- 
liškas balto smėlio ruožtas tę
siasi pagal žalsvai mėlynus 
Mexicos įlankos vandenis. To
liau nuo jūros kitas ruožtas 

i tęsiasi visu pajūriu, gražiai 
; prižiūrimos žalios pievos, nu
sodintos palmėmis. Dar toliau 
! tarpe palmių sodo ir vieškelio 
j randasi dideli plotai automo- 
i biliams pasistatyti. Taip vadi
namoje piknikų sekcijoje ran-

■ dasi stalai, suoleliai ir krosne
lės kepimui valgių, jei kas at
siveža. Viskas veltui.. Tik rci- 

j kia užsimokėti 25 centai už 
automobilių važiuojant per

į tiltą, jungiantį tą saliu-kę su! 
sausžemiui. Grįžimas namo1 
veltui.

Be to, yra daug būdelių, >
kur galima nusipirkti minkštų 
gėrimų, šaltakošės ir šiaip už
kandžių labai prieinamomis 
kainomis.

Didžiuma čia atvažiuoja 
tiktai su maudymosi rūbais 
apsirengę, ųžsimetę viršuti
nius marškinius, čia leidžia
ma savo automobilyje persi
rengti. Jei kas nori, tai gali 
už 25 centus pasisamdyti 
maudynėse kamaraitę apsi
rengimui ir nusiprausimui 
gėlu vandeniu prieš važiuo
jant namo.

Palmių parke važinėją ta
kais motorinis tramvajus. Juo
mi už penktuką galima va
žiuoti nuo vieno galo iki kito. 
Vakariniame “beach” gale 
randasi zoologinis sodas ir 
vaikų žaidimo aikštelės, kur 
jie gali, pasivažinėti traukinė
liais, pajodinėti ant arkliukų 

*Hr tam panašiai.
Man dažnai ateina į galvą: 

mintis, kad jeigu šios maudy
nės būtų privatinėse rankose, 
tai didžiumai publikos būtų 
neprieinamos.

Vieną rytą man pasitaikė 
ganą įdomus nuotikis. Į persi
rengimo vietą įeina vienas 
liesas, aukštas, praratėjusią.ijs 
žilais plaukais apie 70 metų: 
amžjąus vyras. Kad ir seny
vas, bet jis atrodė žvalus ir;

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50..

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai ,
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuęs privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

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

dar drūtas, kaip tas surambė
jęs lietuviškas ąžuolas. Jis į 
mane prašneko džiaugdama
sis gražiu oru ir teiraudama
sis apie vandens šilimą jūro
je. čia jūros vanduo visuomet 
stovi apie 70 laipsnių. Jis man 
pradėjo aiškinti apie įtaką 
šiltosios golfstromo srovės ant 
šio pajūrio. •'

Kadangi jo kalbos inteli
gentiškumas pasirodė gerokai 
virš paprasto turisto, tai aš 
ir toliau- tęsiau su juomi kal
bą. Vėliau pasirodė, kad jis • 
yra profesorius Burkhat iš 
Massachusetts Technologijos 
Instituto. Aš jo juokaudamas 
klausiu, ar tai jūs esate tas 
pats profesorius, kuris apie
trisdešimt metų atgal man
duodavote blogus pažymėji

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

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

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA- 

< BAR TIK 75c.

mus matematikoje? “Taip, aš 
tas pats”, jis atsako. “O jūs”, 
irgi šposaudamas, jis mane 
klausia, “gal esate tas pats 
jaunuolis, kurio tuomet kau
kolė buvo tokia kieta, jog 
reikėdavo ją pralu.pti iki į ją 
buvo galima įšikverbti šiek 
tiek mokslo”? Mudu karštai 
pasisveikinome, kaip geriausi 
prieteliai ir praleidome dieną 
šnekučiuodami apie įvairius 
dalykus technologijos ir mok
slo* srityje, ypač matematiko
je. Atsisveikinant jis man pa- 
tėmijo, ]<ad kieta kaukolė 
nėra jau toks blogas dalykas. 
Pagal jo nuomonę, tas moks
las, kurį jis man skverbė į 
galvą, netik neišgaravo, bet 
dar padidėjo ir subrendo. Aš 
jam atsakiau-, kad tai gali 
būti tiktai profesoriaus man
dagumo man komplimentas. 
Bet kądangi jis yra taip ma
loniai širdį kutenantis komp-- 
limentas, tai aš jį priimu už 
tikrą ir už tai profesoriui šir
dingai dėkoję.

"apysakos
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus- y
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
f

Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko- 
hominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $L00, DABAR TIK 75c.

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del- lietuvybės ir kovos už laisva- 

manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

Jau pradeda būti čia nuo
bodu. O, be to, aš saule taip 
įdegiau, kad mane gali palai
kyti už juodaspalvį ir viešo
se valgyklose gali nebeduoti 
valgyti. Praeitą metą, važiuo
jant per Georgia valstiją, 
man taip ir atsitiko. Užėjau 
į vieną valgyklą, sėdžiu-sė- 
džiu prie stalo, o geltonplau-. 
kė veiterka visai į mane ne-: 
kreipia dėmesio. Aš jai pa
žiūrėjau! į akis ir paklausiau, 
kada jinai man duos valgyti. 
Ji pažiūrėjus į mane, pama
tė, kad mano akys mėlynos ir 
plaukai kitaip garbanoti, ne
gu j.uodaspalvio žmogaus.; 
“O! tąi jūs esate turistas jr; 
grįžtate iš Florjdos. Aš pa
maniau, kūd jūs esate juoda
vo id is. Labai atsiprašau.” ži
noma, ąš nebandžiau ją įtikin
ti, kąd ir juodaveidžiai valgo.
7,eigų būčiau- bandęs, tai gal, 
ir vėl nebūčiau gavęs pietų. 
Kuo greičiausia ji man atne
šė valgyti. Klajūnap.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ į
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų prašą- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) .■

Kaip Būti Jaunina Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmęnėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą .amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalbu Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidęs, apslpbus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J.. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos galinamos Laisvės knygyne.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus. jr

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
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(Tąsa)
Taip jis pareiškė ir savo motinai. O 
lengvatikė Aneta tai suprato rimtai. Ji 
tai priskyrė apverktinai įtakai Silvi, ku
ri pramogavo, sudrumsčiama tą padoriai 
auklėjamą protelį... Šiūpt į* ežias! sau
ją beprotybės grūdų! Ir pamesti grėblį 
dantimis į viršų ant nugramdytų alė- 

I jų.. Jai netrūko priežasčių save įtikinti, 
kad ji tai daro vaiko naudai... .“Tas 

L vargšas mažytis patalpintas šiltnamyje, 
suspaustas dėžėje!.. Mes jį išrausime...” 
Vis taip pat tebemylėdama savo s-eserį, 
ji jautė gyvą ir žiaurų malonumą pa
vogti iš jos tą širdį, kuri buvo jos atža
la.

