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KRISLAI
Du didieji uždaviniai.
Švietėjai!
Doros mokytojas sukliuvo.
Silverman neįsileistas.

Rašo R. M1ZARA

, Prieš Amerikos visuomenės 
akis stovi du dideli darbai:

1. Išgelbėti »uo mirties Ju
lių ir Ethelę Rosenbergtis.

2. Darbuotis, kad būtų at
mestas McCarran-Walter ista- 
tarnas.

Abudu dalykai svarbūs ir 
skubūs, reikalingi greitos pla
čiųjų masių paramos.

★

Yra ir kitų didžiai svarbių 
darbų, — pavyzdžiui, Steve 
Nelsono reikalas, — Nelsono, 
nusmerkto 20 metu kalėti, iš
teisinimo reikalas.

Judėjimas už atmetimą 
Smitho akto, taipgi pirmesnio- 
jo McCarrano akto.

Bet pirmieji suminėtieji du 
dalykai yra patys ūmiausieji, 
patys svarbiausioj i.

★
Iš ITong Kongo pranešama, 

jog 23 Kinijos krikščionių va
dovai šiomis dienomis parei
kalavo, kad Julius ir Kthelė 
Rosenbergai nebūtų nužudyti.

Protestai prieš pasikėsini- 
juodu žudyti kyla visame 

p lačiajame pasaulyje.
A

Tito buvo pakviestas i Bu
ckingham palocių ir ten valgė 
pietus pas karalienę Elzbietą 
U-rają.

Po to vienas radijo komen
tatorius daug maž šitaip bylo
jo L

—Dabar reikia sakyti liau
dies demokratinių kraštų va
dovams: jei jūs norite valgyti 
pas gražiąją karalienę pietus, 
kaip Tito valgė, tai eikite Ti
to keliais...

Komentatorius mano, jog 
tai “pagimdys” ne vieną “sa
telitų” vadovą atsimesti nuo 
socializmo.

Kokie jie akli ir smulkūs tie 
mūsų švietėjai!

Vienas Laisvės skaitytojas 
prisiuntė iš komercines spau
dos iškarpą su tokia United 
Press žinia:

Kovo 11 dieną Covington 
mieste, Kentucky valstijoje, 
blTVo teisiamas Romos katali
kų kunigas Reuben T. Mosco- 
witz. Džiūrė, kuria sudarė 
vienuolika vyrų ir viena mote
ris, surado teisiamąjį kaltu, o 
teisėjas Mac Swinford nubau
dė kunigą dviem metam kalė
jimo.

Už ką Romos katalikų tė
velis buvo teisiamas?

Už nemoralybę; už tai, kad 
jis turėjo “nemoralinių reika
lų” su 14-kos meti] amžiaus 
mergaite.
Kunigas Moscowitz jau pra

dėjo atlikti jam uždėtą baus
mę.

Taigi pasitaiko ir doros 
mokytojams būti sučiuptais ir 
pabaustais už tai, ką jie ki
tus moko nedaryti.

Anglijos parlamento narys, 
Sydney Silverman, buvo pasi
rgęs atvykti j New Yorką ir 
pasakyti kalbą už Juliaus ir 

d^-thęlės Rosenbergų nuo niir- 
išgelbėjimą.

Deja, mūsų valstybės de- 
partmentas atsisakė vizuoti 
Silvermano pasą.

Silvermanas—žydų kilmės 
vyras. Jis norėjo tarti žodį už 
žydų kilmės jauną porą, esan-

NUKENTĖJUSIŲ KORĖJOJ 
AMERIKONŲ SKAIČIUS 
PAKILO IKI J 31,244
Per savaitę buvo užmušta dar 
75 ir kitaip nukentėja 177

Washington. — Gynybos 
• departmentas kovo 18 d. 
| paskelbė, jog Korėjos kare 
' amerikinė kariuomenė iki 
! šiol nukentėjo jau 131,244 
į tokius nuostolius:

23,209 užmušta, 95,246 
sužeista, 9,088 be žinios j

Amerika reikalauja bausti 
Sovietą lakūną už “ataką”

Washington. — Jungtinės 
Valsti ios užprotestavo So
vietų Sąjungai, kad jos lėk
tuvas “MIG užpuolė Ameri
kos lėktuvą, kuris tyrinė- 
ies orą už 25 mylių nuo 
Sibiro pussalio Kamčat- 
kos.” Sako, MIG šaudė ir 
tik tada amerikinis lėktu
vas šovė atgal’ Jokia kul
ka nekliudė nei' vieno nei 
kito lėktuvo.

Amerikos valdžia todėl 
reikalauja nubausti MIGo 
lakūną ir užtikrinti,' kad 
nepasikartos tokios “ata
kos.” ______ _
Prancūzų komanda atmeta 
Amerikos korespondentus ‘

Saigon, Indo-Kinija. — 
Prancūzu komanda atsisa- 

i ko priimti amerikinius ko- 
! respondentus, kurie galėtų 
; pranešinėti žinias apie 
francūzų karą prieš Viet- 
namo 1 i a u d i n inkus. Ko
manda sako, “mes , patys 
duodame visas galimas ži- 

i nias.”
(Kada francūzų žinios 

; skelbdavo “triuškinantį” jų 
ofensyvą prieš Vietnamę 
patrijotus, tai pasirodyda
vo, kad ij tikrųjų vietna
miečiai pliekia frąncūzus.)

CIO grasina streikuoti 
prieš miestinius taksus

New York. — šios vals
tijos CIO unijų vadovybė 
pareiškė, jog skelbs protes
to streikus, jeigu valstijos 
seimelis nutars, kad N e w 
Yorko miestas ap takšnotų 
darbininkų algas dėl mies
tiniu lesu, v V

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjoj liaudininkai sako nu
šovę dar 4 Amerikos lėk
tuvus.

čia mirties kamoroje. Bet mū
sų valstybės departmentas pa
sakė: nevalia!

Sekamą savaitę Atlantic Ci
ty, N. J., prasidės 14-tasis ei
linis CIO United Auto Wor
kers unijos suvažiavimas.

Jis įvyksz svarbiu laiku.
Kaip suvažiavimąs šį laiko

tarpį apibūdins, ką nutars, 
neužilgo matysime.

dingo, 2,035 nelaisvėn pa
kliuvo. Dar 1,396 buvo din
gę, bet paskui atsirado.

Per savaitę nuo pi lomes
nio oficialio pranešimo bu
vo užmušta dar 75, sužeis
ta 183 ir nelaisvėn pateko 
90.

Eisenhower atidėlioja 
taksu nurausimą

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris sakė, rei
kia pirma padaryti taip, 
kad gaunamos lėšos apmo
kėtų valdžios išlaidas, ne- 
lendant toliau į skolas. Tik 
paskui galima būsią taksus 
numušti.

Bet kada jis kandidatavo 
į prezidentus, tai žadėjo 
“greičiausiu galimu laiku.” 
sumažinti taksus.

Žuvo A-bombonešis 
su 7 kariškiais

Newfoundland. — Nukri
to ir susprogo milžiniškas 
Jungtinių’ Valstijų bombo
nešis B-36. Žuvo bent 7 ka
riškiai. Ieškoma keliolikos 
kitų arba jų lavonų.

Tas bombonešis lėšavo 
pusketvirto milijono dole
rių. Buvo pastatytas ato
minėms /bomboms mėtyti į 
priešų šalis. Tokie prati
mai dabar ir buvo daromi, 
skraidant jam tarp Euro
pos ir Kanados.

Žemės drebėjimas 
užmušė 150 turkų

Istanbul, Turkija.—Žemės 
drebėjimas, dėl jo kilę gais
rai ir griuvimai vakarinė
je Turkijoje užmušė 150 
Žmonių.

Drebėjimas -kartojasi,

Franko fašistai įkalino 
dar 38 kaip socialistus

Barcelona, Ispanija.—Ka
rinis Franko fašistų teis
mas nuteisė 38 žmones ka
lėjimam vieniems iki 15 me
tų už tai, kad jie mėgino 
organizuoti socialistinę par
tiją. Surado juos kaltais 
kaip “maištininkus.”

AMERIKONAI ATGRIE
BĖ POZICIJĄ

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai buvo iš
mušę amerikonus ir jų tal
kininkus iš vienos pozicijos 
vakariniame fronte. Pas
kui amerikonai kontrata
kavo ir per 3 valandų kau
tynes atgriebė poziciją.

Tai tyčia pastatytas namas, kuri kovo 17 d. Nevados 
laukuose sunaikino atomine bomba.

FRANCŪZAI SAKO NUŽUDĘ 
“TIK” 19 MOROKKIEČIŲ IR
TUNISIEČIŲ PER METUS

United Nations, N. Y. — 
Francijos delegatas Jungti
nių Tautų seime sakė, jog 
1952 metais francūzai nu
žudė “tiktai 19” Morokko 
bei 'Tunisijos žmonių už, 
riaušes prieš frąncūzus.

Taip Francijos atstovas- 
atsiliepė i keliolikos aziji
niu - arabišku šalių skun
dą prieš frąncūzus. Skun

Ceilonas, nepaisydamas Anglijos 
pardavinėja Kinijai gumą

Colombo, Ceilon. — Cei- 
lono valdžia atmetė Angli
jos reikalavimą sulaikyti 
gumos (robo) pardavinėji
mą Kinijai.

Ceilonas, savivaldinė an
glų imperijos dalis, pareiš
kė, jog 'vykdys savo sutar
ti — pristatyt Kinijos Liau
dies Respublikai 250 tūks
tančių tonų gumos. Už tai 
Ceilonas gauna ryžių ir ki
tų maisto produktu bei me
džiagų iš Kinijos. Sako, jog 
Kinija geriau apmoka, ne
gu anglų - amerikonų nu

Gen. Clark žiūrės, kaip 
stiprinti frąncūzus prieš 
Vietnamo liaudininkus

Manila, Filipinai. — čia 
staptelėjo generolas Mark 
Clark, vyriausias ameriko
nų komandierius Korėjai ir 
Tolimiesiems Rytams. Jis 
keliauja Indo-Kinijon. Nu
vykęs ten, žiūrės, kaip 
Amerika turėtų stiprinti 
francūzų karą prieš Viet
namo liaudininkus.

Daugelis Jungtinių Vals
tijų politikierių vadina Tn- 
do-Kinijos frontą net svar
besniu frontu prieš komu
nizmą, negu Korėja.

Korėja. — Amerikos la
kūnai numetė dar 270 tonų 
bombų į nužiūrimus kari
nius Šiaurinės Korėjos san
dėlius paliai rūbe žiu su 
Mandžūrija.

das dėsto,, kaip francūzai 
kruvinai slopina, morokkie- 
čių ir tunisiečių judėjimą, 
reikalaujantį tautinės lais
vės bei nepriklausomybės.

Franci ja elgiasi su Tuni- 
sija ir Morokko kaip pa
prastomis savo kolonijo
mis; tvirtina, jog tai “na
minis Francijos reikalas, į 

Suimta 59 narkotikų 
biznieriai Phila. srity 

kurį neleis Jungtinėms! 
Tautoms kištis.” į Philadelphia —Federaliai

statytą “tarptautinę” kai-' 
na už gumą.

Dabar Kinijon persiunčia-; 
ma apie 8,000 tonų Ceilono' 
gumos per mėnesį.

Anglija neseniai* susitarė 
su Amerika visai sustabdv- 
ti gabenimą naudingų Ki-' 
nijai dalykų. Bet tokie sa- 
vivaldiniai anglų imperijos 
kraštai, kaip Indija ir Cei
lonas, turi konstitucinę tei
sų prekiauti su Kinija, ne
paisant Anglijos susitari
mo su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Francija prašo bilijono 
dolerių karui prieš 
vietnamiečius per metus

Washington. — Kitą sa
vaitę atlėks F r a n. c i j o s 
premjeras R. Mayer ir už
sienio reikalų ministras Bi- 
dault. Prašys jau tūks
tančio’ milijonų dolerių per 
metus karui prieš Vietna
mo liaudininkus, Indo-Ki
nijoje.

Jungtinės Valstijos iki 
šiol duodavo po 500 milijo-! 
nų dolerių per metus tam 
francūzų karui, o Francija 
išleisdavo jam po 1,000 mi
lijonų kas metai.

Albany, N. Y. — Walter 
J. Komenski • “purvinais” 
žodžiais kalbėjosi su> mote
rimis per telefoną. Už tai 
nuteistas 180 dienu kalėti.

N. Y. REPUBLIKONAI UŽGYRĖ BULIŲ, 
KURIS IŠPLĖŠ RENDAUN1NKAMS
BILIJONĄ DOLERIU PER METUS
Dar perša aptaksuoti algas ir 
pabranginti važiuotę New Yorke

Albany, N. Y. — Repu- 
blikonų dauguma New Yor
ko valstijos seimelyje priė
mė gubernatoriaus Dewey’o 
bilių, kuris pakelia įna
miams rendas bent 15 pro
centų, pradedant nuo gegu
žės 1 d.

Stevenson įžiūri dar* 
ilgą karą Korėjoje

Pusan, Korėja. — Adlai 
Stevensonas, buvęs demo
kratų kandidatas į prezi
dentus, pranašauja, kad 
Korėjos karas bus dar Jl- 
gas ir sunkus darbas ame
rikonams .

Stevensonas buvo Pieti
nės Korėjos tautininkų sve
čias per 5 dienas ir lankėsi 
karo pafrontėje.

sekliai ir Philadelphijos de
tektyvai areštavo 59 asme
nis kaip agentus pavojingų 
narkotinių svaigalų Phila- 
delphijoj ir artimoj Now 
Jersey apylinkėj.

Tie agentai parduodavę 
heroino ir kitų narkotinių 
nuodų daugiau kaip už 
$100,000 per metus.

Kai kurie policijos virši
ninkai kaltinami, kad už 
kyšius leido narko t i k a i s 
bizniauti.

Isabelle Šimkevičienė iš 
Stoughtono, kuri paskuti
niais metais buvo Longino 
Vaitiekūno žmona, ūmai 
numirė pereitą sekmadienį. 
Ji paliko du sūnus, Frankį 
Sintoną New Yorke ir dr. 
Williama Sintoną New 
Jersey, ir vieną dukterį 
Mrs. Mike Anteski Brock- 
tone. Buvo palaidota kovo 
18 d. popiet.

Tą patį popietį mirė drg. 
Petras Pušinskas iš Stough
tono. Jis dalyvavo Šimke- 
vičienės laidotuvėse, paskui 
atsilankė pas mane ir greit 
po -to krito negyvas. Jis 
paliko savo žmoną Antosę.

A. K. Raila
(Laisvė pareiškė gilią už

uojautą m irusių j ų gimi
nėms ir draugams.)

Viešbučio gaisre sudegė 5 
Ticonderdga, N.' Y.—Gais

ras sunaikino seną medinį, 
saliūninį Ticonderoga vieš
buti ir sudegino savininką, 
jo dukterį ir tris kitus įna
mius.

.ORAS.—Giedra ir vėsiau.

• Demokratai šaukė, kad 
republikonai tuo būdu iš
plėš vargingesniems pilie
čiams viso po 1,000 milijo
nų dolerių per metus, didin
dami pelnus namų savinin
kams ir bankams.

Jei gubernatorius savo 
parašu galutinai užgirs tą 
bilių, tai vien New Yorko 
didmiestyje nukentės 800 
tūkstančių rendauninkų.

