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KRISLAI
Tie 21-nas amerikietis. 
Ar jie gerai padare? 
Smūgis mūsų valdovams. 
Didel is dalykas.

Rašo R. Mizara

VIETNAMIEČIAI
Įkerta prancūzams
NAUJUS SMŪGIUS

FR4AA O POLICIJA PUOLA 
JSTRUOJANČIUS 

PRIEŠ \JA STUDENTUS

21-nas

kero belaisivu oficialiai prašė 
šiaurūs Korėjos vyriausybę ir 
Kinijos Liaudies Respublikos 
vyriausybę, kad priimtu juo.'

Apsupa francuzus Fu tvirtovėje 
ir laimi naujas pozicijas

už turp-gyventi ir d a
tautinę taiką.

Smulkiau apie tai skaityto-

toriale.
f’ia aš noriu 

Jais klausimais, 
21-nas amerik

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo liaudininkai vi
somis pusėmis apsupo 10,- 
000 kariuomenės Dien Bien 
F u mieste, paskutinėje 
francūzų tvirtovėje, šiaur- 
vakariniame Vietnamo plo
te, kuris rubežiuojasi su

svarbiausio karinio vieške
lio.

United Press rašo: — 
Vėl aptemo francūzų vil
tis, kurie pereitą savaitę 
žadėjo nauju savo ofen- 
syVu galutinai nušluot Viet
namo komunistus - liaudi
ninkus per sekantį pusme-

Madrid, Ispanija. — Stu
dentai ir tūkstančiai kitų 
ispanii per dvi dienas de
monstravo pHeš vbūsimąjį 
Anglijos 
bietos 
tarė ir

tijos sekretorių Fernande- 
zą Cuestą, ministrą be 
portfelio. Čia vėl įvyko 
kruvinų susidūrimų tarp 
atakuojančios policijos ir 
besiginančių studentų.

Išeina žiaurus juokas.reikalaudami su-
Ispanijai Gibralta- Policija budeliavo studen

tus, kuriuos pati valdžia 
buvo iššaukus į demonstra
cijas prieš- Angliją.

diena studentaiC •Trečia
kėlė protesto demostraci
jas prieš kruvinąją Fran
ko fašistų policiją ir pa-

‘ana-
pus uždangos.”

Pirmiausia: jei aš būčiau
buvęs vienas iš tu 21-no, aš 
būčiau nusitaręs grįžti j Jung
tines Valstijas.

Tiesa, čia žiauriai persekio
jami tie, kurie kovoja už tai
ką.

Tiesa, čia siautėja makar-
ti-zmas,— amerikinis fašizmas, Į "
— kuriam rūpi sunaikinti i 
kiekvieną, besiryžtanti ginti i

rikines tradicijas.
O visgi man 

amerikiečiai turėtų kovoti už 
ta/ką, už laisvę liaudžiai čia 
pat Amerikoje, o ne kur ki
tur. Niekas mums n»*iškovou 
laisvės, jei mes patys už ją Į 
nekovosime.

Bet tie 21-nas amerikietis į 
visi jauni vyrai, galvojo kitaip. ! miją 
Na, ir jie pasiliko už “gele
žinės uždangos.”

Tuo būdu, tarp kitko, ji< 
uždavė smūgi mūsų šalies dip-

Viduriniame fronte liau
dininkai pradėjo 
ofensyvą 187-nių mylių 
gio linijoje nuo Senos, La
ose, iki Kuang Tri, Vietna- 

i mo pajūryje. 1
■ kai užėmė du tvirtoviškus
■ miestus, Nuongfine ir Fa- 
lane, ir užvaldė 65 mylias! Saigon, Indo - Kinija. —

į Jungtinių Valstijų amba- 
i sada Indo - Kinijoje pra
nešė, kad viso jau 40 Ame
rikos laivų įgabeno fran- 

pilnus krovinius 
reikmenų kovai

smarku * v— • ■ i

ii- Amerika suveze ginklo
kalnus frantfizam

Vrtovišk"; Indo-Kinijoje

Pasak Churchillo. tai ir 
-' Amerika turėtu nžgirti 

ka<; belgiškus šautuvus I cūzams
j karinių
! prieš Vietnamo liaudinįn

mi-London. — Anglijos 
nistrų pirmininkas Chur-1 

I chillas sakė, Amerika turė- 
Įtų sutikti . su Anglijos nu- 
i tarimu— ginkluoti savo ar- 

naujaisiais Belgijos 
' šautuvais.

daug neapgalvotu dalyku ;.t 
liko Korėjoje.