Suinteresuotu gudrumu viskam, kas 
jį liečia, vaikas suvokė pradėtą abiejų 

\ seserų dvikovą; ir aišku, jis ja pasinau
dojo. , Pikta klasta jis savo prielankumą 
suteikė Silvi; ir jis labai buvo patenkin
tas dėl pavyduiio, kurį dėl to sukėlė sa- 

,vo motinoje. Aneta jo nebeslėpė. Ji pa
teisino tą pavydulį Marko nauda, turė- 

| imdama tam didesnį pagrindą negu Silvi. 
/į ySilvi vaiką mylėjo, ir jai nestigo sveikos 

nuovokos. Jos lengvo svorio išmintis bu
vo tiek pat verta kaip ir kita — sunkes
nio; bet ji netiko trylikos metų vaikui;

■ iš jos gaunama nauda buvo pragaištin
ga: jei ji dilgino jam gyvenimo apetitą, 
ji nemokė pagarbos gyvenimui; d kai pa
garba per anksti dingsta, pasisaugokit, 
kad nevirstų visa šukėmis! Silvi tuo 
labiau nebuvo sukurta formuoti Marko

• skonį, nebent tik apsirengime. Ji vesda- 
1 vosi jį į kvailas kino filmas, į muzikos 
< vakarus, iš kur jis parsinešdavo klaikius 
'' refrenus ir vaizdus, kurie mažai bepa- 
' likdavo vietos rimtoms mintims: tai at- 
' siliepė jo darbui. Aneta supyko ir už

draudė Silvi Marką vedžiotis. Tai buvo 
gera priemonė sutvirtinti tetos iu sūnė
no sąjungą. Markas nusprendė esąs per-

i sekiojamas; jam paaiškėjo, kad mūsų
• laikais prispaustųjų darbas gauna at- 

. I .pildą; Aneta, savo nelaimei, sužinojo,
Prispaudėjų darbas neturi atilsio.

V f* Dabar Markas kiekviena proga jai 
' Vi leisdavo pajausti, kad jis yra auka ir 

\ kad ji piktnaudoja savo jėgą. Na gerai,
V tegu! Ji ją piktnaudojo, priversdama jį 
r’paklusti! Ji nebepakęs kalbos p.aviršuti- 
j niškumo, tų netinkamų įpročių iš visko 
J šaipytis, to įžūlaus juokavimo. Jam su- 
’ tramdyti ji priešpastatė principų griež- 
dtumą. Atsakymui jis turėjo puikų kozi- 

• '■rį ! Jau seniai jis tykojo progos.
Vi«eną dieną, kai, prieštaraudamas 

. motinos draudimui, jis pasirėmė tetos 
žodžiais, neiškentusi Aneta pasakė, kad 

, Silvi turi teisę sakyti ir daryti, ką tik 
nori: nereikia jos smerkti, bet kas gera 
jai, tai nėra gera jam; jis neprivaląs ją 
imti pavyzdžiu: “Ne viskas joje sekti- 

. ' -na...”
Markas išklausė pamokymo ir nerū

pestingai pasakė:
— Taip, bet juk ji turi vyrą.
Iš pradžios Aneta negalėjo atsakyti: 

ji nenorėjo suprasti... Ką jis pasakė?
V Ne, tai negalėjo būti!.. Paskui jos kakta 
/ paraudo. Atsisėdusi, sudėjusi rankas 
■’ant dirbamo darbo, ji nekrustelėjo. Nė
jiw nesujudėjo. Jis per daug nesididžia- 

įvo ką buvo pasakęs, tuo, kas bus... 
h Tyla tęsėsi. Pykčio banga užliejo aud- 

ringą Anetos širdį. Ji leido audrai pra- 
f slinkti. Jos vietą užėmė gailestis, pa

šaipa. Ji paniekinamai nusišypsojo:
“Mažasis nenaudėlis!” galvojo ji. Ir, 

pirštams .pradėjus darbą, ji pagaliau ta-

—O tau, be abejo, atrodo, kad mote- 
J.ris be vyro, dirbanti savo vaiko išlaiky- 
'■mui, yra mažiau pagarbos verta?

Markas neteko pasitikėjimo savimi. 
Jis nieko neatsakė. Jis neatsiprašė. Jis 
•buvo sugniuždytas.

Šią naktį Aneta nemiegojo... Vadina
si, jos pasišventimas veltui! Jei žmoriės 
peikia, tai čia dar nieko ypatingo. Bet 
jis, kuriam ji viską atidavė! Kaip jis 
sužinojo? Kas jam pašnibždėjo tą min
tį?.. Ji negalėjo ant jo pykti; bet ji bu
vo prislėgta.

/Markas miegojo ramiai. Ir jį graužė 
sąžinė; bet miegas buvo stipresnis už są- 

į zines graužimus. Ramiai praleidęs nak- 
i®, jis būtų juos ir pamiršęs, jei nebūtų 

- 5Vėl juos suradęs susirūpinusiame moti- 
nQS žvilgsnyje. Jam nepatiko, kad mo
tina nepamiršo taip, kaip jis. Jis gailė
josi; bet tai išreikšti žodžiais jis negalė
jo prisiversti; ir kadangi jam dėl to bu
vo nesmagu, vaikiška logika jis už tai

pyko ant savo motinos.
Scenos jie nebepriminė. Bet nuo to • 

laiko jie vienas antram pasidarė kitokie 
negu anksčiau. Jų pasibučiavimuose bu
vo kažkokio nesmagumo... Aneta jau jo 
nebelaikė visai vaiku...