Darbo unijos ir kitos or-
ganizacijos daro smarkų 
spaudimą gubernatoriui, 
kad atmestų (vetuotų) šį 
biliu.

Be rendų pakėlimo, gu
bernatorius Dewey, neva 
gelbėdamas N e w Y o nk o 
miestą nuo ban kruto, dar 
siūlo įvesti miestinius tak
sus New Yorko gyvento
jams nuo algų ir pabran
ginti važiavimą busais ir 
požeminiais geležinkeliais - 
eleveiteriais.

Gubernatorius atmetė 
New Yorko miesto valdy
bos reikalavimą — tinka
mai aptaksuoti namų savi
ninkus, Wall S try to serų ir 
arklių lenktynių gemble- 
rius. Jei šis miesto valdy
bos reikalavimas būtų pa
tenkintas, tai nereikėtų nei 
važiuotės “fėrų” didinti nei 
darbininkų algas aptaksuo
ti .

Adenaueris prašys 
leidimo greičiau 
draftuot vokiečius

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje* 
ras Adenaueris tikisi, kad 
jo seimas šiomis dienomis 
patvirtins Amerikos planą— 
sudaryti tarptautinę vaka
rų Europos armiją, įtrau
kiant ir pusę milijono vo-. 
kiečių į ją, “atspirčiai prieš 
komunizmą.”

Tada Adenaueris atvyks į 
W a s h i n g t o n ą ir prašys 
dviejų dalykų — leisti tuo
jau rekrutuot vakarinių vo
kiečių armiją ir duoti jai 
pinigų.

Adenaueris rodys prezi
dentui Eise.nhoweriui savo 
kazyrę, kad vakarų Vokie
tijos politikieriai patys pir
mieji vykdo amerikinį pla
ną, o Francijos, Italijos ir 
kitų vakarinės Europos 
kraštų seimai vis dar del
sia.

REPUBLIKONAI 
SAVINASI ARKLINIUS 
NEW YORKO TAKSUS

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos republiko- 
nų valdžia nori pasisavinti 
ir taksus, kuriuos New 
Yorko miestas iki šiol ima 
už arklių lenktynių “be- 
tus.”
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JUNGTINĖSE TAUTOSE
SUSIRINKĘ Į SESIJĄ (kuri skaitosi 1952 metų 

sesija) vasario 22 dieną, Jungtinių Tautų asamblėjos na
riai kol kas dar nieko didesnio, nieko svarbesnio ne
nutarė.

O laikas bėga.
Spėjama, kad ši sesija turėtų baigtis su Velykomis, 

tai yra, su balandžio mėnesio pradžia. Taip bent nori 
padaryti Lotynų Amerikos respublikų delegatai, kurie 
pasiryžę Velykas praleisti namie.

Korėjos klausimu buvo tartasi, buvo ilgai diskusuo- 
ta, bet nieko nauja nenutarta, viskas palikta ten, kur 
stovėjo prieškalėdinėje sesijos dalyje.

Kai kurie mano, būk naujoji Tarybų Sąjungos vy
riausybė pasiūlys ką nors naujesnio Korėjos karo rei
kalu; kiti sako, nieko naujesnio nesiūlys, o tik siūlys 
baigti mūšius tuojau, paskui tartis dėl belaisvių apsi
keitimo ir kitų reikalų.

Dar tūli mano, būk Višinskis tuoj grįšiąs iš Mask
vos ir jis, girdi, atsivešiąs “naujų pasiūlymų.” Bet Vi
šinskis tesugrįš į Jungtines Tautas tik už keleto savaičių.

VIENAS SVARBIAUSIŲ organizacinių (kartu ir 
politinių) reikalų stovi: generalinio sekretoriaus pasky
rimas bei išrinkimas.

Kaip žinia, Trygve Lie iš sekretoriaus vietos pasi
traukia. Jo buvimas sekretoriaus vietoje, sako jis, “ne
pakenčiamas,” kadangi jo, kaip sekretoriaus, nepripa
žįsta Tarybų Sąjunga.

Sekretoriaus rinkimas stovi darbų programoje. Kas 
juo bus?

• Jungtinės Valstijos sekretoriaus vietai siūlo Filipi
nų Romulo, Anglija—Kanados Pearsoną. Tarybų Są
junga pirmiau siūlė Lenkijos užsienio reikalų ministrą 
Kšešinskį, bet, šiomis dienomis, sakoma, Tarybų Są
junga sutiktų ir su tuo, jei sekretoriaus pareigoms būtų 
išrinkta Indijos delegacijos pirmininkė Pandit. ‘ *
v Kaip ten dalykai su sekretorium bus, taip ii- liekasi! 
kol kas neaišku. Mat, sekretoriaus išrinkimas nėra tik 
daugumos balsų gavimo reikalas. Sekretoriaus išrinki
me privalo susitarti visos penkios didžiosios: Jungtinės 
Valstijos, Tarybų Sąjunga, Anglija, Francūzija ir Ki
nija. To reikalauja Jungtinių Tautų konstitucija. 
»;••• Bet šiuo metu nėra joms lengva susitarti. Jeigu 
nebus galima susitarti, tai amerikinis blokas, spėjama, 
nutars, kad liglaikiniu sekretorium būtų paliktas tas 
pats Trygve Lie.

BROWDERIS JAU NEBEKOMUNISTAS
NESENIAI Earl Browder, kuris per metų eilę va

dinosi komunistu, parašė straipsnį Į savaitraštį “The Na
tion.” Ten šis asmuo dabar sako: kadangi aš nesutinku 
su tarptautiniu komunistų judėjimu, tai ir nebesivadinu 
kdmunistu.

Tame straipsnyje Browderis puola Tarybų Sąjungą 
ir visais būdais bando pasirodyti viešpataujančiai kla
sei ištikimu ir geru.

Jungtinių Valstijų komunistu partijos pirmininkas 
Wm. Z. Foster aną dieną parašė tuo reikalu straipsnį 
Daily Workeryj, kur jis nurodo, jog Browderis ilgainiui 
atsidurs ten, kur atsidūrė Gitlowas, 'Eastmanas, Zack ir 
kiti. Kito kelio jam nebelieka, sako Fosteris.

RAGINA TARTIS
PASAULINE Taikos sąjūdžio taryba, šiomis dieno

mis susirinkusi Viennoje, priėmė rezoliuciją, raginant, 
kad penkios didžiosios valstybės,— Jungtinės Valstijos, 
Didžioji Britanija, Francūzija, Tarybų Sąjunga ir Ki
nijos Liaudies Respublika,—tartųsi dėl sudarymo ir pasi
rašymo taikos pakto.

Rezoliucija - atsišaukimas sako: nežiūrint visokių 
nesusipratimų, visi iie galima taikiai išspręsti ir gy
venti taikoje. v

Is Laiškii Redakcijai
Dear Sirs:
\ I appeal to all the naturali
sed citizens who read this 
paper to take a moment’s time 
to help themselves. Piease, 
write a note to your Congress
man or Senator, urging him to 
vote for the repea.1 of the 
McCarran- Walter Immigra
tion Law. As naturalized citi
zens you are now second 
elass citizens who no longer 
•have the same rights and pri
vileges as native born citi
zens. This is un-American and 

k ųn-democratic.
L , There are other parts of 
■ this law that can antagonize

Kas Ką Rašo ir Sako

kurią
ir a-

būtų 
pa-

APIE CHULIGANUS, 
MITINGŲ ARDYTOJUS

Kanadoje lankėsi žymusis 
taikos reikalo gynėjas', 
Kanterburio dekanas Dr. 
Johnston. Jam ten buvo 
suruošta eilė mitingų, ku
riuos chuliganai puolė , ir 
ardė. Dėl to Liaudies Bal
sas rašo:

Proga su Kanteburio deka
no Dr. Johnstono atsilankymu 
Kanadoje, spaudoje pasi
rodė nemažai diskusijų. Vie
ni gyrė chuliganus, kurie 
draskė jo mitingus, kiti peikė, 
įsitraukė net kolumnistai, 
taip sakant, spaudos smetopė- 
lė. Ir reikia pasakyti, kad ta 
smetonėlė pasirodė, tikromis 
išrūgomis. Jie pasirodė nė tik 
priešais dęmokrtitijos, 
jie taip dažnai mini, bet 
k i plėšomis. . į

Stodami už< tai, ; kad 
leista mušeikoms ardyti
žangiųjų mitingus, jie šaukė, 
kad, girdi, tuo metu, kai ko
munistai žudo mūsų karius 
Korėjoj, tai čia yra leidžiama 
komunistams ar jų sekėjams 
turėti mitingus, užtarti korė
jiečius, Tarybų Sąjungą, kriti
kuoti Amerikos politiką ir tt. 
Kitaip sakant, korėjiečiai ir 
kiniečiai baisiai nusižengia, 
kuomet jie ginasi nuo tų, kup
rio atvyko jų žemę naikinti 
iš už kelių tūkstančių mylių.

Matote kokia jų 
Jeigu amerikietis, 
kanadietis nori, 
valdžią turėtų 
šai, tai nedalia 
valia niekam 
tams ir kitiems Indokinijoje, 
Malajuose. Aišku, nėvalia pa
tiems kanadiečiams priešintis 
savo kapitalistams.

Kas yra Kanadoje, tas 
pats ir pas mus. štai, .ko
vo 15 d. New Yorke rusų 
ir ukrainiečių organizaci-1 
jos ruošė i 
mirčiai paminėti. Na, 
ką! Išanksto suorganizuo
ti chuliganai mitinga už
puolė, išdraskė, policijai 
ten pat esant. O ant ryto
jaus geltonoji spauda visa 
tai apglostė!

nistinės statybos praktika sti
prėjimą, apie pasiekimus ne- 
grinėjant stambias teorines fi
zikos, chemijos, matematikos, 
biologijos ir kitų mokslo šakų 
problemas.

Svarstant pateiktuosius dar
bus dalyvavo akademikai A. 
1. Abrikosovas, N. N. Aničko- 
vas, K. M. Bykovas, B. A. 
Vvedenskis, J. S. Varga, M. 
M. Dubininas, M. V. Kirpičo- 
vas, N. 1. Muschelišvili, D. V. 
Skobelcynas, TSRS Mokslų 
akademijos nariai-korespon
dentai V. A. Ambarcumianas, 
A. P. Vinogradovas, profeso
rius A. G. Ivanovas-Smolens- 
kis ir kiti.

Na, kai šie mokslininkai 
apsvarstys visus gautus 
mokslininkų darbus, atlik- 
tūs'praėjusiais metais, tuo
met, pagal jų vertę, skiiG 
jiems dovanas, premijas. 
Premijų esti visokių,— yra 
net tokių, kurios siekia 
200,000 „rublių. Kiekviena 
premija s k i r i a m a pagal 
nuopelnus.

Pavasaris čia ir Lietuvoje
Pavasaris jau artinasi. Bile J 

dieną jis paklabens mūsų du- ' 
ris ir vilios mus iš namų į lau
kus. Pavasario laukia netik 
žmonės, bet jo laukia ir gy
vuliai, žvėrys ir paukščiai.

Medžiai jau krauna raus
vus pumpurus ant šakų, ir tik 
laukia sau1 patogių šiltų dienų, 
kada jie vėl galės save pasi
puošti žaliais lapais. O gėlės 
dar čiulpdamos syvus iš že
mės greit ruošiasi atskleisti 
visus žiedų gražumus prieš 
mūsų akis. Pavasaris, tai la
bai gražiai gamtos sutvarky
tas laikotarpis. Jis paįvairina 
mūsų nuobodų ir niūrų gyve
nimą, savo įvairiais gamtiniais 
a tg i mi m o į s p ū d ž i a i s.

išvada.
anglas ar 

kad Korėjoje 
liaudies prie- 
priešintis’. Ne- 
priešintis bri-

ŽEMĖS ŪKIO 
KOOPERATYVAI 
ČECHOSLOVAKIJOJE

Elta praneša, jog vasario 
15 d. Pragoję prasidėjo če- 
choslovakijos žemės ūkio 
kooperatyvų (faktinai, ko
lektyvinių ūkių,) atstovų 

i s u va ž i avimas. Eltos žo- 
I džiais:

Suvažiavime kalbėjo žemės 
ūkio ministras Jozefas Nepo- 
muckis, smulkiai sustojęs ties 
kooperatinio judėjimo vysty
musi Čekoslovakijos kaime. 
Jis nurodė, kad TOtSO metų 
gruodžio 31 d. šalyje buvo 

15,115 žemės ūkio kooperaty- 
ivų, 1952 metais jų buvo 8,- 
1858. •

Nors JAV gyventojai pava
sariui prasidėjus, nesiskubina 
vykti į laukus, kad pakvėpuo
ti tyru oru. ir kad pamiršus 
nors valandėlei miestų triukš
mus ir bildesius, kurie l taip 
skaudžiai atsiliepia ant ner
vų ir ant abelnos Sveikatos.

Bet vėl pagalvojus, ką gi 
mes matome ankstyvą pava
sarį, išvažiavę į laukus?...

Atrodo visur plika, nyku. 
Laukų gyvenimas apmiręs. 
Gamtos vaizdas nelinksmas. 
Nesimato nei paukščių nei gė
lių. Tiktai kaikur sklypelis 
žoles, arba žieminių javų ža
liuoja, o taip niekur nesimato 
patraukimo, kad ilgiau pabū
ti...

Pranešėjas pateikė taip 
mitinga& Stalino I Pat skaičius, rodančius vienin- 

• igųjų-žemės ūkio koperatyvų

STALININIŲ PREMIJŲ 
DAVIMAS MOKSLO 

ŽMONĖMS

many people in all parts of 
the world who should be 
welcomed to our shores but 
aro being discriminated 
against because of racist the
ories.

I urge you—right now— 
write for the repeal of this 
vicious law.

Thank you for your atten
tion.

Yours truly,
Mrs. Benjamin Liebov, 
Brooklyn,^. Y.

Per MaskvosMaskva.
radiją dabar giedamas ir 
grojamas naujas sovietinis 
himnas: “Gerbkime Lenino 
ir Stalino atminimą.”,

Kas 
jungoje 
niginių 
jusiems 
kaip tos premijos skiria
mos, kas jas skiria? Kaip 
premijų skyrė jai pirmiau
siai sprendžia asmenis, ver
tus premijų? Mes mano
me, skaitytojas galės visa 
tai suprasti iš sekamos ži
nios, tūpusios š. m. vasario 
mėnesio 17 d. Vilniaus Tie
soje:

Vasario 16 d. akademikui 
A. N. Nesmejanovui pirminin
kaujant, prasidėjo 
premijų mokslų ir 
srityje komiteto prie 
Ministrų Tarybos 
Plenumas 
mokslinius 
1952 metų 
joms gauti.

Vakar buvo išklausyti fizi
kos, matematikos ir mechani
kos, mašinų gamybos, energe
tikos, statybos ir transporto, 
medicinos, geologijos ir geo
grafijos, chemijos ir biologi
jos mokslų sekčijų pirminin
kų pranešimai. Pranešimuose 
buvo nušviesti rezultatai, gau
ti preliminariai studijuojant 
sekcijose monografijas bei ty
rimo darbus, kuriuos pateikė 
mokslinės įstaigos, aukštosios 
mokyklos bei kitos organiza
cijos stalininėms premijoms 
gauti.