AMERIKA PYKSTA
Washington. — Amerikos 

j generolaiy'ir ginklų fabri- 
! kantai Tverda pasipiktini- 
■ mu,” kacKAnglija pasiren
ka belgiškuš, o ne ameriki-. 

j nius šautuvus. Jie siūlė vi-Kaip gi mūsų 
nusitarę pasilikti ;
keiktus komunistus,” aiVodo ? į Atlanto kraštus gin-

Jie atrodo labai m ažiai. i kluoti amerikiniais šautu-
Ką jie sako?
Jie pasmerkia makartizmą. j 

Jie sako, kad Amerikoje nėra 
laisvės pasisakyti už taiką. Jie 
sako, kad čia, jų gimtinėje, 
siautėja žiaurus ragangau- 
džiai, čia nekaltai kryžiavo- 
jami žmonės, — darbininkų 
veikėjai, intelektualai, žmonių 
švietėjai, menininkai, daili
ninkai.

Kokias dainas jie dainuoja?
štai kokias: “John Brown's 

Body,’’ “Solidarity forever, 
the Union (jie sako: Party) 
Makes Us Strong.’’

VAIKEZAS NUŠOVĖ 
TĖVĄ IR KITUS ŠEIMOS 
NARIUS

Sherburn, Minn. — Pen
kiolikos metu berniukas nu
šovė savo tėvą, valgių krau
tuvininką, jo pačią ir uošvę. 
Tėvžudis pabėgo, vartoda
mas tėvo automobili.

Milžiniški plieno 
trusto pelnai

ma išstojimus prieš Angli
ją, skaldė demonstrantams

Todėl studentai, susibur- 
dami prieš va džios rūmus, 
šaukė pašalint policijos 
vadą Hierro r fašistų par

ANGLIJA VĖL PRO
TESTUOJA ISPANIJAI

London. — Anglija pa
siuntė Ispanijai antrą pro
testo notą, reikalaudama 
s u stabdy t demo ns t r a ci j as 
prieš busimąjį anglų kara
lienės vizitą į Gibraltarą, 
pietiniame Ispanijos pus- 
salio kampe.

AMERIKIEČIAI IR KITI 
KOMUNISTINIAI IMTINIAI 
VYKSTA Į SIAURINE KORĖJĄ

Amerika nuo 1950 metų 
iki ,4io] atsiuntė francū- 
zams jaugiau kai}) 400 tūk
stančių tonų patrankų, lėk
tuvų, įvairių kitų ginklų ir

Į karinių įrengimų.
Tuo tarpu Amerika išlei-;

i do po penkis šimtus mili-iK 
jonų i|<i šešių šimtų milijo-1’ 
nu dolerių kasmet, bėrėm-! 
dama francūzų karą prieš j 
Vietnamo Liaudies Res- j Jungtinės Valstijos žada 
pul,llk‘lt Į sparčiau ginkluot Čiangą

Pąnmundžom, Korėja. — 
Amerikiečiai ir kiti pro-ko- 
munistiniai belaisviai ket
virtadienį apleido stovyklą 
nuginkluotame. tarptauti
niame ruožte ir, dainuoda
mi revoliucines dainas, iš
keliavo į Šiaurines Korėjos ■ 
Liaudies Respubliką.

' Belaisvius paėmė 
' globon 
i rinės
jEidami į Raud. Kryžiaus į jos Liaudies Respubliką.

atsiųstus sunkvežimius, be
laisviai nešė raudonąsias 
vėliavas su baltųjų balan
džių pavidalais, kaip taikos 
ženklais.