Kaip jis sužinojo? Pašnekesiai licėju
je jį privertė susimąstyti dėl savo pa
vardės, kuri buvo tokia pat, kaip ir mo
tinos. .Dabar jam paaiškėjo senos užuo
minos, nugirstos kadaise dirbtuvėje, ku
rių jis tada nebuvo supratęs. Kai kurie 
Silvi neatsargus žodžiai, pasakyti sese
riai, vaikui esant čia pat... Ir motina 
mįslė, jį erzinanti, bet žavinti lobiu savo 
jausmų, kurių negalėdamas išskirti, jis 
suuodė juos jauno šuns uosle... Apie viską jis 
buvo susikūręs neaiškias ir keistas isto
rijas, kurios niekaip negalėjo tarp savęs 
turėti bendro ryšio. Jį labai domino jo • 
gimimas. Kaip sužinoti?.. Įžeidžiantis' 
jo atsakymas motinai iš dalies buvo 
spąstai, kuriuos jis jai paspendė... Jo 
širdyje maišėsi smalsumas ir pagieža dėl 
to, kas buvo įvykę, o jis nežinojo. Nie
kados jis neišdrįso Silvi apie tai paklaus
ti: jis didžiavosi savo motina ir įtarė ją 
suklydus. Bet jis manė turįs teisę pykti 
ant jos už tą rimtą paslaptį, kurią ji nuo 
jo slėpė. Ta paslaptis buvo tarp jųdviejų 
lyg koks svetimasis.

Tikrai svetimasis. ’Markas jau beveik 
nebeabejojo, kad kartais jis priversdavo 
Anetos akyse prisikelti tą svetimąjį, sa
vo tėvą, daug blogiau — Briso! Nes ne
byliame mūšyje, kuris nuo to laiko vyko 
tarp motinos ir jauno berniuko, šis in
stinktyviai kalė ginklą iš visko, ką jis 
savo prigimtyje rasdavo priešingą Ane- 
tai. Ir net nežinodamas, jis kartais iš
kasdavo ir prieš ją pavartodavo iš Briso 
skolintus bruožus: garsiąją maloningą 
šypseną, tą savimi pasitenkinimą, tą 
linksmą siauradvasiškumą, kurio prie
šiško įsitikinimo niekas negalės išjudin
ti! Šešėlis, atspindys vandenyje. Aneta 
juos atpažino ir galvojo;

“Jie iš manęs jį atėmė!..”
Ar tikrai svetimasis? —■ Ne, jis toks 

nebuvo. Ginklas, skolinti bruožai, taip; 
bet ranka, kuri juos laiko, buvo iš Ane
tos medžiagos. Ir ši sukilusi ranka, ku
ri gniaužėsi priešindamasi tarp dviejų 
perdaug giminingų ir perdaug artimų 
būtybių, yra ne kas kita, kaip vienas iš 
tūkstančio Meilės ir Likimo žaidimų.

Draugo jis neturėjo. Šis trylikametis 
berniukas, kuris išbūdavo rytą ir vaka
rą klasėje su kokia trisdešimčia vaikų, 
buvo nuo savo draugų atsiskyręs; Kai 
dar buvo mažesnis, jis mėgdavo plepėti, 
žaisti, bėgioti, rėkauti. Jau prieš metus 
ar prieš porą metų jam užeidavo murk
sojimo priepuoliai, didžiausias alkis 
nuošalumo. Bet ne dėl to, kad jam būtų 
nebereikėję draugų. Jam, gal būt, dar 
labiau jų reikėjo negu anksčiau. Kaip 
tik! Jam per daug jų reikėjo: jis per 
daug turėjo klausti ir duoti... Ir visur 
spygliai šiame pavasario krūme! Pasi
šiaušusi savimeilė. Kiekvienas mažmo
žis jį užgaudavo, o jis bijojo būti užgau
tas ir ypač tai parodyti: tai yra silpnybė, 
reikia saugotis, kad priešas ’tuo nepasi-, 
naudotų (kiekvienas draugas yra ir 
priešas).

Tai, ką jis buvo užčiupęs.ar, greičiau, 
įsivaizdavęs apie savo civilinę padėtį, 
apie savo motinos praeitį, kvailai, juo
kingai, niauriai jį’ varžė. Perskaitytos 
knygos jam padėjo susidaryti nuomonę, 
kad jis esąs “pavainikis”. (Jo roman
tiškosios knygos vadino jį dar statesniu 
vardu.)' Jis rado galimybę iš to susikur
ti pagrindą išdidumui. Jis netgi buvo 
netoli to, kad archaiškame šmeižte už
uostų laukinį kilmingumo tvaiką. Jis 
save laikė įdomiu, skirtingu iš kitų, vie
nišu, lyg ir pasmerktu. Jam nebūtų ne
patikę stoti greta šėtoniškų Šilerio ir' 
Šekspyro pavainikių. Tas jam davė tei
sę nekęsti pasaulio išdidžiomis tiradomis
— in petto.

Bet kada jis atsidurdavo “pasaulyje”
— licėjaus klasėje, tarp draugų, jis bū
davo baikštus, apsunkęs savo paslapti
mi, įtariąs, kad jį gali atspėti. Jo keis
ta elgsena, jo nelemta išraiška, jo plo
nas, pradedantis keistis balsas, mažos 
panelės veidelis, raustantis, įžūlus kaip 
gaidžiuko, sukėlė draugų dėmesį ir iš
daigas: jis netgi buvo virtęs taikiniu begėdiš
kų užsipuolimų vieno tų mažų palaidū
nų, kuris pusiau juokais, pusiau rimtai 
jį persekiojo savo pasiūlymais*.

(Bus daugiau)

San Francisco, Cal.
LLD kuopos reikalai

Kovo mėnesio LLD 153 
kuopos susirinkimas buvo 
skaitlingas ir apkalbėta ke
letas visuomenintų reikalų. 
Visiems yra prie širdies 
laikraštis Vilnis, todėl atsi
šaukimas dėl Vilnies baza- 
ro priimtas ir nutarta au
koti iš iždo $5. Taipgi per 
drauges moteris renkamos 
aukos ant blankos nuo pa
vienių žmonių. Mano, kad 
pavyks sukelti porą desėt- 
ku doleriu tam reikalui. V

Antras atsišaukimas bu
vo ateivi jos gynimo, taipgi 
priimtas, ir iš kuopos iždo 
aukota $10.

Kuopos .reikaluose kalbė
ta, kad Teikia ruošti drau
giškus išvažiavimus miesto 
parke,' nors sykį ant mėne
sio, dėl draugiško pasikal
bėjimo ir praleisti laiką ty
rame ore. Narių nuomonė 
buvo, kad Oaklando mieste 
randasi daugiau viešų par
kų ir kad ten parankiau da
ryti išvažiavimus.