Svarstymas parodė, kad 
praeitais metais mokslininkai 
sukūrė žymius veikalu®, liu
dijančius apie naujus prieša
kinio tarybinio mokslo laimė
jimus, apie jo ryšio su komu-

metai Tarybų Su
teikiama daūg pi- 
premijų pasižymė- 
mokslo žmonėms.

žemės ploto augimą. 1950 
ribėtų -gruodžio 31 d. vienin
gieji' žemės ūkio kooperatyvai 
turėjo 816,059 hektarus aria
mosios žemės, o 1952 metų 
gruodžio 31 d. jie vienijo 
1,859,987 hektarų ariamosios 
žemes. Visas Čekoslovakijos 
vieningųjų žemės ūkio koope
ratyvų žemės 
2,5 milijono

Per šiuos 
žemės ūkio 
1952 metais 
stotys atliko 
su darbų
mės ūkio kooperatyvuose.

plotas sudaro 
hektarų.
metus padidėjo 

mechanizavimas.
mašinų-traktorių

75,4 procento
vieninguosiuose

vi-

Washing tonas. — Repu- 
blikohai vadai labai susirū
pinę gavimu valdžioje dar
bų savo pasekėjams. Iš 40,- 
000 postmasterių vietų, 3,- 
000 yra tuščių. Visas jie 
užpildysią tiktai republiko- 
nais.

Amerikiečiai nuo seniai įsi
giję tokius sau papročius,
kad jie tol nevyksta į laukus, 
kol oficiališkai neatsidaro
parkai. Tuomet minios žmo
nių vyksta ir praleidžia savo 
sunkiai uždirbtus pinigus ant 
visokių niekniekių, kur viso
kiu biznierių mechaniškai iš- v t ■
galvotais “aparatais” ištrau
kia tūkstančius dolerių iš dar- 

| bo žmonių kišenių.
Kitokis gi pavasario- vaiz

das būdavo, ' s.ę ii i a u mūr- 
sų tėvynėje Lietuvoje. Ten, 
kai tik kaitri saulė sutirpina 
ledus, neužilgo giriose saus
medis pradeda žydėti, o krū
muose žibuoklės. Ten kttr tik 

įeini ■— laukuose ir pievose 
upeliai patvinę sriuvena. Tik 
pasižvalgai aplink, ir matosi 
net keletas ežerų, kur kai
miečiai stato trubicas, bučius, 
venterius ir kitokius žuvimis 
gaudyti tinklus. O dar kiti 
braidžioja ežerų pakraščiais 
ir paupiais, laikydami ranko
se žaberklus ir stengdamiesi 
nudurti lydeką. Mat, balau- ■ 
džio mėnesyje būna x lydekų 
nerštas ir jos išplaukia į kraš
tus, kad paleisti ikrus ir pie
ną ant žolių ir medžių šaknų. 
Tuo laiku kaimiečiai nesnau
džia: jei dieną nenuduria ly
dekos, tai eina naktimis. Jie 
prisideda smalingų 
galių į tam tikrus 
kuriuos uždegus 
daug pigios šviesos, 
da savo giliukį.

Merginos ir jaunos moterys 
' irgi neapsileidžia vyrams. Pa
vasaryje, kada ežeruose van
duo truputį atšyla, merginos 
susiėję vakarais pasiima ma
žus šiaudų kūlius ir eina vė
žiauti. Užsidegę po saują šiau

dų dėl šviesos, braidžioja eže
ro pakraščiais ir ant balto 
smėliuoto dugno gaudo vė- 
'žius. Kai katra gražų vakarą 
vėžiautojų prisirenka gana 
daug. Tuomet visokios liau
dies dainos tik skamba, ypač 
subatvakariais atsiranda ir 
bernų su armonikomis. Ežero 
pakraščiai buna apšviesti 
kaip kokios didmiesčio žymes
nės gatvės su elektra. Ak, 
koks buvo tada linksmumas, 
besižiurint į tą visa pavasario 
judėjimą !... > . -

Visokį paukščiai, ką buvo 
išs'kridę svetur žiemavoti, su
grįsta Lietuvon. Pievos ir pa
upiai pagelsta nuo žydinčių 
gėlių.
do po balas ir ieško sau mais
to—varlių. Pempes, skraidy
damos ore, sveikina praeivius 
“gyvi, gyvi!...” Antys, plau- 
kiodamos ežeruose, k.vaksena, 
vyturiukai, pakilę virš artojų 
galvų, čyrena, varnos, sekio- 
damos artojus, renka iš ari
mo vagos trandes. Neužilgo 
sodai sužydi, o. tada linksmoji 
gegutė “kūkų, kūkų, kūkų!...”

Kur tik eini, kur tik žengi, 
visur; savą susitinki, visur gir-? 
d i savo brangiąją lietuvišką 
kalbą: “Labas, labas!...1 Kur 
eini? Ką veiki?” Vis linksmos 
kalboš—pasišnekėjimai...

Amerikiečių sportai, nesu-

prasdami tublaiRihėš Lietuvbls 
kaimiečių padėties, gal statys 
klausimą: Kaip tai, Lietuvoje 
per nerštus žuvis gaudo?.^ .• 
Ar Lietuvoje Įstatymais nėnT 
draudžiama be sezono žuvis B 
gaudyti ?”

Taip įstatymai buvo dėl žu- 
vavimo ir dėl medžiojimo. 
Bet kokie jie buvo, tai aš ne- 
bepamenu. 
suvirš pusė 
laikų, apie 
šau.

Nes jau praėjo 
šimtmečio nuo tų 
katruos aš čia ra-

buvo daug ežerų 
nuosavybėje. Kiti

Ilgakojai garniai brai-

Lietuvoje 
kaimiečių 
ežerai priklausė valdžiai, ku
ri išnu’omuodavo daugiausiai. 
Kaimiečiai gaudė žuvis per 
nerštus dėl to, kad tuomet 
galima lengvai pagauti, ir 
daug, nes kai kurie ežerai, 
kad ir nedideli-—labai gilūs, 
ir be nerštų per,visą metą jo
kiu būdui neįmaironia pagau
ti... o žuvų tie ežerai pilni.

O antra Lietuvoje gavėnios 
laiku per septynias . savaites 
žmonės per dąu.g nusilpnėdą- 
vo: be mėsos ir pieno. O i r 
žuvų žiemos laiku negalima 
pasigauti. Tad gi, pavasariui 
atėjus, jie stvarstė, ką tik 
lėdami, ieškodami kuo dau
giau proteinų sudrūtinimui 
kūno ir abelnos sveikatos. .

Man visiškai neatrodo, kad 
penkiasdešimt metų atgal, 
Lietuvos kaimiečiai būtų per 
nerštus žuvavę, ar vėžiavę 
dėl sporto o gal tuomet Lie
tuvoje sportas tebuvo mažai 
žiuopia^; arba visai nežino
mas...

. Tai tokie pavasariai buvo 
mano jaunystėje 
o koki jie šiais 
tai nežinau.

Lietuvoje, 
laikais yra,

Pregresas.

Politine betvarkę
Manau, kad mes visi atme

name, kuomet, po spalio revo
liucijos, susitvėrė ; Sovietų 
valdžia, net tik stambioji 
spauda šaukė, kad r dąbar 
“Rusiją” valdo; įlydai, bet ,yi- 
soki pašlemėkai lipo ant tvo
rų ir turavojo —net lietuviš
kos Grigo bitės spietėsi.

Nuo čia kilo toks baisus 
rasizmas prieš žydus, kad jų 
žuvo kep milijonai iki buvo 
sutriuškintas Vokietijos fa
šizmas. O dabar tiems sutvė
rimams žydai tapo angelais, 
išskiriant Julių ir Ethel Ro- 
senbergus!

Ragahgaudžiai sako; kad 
Amerikos mokyklose bus dės- 
tom‘as komunizmas, bet- 'jį 
dėstys ne profesoriai. kurie 
simpatizuoja komunizmą.1 • L

pusų pa- 
liktorius, 
gaunama 
ir atran-

Dabar, kuomet klausaisi 
žinių iš Washingtono, tai at
rodo, jog šiandien bilijonas, 
tai tik kokia dešimkė. Ir nebe
kalbama apie vieno bilijono 
paskyrimą, bet desėtkus.

Nuo pirmutinio Amerikos 
prezidento, įskaičius ir Roo- 
seveltą, per 156 metus pilie
čiai valdžiai sumokėjo tak
sais 248 
įskaitant 
rus.

IIarry
metus iškolektavo 
260 bilijonų.. ■

Stalinui mirus, kaip iš gau
sybės rago pilasi įvairūs pra
našavimai, bet jie visi nusi- 
pranašavo pro šalį. Tarsi ta 
milžiniška Šalis neturi konsti
tucijos, o viskas randasi vi’e- 
no atskiro žmogaus žinioje’. 
Kaip ten nebūtų, bet' man 
geriausiai, patiko, tai tie, ku
rie Stalinui mirus įžiūri at
mainas ant mėnulio^ ir pagal 
tas atmainas pranašavo, kad 
šitą metą rugpjūčio mėnesyje 
jau komunizmas “išnyks, o 
jo vietoje atsiras carizmas.”

Ar žinote, kad Stalinui mi- . A . rus Londone pakilo cariniai 
rubliai ir bonai ? Kas juos pa
kėlė, tai nepasako, bet reikia 
spėti, kad pelėsiai juos kelia.

bilijonus dolerių. —•' 
du pasaulinius ka-

Truman, per šešis 
mūsų

stalininių 
išradimų 

TSRS 
plenumas, 

svarstytipradėjo 
darbus, pateiktu® 
stalininėms premi-

Mokslininkas Dr. Joseph Weinberg ir jo žmona 
Washingtone po to, kai jį federalinis teismas išteisi
no. Mat, Dr. Weinberg buvo ragangaudžiy pasmerk
tas nubaudimui už tai, kad būk jis melavęs, kai pa
sakęs, kad jis niekuomet nėra buvęs Amerikos ko
munistų partijos nariu.

Kristus 
pel- 
šių 

nie
kad

Jeigu tais metais butume už
sidėję biznį, kuomet 
gimė ir kasdiena butum 
nę tūkstantį dolerių iki 
metų, tai dar reikėtų 800 
tų> arba iki 2739 metų, 
padarius'bilijoną dolerių.

Tačiau bilijonas nėra taip 
baisus, pavyzdžiui: jeigu 
tūkstantines sudėtume viena 
ant kitos, tai tik būtų astuoni 
coliai aukščio. Bet apsaugok 
dzievuli, jeigu bilijoną pa- 
svertumei dolerinėmis, tai 
krūva susidarytų- 110 pėdų 
aukščio.

Sakoma, kad jaučiui leng
viau perlysti per adatos skylu
tę, negu turčiui patekti į 
dangaus karalystę.

Nemažai vargo turėjo ir 
mūsų naujas prezidentas Ei- 
senhoweris, iki sukišo aukso 
veršius į Washingtoną. Pa
vyzdžiui, kuomet Wilsonas 
nelindo per skylę, tai Eisen- 
howeris Wilsoną apvedė ap
linkui tą skylę.

Mūsų tautietis velionis Ba- 
gočius nemažai turėjo tų cari
nių rublių ir bonų. Kartą jis 
man skundėsi, kad jam ne
mažai jie atsiėjo. Gandai'-ei
na, kad Bagočius mirdamas 
paliko Keleivio zederiui arba 
So. Bostone žinomam Prffsei- 
kos svietkui. * .;

Neamerikinčs Veiklos Ko
mitetas sakosi, kad jis tyrinės 
ir bažnyčias; ar'kartais nesi
randa jose k omu įrištų. Nema
nau, kad aplaikys sarmatą 
lietuviški jėzuitai. Jeigu mi
nėtas komitetas j ieškotų me
lagių, tai tikrai čia jų rastų 
tai būtų pirmutinė stotis!

Jaunutis. 1 .. ...

Azijiečiai - arabai skundžia 
Franciją už žiaurumus 
Tunisijoj ir Morokkoj
United Nations, N. Y.— 

Indija. Egiptas ir 13 kitų 
azijinių-arabiškų šalių pa
naujino savo skundą Jung
tinėms Tautoms, kad Fran* 
cija žiauriai persekioja ir 
baudžia reikal a u j a n č i u s 
tautines laisvės Morokko ir 
Tunisijos gyventojus.

2 pusi.—LaUv© ( Liberty)--Penktad

*



KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
Šiuo laiku Jungtinėse 

Valstijose apie 4 milijonai 
žmonių gyvena vadinamuo
se “traileriuose” (automo
bilių traukiamuose sunkve
žimiuose). Tokių trailerių, 
kuriuose gyvena žmonės, 
randasi 1 milijonas, 55 tūks
tančiai.

Balfo pirmininkas kun. 
Končius serga ligoninėje. 
New Yorko Balfo komite
tas nutarė užpirkt mišias 
už pirmininko sveikatą. Ro
dosi, ir be eikvojimo Balfo 
iždo frentai kunigai galė
jo mišias atlaikyt. Pasiro

do, kad be užmokesčio ir 
mišios neturi jokios vertės.

•

Rašoma, kad buvęs prezi
dentas Franklin D. Roose
velt mirdamas paliko turto 
daugiau, negu kiti buvę 
Jungtinių Valstijų prezi

Neseniai Laisvėje tilpo 
trumpas straipsniukas su 
įvairiais žvejojimo autori
tetų išsireiškimais.

Kada žuvys “kimba” ir 
“nekimba”?

Žodis “kimba.” Jeigu žu
vis kimba prie meškerės 
kabliuko, tai reiškia, kad 
bekibdama kanda slieką, 
užmautą ant kriukučio, ar- 

•jį ba ką kitą. Tad aš manau, 
kad meškeriojant užtenka 
tik vieną žoždį naudoti, 
žuvis — “kimba.”

Aš žinau, iš Laisvės skai
tytojų yra mėgėjų žuvauti 
ir dauguma jų dideliu žin
geidumu akylai seka kiek
vieną pokalbį apie žuvų 
gaudymą.

Retkarčiais Laisvėje už
tinku straipsnelį kitą apie 
medžioklę. Bet jeigu kas 
parašo kelis žodžius apie 
žvejybą, tai jau didelė re
tenybė ...

Aš gimęs ir užaugęs Lie
tuvoje prie didelio ežero, ir 
nuo pat mažens su savo tė
vu mėgau žvejoti visokiais 
būdais. Mes gaudėm žuvis 
įvairiais įrankiais: bradi
niu, trubica, abarėliais, bu
čiais, venteriais, varžomis 
ir meškerėmis.

Taigi, per daug metų be- 
žvejodamas, aš susipažinau 
sy kai kuriais žuvų papro- 
čfei^ir jų buities elgėsena. 
Aščia patieksiu keletą fak
tų iš savo paties patyrimų.

1. Kada smarkus lietus 
lija, tuomet nepagausi daug 

' ~ žuvų.
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Alumininiame inde virti maistą -- pavojus sveikatai
Nuadai iš aluminio indo 

daro dideles atakas verda
mam tokiame inde maistui: 
darko bei naikina naudin
gas šarmines (alkalines) 
medžiagas, kūnų randasi, 
pavyzdžiui, vaisiuose ir dar
žovėse. >

Na, paimkime dėl aišku
mo verdamus rūkščius ko
pūstus aluminiame inde. 
Ta rūkštis labai traukia 
foetalo nuodus į viralą. Ver- 

'. dant burokus, gaspadinė 
^5»ila druską ir actą (uksu- 
JUą). Tai dar blogiau da

rosi. Tad maistas, pastovė
jęs kelias vąjandas; pasida
ro juodesnis bei tamsesnis.