Tarp šių belaisvių yra 21 
amerikietis, vienas anglas 

i ir 325 pietiniai korėjiečiai.
savo į Dar nėra žinios, kiek jų 

Raudonasis Šiau- į apsigyvens šiaurinėje Ko- 
Korėjos Kryžius. I rėjojb bei persikels į Kini-

Turkijos prezidentas 
pas Eisenhoweri

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris trečiadienį šil
tai priėmė atvykusį Turki
jos prezidentą Celal Bąy-

Atlėkus Bayarui į Wash- 
ingtopą, jam pagerbti buvo 
iššauta 21 salvių šūvis iš 
patranku. 
1. *-

Lėktuvų stotyje Bayarą 
pasitiko ir sveikino Rich
ard Nixon, Jungt. Valstijų 
vice-prezidentas, Eisenho- 
werio ministrai bei gene-

Formoza. — Atvykęs ka
rinis Jungt. Valstijų sek
retorius Stevens pasižadė
jo sparčiau siųsti ginklus 
bei kitus karo reikmenis 
Čiang Kai-šekui, kinų tau
tininku valdovui Formozos 
saloje. Čiangas ruošiasi už
pulti Kimios Liaudies Pės

Unijos kaltina valdžią 
už bedarbiu slėpimą

PENKIŲ DIDŽIŲJŲ 
SUTARTINE APSAUGOTŲ 
TAIKĄ, SAKO MOLOTOV
Dulles perša praleist klausimų 
dėl konferencijos su Kinija

Berlin. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras Via
česlavas Molotovas siūlė 
sudaryti penkių didžiųjų 
valstybių sutartinę— Jung
tinių Valstijų, Sovietų Są
jungos, Anglijos, Francijos 
ir Kinijos. Sakė:

Jeigu*šie kraštai susitar
tų, tai galėtų ramiai išsprę-

Piety Korėjos atstovai 
smerkia Ameriką už 

į japonų ginklavimą
London. — Pietinės Ko

rėjos tautininkų atstovy
bė Londone viešai smerkė 
Jungtines Valstijas už 
Japonijos ginklavimą. Sy
kiu kritikavo Ameriką “už 
leidimą komunistams lai
mėti Korėjoje bei Indo-Ki
nijoje ir už bandymus susi
taikyti su jais.”

i Suimta 10 italu, kurie 
pajuokė ambasadorę Luce ir6’a-

Pyun džiaugiasi sutartim 
su Jungt. Valstijomis

Seoul,
Korėjos 
ministras
—Labai

Jungtinių 
tas tokia
užgyrė bendrojo apsigyni
mo sutarti su Pietine

i <

Korėja. — Pietų ; 
užsienio reikalų 
Pyun pareiškė: 
džiaugiamės, kad

Valstijų Sena-j 
dauguma balsų i

Messina, Sicilija. — Ita
lų komunistai aplipdė sie
nas plakatais, kur braižy
tais paveikslais ir raštu 
pašiepia Amerikos amba
sadorę Clare Boothe Luce, 
smerkdami jos^kišimąsi į 
vidujinius Italijos reikalus.

Policija suėmė 10 žmonių 
už tuos plakatus.

Maskvos radijas sveikina 
anglu kunigą H Johnsoną

Norwalko majoras 
smerkia šnipus

Tie 22,00 karo belaisviu, — 
šiaurkorėjiečių ir kinų, — ku
rie nusitarė pasilikti pas Rhee 
ir čiang Kai-šeką, bus . parnir
šti taip greit, kaip bus primir
štas tas sniegas, kuris iškrito 
mums šių metų pradžioje. ,

Bet tie amerikiečiai kam 
belaisviai, kurie pasiryžo pa
silikti šiaurės Korėjoje bei Ki
nijoje, — pasilkti “pas tuos 
azijatus,” kaip tauškia tūli 
besmegeniai, — ni-ekad nebus 
pamiršti.

Jų ž.ygis, — didžiulis smū- 
'grs Truman u i ir Eisenhowc- 
riui, Achesonu? ir Dullesui!