Užbaigoje susirinkimo 
viena draugė pasiūlė sudė
ti keletą dolerių pagerbi
mui dviejų narių, žinoma, 
draugai neatsisakė, ir su
dėta dešimkė. Aukojo: B. 
V. Sutkai, P. A. Norkai, V. 
U. Burdai, Senbernis, Ig
notas, C. Šilkaitienė ir J. 
Kazlauskas. Tie draugai 
nariai širdingai paačiavo 
už draugišką prijautimą, 
bet sudėtos aukos paskirta 
visuomeniniam reikalam — 
civilinių teisių gynimui, po
litinių. kalinių gelbėjimui. 
Todėl verta tarti ačiū už 
tai, kad jų aukos nuėjo ge
riems reikalams. '

Nariai, kurie dar nemo
kėję mokesčių už 1953 me
tus, malonėkite sekamam 
susirinkime užsimokėti. Su
sirinkimas įvyks geg. 3 d. 
Stenkimės šiais metais mū
sų kuopą padaryti garbės 
kuopa.

Vertas užuojautos
Mūsų draugas Ignas Ka

marauskas dabar serga sa
vo namuose, 3575 18th St. 
S. F.; sveikata dar silpna, 
dirbti 'negali.

Oaklandietė draugė C. 
Mugianienė sunkiai sirgo 
per porą savaičių, dabar 
jau eina sveikyn, bet dar 
randasi po daktaro priežiū
ra savo namuose, '4027 
Maybelle Avė. >

Verti draugiškos užuo
jautos mūsų ligoniai, nes 
sveiki būdami jie mums 
daug pasitarnauja, darbuo
jasi organizacijose.

Alvinas

Harrison-Kearny, N. J.
Banketas, kurį rengia Har-’ 

risono-Kearnyės grupė draugų, 
pagerbimui M. žolyno jo 65 
metų amžiaus proga, įvyks ko
vo (March) 21 d., po adresu: 
15-17 Ann St., Harrison, N- J- 
Pradžia 7 vai. vakare.

Manančius būti šiame banke
te prašome namie vakarienės 
nevalgyti, nes čionai gausite 
valgių su pasirinkimu. Tik pra

šome nesivėluoti, būti laiku.
Kviečiame būti visus pažįsta

mus. Rengėjai.

Montello, Mass.
Šio šeštadienio vakarą, kovo 

21-mą, visi būkite Liet. Taut. 
Namo apatinėje salėje, kampas 
Vine ir Main Sts.- čia būšite 
pavaišinti skaniais užkandžiais 
ir pasimatysite su viešnia, d. 
Petrikiepe iš Broooklyno. Po 
užkandžių turėsime malonių 
pasikalbėjimų. Būkite visi.

Reny. Komisija.

Shenandoah, Pa.
LDS 34-tos kuopos susirin

kimas įvyko sekmadienį, ko
vo 8 dieną.'

Susiri nk im u i pirm i n i 11 k a vo
Kazys Naravas.

Buvo skaitytas prot. pereito 
susirinkimo, ir likosi priimtas 
kaip parašytas.

Taipgi buvo skaityti du 
laiškai: 1) kas liečia Laisvės 
parodą, kur buvo tuo reikalu 
išrinkta rūpintis A. Naravicnė. 
Jei. kas ką turite tuo reikalu 

duoti, prašau tai perduoti 
A. Naravienei.

2) Laiškas kas link LDS 
vajaus. Vajinink'u išrinktas- S. 
Kuzmickas. Visi nariai priža
dėjo padėti gauti naujų narių.

Ligonių lankytojai raporta
vo, kad turime 4 ligonius.

Daugiau dalykų nesirado, 
susirinkimas baigėsi 2 vai. po 
pietų.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, balandžio 
(April) 12 dieną, 1 vai. po 
pietų toje pačioje vietoje.

Sek. S. Kuzmickas.

Detroit. Mich.
I

Šaunus parengimas

Sekmadienį, kovo 8 d., Mo
terų Klubas turėjo žaislų pu
rę su maža programėle.

Pavyko labai puikiai, .žmo
nių buvo pilna svetainė. 
Moterys žaidė prie vienų sta
lų, o vyrai vieni tarpe savęs 
draugiškai kalbėjos, kiti su mo
terimis žaidė. Laimingieji ga
vo dovanėlių. Visos klubo na
rės buvo užsiėmusios.

Pasibaigus žaislams, tuo
jau stalai apkrauti visokiais 
valgiais su karšta kavute. Už
kandus turėta maža progra
ma. Mūsų jaunos drauges — 
Onutė Tvaska ir Ruth Price 
parinko kelias daineles ir pa
šaukė, moterų chorą prie pia
no. Sako: “Visos bendrai su
dainuosime.”

Dainelės išėjo gana gražiai. 
Po programos draugės kalbė
jo, kad būtų gerai jeigu mūsų 
jaunesnės draugės ir toliau 
dalyvautų su mumis, tai ga) 
būtų galima ir Moterų Chorą 
ątgaivinti.

Taigi, brangios drauges, 
mes motinos prašome jūsų, 
kad jūs ir visuomet dalyvau
tume! su mumis kartu, tas 
mums būtų labai malonu. 
Taipgi, kad ir jūs mus pa
kviestu mėt pas save. Mes su 
mielu noru prisidėtiimėm prie 
jūsų su darbu ir visokiai; i o pa 
pagalba.

Dėl šito parengimo dau
giausia prisidėjo su darbu ir 
dovanėlėmis Moterų Klubo 
narės. Labai daug dovanų bu
vo — gražių ir vertingų, di
džiumoje rankdarbiai. Būtų 
labai malonu visas priminti 
per spaudą, bet gaila, kad 
užimtų perdaug vietos laik
raštyje.

Moterų Klubo valdyba ir 
parengimo komitetas taria 
širdingiausią ačiū visiems ir 
visoms už gražias dovanėles. 
Dėkojame visiems atsilankiu
siems ir už paramą dėl spau
dos ir mūsų organizacijų. Vi
si bendrai dirbome, ir prisidė
jome kaip kas galėjome, todėl 
ir naudos yra.

Rengimo Komisija, 
Klubo Valdyba.

Toronto, Canada.
Sūnų ir Dukterų
Draugijos vajus

Sūnų ir Dukterų K LSI5 
Draugijos Centro Pildantysis 
Komitetas yra nutaręs skelbti 
dviejų mėnesių vajų už gavi
mą naujų narių į šią Draugi
ją. Tuo ■ reikalu pranešimai 
kuopoms buvo išsiuntinėti 
pradžioje šių metų, bet spau
doj iki šiam laikui, dėl tam 
tikrų kliūčių, pranešimo ne
buvo.