Matome, yra gana gerų 
pavyzdžių. Dėl alumino in

dentai. Jam mirus, jo tur
to apskaitliuota 1 milijo
nas, 831 tūkstantis dolerių. 
Prezidentas Wilsonas pali
ko $600,000, Hardingas — 
$486,000, Taftas — $475,- 
000. Kiti po mažiau.

•

Amerikos pirmutinis pre
zidentas George Washing
ton į prezidentus buvo in
auguruotas New Yorko 
mieste. Kai Washingtonas 
atvyko New Yorkan į Fed
eral Hall, tai apsižiūrėta, 
kad ten nesiranda Biblijos 
dėl prisaikdinimo. Biblija 
buvo paskolinta nuo maso
nų kliubo, ir ta pati Bibli
ja dar ir dabar vartojama 
prisaikdinimui prezidentų.

Istorikai teigia, kad alaus 
vartojimas komerciniai 
prasidėjo Amerikoje nuo 
atkeliavimo . 1620 metais

KADA ŽUVYS KIMBA, O KADA NE
2. Kada mažas lietus laš- 

čioja mažais lašais, su švel
niu pietvakarių vėju, tuo
met yra gera proga pagau
ti daugiau žuvų.

3. Kada šiurpus šiaurys 
vėjas pučia arba iš kampo 
šiaurrytinis, tuomet sėdėk 
namie, neik žuvaut.

4. Kada padangėje sužai
buoja, kad ir labai toli, neik 
žuvauti, ne pagausi. O 
griausmas dar aršiau.;

5. Kada ežeras ar marios 
tykiai stovi, nepaisant oro, 
ar šilta ar šalta, tuomet 
daug žuvų nesugausi.

Mes esame papratę tikėti 
mūsų autoritetų patari
mais. Bet ar mūsų autori
tetų patarimai visuomet bū
na geri ir teisūs? Ne. Kai 
kas sako, kad žuvys nebijo 
lietaus, griausmo, šalčio ir 
karščio. Kurie taip mano, 
tai jie labai klysta, taip ma
nydami. Nes kada oras 
ūmai atšąla, tada žuVys 
lenda kur giliau, į žoles ar 
į dumblus. O karštose, sau
lėtose. dienose, ypač kada 
vanduo stovi tykiai, tuomet 
didelė dauguma žuvų iš gel
mių pakyla į paviršių ir, 
lyg labai sutingę, su mažu 
judėjimu, kai kurios net iš
sižioję, ramiai plaukioja ir 
kaitinasi prieš saulę, jeigu 
kas jų nenubaido.

Man net porą kartų teko 
matyti labai keistą žuvų el
gesį.

Pabaigoje liepos mėnesio 
diena buvo labai karšta.

dų valymo yra pagaminta 
ir įvairūs plieniniai droži
niai, vadinami “plieno vil
nomis” (steel wool), ir tam 
tyčia padarytas muilas.

Argi negaila ir net bau
gu pamislyti, kai paskaitai 
korespondencijas iš skirtin
gų miestų, kaip mūsų idė
jos darbininkai, sulaukę 
biskį virš 60 metų, jau ir 
palieka mus, ir dar kokio
mis mirtimis — daugiausia 
dėl širdies ligų ar smegenų 
apopleksijos!

O reikia žinoti,‘minimos 
ligos nepaima ant sykio -— 
praeina bent keletas metų, 
iki žmogus tampa parblokš
tas. Ir kaip atrodo širdies 

pirmųjų pi 1 grimų May
flower laivu į Plymouthą. 
Jų tarpe buvo alaus paga
minimui žinovų, ir po kiek 
laiko su pagalba tuometi
nio Massachusetts guber
natoriaus įkurta bravoras.

Apskaitliuojama, kad pa
prastoje amerik o n i š k o j e 
kalboje vartojama 20,000 
žodžių. Bet šioje pačioje 
kalboje mokslišku (educat
ed) stiliumi vartojama 40,- 
000 žodžių.

Biografijų autoriai rašo, 
kad rašytojui Mark Twai- 
nui, vieną vėjuotą dieną ei
nant gatve, vėjas užnešė 
ant veido popiergalį, ku
riame buvo užrašyti žodžiai 
“The Personal Recollection 
of Joan Arc.” Šiuos žo
džius Mark Twain panau
dojo antraštei savo ruošia

Antrą valandą suvarėme 
gyvulius į tvartus, kad var
mai ir musės nekąstų. O 
patys ėjome į ežerą maudy
tis, arba tik taip sau pa
gulėti pavėsyj po medžiais. 
Nes tą dieną buvo negalima 
jokio laukuose darbo dirbti 
dėl didelio karščio.

Aš, pasiėmęs meškerę, 
maniau sau pameškerioti 
per kelias popiečio valan
das . Priėjęs‘prie ežero, pa
mačiau, kad žuvų didelių ir 
mažų labai daug, tik knibž
da visur. Man iš džiaugs
mo širdis'pradėjo smarkiau 
plakti. Maniau sau, kad už
tikau gerą giliuką. Dre
bančia ranka greit užmo
viau slieką ant kriukučio ir 
įmečiau ten, kur didžiausi 
žuvų tirštimai plaukiojo. 
Per kokį laiką stoviu ir lau
kiu: meškeres plūdukė nė 
krust. Ištraukęs užmoviau 
kitą dar gyvą slieką, kuris, 
buvo matyt, smėlėtoje vie
toje raitėsi ant kriukučio, 
o žuvys, aplink plaukioda- 
mos, mažai tekreipė atydos. 
Kai kuri net didoka pri
plaukdavo arti prie pat 
meškerės ir bakstelėdavo 
snukiu į slieką, bet nekibo.

Palikęs meškerę, įsilipau 
į aukštą, šakotą alksnį. Sė
dėdamas ant šakos, žiūrė
jau į tolimesnes ežero gel
mes, ir visur mačiau tą pa
tį. Visas paviršius ežero 
pilnas žuvų. Jos visos ra
miai ir taikiai sugyveno. 
Dideli ešeriai ir ilgos, po 
5-6 pėdas, lydekos negaudė 

netvarkingumas, tatai gali 
pats sau jausti; tad turi 
bandyti pakeisti gyvenimo 
sąlygas. Man rodosi, gy
vybė yra brangesnė už vis
ką.

O kas galėtų sakyti, kad 
tos pavojingos- ligos nepra
sidėjo nuo alumino indų? 
Juk tai labai galimas daik
tas. Nes tas metalas, kaip 
jau kartotinai priparodyta, 
žaloja kūną ir paruošia dir
vą įvairioms ligoms. !

Kai kuriuose miestuose 
yra vadinamas “kietas van
duo,” ir jeigu verdi maistą 
aluminiame sudyne, tai kiek 
kartų vandenį nupilsi, tiek 
kartų debesiuoti ženklai ap

mai knygai, kurią kompe
tentingi literatai pripažįsta 
viena iš puikiausių jo kūri
niu. c

Keturiolika šios šalies • 
valstijų turi, patvarkymą 
sumažinimui karo vetera
nam nuosavybės įvertini
mų dėl aptaksavimo. Di
džiausia karo veteranam 
nuolaida suteikiama Louis- 
ianos valstijoj — iki $5,000.

•

1907 metais Tamarack, 
Cal., vienu sykiu’ be susto
jimo nukrito daugiausia 
sniego visoje Jungtinių 
Valstijų istorijoje. Vieto
mis buvo iki 888 colių arba 
74 pėdų sniego aukštumo.

Šiuo laiku Jungtinėse 
Valstijose moterų dentisčių 
(dantų gydytojų) yra 1,007, 
o vyrų dentistų — 70,000.

Kazys Bevardis

ir nerijo mažesnių žuvų, 
nors visos krūvoj maišėsi.

Išlipęs iš medžio, nuėjau 
kiton vieton, kur visuomet 
gerai kibdavo. Bet ir ten, 
praleidęs valandą laiko, ne
pagavau nė vienos žuvies. 
Pavakarėj sugrįžau į na
mus, nieko nelaimėjęs.

Geriausia, einant žuvau
ti, reikia pasirinkti dieną 
dalinai apsiniaukusią ir ka
da švelnus pietų ar pietva
karių vėjas pučia, sukelia-, 
mas tik mažas vilnis ant 
ežero ar marių paviršiaus'.

Kada vanduo tykiai stovi, 
tada žuvys mažai tekimba 
arba visai nekimba. Tai dėl 
to, kad jos tykiame vande
nyje pasigauna daug viso
kių vabalų ir musių. O ka
da būna vilnys, tada jos 
gauna mažai gamtiško 
rtlaisto ir tuomet labiau 
kimba prie meškerės.

' Mėnesienos šviesios nak
tys irgi suteikia žuvims ge
rą progą pasigauti daug 
maisto.

Dar vienas daiktas žuvi
ninkams žinotinas. Kad žu
vys gyvena daugiausiai pa
siskirstę veislėmis pasi
rinktuose ruožuose arba 
kolonijose, panašiai, kaip ir 
žmonių rasės ir tautos 
miestuose, žvejotojai, ne
žinodami gerai žuvų veislės 
vietų, daug laiko sueikvo- 
ja, bandydami šen ir ten, 
iki, pagaliau, surandą ti
krąjį ruožą ir , pasitenkina 
savo laimėjimais.

Progresas

link užsideda.
Tie ženklai parodo, kaip 

veikia alumino nuodai skil
vyje, maistą suvalgius — 
gadina ypač syvus, kurie 
būtinai reikalingi maistui 
suvilginti bei suvirškinti. 
Sumažėjus syvams, vidu
riai užkietėja, ir žinoma, 
tatai jau kenkia sveikatai.

Aiškus dalykas, tie nuo
dai yra atsiskiedę ir, gavę 
progą i kraują įsimaišyti, 
eina sykiu su krauju į vi
sas kūno dalis, ir apsistoja 
ypač silpnesnėse organizmo 
vietose, daro skaudulį ir 
kenkia sveikatai.

K. Depsas
(Pabaiga rytoj)

KĄ ŽINOTE APIE KARO 
LAIVUS s?

Kapitalistinėje tvarkoje 
gabiausi žmonių protai pa
naudoti karo paruošimui ir 
jo technikai. Bet daugeliui 
paprastų piliečių “karo lai
vas,” tai kiekvienas tik “ka
ro laivas.” Tuo kartu karo 
laivų yra Įvairiausių, su 
skirtingais uždaviniais.

' Šarvuotis arba lėktuvų 
vežikas turi apie 40,000 to
nų įtalpos; jo pagaminimui 
reikia kelių metų laiko. Da
bartiniu laiku vienas šar
vuotis kainuoja apie $100,- 
000,000. Jo kanuolės gali 
priešą pasiekti už virš 20 
mylių, atstos. Torpedinis 
laivelis, paprastai vadina
mas “kateris,” yra apie 50 
tonų įtalpos, mažytis, grei
tas, be artilerijos, pagami
namas per kelias dienas, 
kainuoja tik kelis desėt- 
kus tūkstančių dol. Jis ir
gi “karo laivas,” bet jis tu
ri skirtingas pareigas nuo 
šarvuočio. Pirmasis veža
si apie 1,500 oficierių ir jū
reivių, antrasis 15 ar 20 
žmonių.

Dabartiniai karo laivai 
dalinasi bent į 50 skirtingų 
rūšių. Bet mes apie juos 
visus nė nemanome šiame 
straipsnyje kalbėti. Pakal- 
besime tik apie kelias svar
biausias rūšis.1 • ' i i ;

šarvuotis dar dažnai va
dinamas “linijos laivas.” 
Šarvuotis turi' tą vardą to
dėl, kad jo šonai, kanuolių 
kambariukai, visokia maši
nerija yra pridengta storo
mis plieno sienomis — šar
vais. Svarbias dalis priden
gia pėdos ir net dviejų pė
dų plieno- . sienos. Tokias 
sienas negali pramušti ma
žesnių kanuolių kulkos.

Šarvuočius stato, ilgai, 
kelis metus laiko. Jie turi 
po 600 ar net 800 pėdų il
gio, jų įtalpa nuo 35,000 iki 
50,000 tonų. Jų elektros ga
minimo stotys galingos, ga
lėtų aptarnauti geroką 
miestą. Viską atlieka žmo
gaus ranka su elektros pa
galba: sukinėja kanuolės, 
atgabena kulkas ir parako 
maišus, uždaro storas plie
no duris. Yra ir pagalbi
niai krumpliniai įrengimai, 
kad, elektros jėgos netekus, 
būtų galima dar paprasta 
žmogaus jėga su krumplių- 
šeštarnių pagalba atlikti, 
nors lėčiau, tuos karo laivų 
veiksmus.

Šarvuotis turi desėtkus 
kanuolių — nuo paprastų, 
nedidelių, skiriamų atmu
šimui priešo' karo lėktuvų, 
iki milžiniško ilgio ir dy
džio kanuolių, kurios sker
sai turi iki 408 milimetrų 
(16-kos colių) gerkles ir iš
šauna apie dviejų tonų 
kulką, kuri gali priešą pa
siekti už virš 20 mylių.

Šarvuočiai buvo skaitomi 
svarbiausiais karo laivais. 
Tai plaukiojančios tvirto
vės, kurios gali sugurinti 
mažesnius karo laivus. Bet 
šarvuočiai nėra labai grei
ti, apie 25 mylios į valan
dą. Tokį milžiną negali ir 
galingiausi įrengimai smar
kiai varyti pirmyn, šar
vuotis vienas karo laiku 
nei į jūras — jam pavojus 
nuo mažiukų karo laivų. 
Jeigu jį užpuls mažesni ka-.

IŠ ISTORIJOS
RAŠO D. M. ŠOLOMSKAS
ro laivai, nepaisant savo li
kimo, tai šarvuotis neapsi
gins. Jo apgynimui reika
linga krūzeriai, naikintojai, 
torpediniai laivai ir kate
riai. Šarvuotis galingas sa
vo artilerija, gali toli siekti, 
laužyti fortus, griauti tvir
tumas, deginti miestus, 
skandinti laivus, bet neturi 
vikrumo. Paprastai karo 
laiku jis plaukia viduryje, 
apsuptas mažesnių karo 
laivu. c

Kada šarvuočiai priešin
gų pusių susitinka, tai jie 
mušasi, plaukdami daž
niausia šonais, nes taip ga
li panaudoti daugiau artile
rijos, kurią galima nu
kreipti į vieną ar kitą šo
ną. Į laivo galus negali 
daugiau panaudoti, kaip pu
sę artilerijos — kliudo kiti 
ant laivo įrengimai. (Tiesa, 
tūlos imperialistinės agre- 
syvės šalys buvo sutalpinę 
šarvuočių visą sunkiąją ar
tileriją priešakyje — puoli
mui, bet iš to negavo tei
giamų rezultatų.)

Rusijos šarvuočių statyto
jų Bubnovo, Krylovo prak
tika — sutalpinti išilgai lai
vo artileriją, kad į šoną ga
lima būtų naudoti ją 100 
procentų — paėmė viršų.

Laike. Antrojo pasaulinio 
karo nei karto tarpe didžio 
skaičiaus šarvuočių nebuvo' 
(ikro, mūšio. , Todėl karo 
specialistai, ginčijasi; tūli 
mano, kad šarvuočiai jau 
atgyveno savo amžių, kad 
jų pastatymas, įrengimas 
labai brangiai ątsieina, o 
karo laiku jie neatsimoka. 
Tarpe Amerikos ir Japoni
jos karo laivynų Midway 
mūšyj (1942 m.) šarvuočių 
įgulos nė nematė vienį ki
tų, bet tūli šarvuočiai bu
vo nuskandinti karo lėktu
vų užpuolimo, submarinų 
ir mažesnių karo laivų.