Visas pasaulis skaitė jų pa
reiškimą. Visas pasaulis atsi
mins jų pareiškimą.

Jų tėvai ir motinos, jų buč
iai ir seserys, kurie šiandien,

(Tąsa 4-tam pu»l.)

New Y o r k. N. Y. —• 
United States Plieno Kor
poracija raportuoja, kad 
1953 metais gavo $222,735,- 
656 gryno pelno, likusio po 
taksu sumokėjimo bei kitų 
išlaidų.

Pernykščiai šio trusto 
pelnai šiuo “taikos metu” 
viršijo net didižuosius me
ni lis pelnus antrajame pa
sauliniame kare.

Eisenhoweris suruošė C. 
Bayarui ir puotą Baltaja
me Rūme.

Korespondentai 
kad Bayaras prašys
kijai dar 70 milijonų 
rių paramos.

teigia,
Tur-
dole-

Sutartini Francijos 
unijisty streikai

ISLANDIJOS KOMU
NISTAI VADOVAUJA 
DIDŽIAUSIAI UNIJAI

Reiykjavik, Islandija. — 
Komunistai vėl tapo išrink
ti vadovais didžiausios Is
landijos Darbininkų Uni
jos.

Paryžius. — Progresyvės, 
kathlikiškos ir socialistinės 
francūzų unijos išvien pa
skelbė didelius streikus šį 
penktadienį. Streikais pro
testuoja, kaęl valdžia neuž- 
gyrė reikalavimų pakelti 
darbininkams algas.

Washington. — Valdinis 
prekybos departmentas pa
skelbė, kad tėra “tiktai 1,- 
850,000 bedarbių,” gaunan
čių pensijas pagal nedar
bo apdraudos įstatymą. 
Bet valdžia užtyli, jog ant
ra tiek daugiau gali būti 
kitų bedarbių, neturinčių 
teisės į pensiją pagal So
cial Security įstatymą, kaip 
nurodo darbo unijų vado
vai.
Jungtinėse Valstijose yra 

apie 64 milijonai dirbančių 
už algas žmonių, bet tiktai 
36 milijonai turi valdinę ap- 
draudą. Vadinasi, 28 mili-‘ 
jonai yra be apdraudos, o 
jų tarpe gali būti apie 2 mi
lijonai bedarbių.

Maskva. — čionaitinisI 
radijas sveikino kunigą | 
Hewlett Jonhsoną, Angli
jos Canterburip katedros 
kleboną, minint jo 80 metų 
amžiaus sukakti, c-

Sveikinimus Jonhsorfui 
taip pat telegrafo įžymieji 
Sovietų rašytojai Al. Fade- 
jev, Boris Palevoi ir kt.

Kun. H. Johnsonas ra
gina Angliją bei kitus va
karinius kraštus ramiomis 
derybomis išspręsti ginčus 
su Sovietų Sąjunga. Jis 
jau ne sykį lankėsi sovie
tinėje šalyje ir parašė pa
lankiu knygų bei straipsnių 
apie Sovietų santvarką.

Norwalk, Conn. — 
miesto majoras I. 
viešai pasmerkė 
veteranų kuopos vadus, ku
rie gyrėsi, kad šnipinėja vi
sus gyventojus, apie 
riuos spėja kaip nužiūrimus 
komunistus. Tie vadai 
siunčia slaptajai FBI poli
cijai savo meškeriojamus 
paskalus apie spėliojamus 
komunistus.

sti visus didžiuosius klau
simus — panaikinti atomi
nes bei hydrogenines bom
bas, griežtai aprėžti gink
lavimąsi, atkurti pasauli-' 
nę prekybos laisvę, atliuo- 
suoti tarptautinius įsitem
pimus ir išlaikyti taiką. O 
ir pati Jungt. Tautų kons
titucija numato Penkių 
Didžiųjų sutartinę taikai 
saugoti pasaulyje.