Lietuviškas posakis sako, 
“geriau vėliau, negu nieka
dos”, todėl šiuomi pranešu, 
kad vajus už gavimą naujų

SOUTH BOSTON, MASS.
ATVAŽIUOJA MYLIMA VIEŠNIA

GERBIAMA K. PETRIKIENe
IŠ BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį
Kovo-March 22

Jos pagerbimui L. L. D. 
Motery skyrius rengia

Gražų

BANKETĄ
Su daile dainų programa

3-čią valandą po piety'

u

f
K. I’etrikienė

KLIUBO PATALPOJE, 318 BROADWAY

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį gražų
parengimą, išgirsti gražią programą ir papietauti.

aplikantų j Draugiją praside
da su 15 diena kovo ir tęsis 
iki 15 d. gegužės, 1953 metų.

Vajaus laiku priimami apli- 
kantai net per pusę sumažin
tu įstojimo mokesčiu. Todėl 
gera proga tapti šios garbin
gos, gyvuojančios virš 40 me
tų, Savitarpinės Pašai pinės 
Draugijos nariu. C. Narush

! Montello, Mass.
Apie mūsų ligonis, 
Laisvės skaitytojus

Buvo sunkiai susirgusios 
Navickienė ir II. Rindzevičie- 
nė. Girdėjau, kad abidvi yra 
pasveikusius ir eina savo kas
dienines pareigas.

Sunkiai susirgo J.- Mineikis, 
Lietuvių Tautiško Namo pri- 

I žiūrėtojas, Auna Mineikytės, 
j dainininkės, tėvas. Jie gyvena 
j po num. 93 Martland Ave. 
i P. Mineikienė irgi nelabai 
idrūta. Jos prastos akys, bet 
Laisvę myli skaityti, nors per 

l padidinančius stiklus. Tiki- 
I mes, kad su Dr. F. A. Kincus 
pagalba ir gera dukters prie
žiūra draugas Mineikis grei
tai pasveiks.

Vincas Sinkevičius neseniai 
buvo ligoninėje. Jį kankina 
dusulys. Vis tiek jis seka ži
nias Laisvėje ir per radiją a- 
pic pasaulinę politiką. Gyve
na 79 Vine St.

Nuo senaiu serga Domicėlė 
Bartkienė, gyvena 34 Oak St. 
Ji viską daro, kad pasveikus, 
bet eina menkyn. Ji irgi yra 
priežiūroje Dr. F. A. Kincus.

Nuo seniai sunkiai serga 
drg. Skiotienė, gyvena 153 
Ames St. Ji irgi sumenkusi. Ji 
sako, kad apie savo vandeninę 
ligą nieko nesurandanti nei 

į knygoje “Sveikatos šaltinis'.”
Anna Kielienė gyvena 88 

Upland Rd. Per daugelį metų 
ją kankina aštrusis artritis- 
reumatizmas. Daug iškentėjo, 
daug pinigų praleido besigy- 
dydama, ir dabar vėl išvežta 
į Bostono ligoninę. Ten, kur 
pirmiau ją gydė. Žolynas.

4 . 
4m

Šypsenos
I •

Negyvasis tai ne jis
Kareiviai Aikis ir Maikis 

priėjo prie kareivio Spaikio 
ir sako: “I čia eidamu, ana

1 ten, laukymėje, mudu ma* 
I tėvą gulinti negyvą karei- 
1 vį ir manė va, kad taj tu.”

“Ar jis turėjo žmt kairio- 
| sios rankos rinki?” klau- 
i šia Spaikis.

“Taip, turėjo.”
“Ar jo numeris buvo 1,- 

.000,090,000?”
“Ne, jo numeris yra 444,- 

430,000.”
“Ne, sulyg tų ženklų, ten 

buvau ne aš,” *u ž t i k r i no 
Spaikis.

• ""
Gera gydytojo įtaka

Kareivis Momkus: “Tas 
i naujasis gydytojas pasiro- 
| do tikrai geras. Jam at
važiavus, jau daug sirgu
sių kareivių išgijo.”

Kareivis Tomkus: “Tei- 
1 sybę sakai. Jis net pas mus 
gerai paveikė. Mano skva- 

i do kareiviai visi susidėjo
me ir nusipirkome sanita
rišką dantims šepetuką, ku
rį dabar visi ir vartojame.”

Sutaisė Kas’ Kitas
■■II. ■■ . I.   — ...................................... ——

■ GARSINKITĖS LAISVĖJ

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5. N. J.
MArket 2-5172

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. Mūšų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

I

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sveikina iš Floridos
Sveika Lilija ir ‘L’ štabas!
O kokia tema dabar turė

čiau rašyti laiškus “i5 Flori- 
dos ir Ridgewoodo?”

Jonas ir Julė Lazauskai.

Brolau! Rašykite visomis 
temomis, kurios patiems Įdo
mios. Užtikriname, visa tai 
bus Įdomu ir mums.

‘L’. Štabas.

SUSIRINKIMAI
Brooklyn© moterims

Moterų Klubo nepaprastai 
svarbus susirinkimas Įvyks 
kovo 19-tos vakarą, 8 va)., Li
berty Auditorijos knygyno 
kambaryje. Po pasitarimo, 
kaip visuomet, Įvyks vaišės ir 
pasilinksminimas. Kviečiame 
ir ne nares. Valdyba. (53-54)

Aido Choras
v • 
SloChoro pamokos Įvyks 

penktad»enio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems 
vauti, 
ruošti

choristams svarbu daly- 
nes pradedame pasi- 
naujoms programoms. 

Choro Prezid.

Iždininkas protestuoja 
miestui taksy planą

Miesto iždininkas Lazarus 
Joseph pareiškė, kad guber
natoriaus,Dewey siūlomasis pi
nigams gauti planas suverstų 
visą naštą ant turinčiųjų nau
dotis Važiuotės linijomis ir 
ant rendauninkų.

* Lazarus pasiūlė savo planą 
ir iššaukė gubernatorių De
wey Į debatus dėl tų dviejų 
planų. Jis sako, visuomenė tu
ri teisę žinoti, kas, kaip ir dėl 
ko yra aptaksuojamas.