Lėktuvų vežikais. Jie sa
vo dydžiu yra kaip šarvuo
čiai. Bet jie neturi tokių 
storų šarvų ir didelės arti
lerijos. Tūli jų vežasi po 
100 ir daugiau lėktuvų. 
Lėktuvai yra laivo viduje, 
juos iškelia keltuvais. Ten 
pilna jiems bombų ir kul
kų. Lėktuvų vežiko denis 
—tai kaip lėktuvų nusilei
dimo aikštė. Nuo denio 
lėktuvai pakyla, ant jo nu
sileidžia. Lėktuvų vežikų 
artilerija yra tik iki 208 
milimetrų (8 colių) diame- 
triškai, kaip vidutinių krū- 
zerių. Lėktuvų vežikai tu
ri dviejų rūšių specialistus 
— karo laivo ir lėktuvų. 
Lėktuvų vežikų kuo dau
giausiai statosi agresoriai, 
nes su jų pagalba mano 
kitas šalis užpulti.

Krūzeriai. Šios rūšies 
karo laivus dažnai vadin
davo “skraiduoliais.” Jie 
neturi storų šarvų. Dali
nasi į daugelį rūšių: lengvi, 
vidutiniai, sunkūs. Jų įtal
pa nuo 3,500 iki 15,000 to
nų. Artilerija dažniausiai 
sų 6-ių colių arba 8-ių co
lių diametriškai gerklėmis. 
Jų varomoji jėga siekia iki 
150,000 arklių jėgos. Krū
zeriai greiti. Jie skiriami 
gaudyti priešo mažesnius 
karo laivus, naikinti tavori- 
nius laivus, daryti puoli
mus, saugoti šarvuočius.
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Seniau buvo pradėta sta
tyti krūzeriai, — mūšio li
nijos (battle cruisers), są- 
vo dydžiu ir artilerija lygūs 
šarvuočiams, bet be šarvų, 
užtat greitesni už šarvuo
čius. Pastaraisiais laikais 
jų nestato, nes mūšiuose su 
šarvuočiais jie greitai nu- 
skęsdavo, o lengvesnių krū- 
zerių vis tiek negalėjo pa
sivyti. - ;

Mininkai ir naikintojai; 
Seniau buvo tik mininkai, 
arba torpediniai karo lai
vai. Tai nedideli karo lai
vai, ginkluoti nedidele arti
lerija, turinti torpedonis 
laidyti vamzdžius, greiti.

Bet pastaruoju laiku atsi
rado mininkų tarpe naikin
tojai, kurie yra kaip ir 
lengvi krūzeriai. Jie turi 
iki 3,500 tonų įtalpos, 150,- 
000 arklių jėgos, daro virš 
40 mylių į valandą, gin
kluoti iki 6-iu coliu diamer 
triškai kanuolėmis. Atsira
dus naikintojams ir “jų va
dams,” nyksta lengvieji 
krūzeriai, nes šie užima 
anų vietą. A

Mininkai ir naikintojai 
galingi ne tiek artilerija', 
kiek savo greičiu, gali pa
gauti priešo laivus, o susi
dūrę su šarvuočiais ir krūL ‘ 
zeriais,. jie puola leisdami 
torpedas. Šarvuočiai ir krū* 
zeriai apsigynimui nuo mi1 
ninku ir naikintojų turi \ 
mažesnio kalibro artilerija 
bet vyriausias apsigynimas 
tai tos pačios rūšies savi 
laivai. Laike karo Ispani
joj vienas liaudiečių nab 
kintojas nuskandino didelį 
fašistų krūzerį “Canarisą?? 
Visos stambios valstybes 
statosi didžius kiekius mi- 
nin.kų ir naikintojų.

Submarinai — povandeni
niai laivai. Tik laike Pir
mojo pasaulinio karo (1914- 
1918) submarinai pasirodė 
galingi, kada šie Vokietijos 
laivai vos badu nenumarino 
Anglijos žmonių.

Submarinai yra ilgi, apįę 
350-450 pėdų, siauri laivai. 
Jie įrengti plaukti virš van
dens ir. po vandeniu . Kada 
neriasi į gelmes, tai prileis 
džia savin vandens. Jų dvi
gubos sienos, tai tarpe tų 
sienų ir įima vandenį. Gali 
pasinerti į 2-3 minutes. Ka
da kyla Į viršų, tai galingo^ 
pumpos išvaro tą vandenį 
laukan. Yra ir kiti pagal
biniai prietaisai. : ..i.

Submarinai turi po vieną 
ar dvi kanuolės, bet vyriau
si jų ginklai — torpedos. 
Torpedos, tai prietaisai 
apie 25 pėdų ilgio, 21 co
lio storio. Kada submari- 
nas, būdamas povandenyj, 
išplukdo (iššauna), tai tor
peda apie 50 mylių, greičių 
iriasi pirmyn, iki 10,000 ar 
15,000 pėdų. Atsimušus 1 
priešo laivą, sprogsta ir iš
laužia jo povandeninėje da
lyje “vartus.”

Kada submarinai atsira
do, tai tūli manė, kad “ga
las karo laivams.” Lygiai, 
kaip dabar tūli mano, kad 
atomų bombos ir artilerija 
—tai jau viskas. Bet dabar 
yra ir prieš submarinus 
ginklai: gilumos bombos, 
kurias meta į jūrą, kur yra

(Tąsa 4-tam pusi.)



Prie Ukmerges-UteiiQs plento

Miami, Fla,
ga r bi n gi a u s ias pa u k š- 

pabaigos tu kas.
•idoi. Vi-i Mocking paukštis nėra

Pas Kalinino vardo kolūkio 
gyvulių augintojus

Puikiuoju Ukmergės-Ute- 
nos plentu vikriai rieda ke
leivinis autobusas. Pro au
tobuso langus lekia miškai 
ir pievos. Iš abiejų plento- 

i pusių plačiai driekiasi kol- 
i ūkiniai laukai. Dar vienas I
i pasukimas, pravažiuojame 
greitai tilteli ir sustojame 
Viduškiu kaime, v

—Kalinino vardo kolūkis, 
—praneša konduktorius.

Kolūkio valdyboje mus 
pasitinka pagyvenusi, bet 
dar žvali ir energinga mo
teris. Susipažįstant pasiro
do, kad jos pavardė Stasiū
nienė ii* kad ji yra kiaulių 
bei aviui fermų vedėja.

— Kolūkio, pirmininkas 
dabar tikrina brigadų dar- 

- bą, — sako ji, — ir kadangi 
jūs norite susipažinti su 
mūsų gyvenimu, tai siūlau 
jums nueiti ir patiems pa
sižiūrėti, kai]) mes dirbame 
fermose.

Mes priėmėme jos pasiū
lymą ir išėjome. Kolūkio 
gatve pasukame i Švento
sios upes pakrante. Jau iš 
tolo i akis krinta didelis 
baltas pastatas. Tai—kiau
lidė . Joje įrengta automa
tinė pašarų virtuvė, profi
laktinis ir atsivedimų sky
riai. Kolūkyje taip pat pa
statytos karvidės, arklidės., 
paukštidė . Kolūkis vykdo

Uoliai kolūkiečiai darbuo
jasi ir kitose fermose. Kiau- 
lininkės Katrė Dūdienė ir 
Elena Dūdaitė per metus iš 
kiekvienos motininės kiau
lės išaugina po 18 paršelių.

Eidami atgal, mes užėjo
me j kolūkio valdybą ir ten 
užtikome kolūkio pirminin
ką Vilčinską. Jis mums pa
pasakojo daug ką įdomaus 
apie kolūkio gyvenimą.

—Tai, ką jūs matėte pas 
mus — tai tik pradžia di
džiojo gyvenimo, kelio,—pa
sakė jis.—Kai kolūkį suor
ganizavome, fermose vos 
kelios karvutės tebuvo. Ta
rybų- valdžia padėjo mums 
įveikti sunkumus. Jau pir
maisiais kolektyvinio ūkio 
gyvavimo metais mes gavo
me iš valstybės 120 tūĮcs-

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

l

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00t 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, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis.
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Parašė

i.

Žieminis vasarotoji! se 
zonas eina prie ] 
mūsų saulėtoj Floridoj. . . 
si miestai ir miesčiukai pa 
sidarė daug turtingesni, | dėsnis už paprastą žvirblį, 
nes tų svečių čia apsilankė turi pilką spalvą, pailgas, 
gal keli milijonai, — ir kas po sparniukais šviesiai kai
čia juos iki vienam galėtų | tos plunksnos, 
suskaityti Na, ir kožnas : 
vienas praleido stambias 
sumas “žaliukiu.” Arkliu ir1 
šunų lenktynių laukai su sa- 
jro puošniais parkais darė ’ 
trilijoninius biznius, Gem- J 
blerystė, lažybos sieke nuo 
dolerio ikį tūkstančio ir 
aukščiau, 
sufiksuoti taip, kad ir dar
bininkai galėtų su savo pa
latiniu doleriu dalyvauti prie namų medeliuose 

jį pralaimėti, toli nuo langu, ir 
nakties laiku pagieda - pa- i kad įmokėčiau 

tas - užmuilintas, kad nie- koncertuoja. O jeigu netoli 
jo lizdo pasisuka katė ai’ karto pasidarė lengviau gy- 
šuo dienos laiku, tai 
ir muša sparnais, iki

Tai mūsų koncertinis 
j paukštis. Yra užrekorduo- 
_ * ta, kad jis gieda maždaug 

iki 80 gaidų, dažnai atsisto- 
' i damas viešai ant stulpo ar 

i ant namo kertes, kur gali- 
ma ji stebėt visai iš arti.

Mat, tie bizniai1 Mocking j 
žmones, nes si 
būdavo ja kuo i

ir, žinoma,
Tas biznis taip subilda vo- 

: 1
kam neduot, o tiktai pasi
imt. Ir didžiausias nuo
šimtis žioplių nei'per'nago 

. juodymą to dar nesupran
ti.

Ęarbernėse bizniai buvo 
neprasti, — darbo visi turė
jo pilnas rankas, šalia 
manęs dirbantis barber is, 
prisiklausęs kalbų nuo ar- 

. kliu jojikų - džiokib, kas 
antrą dieną vis kaišiojo po 
doleri kita dėl tu arklių 
lenktynių, tikėdamas lai- 

. mėt kelius desėtkus doleriu. 
:Bet nei vieną kartą nelai- 
7 mėjo nei prakeikto nikelio. 
|Aš juokiausi, nes žinojau, 

kad jis turi šeimą ir pini- 
’ ■ gai jam labai reikalingi.

statyti malūnas, dedami 
pamatai būsimai elektrinei.

Pakeliui Bronė Stasiūnie
nė papasakojo apie save.

—Čia aš -gimiau, užau- 
' gau, jau ir senatvė netoli. 

Sunkus buvo gyvenimas se
niau. Prireikė, pavyzdžiui, 
naują tvartelį statyti, o pi
nigų nė cento. Gavau pa
skolą banke ir pakliuvau, 

, į spąstus.
pasirodys kieme 

u'či a u s i a i ‘ nepažįstamas, tai ir sudre- 
ne- 

dažnai lis atvažiavo

paukštis myli kaip kurapka., 
avo lizdą susi-į Būdavo, pasir

ba širdis: ar tik ne antsto- 
pareikalauti, 

eiline įmo- 
Tarybų Lietuvoje iš

puola' 
nuve-! davo

Viena moteriškė, gyve
nanti šalia miesto, sakoma, 
pastebėjo, „kad m o c k i n g 
paukštis ne savo balsu rė
kia - šaukia ir puola prie 
lango bei durų. Moteriškė 
išėjo pasižiūrėti, kas jam. 
pasidarė. Ir tuojau paste
bėjo, kad į jo lizdą šliau
žia gyvatė. Patelefonavo 
policijai . Atvažiavęs poli- 
cistas gyvatę nušovė, išgel
bėdamas jo vaikus. Tą 
dieną mocking paukštis la
bai džiaugėsi ii1 daug giedo
jo, pasistiepęs ant tvoros. 
Tai buvo jo išraiška dėkin-

: gurno tai moteriškei.
Apart to, mocking paukš

čio atvaizdas su gaidomis 
atspausdintas ant atviru
čių ir pardavinėjamas de- 
šimtštoriuose ir knygų-sal- 
dainių krautuvėse.

venti. Tarybų valdžia išva- 
mus, varginguosius 

valstiečius^ iš sunkaus gy
venimo. ..

Kas diena Kalinino vardo 
žemės ūkio artelė tampa vis 
turtingesnė. Bronė Stasiū
nienė pasakoja, kad kolū
kio fermose jau yra šimtai 
geriausiųjų veislių galvijų, 
kiaulių, didelė banda avių 
ii* daugybė naminių paukš
čių. Šiemet kolūkis iš gy
vulių fermų gavo šimtus 
tūkstančių rublių pajamų.

Karvidėse melžėjos 
Ona Gineikienė, Palionija 
Ūselienė, Ona Sabūnaitė, 
apsirengusios baltais, kaip 
sniegas, chalatais, ruošėsi 
eiliniam karvių melžimui. 
Kalinino vardo kolūkyje

skolos. Į talką mums atė
jo mašinų - traktorių sto
tis, kurios traktoriai bei ki
tos žemės ūkio mašinos 
ėmė įdirbti mūsų laukus. 
Mes pradėjome energingai 
kovoti dėl gausių derlių ga
vimo, dėl gyvulių produk
tyvumo pakėlimo. Mums 
stigo žinių agrotechnikos ir 
zootechnikos srityje, ir to
dėl beveik visi kolūkiečiai 
pradėjo vakarais mokytis 
kursuose.

Netrukus jau galima bu
vo matyti mūsų darbo re
zultatus. Kolūkis sustiprė
jo, pasidarė turtingesnis, 
pakilo ir kolūkiečių mate
rialinė gerovė. Antai, mel
žėja Adelė Astrauskienė 
pereitais metais gavo už 
savo darbą tris tonas grū
dų, neskaitant daržovių ir 
pinigų. Šiais metais jos pa
jamos yra dar1 didesnės. 
Be to, Adelė turi .nuosavą 
sodybinį ūkį. Už gerą dar
bą kolūkiečiai pas mus gau
na dar papildomą atlygini
mą. Pavyzdžiui Adelė As
trauskienė gavo šešių mė
nesių'veršį ir 300 kilogra
mų pieno, Elena Dūdaitė— 
tris paršiukus. Papildomą 
atlyginimą gavo taip pat 
kiaulių šėrike Veronika 
L a p k a i t ė, paukštininkė 
Adelė Atkačiūnienė ir dau
gelis kitų kolūkio gyvulių 
augintojų.

A. Martinkus

• 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 
Dr. J. J.- Kaškiaučius.

apie išradimus, su įdomiais paveikslais, sutaisė 
Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

t
Usnyne

►

Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjdnti 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.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdingą, 
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų.

lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas

kai nekartą giliai atsidus- 
Parašė Rojus Mizara, pus-

s
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko- —g-——» — • — — ~ -w-' •

nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. ,

Bernardo Gavel io Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. 4

priežiūra, įdiegiami tary
binio zootechnikos mokslo 
pasiekimai.
rnas bei valymas ir kiti dar
bai gyvulių , fermose atlie
kami pagal tiksliai nusta
tytą > grafiką. Kolūkiečių 
darbą palengvina automati
nio melžimo aparatai, paša
rų smulkintuvai, pašarų 
virtuvės. Fermose įrengti 
ventiliacijos ir kanalizaci
jos įtaisiniai.