Tokiais sumetimais Mo
lotovas vėl ragino Keturių 
Didžiųjų konferenciją pa
kviesti Kinijos Liaudies 
Respubliką, taip kad būtų 
Penkių Didžiųjų sueiga.
Dulles atsakymas

Amerikos valstybės sek
retorius John Foster Du
lles atsiliepdamas pareiškė, 
jog čia ne vieta Kinijai, 
Anot Dulleso, ši konferen
cija privalo svarstyti tik
tai europinius dalykus — 
apie Vokietijos suvieniji
mą ir apie taikos sutartį 
su Austrija. Jis todėl piršo 
visai nesvarsčius palikti 
Kinijos klausimą, kuris iš 
pradžios buvo pirmon vie
ton įtrauktas į konferenci- 

i jos die^otvarkį, pagal Mo
lotovo pasiūlymą.

Dulles protestavo, kad 
Ko- Sovietų Sąjungos siūloma 

Penkių Didžiųjų sutartinė 
tai būtų jų “viešpatavimas” 

I visoms kitoms tautoms 
i Kartu jis smerkė Kinijos 

4 Respubliką už karinę para
mą Šiaurinės Korėjos ko
munistams ir už ginklinę 
paspirtį Vietnamo liaudi- 
rJnkams kovoje pvieš fran- 
cūzus.

Francijos užs:cnio 
j kalų ministras Gc-o.

Šio 
Freese 

vietines

Prezidentas nieko blogo 
nemato šnipinėjime
Washington. — Korespon

dentai trečiadienį užklausė 
prezidentą Eisenhowerį, 
kaip jis žiūri į veteranų šni
pinėjimus prieš spėjamus 
komunistus Norwalke. Ei
sen ho weris atsakė, jog nie
ko blogo tame nematąs.

Anglija stato atominius 
bomberius prieš Sovietus

ORAS. — Giedra ir 
šalta.

vis
Berlin. — Plinta kūdikių 

paralyžius vakarin. Ber
lyne.

London. — Anglijos karo 
ministras Alexander pra- 

statydina di- 
keturmotorinius 

bombonešius

nešė, jog
džiuosius
rakietinius
kurie galėtų mėtyt atomų 
bombas į Sovietų Sąjungą.

rei- > 
BL 

dault ir Anglijos užsieni
nis ministras 
Eden, užgirdanti

Anthony
Dulleso 

pareiškimą, pakartoje tuos 
pačius jo argumentus.

Eisenhower-liberalas 
linkui žmoniy ...

Washington. — Pasikal
bėjime su korespondentais 
prezidentas Eisenhoweris 
sakė esąs liberalas (demo
kratiniai - palankus) link 
žmonių, bet laikosi senoviš
kos pinigų taupymo poli
tikos, taigi atmeta buvusią
ją demokratų Naujosios 
Dalybos politiką.

(Kuomet
republikonai griežtai nu
muša lėšas
žmonių reikalams bei vie
šiems darbams, tatai rei
kia suprasti kaip “libera
lizmas” ir sykiu senoviškoji 
-hooverinė ekonominė poli
tika.)

Eisenhowerio

civiliniams
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ĮVAIRUMAI
Pražūtingi sniegynų griuvimai

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. Šolomskas

PASIBAIGUS DIDŽIAJAI DRAMAI
PAGALIAU karo belaisvių reikalas Korėjoje tapo 

išspręstas. Jis buvo įdomus ir įdomiai išsisprendė. Bet 
šis klausimas neišsisprendė taip, kaip mūsų valdytojai 
kadaise manė, kad išsispręs!

Daugiau: mūsų šalies valdytojai čia gavo didžiulį 
antausį, skaudų moralf smūgį. Ir jie tai gavo dėl dide
lio savo žioplumo. Tai reikia pasakyti atvirai.

Atsimenate, kaip dėl karo belaisvių likimo buvo gin
čytasi Ponmundžomo konferencijoje?

ŠiaurėSt.,Korėjos vyriausybė ir Kinijos Liaudies Res
publikos vyriausybė sakė: Pasirašius mūšių paliaubas, 
einant prie taikos, apsimainant karo belaisviais, juos 
visus turime grąžinti tai šaliai, iš kur jie parėjo.