Tarpe Lazarus planų yra 
reikalavimas, kad valstija su
grąžintų miestui daugiau iš to, 
ką miestiečiai sumoka valsti
jai; kad valstija perimtų sta
tybą ir užlaikymą tūlų įstai
gų, kurios tarnauja visai val
stijai ; kad leistų miestą 
ti savo naudai taksus 
gemblerystės. Tie taksai 
tiečių neapsunkintų.

rink- 
nuo 

mics-

ir

Ruošėsi krikštynoms, 
Įvyko šermenys

Robert ir Nora Nugentai
jų sūnus Robert. 25 metų, 
sudegė jų namų gaisre, Bron- 
xe, pirm pat aušros sekmadie
nio rytą. Jų balaninis namu- 
kas, vienas iš apie 800 ten e- 
sančių tokių prie E. 
ter Park ties 1771h 
staiga supleškėjo, 
vienas, neišsigelbėjo.

St., taip 
kad nei

NewWto^E^zferZinios
Delegacija klabino 
Seimelio duris

ir
(no masinė, 

delegacija

New Yorko darbininkų 
liaudies atstovų 
bet atstovinga) 
vėl išvyko i Albany praėjusį
antradienį. Išvyko pasiryžusi 
atlankyti kiekvieną assembly- 
mahą ir senatorių jų kabine
tuose, nežiūrint, kurios jie 
partijos. Reikalauti, kad ren
du kontrolė būtų prailginta.

Tikėtasi delegacijų ir iš ki
tų valstijos tų vietų, kur sto
ka namų sudaro darbininkam 
nesvietiškai aukštų rendų 
problemą. Tikimasi, kad tas 
pagelbės pakreipti rendaunin
kų pusėn tūlus atstovus ir iš 
republikoništTų apskričių.

New Yorko miesto abiejų 
partijų assemblymanai ir se
natoriai yra pažadėję rendau- 
ninkus paremti. Demokratam 
tai pažadėjus, neatsiliko ir 
republikonar, nežiūrint, kad 
jų vadas t)ewey ir jo pritarė
jai buvo nusistatę rendų kont
rolę panaikinti, 
didelė dauguma 
yra rendauninkai. 
kia, su jais tenka

Mat, mieste 
gyventojų

Kai jie vei- 
skaitytis.,

Atidėjo evikciją
Dėka masiniams veiksmams, 

Knickerbocker Village namų 
projekto rendauninkų organi
zacijoms pavyko atidėti neg
rų Strickland šeimos evikciją. 
Šeimai pratęsta laikas iki ba
landžio 30- tos.

šis laimėjimas jau nebepir- 
mas. Per dvejus metus kovos 
už lygią teisę gauti butą ten 
buvo daug visokių laimėjimų. 
Ne tiktai kad visu tuo laiku 
suteikta Stricklandams butas, 
bet firma buvo prispirta Įro
dinėti, būk ji nediskrmiinuo- 
janti.

Projektai! Įleido regulia
riais gyventojais kitas negrų 
šeimas.

Stricklandai ten apsigyve
no kaipo dalininkai baltųjų 
šeimos bute. Kada tie baltie
ji vėliau užleido tą butą 
Stricklandams, patys išsikrau
stė. firma pradėjo bylą Srick- 
landus prašalinti iš buto. Ta
čiau kaimynų sąjūdis juos 
nuo benamystės apsaugojo.

Seimeliui vėl Įteikti 
žaliai biliai

Albany Valstijos ? Seimelio 
abiems butams vėl Įteikti Kr- 
win-Travia biliai. Jie jau bu
vo Seimelyje pernai, bet esant 

. energingiems unijų ir bendrai 
* visuomenės protestams prieš

Tik 1 aimė išgelbėjo Nugen- juos, jie tapo atmesti.
tų jaunesnįjį sūnų James su 
žmona ir naujagimiais dvy
nukais. Ruošdamiesi vaikus 
krikštyti, jie buvo iš vakaro 
atvažiavę pas Jame-so tėvus 
ir brolĮ, ten ketinę ir nakvoti. 
Tik paskutinę valandą pakei
tę minti, išėję nakvynės pas 
Jameso žmonos tėvus, kurie 
taipgi netoli gyvena. Taip ir 
išliko gyvi.

Paskilbę kalbėtojai .mitinge 
kovo 19-tos vakarą

Louis Weinstock, 
unijų vadas, bus 
grupės žymiųjų 
masiniame mitinge

vienu 
kalbėtojų 
Amerikos 

Ten kalbės 
ir lietuviams .jau pažįstamoji 
Dr. I’aolone.

Mitingas Įvyks šio ketvirta
dienio vakarą, 19-tą, Manhat
tan l’Iaza, 66 E. 4th St. (tarp 
2nd ii* 3rd Avės.), New Yor
ke. Pradžia 7:30. Įžanga tik
tai 50c. Rengia ir kviečia vi
sus Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas.

Komiteto advokatai ir kiti 
kalbėtojai aiškins, kaip nau
jasis Walter-McCarran įstaty
mas paliečia sveturgimius pi- !

pask i I bes j įstaty m as v i ngi ų 
vienu iš jkiasi supančioti ir 

amerikonus, taipgi 
čiagimius. Kaip’ jis 
atstu m ti d a i ‘b i n i n k u s 
jos gadynę.

vingiais sie- 
sen uosius 

jaunus 
taikomas 

i vergi-

Gal būt šių žodžių skaityto
jas galvoja, kad tas Įstatymas 
.jo neliečia. Linkėtina, kad ne
liestų. Tačiau, ar ne goriau 
turėti informaciją, jeigu ir 
nereikėtų .jos vartoti, negu 
reikėti; in formacijos ir netu
rėti ? i- i

Greta gavimo informacijos, 
mitingo kita svarba.yra tame, 
kad ten bus pareikštas rei
kalavimas tą įstatą atšaukti, 

j .j ūsų balsas irgi pridės tam 
liečius ii1 nepiliečius. Kaip tas i reikalavimui svorio.

Kiek buvo pelno, kad 
tiek taksu?

vie- 
taksų buvo 

mili-

Visašališkajai valdžiai taksų 
surinkimo raštinė skelbia, kad 
niro vienos korporacijos (var
do neskelbia) gavo taksų 127 
milijonų dolerių sumai čekį. 
Ir tai buvo ne už visus tos 
firmos pajamų metus, bot už 
vieną bertainį motų (tris me
nesius) .