Didelį- darbą fermose vyk
do kolūkio veterin arijos 
punkto darbuotojai —' zo
otechnikė S. Stundytė, ve
terinarijos gydytoja V. Skė
ry tė ir veterinarijos sani
taras S. Bagdonas. Galvi
jų fermos vedėja Zita Uš- 
tųpienė pranešė, kad per 
ketverius metus karviųpie- 

<«<._ . .______________________________________ į ningumas 'padidėjo beveik
4 pusl.-Laisvo (Liberty)-Penktad., Kovo-March 20, 1953 į du kartus.

per šį sezoną Laisvė bu- 
bene turtingiausia apra-

; šymais- korespondencijomis 
. , įit įspūdžiais iš visos saulė- 

Jtos Floridos. Viskas buvo 
š šauniai aprašyta. Bet bu- 
Jvo ir pora nesąmonių. > Vie-
*iia, nesąmone, kad būk kai i . 7“:
* lietūs užeina, tai prilija l Pastaruoju laiku mus ap- 
pilnas stabas, o kai duris lankė barberis Mačionis su 
atidarai, tai vanduo išbėga ^mona iš Worcester, Mass, 
laukan, kaip iš kokio rezer- i J oipgj draugai Ceimiauskai 

j yuaro. Man čia gy venant, iį Rochester, N*. Y. Jie ap- 
, Yper penkerius metus, tokių sistojo ir vieši pas drau- 

eudų - stebuklų dar nėra te- ’ gus Mikitas. Visi gerai nu- 
*i *^lcę matyti siteikę, pasikalbėjimo su-
Į’ . dingi ir draugiški ir paten-

.-iU. Antra nesąmonė, tai kas savo vakacijoniis sau- 
‘'♦Jaečia mocking bird.

i bjūnas rašo, kad šis paukš- i 
Č7; įtelis esąs toks mažytis! 
. . ątriukšmadaris, ir kai]) kul-1 
į ’ : ka besinarstąs, jog niekas s 
y ; io negali matyti. Ir dar 

: kitko pripasakota.
.lakant,

. i lėtoje Floridoje.
V. J. SUnkus

Jei jūs norite parduoti na
mą ,ar biznį, paskelbkite Laiš

Žodžiu včje, parduosite greit. Už pa 
apšmeižtas Kiuri- skelbimą kaina žema.

šėri-

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.) 

submarinas, vielų tinklai jų 
pagavimui; įrengimai, ku- 
girdi, kur plaukia subma- 
rių pagalba karo laivas 
rinas; lėktuvai, kurie iš oro 
mato submarinas net 100 
pėdų gilumoje, ir daug ki
tų ginklų. Bet submari
nas, kuris gali būdamas po- 
vandenyje apžvelgti jūros 
paviršių, surinkti žinias, 
perduoti jas, prisiartinti 
prie priešo ir smogti jam 
smūgį — vis yra galingas į 
karo laivyno ginklas. Sub- 
marinus galima daugiau 
priskaityti prie apsigynimo 
ginklo, negu užpuolimo.

Kitokį karo laivai. Yra 
dar daug rūšių karo laivų. 
Vieni, jų aptarnauja karo 
laivyną, kiti tarnauja iškė
limui į sausžemį pėstinin
kų, artilerijos, tankų. Kiti 
skiriami krantų apgynimui, 
kiti upėmis plaukiojimui, 
kiti dar kitokiems tikslams. 
Daug jų yra. Milžiniškos 
sumos pinigų jų gapiybai 
išleidžiamos ... O naštą ap
siginklavimo neša darbo 
žmonės..

Koreja.—Amerikonai per 
žiaurias 7 valandų kauty
nes atgriebė poziciją nuo 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų, kurie buvo pralau
žę amerikinę liniją .

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.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, puisl. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) 4 Į

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
•Patarimai t senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Di‘. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos). x

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 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 gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

11042—ATLANTIC AVĖ RICHMOND HILL, N. Y.

y.
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CHICAGOS ŽINIOS SOUTH BOSTON, MASS
ATVAŽIUOJA MYLIMA VIEŠNIA

GERBIAMA K. PETRIKIENĖ
(Tąsa)

Dėl to jis buvo pakrikęs; naktį jis 
sirgdavo dėl maištingumo ir pasišlykštė
jimo; jis nebenorėdavo eiti į licėjų, bet 
negalėjo pasakyti motinai priežasčių; jis 
pats vienas turėjo priversti save gerbti; 
jis sau sakydavo:

—Aš jį užmušiu.
Jo audringos mintys buvo sukeltos 

bangų gilumos.
Jis jau gyveno tą laiką, kai pabunda 

genetinės galios. Jos jį kerėjo ir baugi
no. Keistas motinos nekaltumas ėjo ša
lia, nematydamas ir negirdėdamas. Jis 
būtų miręs iš gėdos, jei ji būtų sužinoju
si ir pamačiusi. Ir vienas, niekindamas 
save, jis pakvaišęs pasiduodavo baisiems 
žeminančio instinkto reikalavimams ... 
Bet ką gali vaikas padaryti, vargšas vie
nas vaikas, atitekęs toms beprotiškoms 
Įgalioms! Ta pabaisiška prigimtis įžiebia 
į trylikos metų kūną žiaurų gaisrą, ku

kris, neturėdamas maisto, ryja jį patį! 
Wei jis yra geros rasės, jis gali išsigelbė-

• : ti tik priešingu besaikingumu mesdama- 
; sis į asketinę dvasios egzaltaciją, kuri 
dažnai sugriauna kūną. Šių laikų jauni- 

’ mas, laimingesnis nagu vyresniųjų kar- 
tų, yra pradėjęs praktikuoti vyrišką at
letikos drausmę. Markas nieko daugiau 
ir nebūtų troškęs, tik daryti taip, kaip 
jie. Bet ir čia prigimtis ėjo prieš jį. Jis 
neturėjo jėgos. O! kaip jis pavydėdavo 
stipriesiems! Kaip pavydžiai jis mylėjo 
jų grožį!.. Iki neapykantos!.. Niekados 
jis nebus toks, kaip jie!..

Geismai, visi geismai, švarūs, nešva
rūs, chaosas?., visi priešiškieji demo
nai!.. Jis būtų atsitiktinumo žaislelis

Į (Niekas negali jam pagelbėti!) be mo
ralinės sveikatos, be dorybingumo pa
grindo, — tiksliau, be didybės, kuri pati 
nežino apie save, be to dieviško, to vargų, 
narsumo ir ilgos kantrybės geriausiųjų 

mš visos rasės vaisiaus, kuris nepakęs ne- 
J^švarumų gėdos, smukimo akibrokšto, —■ 
Fkuris turi neramią uoslę to, kas žema ir 
♦.niekšinga,— kuris jį persekioja viduje 

iki minčių užkampių, — kuris anaiptol i 
ne visuomet išvengia dėmių, bet kuris 
niekados nepraleidžia jų nesmerkęs, sa-

1 vęs nesmerkęs, savęs nevarginęs ir sa
vęs nebaudęs.

Išdidumas!.. Tebūnie jis pagarbintas!
’ Sandus!.. Tokios prigimties vaikams iš

didumas yra sveikata. Jis yra dievišku-
4 mo patvirtinimas purve, išganymo prin

cipas. Kas be meilės vienatvėje, kas be .
• išdidumo kovotų? Kam tad kovoti, jei 
^netikėtum, kad turi ginti aukščiausią

lobį ir kad dėl jo reikia nugalėti arba
1'mirti!.. .

Markas nori nugalėti! Nugalėti tai, 
ką jis supranta ir ko nesupranta. Nu-

• galėti, ko jis nepažįsta ir kas jam biau- 
ru. Nugalėti pasaulio mįslę, nugalėti

<savo žemumą... O! čia, kaip ir kitur, jis. 
vis yra nugalimas! Stengdamasis dirbti, 
skaitydamas, susitelkdamas, jis pats iš 

/Savęs išsprūsta, jis jaučiasi perpildytas.
- p Visuomet jam stinga jėgos... Ji yra čia,

bet vos vos susiformavusi, žemesnė už 
ŠjoSi^kimus ir už jo valią. Jis yra grau
žiamas geismų ir smalsumų, sveikų, ne
it sveikų, kurie jį tampo į visas puses, arba 
« apvaldytas sustingimo, nepajėgus nieko 
■■ veikti ir nieko nuspręsti. Jis gaišina lai
šką; ir jis per daug skuba. Jis jau rūpina
isi savo ateitimi, karjeros pasirinkimu: jis 
-žino, kad jam reikės anksti apsispręsti; 
‘o apsisprendimui jis neturi jokio pagrin-
• do: plaukioja tarp visko taip pat susido-

■ mėjęs ir taip pat abejingas, su tokiu pat
• patrauklumu ir pasibjaurėjimu. Jis no- 

•■jri ir nenori, jis net nesugeba norėti ar
ba nenorėti. Nenustatyta mašina. Jis puo-

pirmyn ir sustoja, ištiktas avarijos, 
į arba suklumpa ir vėl atsiduria gilumoje.

Tada jis tyrinėja tą gilumą. Ir šis vai
kas, kuris kenčia ir kremtasi, labiau ne
gu kuris kitas pajėgia suvokti slenkan
čio į pražūtį laiko tuštumą ir bodulį. Jis 

, . turi aštrų prarajos pajautimą...
N S^Bet jo motina nieko to nemato. Ji tik 
į į* mato berniuką niūrų, reikalaujantį,

z Maištingą, vaikišką, ligūstai jautrų, 
( TaYikštakalbį ir kūrėją nemalonumų, kar- 
4 tais mėgstantį perdaug laisvus pokal

bius, o kartais ir laisvesnio žodžio nusi-
- Mąstantį. Ypač ji piktinasi dėl jo šaipy- 

/F. mųsi. Ji visiškai nenuvokia karčios 'jų 
. prasmės nė iššūkio nesisekimams. Jis V

žiauriai jaučia jam padarytą skriaudą: 
jis yra (arba mano esąs) bejėgis, negra
žus, netalentingas, bevertis; jis baigia 
sukniubti, prie savo tikrųjų pralaimėji
mų pridėdamas dar ir įsivaizduotuosius; 
jis daro sąmokslą su viskuo, kas gali jį 
pažeminti... Štai dvi darbininkės, kurios 
praeidamos pro jį juokiasi, — jis mano, 
kad jos iš jo juokiasi, jam nė į galvą ne
ateina, kad jos tyčia juokiasi, norėdamos 
jį paerzinti, ir kad joms ne taip jau ne
gražus tas raustantis išgąsdintos mer
gaitės veidelis... Jis mano išskaitąs sa
vo mokytojų akyse paniekinantį gailesį 
dėl jo vidutiniškumo.’ Jis mano, kad 
stipresnieji draugai niekina, jo silpnumą 
ir supranta jo bailumą; ir kadangi jis 
yra nuoširdus ir juos sau prisipažįsta, 
jis jaučiasi• save’pažeminąs; norėdamas 
save nubausti, jis slapta prisiverčia pa
vojingoms kvailybėms, kurios išpila jo 
kaktą šaltu prakaitu, o jo'garbę atstato 
tik truputį — .taip mažai! — jo paties 
akyse... Tai mažasis Nikodemas, -— tai 
iš savęs ir iš savo nepasisekimų jis daž
nai šaiposi. .Bet jis pyksta ant pasau
lio, kad jį padarė tokį, koks jis yra — o 
pirmiausia ant savo motinos.

Ji nesupranta jo priešiškos išraiškos... 
Koks jis savimyla! Jis tik apie save gal
voja...

Jis galvoja vien apie save? Kuo gi jis 
pavirstų, jei apie save negalvot? Jei jis 
pats nusigintų, kas gi jį apgintų?..

Jiedu yra vieni ir apsitvėrę, vienas 
priešais kitą. Atvirumų valandos jau 
nėra. Aneta pradeda kartoti motinų ai
manas:

— Koks jis buvo meilus,,kai buvo vai- 
kiškesnis!

O jis sau kalbėjo, kad motinos myli 
vaikus tik savo malonumui. Kiekvienas 
myli tik save...

Ne, kiekvienas norėjo mylėti kitą. Bet 
kai esi pavojuje, turi galvpti apie savc\ 
Paskui pagalvosi apie Ritą'. Kaip išgel
bės! kitą, jei pats neišsi gelbėtum? Ir 
kaip išsigelbėtum, jei paliktum kitą, pri
kibusį prie savo kaklo?

Iš BROOKLYN, N. Y.
’ u

Sekmadienį

3-čią valandą po piety

Jos pagerbimui L. L. D. 
Moterų skyrius rengia

Gražu

BANKETĄ
Su daile dainų programa

K. Petrikiene

KLIUDO PATALPOJE, 318 BROADWAY

Kviečiame
parengi nu

vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį gražų » 
išgirsti gražią programą ir papietauti.

kurios taip nuoširdžiai pa
ruošė gardžių patiekalų. 
Na, gal kitą kartą nebus 
lietaus.

Pas mus yra įprasta, kad 
svečiai ką nors pasakytų. 
Tas ir šį kartą buvo pada
ryta. Kalbėjo A. B arčius, 
J. J. Bakšys, J. Skliutas, 
M. Sukackienė. D. G. Ju
slus skaitė poetės Salomė
jos Nėries eilėraštį.

Kurie neatsilankėte, šiuos 
visus gražius dalykus pra
laimėjote. J. M. L.

Atmesta savo sūnaus, Aneta sukietėjo 
kaip ir jis. Širdis; laisvu noru užsida
riusi meilei, — protas juo laisvesnis; jei 
nėra kas maitintų meilę, jai reikėjo pa
sotinti savo protinį alkį :ir savo norą 
veikti. Ji dirbdavo visą dieną, vakare 
skaitydavo, naktį kietai miegodavo. 
Markas, kupinas apmaudo, pavydėjo ir 
niekino šios tvirtos moters sveikatą, tą 
jos sugebėjimą, kaip atrodė, nesikan- 
kinti.

Tačiau Aneta kentėjo, kad negali sa
vo mintimis pasidalinti su draugu. Tuš
tumą ji užpildydavo darbu, veiklia už
marštimi... Bet pats darbas dėl darbo 
yra toks tuščias!.. Ir tas galias, kurias 
jauti savyje, — kam jas pašvęsti?

Pašvęsti!.. Tas noras pasiaukoti!.. 
Aneta jį surasdavo visur, dažnai pasi
gailėtiną, o kartais beprasmį!.. Nes bū
dama gera stebėtoja ji nesiliovė per die
nas tyrinėjusi" veidus ir sielas; pasiner
dama į svetimus skausmuSj ji išsiblašky
davo nuo savųjų. Smalsumas, gal būt, 
viršijo gailestingumą tuo laikotarpiu, 
kai jos širdis buvo suakmenėjusi (ji taip 
tvirtino), matant kančias, o ypač nelai
mes ir atsižadėjimus.