Mūsų šalies atstovai konferencijoje, kalbėdami 
•Jungtinių Tautų vardu, tokį siūlymą atmetė. Jie ne
pripažino tarptautinių sutarčių, reguliuojančių karo be
laisviais apsikeitimo principą; jie sakė: grąžinti sutin
kame tik tuos belaisvius, kurie sutiks būti grąžinami, o 
kurie nesutiks,—tegu pasilieka toje šalyje, kur jie yra.

Na, pagaliau, taip ir buvo nutarta. Taip buvo nu
tarta dėl to, kad tam pritarė ir Anglija ir kiti kraštai.

Mes galime užtikrinti kiekvieną skaityoją tuo, kad 
mūsų šalies vyriausybės atstovai, kad visa mūsų vyriau
sybė niekad nesitikėjo, jog atsiras amerikiečių karių, pa
tekusių belaisvėn Šiaurės Korėjoje, kurie sutiks pasilikti 
“anapus uždangos”! Jei jie būtų to tikėjęsi, niekad ne
būtų taip užsispyrusiai reikalavę to, ko reikalavo!

Na? ir šiandien turime.
21-nas amerikietis, vienas anglas ir daug pietkorė- 

jiečių atsisakė grįžti į šavo tėvynes, į savo gimtines!
Gal kai kas pasakys: Taip, bet reikia atsižiūrėti į 

tai, kad Pietų Korėjoje pasiliko 22,000 kinų ir šiaur- 
korėjiečių, gi Šiaurės Korėjoje tepasiliko tik 347 piet- 
korėjiečiai, amerikiečiai, etc.

Taip, ten pasiliko daugiau negu čia. Bet galutinoje 
išvadoje seka ne nosys, o principas!

Tik pagaliokime: per visą, pasaulį nuskambėjo ži
nią, kad pasaulio turtingiausios, demokratiškiausios, 
laimiausios, garbingiausios šalies 21 sūnus atsisako

• grįžti namo, ir nusitaria gyventi Šiaurės Korėjoje arba 
Kinijojė, kur viešpatauja “pražūtingas komunizmas!...”

PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ šitų eilučių rašytojas gir
dėjo per.radiją vĮmft žymų komentatorių sakant apie 
šituos amerikiniu^reSfrisvius daug maž taip: jie yra iš
sigimėliai, moraliai iškrypėliai, sugedę ,todėl jie atmetė 
laišvę ir pasirinkojfergiją...

Mus labai knieti noras pamatyti tų 21-no amerikie
čio nuotrauką. Ir tą progą susilaukėme.

Štai, praėjusio trečiadienio komercinėje spaudoje 
tilpo Associated Press padaryta tų amerikiečių nuo
trauka. Visi atrodo labai dailūs vyrai. Visi atrodo svei
ki sveikutėliai, neperdikti, neperkūdi. (Rodosi du ar trys 
tarp jų yra negrai.) Taigi to komentatoriaus plepalai 
plepalais ir pasilieka.

. Labai norėjome sužinoti nors keleto tų belaisvių var- 
. dus, pavardes ir vietas, iš kur jie pareina, iš kur jie kilę. 

Pasirodo, kad jie yra kilę iš’ visos plačiosios Amerikos, 
štai paduosime keletą pavyzdžių:

Seržantas Scott L. Rush, iš Marietta, Ohio; korpo- 
ralas John R. Dunn, iš Baltimore, Md.; eilinis Richard 
R. Tenneson, iš Alden, Minnesota; korporalas Lowell D. 
Skinner, iš Akron, Ohio; eilinis Morris R. Wills, iš Fort 
Ann, N. Y.; William C. White, iš Plummerville, Arkan
sas; seržantas Rufus O. Douglas, iš San Angelo, Texas; 
seržantas Richard G. Gorden, iš East Providence, R. I.; 
seržantas Howard G. Adams, iš Corsicana, Texas; eilinis 
Samuel D. Hawkins, iš Oklahoma City; korporalas Wil
liam A. Cowart, iš Monticello, Arkansas; seržantas Law
rence V. Sullivan, iš Omaha, Nebraska; seržantas An
drew Fortuna, iš Ionia, 'Mich., ir tt., ir tt.