S e k a m a s stambi a u s i a s 
nos - kitos finuos
$57,000,000; trečias 
jonai, ketvirtasis 18, penkta
sis 8, šeštasis $7,800,000. Ki
ti po mažiau milijonų.

Biznio taksai yra imami 
tiktai nuo pelno, ne nuo visų 
pajamų. Jie ' gali at rokuoti 
biznio iškaščiams beveik viską 
pasaulyje. O taksus moka tik
tai nuo to, kas liko gryno pel
no. Jeigu taip būtų leista ro
kuoti taksus darbininkams, 
retai rastum tokį, kuris mokė- 

,tu bent doleri kita.A ‘

Universiteto studentai
nenori armores

New Yorko Universiteto 
studentų laikraštis Heights 
Daily News kritikavo valdžios 
užmojį panaikinti prie uni

o .jų vieton statyti’ 
ten vykdyti militarišką mušt
rą.

Numatytuose panaikinti pa
statuose dabar talpinusi trys 
dailės departmental ir bend
rabutis s tu d e n ta m s.

Tų raštų talpintojas 
raštyje Harold Goodman

I universiteto viršenybes 
šauktas “ant karpėte).’

ičiau tas dar neįtikino studen
tų, būk jiems būsiančios svei-

n.e- 
gu dailės, negu grožinio gyve
nimo klausimai.

armore

buvo
pa-

I American Labor 
sekretorius Arthur 
Įspėja darbo žmones sukilti. Į kinu karinės instrukcijos, 
dar galingesni protestą prieš 
tuos bilius. Jeigu jie taptų į- 
statymu, unijoms būtų atimta 
galia veikti politiniai. Jos ne
galėtų suvysto via i tinkamai
veikti. Negalėtų vertingu prin
cipų nei darbininkams prie-.

Jankių kandidatų paremti.-

Schutzcr

5

Prašo paremti

Mokytoju Unija atsišaukė Į 
savo narius ir bendrai i visuo
menę paremti McMullen bilių 
A. L 491. Prašo 
mis, 
ginti

te legra m o- 
laiškais, telefonais pana

šavo assembl ym anus,
kad jie balsuotu už tą bilių.
Ir prašo tai padaryti greitai. 
Nes jeigu Seimelis išsiskirstys 
Velykų šventėms biliaus ne- 
priėmęs, bilius bus žuvęs.

Bilius reikalauja mokyto
jams algos priedo.

Masinis Mitingas
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI

IŠGIRSKITE:
PROF. EPHRAIM CROSS
DR. CLEMENTINE PAOLONE
AL. PEZZATI
HON. STANLEY NOWAK

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Tai bent “uždanga”, tai 
bent “plienas.”

Daugiau kaip šimtas ameri
kiečių kasdien sėdi Maskvoje 
ir kituose miestuose, — gerai, 
riebiai apmokami, "apsiginkla
vę milijonais dolerių, o vie
nok nieko nesužino! '

Ar galima tam tikėti? Ne
galima. Netiki nei Schwartz.

Nuduoda nežiną ir nesu
prantą, kad galėtų Amerikos 
žmones mulkinti su “gele- 

uždanga”. štai kame bus 
paslaptis.visa

ap a i ••Geroji kompanija
iškėlė dirbtuve

Prieš keletą metų žurnale 
Fortune buvo gražiausia apra
šyta, koks puikus esąs sugy
venimas Hobokene buvusios 
American Lead Pencil Co. su 
jos darbininkais. Firmos 400 
darbininkų buvo CIO Textile 
Workes Unijos nariai.

Firm,a buvo ne tiktai gra
žiai aprašyta... Dar buvo pada-

Darbininkų laikraščio 
gegužine laida

Angliškas darbininkų laik
raštis The Worker skelbia iš- 
leisiąs specialę gegužinę lai
dą. Iki balandžio 16-tos rinks 
tai laidai sveikinimus. Gegu
žinė laida išeis už sekmadie
ni, balandžio 26-tą. Sekmadie
ninė laida rytinėse valstijose 
paprastai gaunama paštu 
penktadienį ar šeštadienį.

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953
Pradžia 7:30 vai. vak. — Įžanga 50c.

MANHATTAN PLAZA
66 East 4 th Street, New York City

. (tarpe 2nd ir 3rd Avės.)'

Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių.

Iš sykio po Lenino mirties 
komercinė spauda sakė, kad 
dabar “Rusiją valdo nauji 
diktatoriai”. Tuojau apsižiū
rėjo, kad čia bus klaida. Kai 
yra “daug diktatorių”, tai ne
bėra diktatoriaus ir diktatū
ros. Susiprato: dabar jau ga
mina diktatorių iš Malenko- 
vo. Nors nelabai sekasi, bet 
sušilusi stengiasi.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
CLERK TYPISTS. General Office 

work. Wholesale supply house. Cen
ter of Camden. Steady work. Call: 
RADIQ ELECTRIC SERVICE CO. 

Woodlawn 4-2830
(52-54)

MALE and FEMALE

MAN &'WIFE. Honest, congenial, 
middle age. No children. Man to 
work with manager of Poultry 
farm wife to do housework and 
ironing. Call SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

(52-58)

Lyons pasisakė už 
Įmpellitteri

j Bronx prezidentas Lyon^ 
viešai pareiškė, kad jis norįs 
matyti Impellitteri vėl išrink
tą majoru lapkričio 3-čią Įvy
ksiančiuose rinkimuose. Jis 
norįs, kad Impellitteri būtu 
d em o k ratų k a n did atu.

Lyons taipgi sakė, kad jis 
pats vėl kandidatuos Bronx 
prezidento pareigoms.

Policistas pašovė 14 
metų vaiką

įtijų valdžios agentūros filmą 
i vežiojo po visą pasauli rodyti 
kaipo pavyzdi darbininkų lai
mingo gyvenimo ‘free enter
prise“ santvarkoje.

Šiomis dienomis ta pati 
“gerute” firma paskelbė, kad 
Hobokene šapa panaikinama. 
Ji iškeliama Tennessee valsti- 
jon “atsižvelgiant i firmos 
gerovę ateičiai.” Ton dar nė
ra unijos, mažiau reikės dar
bininkams mokėti.

Ar valdžia darys, filmą 
rodyti svietui ir šią “frch 
terprise” ypatybę ir tų 
darbininkų “gerovę ?”