Tarp moterų, kurios kaip.ir ji grūmė
si' su visuomene, norėdamos išplėsti pra
gyvenimo priemones, kaip daug jau bu
vo sutrintų ne tiek sunkaus vargo, kiek 
jų pačių silpnumo ir jų atsižadėjimų! 
Beveik visos jos buvo išnaudojamos ko
kios nors meilės ir negalėjo Apsieiti, ne
būdamos išnaudojamos. Galima būtų‘pa
sakyti, kad vienintelis jų tikslas buvo gy
venti tam, dėl ko jos ir mirdavo...

a
Viena pasišvęsdavo senai motinai ar

ba savimylai tėyui. Kita vulgariškam 
savo vyrui arba žmogui, kuris ją apgau
dinėja. Kita... (kita, tai aš!)... vaikui, 
kuris jos visiškai nemyli, kuris ją pa
mirš, kuris, gal būt, ryt ją išduos... Et! 
Ar taj svarbu? Jei man malonu būti jo 
išduotai, apgaudinėjamai, pamirštai...' 
Jei man patinka būti mušamai!.. O! pa
sityčiojimas, apgaulė!.. O kitos tau pa
vydi, tos kurios neturi kam pasišvęsti! 
Jos susituokia su šuniu, kate, paukščiu!..

(Bus daugiau)

Pastabos dėl suvaidinimo 
“B I i n d o s”

Lengva rašyti apie bet kokį 
veikalą pirma vaidinimo sce
noje. Kritikas giria veikalą, 
komentuoja kokie aktoriai jį 
vaidins, kviečia publiką į pa
rengimą, stengiasi savo vilio
jančiais aprašymais padaryti 
bent kokią impresiją skaity
tojams, kad atrodo jau su
drebės žemė parengimo laiku. 
Taip ir turėtų būti, bet pas 
mus taip įprasta, taip mūsų 
rašėjai ir laikraščiai daro ir 
niekas dėl to nesiskundžia; 
varvina mūsų rašėjai rašalą 
ir korespondencija po kores
pondencijos plaukia apie bū
simą parengimą.

Tačiau po parengimo esti 
jau visai kitaip. Kartais laik
raštyje pasirodo viena kita 
žinutė ar aprašymas, o kartais 
ir visai būna užmiršta, kad į- 
vyko parengimas. Mat, rašy
ti po parengimo, o ypatingai 
apie suvaidintą veikalą, tai 
ne vyžos pinti. įlašėjo nuomo
nė turi būti tiksli, kad šimtai 
skaitytojų, kurie matė veika

lią, nepavadintų aprašymo au- 
į toriaus kvailiu ar nieko neiš- 
jmanančiu. O rašyti taip, kad 
'kritika apie suvaidintą veika
lą sutaptų su daugumos pub
likoje žmonių nuomone, jo

dau būdu negalima apsilenkti 
nepalietus jautrių menininkų 
jausmų stygelių. Ir kadangi 
žinome, kad kiekvieno meni
ninko, o ypatingai mėgėjo, 
tos stygelės labai opios ir 

.kartais nuo mažo palytėjimo 
jos trūksta, tai daugumas 

! mūsų kritikų po parengimo ir 
tyli, kad įtikti publikai ir me
nininkams. O kuris ir išdrįsta 
parašyti, tai dažniausiąi tik 
menininkams, i š g i r d a mas 
juos, nors ir esti neverti pa
gyrimo.

Tokia mūsų rasėj ii taktika, 
mano nuomone, yra klaidinga. 
Bereikalingi menininkų išgy- 
rimai lie tik nekelia meninin
kų meninio lygio, o labai daž
nai naujus talentus suklaidina 
ir palieka nežinioje, taipgi ir 
erzina skaitytojus ir žemina 
•mūsų spaudos rimtumą. Kriti
ka apie menininkus ir suvai- 
dininią veikalų turi būti drą
si, konstruktyvė ir akyli, kad 
visos menininkų klaidos pa
darytos lošiant būtų pastebė
tos ir išanalizuotos, kodėl jos 
įvyko. Kaip kiekvienas žmo
gus tobulinasi ištaisydamas 
savo klaidas, taipgi ir meni
ninkas scenoje ir veikalų re- 
žisoriai tegali išsitobulinti tik 
ištaisydami savo klaidas. Tu
rint mintyje, kad gal niekam 
nėra taip sunku pastebėti savo 
klaidas, kaip scenoje meni
ninkui, tai jas pastebėti turė
tų ateiti į pagalbą kritikai. 
Tiesa, menininkas lengvai pa
stebi pats save, kuomet jis 
suklysta rolės žodžius vaidin
damas, bet šitokį klaida tik 
menkniekis,' palyginus, ku
rias gali pastebėti akylus kri
tikai.

Kalbant apie suvaidintą 
veikalą “Blinda” praėjusiąja 
sekmadienį, Sokolų svetainė
je, spaudoje jau buvo išsi
reikšta, kad buvo suvaidintas 
geriau negu vidutiniškai. Jei
gu tik toks įvertinimas apie 
suvaidinimą “Blindos”, tai 
būtinai reikia ir štai kas dar 
pridėti, kad aidiečiai po va
dovybe režisoriaus Juozo Ne- 
dvaro išdrįsę imtis susimokin- 
ti tokį didelį veikalą, išgelbė
jo chicagiečių menininkų gar
bę. Jeigu ne šio veikalo per
statymas scenoje, kuom mū
sų chicagiečiai menininkai 
būtų šį žiemos sezoną pasiro
dę? Būtų reikėję pakabinti 
nosis ir prisipažinti, kad nie
ko didesnio scenoje nesuge
bėjo parodyti. Moterų Klubų 
ir Eks-Mainierių įvykę pasi
rodymai buvo per maži, paly
ginus su skaičių patyrusių 
Chicagoje mūsų menininkų.

Toliau. Jeigu “Blindos” vei
kalas buvo suvaidintas geriau 
negu vidutiniškai, tai reiškia 
labai gerai, turint ' mintyje

mūsų chicagiečių menininkų 
apsileidimą. Tai faktas! Ar 
turėjome šį žiemos sezoną 
bent vieną prelekciją apie 
vaidybą? Ar turėjome bent 
vieną platesnį menininkų su
sirinkimą pasikalbėjimui apie 
vaidybą? Juk dešimtys ir de
šimtys mūsų chicagiečių akto
rių baigia užmiršti, kad jie 
yra buvę ir gali būti scenos 
meno darbuotojai. Bet visgi, 
aidiečiai po vadovybe Juozo 
Nedvaro sugebėjo sutraukti 
ant scenos virš tris dešimtis 
aktorių, ir, kad jie suvaidino 
esant tokioms sąlygoms ge
riau negu vidutiniškai, didelis 
jiems kreditas.

Kalbant apie veikalo akto
rių sąstatą, tai jame buvo pir
maeilių mūsų menininkų, bu
vo puikių mėgėjų ir žinoma 
vienas kitas, kuris išėjęs sce
non dreba; bet visgi geriau 
negu jie būtų buvę palikti už 
scenos. Ne šventieji puoduę 
lipdo! Nėra to menininko, ku
ris įėjęs pirmą ar antrą kartą 
scenon nesivaržytų. Iš tokių 
menininkų nieko nereikalau
jama, o tik galima džiaugtis, 
kad .jie atėjo scenon ir didino 
mūsų menininkų eiles. Iš pir
maeilių menininkų reikalinga 
reikalauti daug, jeigu norimi;, 
kad jie būtų šaunūs mūsų 
s c e n o j e d a r b u o to j a i.

Pavyzdžiui, Jud.zęntavi- 
čiaus, šarkiūno, Kriauchiūno, 
Jakienės, Budrio Wan'd os 
Gaidam, Patedko, Griškėno, 
Misevičiaus, Preikšos ir kitų 
suklupimai scenoje turėtų bū
ti nedovanotini. Juos po. vie
na mūsų kritikai turėtu iš- t €• *
gvildenti iki panagių. Nes 
nuo šių ir kitų pirmaeilių mū
sų menininkų priklauso mū
sų teatro meninis lygis. Ta
čiau ar išdrįs ir sugebės tokį 
darbą mūsų kritikai atlikti, 
tai kitas klausimas. Geriau
sia šios problemos išsprendi
mu, mano nuomone, turėtų 
susirūpinti patys menininkai, 
ir savo susirinkimuose apkal
bėti apie tai. Bet jeigu atvai
dinus veikalą menininkų 
trupė paleidžiama tik padė
kojant jiem už kooperaciją 
suvaidinimui, tai ir taip pasi
lieka merdėti ne tik meninin
kai, bet ir kritikai.

J. Žaliukas.

Montello, Mass.
Iš mūsų veikimo

Vasario 14 d. Lietuvių Tau
tiško Namo viršutiniuose kam
bariuose atsibuvo draugiškas 
vakaras. Jį surengė knygyno 
komitetas. Draugės moterys 
dalyvius aprūpino naminiais 
valgiais, o vyrai—gėrimais. 
Gerų mūsų draugų ir draugių 
buvo apie 30. Visi gražiai 
linksminosi. Knygynui paliko 
pelno virš $30. Dabar knygy
nas bagetas.

Kovo 1 d. Mass, valstijoj 
keturių apskričių bendrame 
posėdyje So. Bostone apkalbė
ta apskričių piknikas, kuris į- 
vyks birželio 14 d., Lawrence. 
Tam darbui išrinkta komisija.

Dienraščio Laisvės piknikas 
įvyks liepos 4 ir 5 dienomis 
Montellojc. Pikniko reikalais 
rūpintis išrinkta komisija.

Posė d y j e1 w o rceste r i eč i a i
turėjo didelę atstovybę.

G. Šimaitis ir M. Lukas tu
rėjo laiškus nuo Jono Grybo, 
kuriuose patariama surengti 
B'rooklyno dainininkams kon
certus Montell oje ir Worces- 
teryje. Mūsų LLD 6 kp. susi
rinkime kovo 2 d. buvo kal
bėta apie tokio koncerto su
rengimą. Išrinkta komisija, 
bet nuo M. Luko nieko nesi
girdi. Jis žadėjo mums pra
nešti. Tokis parengimas Mon
te įloję tiktų gegužės 9 ar 16 
dieną. Žolyn as.

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

Worcester, lass.
Kovo 8 d. LLD 11 kp. su

sirinkime mūsų finansų se
kretorius J. Dovidonis sa
kė, kad nariai jau pradėjo 
užsimokėti duokles. Ir aš 

I raginu draugus tą greitai 
padaryti.

Dagilio poezijos knygai 
išleisti prenumeratas pri
ima J. Jaškevičius. Kurie 
iš anksto užsiprenumeruos, 
tų vardai tilps knygoje. To
dėl matykite d. Jaškevičių. 
Knygos kaina* tik $1. Ir 
tapsite gražių raštų knygos 
leidėju.

•

Kovo 15 d. LLD bankietą 
beveik sulaikė didelis lietus 
— pylė visą dieną kaip iš 
viedro. Jeigu ne svečiai iš 
tolimų ir artimų kolonijų, 
būtume turėję nuostolių. 
Bet gerai ir tas, kad išėjo
me be nuostolių. Jeigu vie
tiniai būtų išdrįsę nepasi
duoti lietui, tai bankietas 
būtų buvęs turtingesnis.

Programą turėjome gra
žią, kurią išpildė So. Bos
tono kvartetas, vadovau
jant Stasiui Paurai. Davė 
daug gražių liaudies daine
lių. Ačiū jiems už jų pui
kų dainavimą ir kelionę į 
mūsų parengimą. .

Reikia pasakyti, kad dai
nininkai S. Paura, R. Niau
ru, L. Žilaitis ir P. Švedas 
jau kelis kartus mūsų ko
lonijoje yra dainavę, už tai 
mes juos mylime girdėti 
visuose mūsų parengimuo
se.

Ačiū draugams J. Smi
tams iš Bostono, kad neėmė 
jokio atlyginimo už atve
žimą dainininkų. Draugai 
A. Barčiai net iš Dedham 
atvažiavo.

Ačiū visiems kolonijų sve
čiams ir namiškiams. O 
taipgi draugėms virėjėlėms,

Šypsenos
Motinos malda

Parapijinėj mokykloj ku
nigas mažosios Elziukės 
paklausė: “Ar tu visuomet 
pirm gulant atkalbi vaka
rinę maldelę?”

“O, ne, mamutė tą mal
delę už mane atkalba,” at
sakė Elziukė.

“O ar tu girdi, kokius 
žodžius tavo mama kalba?” 
susidomėjęs paklausė kuni
gas.

“Taip, aš girdžiu, ji visuo
met širdingai taria: ‘Dėkui 
dievui, tu galop jau lovo
je!’” mitriai paaiškino El- 
ziukė.

Sutaisė Kas Kitas

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•IMT*

426 Lafayette St.
i Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Kovo-March 20, 1953

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

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



IDS 200 kuopos veikla
Kovo I I dieną, 8 va), vaka

re, Įvyko angliškai kalbančių
jų kuopos susirinkimas. Tęsėsi 
trumpai, bet daug naujų su
manymų nutarta.

Kas Įdomaujasi tcatru-vei- 
kalais, tai kviečiami dalyvau
ti su mūsų grupe šį pirmadie
ni, 23-čią. Bilietus galite gau
ti pas Ruth Bell. Kaina $1.80 
ir 10c. dėl kuopos iždo. Vei
kalo vardas ‘Guys and Dolls.’

★
Velykos artinasi. Tai tradi

cine pavasario šventė. Tokiu 
būdu LDS kuopa rengia vai
kams vadinamąją “parę,” ku
ri bus kovo 28 dieną, šešta
dienį, 3 vai. po pietų, Liber
ty Auditorijos patalpose. Ko
misijoje Bill Malin, Anne 
Yakstis Ir Ruth Bell.

J.DS 200 kuopa nuoširdžiai 
Kviečia narius ir nenarius at
silankyti i pobūvi ir pasi
džiaugti margučiais, kurie 
tikriausia j tins sudarys 
džiaugsmo. Atsiveskite savo 
vaikus ir anūkus, ar pažįsta
mus. Visi jūs būsite maloniai 
pavaišinti. Kuopa tam pinigus 
skiria iš savo iždo.

★
Atvyko naujas narys, Mr. 

Bell, mums labai gerai pa
žįstamosios menininkės Ruth 
vyras. Ir Mrs. Wilson su 
dviemis dukterimis taipgi per
sikėle į mūsų kuopą.

Vajininku Įrašinėti naujus 
narius apsiėmė mūsų darbš
tusis pirmininkas J. Katinas. 
Linkime jam sėkmės.

Balandžio ,18 d. vakarą, 
šeštadienį, LDS Moterų Bow
lingo gruipė rengia skilandžio 
ir kugelio vakarienę. Jos kvie
čia visus bei visas atsilankyti 
i jų ruošiamą kuklią vakarie
nę, kuria būsite visi patenkin
ti.

Buvo raportuota, kad 3-jo 
distrikto komitetas prisiuntė 
bilietus dėl pikniko, kuris i- 
vyks gegužės 31 d., Irvington, 
N. J.

Kitas mitingas Įvyks balan
džio 8 dieną, įprastoje vieto
je. Prašome visus dalyvauti. 
Nes kuo daugiau žmonių, tuo 
daugiau sumanymų.

Buvo kalbėta apie knygų 
perti k rin imą. Bet B. Malin 
pranešė, kad vienas negali 
tikrinti, o J. Nevins negali
ma susitikti, kadangi jis mo
kykloje praleidžia vakarus.

PRAGIEDOKIM SU ŠPOKAIS!