•Vadinasi, šitie 21-nas amerikietis beveik reprezentuo-
• ja' visą platųjį mūsų kraštą. Didelis nuošimtis yra iš 
pietinių valstijų.
L Įdomu, kad pietinių valstijų jaunimas duodasi “už
krečiamas” komunistine propaganda.

Didelis nuošimtis yra seržantų!

ĮDOMIAUSIAS ČIA DALYKAS, mūsų nuomone, 
glūdi tame: šitie belaisviai turėjo prašyti Šiaurės Korė
jos vyriausybę, kad ji juos paimtų.

O kai pagaliau ji sutiko juos paimti, tuomet šitie 
belaisviai, kaip ir pridera kultūringų žmonių kultūrin- 

. giems vaikams, sušaukė spaudos atstovų konferenciją 
ir ten su korespondentais pasikalbėjo, aiškindami, kodėl 
jie atsisako grįžti.

Be to, jie išleido bendrąjį pareiškimą, kurio dalį iš
spausdinome vakar dienos Laisvėje.

.Visa tai jie atliko kultūriškai, kaip apsišvietę žmo
nės.. Be abejojimo, jiems buvo patarta taip padaryti; 
jiems buvo suteiktos visos progos tai padaryti.

Na, o kaipgi buvo su tais 22,000, kurie pasiliko Pie
tinėje Korėjoje arba buvo išgabenti pas budelį ,čiang

Sniegynų griuvimai nuo 
kalnų (avalanšai) šią žiemą 
sunaikino kelis kaimus ir 
gyvus palaidojo apie 200 
žmonių Australijoje, Švei
carijoje, šiaurinėje Italijo
je ir kt.

Didžiausia iki šiol žino
ma snieginė nelaįmė įvykę 
1916 metų gruodžio 13 d., 
kada - milžiniškas sniegynas, 
virsdamas nuo Alpių kalnų, 
pražudė daugiau kaip 9,000 
Austro-Vengrijos kareivių.

1951 metais s n i e g y n c 
griuvimas palaidojo 300 
šveicarų.

KRAUJAGYSLIŲ SUMINKŠTĖJIMAS
Dažnai girdėt apie krau

jagyslių sukietėjimą, vadi
namą arteriosklerosi, bet 
kasdienėje kalbojė beveik 
niekas nešneka apie krauja
gyslių suminkštėjimą arba, 
moksliniai sakant, athero- 
sklerosį. O suminkštėjimas 
yra net pavojingesnis už 
sukietėjimą,, kaip teigia dr. 
Joseph B. Wolffe, vyriau
sias daktaras Valley Forge
Širdies Ligų Institute, Fair
view Village, Pa., ligoninė
je ir Wolffe Klinikos direk- mas

į torius Philadelphijoje. !___
i Paprastai kalbama apie ALKOHOLIS IR GYVULIAI 
i kraujagyslių sukietėjimą!
j kaip priežastį širdies su- 
i stojimų, kraujo pratrukime j 
! i smegenis ir kt. Bet štai i 
: kas darosi nuo arteriniu i ' , u I
j kraujagyslių summkštėji-;
i mo:

Dažnai užsitvenkia širdi-
1 nes kraujagyslės, įvyksta 
trombosis, taip kad žmogus 
mirtinai krinta; įvyksta su- 
paralyžiavimai ir kojų gan- 

; grena.
Dr. Wolffe todėl sako:
“Tai kraujagyslių sugedi

mai, o ne vėžys ar širdinės • 
ligos, susirgdina daugiau
siai amerikiečių, apšlubina. 
bei numarina, ypač antrojo
je amžiaus pusėje. Krau
jagyslių suminkštė j i m a s 
daug dažniau sutrumpina 
amžių, negu sukietėjimas.”

Bet argi ne keistas daly-
kas, jog kraujagyslės dau
giausiai suminkštėja žmo
nėms, kurie “gerai, gausin
gai” minta, kaip kad ameri
kiečiai, kurie apsčiai valgo 
mėsos, kiaušinių, baltųjų 
miltų valgių bei kitų va
dinamų “gerųjų” maisto 
produktų?