Unija užtarė Yaris
Kailių Išdirbėjo ir Dažyto

jų Unijos Jungtinė Taryba 
kreipėsi į general) prokurorą, 

j kad jis Įsakytų išleisti Harry 
j Yaris iš Ellis 
ten laikomas 
spalių 24-tos, 

kaucija.

Islando. Yaris 
nuo 1952 metų 

neišleidžiamas
Po

Sveiksta
teatro sužeistos

Sutartis žudytis 
veikė tik vienam

pa- 
en- 

400

R i c h ar d Bi d d iscomb o, 
m., areštuotas kaipo žmogžu
dys, už žmonos mirtį. Jis sa
ko, kad jie abu per savaitę 
girtavę ir susitarę nusižudyti. 
Jisai jai perplovęs ra 
riešelį. Įrėžęs ir sau. Bet 
'ik užmigęs, o j iii ai mirė.

r\ 9

.1 is

Prie 
moterys sveiksta

Atsikreipus i St. Clare’s li
goninę, New Yorke, sužinojo
me, kad prie teatro automo- 
biliaus sužeistos eonneetikie- 
tės lietuvės sveiksta. Tačiau 
tūloms dar teks ilgai gydytis.

Mrs. Anna Grėsli ir jos 
drauges galima lankyti kas 
dieną tarp 2-3 po pietų ir 
7-8 vakaro. St. Clare’s ligoni
ne randasi 415 W. 51st St., 
prie 9th Avė.

Kadangi jų artimiesiems iš 
Conn, dažnai atvykti jas lan
kyti neįmanoma, tad daleišti- 
na, kad jos pasiilgsta lanky
tojų. Būtų draugiška, kad 
jas atlankytų ir newyorkie- 
čiai, nors asmeniškai ne visi 
jas pažįstame.

$

•SOI '

New Yorko beizbolininkų komandos “Giant” na
rys Daryl Spencer. Jis skaitomas vienu iš gabiausių 
beizbolininkų visoje Amerikoje.> “Giant’’ komanda 
dabar praktikuojasi Arizonos valstijoje ir ruošiasi 
vasaros sezonui.

t

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57-i os kuopos rengiamos pre- 
lekcijos del žmonių sveikatos įvyks 
šį sekmadienį, kovo 22 d., 3 vai. po
piet, Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Prelegentu bus vietinis gy
dytojas Dr. ^Antanas Arenta. Pasi
naudokite proga, ateikite pasiklau
syti.

Po prelekcijų bus lengvų valgių 
vakarienė: J prelekcijas įžanga vel
tui. - Komisija.

(53-54)

DETROIT, MICII.
L.L.D. 52 ir 188 kuopų va.jininkų 

bendras parengimas va.jininkų pa
gerbimui įvyks kovo 29 d. popiet, 
5-tą wl., Draugijų svetainėje. Taigi 
visi rengkimės juos pagerbti. Ten 
turėsime daug įdomumo ir kartu 
paremsime spaudą.

Rengėjai.
(53-54)

MONTELLO, MASS.
■ Visuomeninis draugiškas vakaras 

naudai Radio programos įvyks kovo 
2.1 d., Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine ir kampas Main»Sts., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Bus gar
džių namie gamintų valgių, kavos, 
pyragų, karštų ir šaltų gėrimų. 
Laukiame svečių iš Bostono, Nor- 
woodo, Stoughtono, Bridgewater ir 
iš kitur. Vakaras bus labai links
mas ir visi atsiląnkiusieji bus pa
tenkinti.

Rengimo Komisija.
P. S. Katrie dar neturite Vilnies 

Kalendoriaus 1953 metų ir knygų: 
Sveikatos Šaltinis, Virėja, Pirmoji 
Pagalba Ligoje ir Nelaimėje maty
kite George Shimailj, jis jus aprū
pins tąja naudinga literatūra.

(53-55)

Policistas Callanan paleido 
šūvį tiesiai i 14 metų vaiko 
koją, kuomet jis nuo policisto 
bėgo. Vaikas buvo suimtas ir 
rasta pas ji revolveris.

Mylintiems vaikus

Vaikams Pagalbos Draugi
jos brooklynietis skyrius atsi
šaukė Į visuomenę, kad paim
tų vaikus auklėti. Skelbia, 
jog turi visokio amžiaus vai
kų, kurie neturi narni), neturi 
auklėtojų. Įstaigos raštinė 
randasi 285 Schermerhorn St.

Buvusioji pavojingai perA 
smeigta su pielyčia 15 metųT !9^ 
mergšė, Barbara Koeppicus, ' 
sėkmingai sveiksta. Ji tikrina, 
kad užpuoliko nemačiusi, ne
pažinusi. Gi policija laikosi 
minties, kad ją sužeidęs iŠ 
proto ligonių Įstaigos pabėgė
lis.

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

■ Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. V.

Pajieškojimai
Laisves raštinėje yra laiškas Ad

olphus Andrulaiiis. Prašome užei ir 
pasiimti. t

Laisvės Adm.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 šeimų mūrinis na

mas su visais moderniniais įrengi
mais. Šiltas vanduo, aliejum apšil
domas. Puiki sekcija, arti parko. 
Prašome kreiptis: MRS. ROSE 
CURCIO, 218 Sunnyside Ave., Broo
klyn, N. Y. APplegate 7-5043.

(Skambinkite tik dienos laiku.) 
(54-56)

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteriškė na

mų ruošai. Mokanti šiek-tiek angliš
kai, ieškanti gerų namų, taipgi my
linti vaikus. Gaus privatinį kam
barį ir vonę, priskaitant algą.

Tel. G Arden City 7-7609M.
(53-56)

Reikalingos patyrusios operatorės 
apdarytojos ir rumbuotojos (Bind- 
ers-Hemmers); taipgi prie paprasto 
siuvimo ant, Singer mašinos. Nuola
tinis darbas. DEERFIELD MILLS. 
G8 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

ULster 5-5701.
(54-58)

Reikalingas Bartenderis
Reikalingas bartenderis dirbti nak

timis. Dėl daugiau informacijų pra
šome. kreipti sekamu adresu: 426 
South 5th St. Brooklyn, N. Y. Klau
skite Joseph Lugauskas.

(54-56)

Te!. EVergreen 7-6868

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

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

"PEIST LANE! 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai: <
EDWIN LANE, Ph. G. J

Tel. EV. 7-6283 
į------------------------------------------------- EI

g--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (J

Virginia 9-6123 ,PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
X

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street 1
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.

į------------------ ----------------------------------------------- ffi*

PETR4S K4PISK4S
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
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