KONCERTAS ir BANKETAS
Rengia Laisves Bendrove pasilinksminimui 

pavasario džiaugsmu. Geri bufeto pietus ir 
nepaprastai graži programa, kurią duos:

LEON YONIK, baritonas

AIDO CHORAS, vad. MILDRED STENSLER 
ŠOKIKIŲ GRUPĖ, vad. RUTH BELL 
JONAS VEI4ČKA duos smuiko solų. 
FRANK BALEVIČIUS, akompanistas.

Sekmad., Kovo-March 29
Prasidės 3 vai. dieną. Pietūs tuojau po programos. 

Įžanga nemokama. Prašome nesivėlinti.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., ^Richmond Hill, N. Y.

Kviečiame iš visos plačiosios apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą. Pasinaudokit puikiu koncertu ir nepa
prastai Įdomia programa. Reny. Komisija.
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New\Mo^žz8žč97lnkH
Kultūrinio forumo 
vakaras atidėtas

I
T.MS Kultūrinio forumo ko

misija praneša, kad sekantis 
i forumo vakaras, turintis Įvyk- 
I t i šĮ sekmadieni (kovo 22 d.), 
atidėtas. Atidėjimas tapo rei
kalingas dėl forumo ruošėjų 
užsiėmimo kitais parengimais 
ir kitų techniškų priežasčių.

LMS forumas jau turėjo 
'Įvedamąjį, dramos, muzikos, 
■ poezijos, literatūros ir spau- 
į dos reikąlų vakarus. Numaty
toje programoje dar pažymė- 

į ti filmų klausimo, istorinės 
; paskaitos ir vaizduojamo me
no vakarai. Vienok per praė
jusius forumo vakarus pasiro
dė, kad vienas vakaras muzi
kai nepakankamas, lygiai 
kaip dramai ii* keliems ki
tiems klausimams. Forumo ko
misija dabar imasi persvars
tyti kaip geriausiai pašvęsti 
likusias forumo datas ir ko
kius klausimus gvildenti, kai 
kuriuos gal apleidžiant ir kai 
kuriuos pakartojant.

Ateinančio forumo vakaro 
data bus pranešta spaudoje.

LMS Forumo Komisija.

Pikietavo protestui 
prieš karą

Paskutinę taksų sumokėji
mo dieną ties centraline tak
sų surinkimo stotimi New 
Yorke matėsi pikietuotojai.

:iais jie ragino praei- 
isakyti mokėti taksus 

Tai buvo Rea- 
organizacijos na

Savo šūk 
vi u s “ats 
karo tikslams, 
comakers 
ria i.

Paul- Ast, salesmanas, 34 
metų, rastas prigėręs Pros
pect Parko ežere. Jis buvo 
dingęs i-yiarpd vasario 6-tą.

Atidėta dar palaukt.
Tiesa, sekantį kartą bus 

leidžiami du bilietai. Kam jie' 
teks, tas galės dalyvauti ski
landžio vakarienėje.

Ateinantį mėnesį arbatai 
paruošti komisijon apsiėmė 
J. Katinas. Praeitą sykį komi
sijoje buvo Elena ir Serge.

E. B.

SIIZANA KAZOKVTfc, sopranas

Valstijos Senatas pasisakė 
prieš ren dalininkus

Kovo 17-tos posėdyje New 
York.o ‘Valstijos Senatas pri
ėmė randoms kelti bilių. Nu
matyta kelti 15 procentų. Vi
si demokratų pasiūlyti biliaus 
pataisymai ir atskiri pasiūly
mai prieš rendų kėlimą tapo 
atmesti.

Prieš rendų kėlimą balsavo 
tiktai vienas republikonas se- 
nat. Periconi iš Bronx. Balsų 
už kėlimą rendų buvo 36, prieš 

buvo 20.

Bilių pradėjo svarstyti Sei
melio atstovų bute. Tačiau 
ir tame didelę daugumą as- 
semblymanų turi ,republiko- 
nai. Jie yra linkę patenkinti 
gubernatorius Dewey valią ir 
kompanijų namų savininkių

Milgromą išleis iš 
salos po kaucija

Sam ; Milgrom,’ didžiosios 
darbininkų pašalpinės IWO 
sekretorius, bus išlaisvintas po 
kaucija. Milgrom, sergantis 
žmogus, per 7 savaites buvo 
išlaikytas Ellis saloje. žmo
nėms reikalaujant, vėliau bu
vo perkeltas į ligoninę, bet te
belaikomas po areštu. Protes
tai nesiliovė ir, pagaliau, iško
vojo jam teisę išeiti laisvėn 
po kaucija. >

Jį,-kai p ir kitus persekioja
mus ącportavimu, gina Ame
rikinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas.

Šmugelninkas teisme
./•Fe&ę^Alis teisėjas Ryan tei- 

S# Salvatore Sollazzo, seniau 
nuteistą kaip krepšinio žaidė
jų pdpirkinėtoją (basketball 
■fixer).

šį; kartą Sollazzo teistas 
.kaipo.. n.,ųJ§įėp.ęs, nemokėjęs
valdžiai z$26 4'060 taksų. Už 
tą’jį bardamas teisėjas taip 
aštriai kalbėjo, jog atrodė, 
kad jį čielu kalnu pabaudų 
užvers. Po to griausmo pabau
dos paskyrė metus ir dieną 
kalėti ir $2,000 pinigais.

Tą nuosprendi paskelbus, 
padaryta pertrauka. Antroje 
sesijoje tas pats teisėjas tei
sė tą patį Sollazzo už tai, kad 
jis buvęs susi pirkęs $1,599,- 
795 vertės aukso neva aukso- 
riaus bizniui. Tačiau kas die
ną juodajam turgui išpėduo
davęs po 135 unicijas, o biz
niui suvartodavęs tik 25 unci
jas. Už tai Ryanas jį nuteisė 
dvejiems metams ir $10,000 
pinigais. Vienok kalėjimo mc-

; abi
, tuo

tuojau nuėmė, leisdamas 
bausmes atbūti vienu ir 
pačiu kartu.

Kaimynų teisės
Septynios šeimininkės Broo- 

klyne tapo areštuotos vienos 
bute lošiant pokerį. Nenorė
damos mokėti po $25 bonds- 
maliui gavimui užstato, jos 
pernakvojo kalėjime.

Sekamą dieną nuvestos Į 
teismą jos Įtikino teisėją, kad 
lošė tik pasilinksminimui, ne 
bizniškai. Bausmės neuždėjo. 
Vienok įspėjo, jog 10:30 va
karo ir kaimynai turi teisę ra
miai Ilsėtis, be klausymosi 
lermavimo. Jos buvo areštuo
tos kaimynams pasiskundus, 
kad jos nepakenčiamai ler- 
muojančios.

norus. Tačiau rendauninkų 
organizacijos darbuojasi pa
sukti rendauninkų naudai bal
sus didesnio skaičiaus repub- 
likonų, negu iki šiol buvo lai
mėta.

Rendauninkams jau senatį 
buvo pavykę gauti užtikrini
mą, kad 7 New Yorko miesto 
re pu bl i k on ai assemblyman ai 
sykiu su ’ demokratais balsuos 
už rendų kontrolę. Bet to 
skaičiaus dar neužtenka ren
dų kontrolei laimėti.

Valstijos senatoriai taipgi 
atmetė prašymą pasisakyti už 
atšaukimą ar pataisymą Wai- 
ter-McCarran Akto, atsukto 
prieš sveturgimius ir prieš 
darbininkus.

Išdykavimas su auto 
blogai pasibaigė

Dvi grupės jaunų vyrukų 
bandė pagudravoti ant kelio. 
Važiuodami Union Turnpike 
vienas kitam užlindinejo prie
šakiu, vienas kitą pristumdi- 
nėjo į krantą erzinimo sume
timais. Pagaliau, vienas kitą 
užkliuvo. Neužteko, kad ap
sidaužė, ėmė gaidiškai kapo
tis.

Pasėkoje nelaimės ir muš
tynių Queens Viljage gyven
tojas Arthur Barnett nuvež
tas i -ligoninę su1 permušta no
simi ir sutrankytais smegeni
mis. Ir visi 9 sulaikyti polici
jos priežiūroje iki viskas išsi
aiškins.

Šv. Patrickui paradas
St. Patricko 'dienos paradas 

šiemet' daugiau, negu bile ka
da pirmesnieji, atrodė į mies
to ir valstijos valdžios, taipgi 
i armijos paradą.

Maršavo būriai policistų, 
su ponu policijos viršininku 
Monaghan priešakyje, Nacio- 
nalė Gvardija, Miesto Tary
ba, ištisos nuo pareigų tai 
dienai atleistos ir į paradą at
siųstos mokinių grupes, gais- 
ragesiai, būriai iš kitų val
džios department!!. Net tą 
dieną paimtieji militariškon 
tarnybon vaikinėliai atvesti į 
paradą.

Kas, jūsų manymu, atmokė
jo už tą ekstra šventę visiems 
valdininkams ?

Beje, paradas įvyko dieną 
po baigimo užmokėti taksus, 
kovo 17. Matęs.

Filmos-Teatrai
Academy of Music

New Yorke prie 14th St. 
esantis Skouras teatrų firmos 
Academy of Music teatras į- 
vedė asmenų programą greta 
visuomet esamos filmos.

Šią savaitę (baigiant kovo 
22-ra) scenoje vaidina tie
siog iš Hollywoodo atvykęs 
Al Martino ir gražuolė Sherry 
Britton, Alan Carney, Bob 
Howard ir kiti.
Radio City Music Hall

Trečią savaitę pradėjo 
“The Story of Three Loves,” 
romantiška filmą. Scenoje 
taipgi pasilieka toliau spekta
klis “Continental.”

PHILADELPHIA, PA.

.FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL

PLATFORM TRUCKS 86”x48” t <’
CAN BE EXAMINED 1

BY APPOINTMENT į

CALL LOCUST 7-4000 į
EXTENSION 307 ' ' :

(53-60)

Svarbi konferencija 
šį sekmadienį

Visokios organizacijos, gru
pės, o taip pat ir atskiri as
menys kviečiami Į konferenci
ją ši sekmadieni, kovo 22-rą. 
Jos tikslas yra pastiprinti rei
kalavimą atšaukti Walter- 
McCarrano Imigracijos Aktą.
šaukime pareiškia, jog tas 

aktas yra pavojingas milijo
nams sveturgimių piliečių ir 
nepiliečių, o taip pat ir ’ame
rikonų namams. Visi, kam 
brangu šeimos gerovė, kas Į- 
vėrtina jos saugumą, ragina
mi susidomėti šios konferenci
jos sėkmingumu, jos darbu.
’ Registracija delegatų ir 
svečių Įvyks tarp 12 ir 1 vai. 
Posėdis nuo 1 lig 5 vai. Vie
ta: Adelphi Hall, Room 9B, 
7d Fifth Avė. (netoli nuo 14th 
St.), New Yorke. Registracija 
$1 asmeniui.

Mss Nadeen Day laimė
jo kontestą ir tapo pas
kelbta New Yorko lėlių 
karalaite. Kontesto tei
sėjai pripažino, kad ir ji 
pati labai panaši i “lė
lę”.

Planuojama vidurvasariu į- 
Į vesti laivais pasivažinėjimą 
tarp New Yorko miesto ir 
Montauk, L. T.

PRANEŠIMA!
WORCESTER, MASS.

LDS 57-t.os kuopos rengiamos pre- 
lekcijos dėl 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. Į protekcijas įžanga vel
tui. -Komisija.

Montello, Mass.
Visuomeninis draugiškas vakaras 

naudai Radio programos įvyks kovo 
21 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 gorimi/. 
Laukiamo svečių, iš Bostono, Nor- 
woodo, Stoughtono, Bridgewater ir 
iš kitur. Vakaras bus labai links
mas ir visi atsilankiusieji bus pa
tenkinti.

Rengimo Komisija.
P. S. Katrie dar neturite Vilnies 

Kalendoriaus 1953 metų ir knygų: 
Sveikatos Šaltinis, Virėja, Pirmoji 
Pagalba Ligoje ir bjelaimčje maty
kite fteorge Shimaitį, jis jus aprū
pins tąja naudinga literatūra.

(53-55)

Užsidusino gasu Wall Stry- 
to brokeris Italo Conte savo 
namuose Atlantic Beach, L. I. 
Conte buvo pakilęs, pagarsė
jęs dėl tarnybos Hoover Re
lief Komisijoje po pirmojo pa
saulinio karo.

Raudonajam Kryžiui rink
liavoje šiemet tikisi Now Yor
ke surinkti 7 milijonus dole
rių. Visos šalies kvota yra 
$93,000,600.

New Yorko policijon dadė- 
jo dar 906 naujus narius. Vi
so dabar turi 19,519. Polici
jai duotos paskyros leidžia 
dadėti dar 853.

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

NEW YORK CITY
HELP WANTED—FEMALE

BLINDSTITCH OPERATORĖS
Patyrusios, Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

r
Kreipkitės:

V E N U S
58 W. 25th St., N. Y. C.

(55-57)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant visokių mašinų dirbti 
prie Babies Overalls. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

C. & L. OVERALLS CO. INC.
451 Broadway, N. Y. C.

(55-57)

BINDERY
Patyrusios Carbon Collators, nuola
tinis darbas, gera mokestis, apmo
kamos vakacijos, puikios darbo są
lygos. Kreipkitės:

NOVELTY BINDING & RULING 
CO.

30 Ferry St., N. Y. C.
BE. 3-3493

(55-59)

REAL ESTATE
1000 HOME REALTY CORP.

Atidaro savo 2 modelių žemom kai
nom, vienos šeimos namus. Nusta
tyta kiekvienam prieinamom kai
nom.
501 St. Lawrence Ave., Bronx, N. Y.

(55-57)

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, 
68 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)

ra--------------------------- -------------------------------------------------------- □
Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3;' 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

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

□------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ------E
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St. Patricko paradui ne tik
tai kad užleista puošnioji 5 th. 
Avė., bot dar ir gatvės vidurį 
pažymįs ruožas buvo nauja** 
perdažytas žaliai.

Brook lyno trys 16 metų vy
rukai Įkalinti neribotam lai
kui po to. kai vienas iš gru
pės prisipažino, jog jie bėgiu 
trejų motų pavogę apie 400 
auto.

Mrs. Blanche'Wahl, 43 m., 
rasta negyva, pakibusi ant 
virvės savo bute New Yorko.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER. Cooking and 
downstairs work. Sleep in, own room 
and bath. Steady position, $35week. 
Other help kept. Good home for 
right woman. Phono for interview.

OGONTZ 1027.
(55-61)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. Honest, congenial^ 

middle ago. 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)

HELP WANTED—MALE
MACHINIST. Die Repair and small 

tools. Experienced. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. Seo Mr. Ball. J. STORTZ 
& SON, 210 Vine Street.

(55-61)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVorgreen 7-6868 

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

& TONY’S ’
! 4  ̂^ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
„ 306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gorai Patvre Barheriai

jpEIST 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. 7-62S3 H 
į-------------------------------------------------{į

. Vežama taksiku į ligoninę 
newyorkiete Mrs. Baisden su
šuko: “Jau...” Vežikas supra
to, sustojo prie 47th St. ir 8th 
Avė. sankryžos ir pamojo pir
miausia pamatytą policistą. 
Už kelių minutų jie baigė ke-' 
lionę Į ligoninę jau su kūdi
kiu.