Tokiems greičiau prisi- 
kaupkia cholesterolio ant 
kraujagyslių sienelių iš vi
daus.

Cholesterolis yra panaši 
į taukus medžiaga, bet ga- i 
na kietas, kaip vaškas.

Sykiu kraunasi kalkės | 
paliai vidujines kraujagys- i 
Irų sieneles. Tatai siaurina 
kraujo tekėjimo kanalus ir 
gana dažnai užtevnkia juos. 
Pačios gi kraujagyslės dėl 
to ne kietėja, bet minkštė
ja, kaip surado dr. Wolfe.
KRAUJAGYSLIŲ MINKŠ-j 

TĖJIMO GYDYMAS ] 
Ši liga gydoma sekamais

būdais:
Leidžiama ligoniui į krau-

Kai-šeką? Ten viskas buvo atlikta galvatrūktiškai. Ten 
belaisviai buvo sugrobti ir ko veikiausia (kinai) gabena
mi į Formozą, kad Čiang Kai-šekas galėtų juos mobili
zuoti savo armijom

Čia gi, amerikiečiai ir pietkorėjiečiai pasisako: Mes 
kovosime už pasaulinę taiką, gindami civilinį gyvenmią. 

Amerikiečiai sakė: Mes sugrįšime į Jungtines Vals
tijas, į savo gimtąjį kraštą, kai ten nebus puolami žmo
nės už tai, kad jie taria žodį už taiką!...

Taip baigėsi šiš, vienas iš dramatiškiausių ir įspū
dingiausių Korėjos karo prietykių f

Ant aukštų kalnų pri- 
j krinta sniego iki 600 pėdų 
i storio ir daugiau. Didžiau- 
! šia s pavojus būna, kada 
drėgnas sniegynas griūva.

■ Iš sausų sniegų dar galima 
kartais išsikapstyti.

Griuvimas pleška iki 100 
i mylių per valandą ir dar 
! greičiau.

Sniegynus dažnai išjudina 
| vėjai. O sniegynai kartais 
, taip silpnai balansuojasi, 
| kad virsta žemyn net nuo 
! paprastų garsų, kaip kad 
. varpų skambėjimas, durų 
; sutrenkimas, daina, muzika 
: bei paprasta garsi kalba .

ją sultys, ištrauktos iš gy
vulių blužnies (saldžiosios 
liaukos); arba švirkščiama 
į kraują etheris bei alkoho
lis, kur būna įmaišyta cu
kraus ir kitų medžiagų. Toč 
medžiagos padeda kūnui 
sunaudoti įkvėpuojamą iš 
oro deguonį (oksigeną).

Juk tai nesunaudotos rie
balinės medžiagos ir kalkės 
daugiausiai apgula krauja
gysles iš vidaus. Taip jas 
gadina per didelis vartoji- 

gerų j ų, tu r t ingų j ų”

Natchez, Miss., miestelis 
išleido vietinį įstatymą, už- 
d r a u d ž i a nti duot dram
bliams (slėniams) alaus. 
Nes įsigėręs dramblys bū
na labai pavojingas.

».---------

Vienas farmerio bernas 
arti Lormonto, Francijpj, 
supykęs ant savo šeiminin
ko, pagirdė vynu jo arklius. 
Arkliai taip dėl to įsismar-

! kino, kad suardė savo tvardą.

Vieškelių valdyba Illino- 
juje neseniai perspėjo au
tomobilistus saugotis girtų 
karvių, važiuojant pro far
inas. Karvės pasigeria, ės- 
damos nukritusius aptrę- 
šusius obuolius, kuriuose 
prirūgsta alkoholio.

Škotijos Leven miesto ta- ( 
ryba sugalvojo apibarstyti' 
valdinių savo rūmų stogą i 
sumirkytais alkoholyje 
grūdais, kad galėtų išnai
kinti per didelius būrius ba- ■ 
landžių. - Safto, balandžiai 
bei ėsdami pasigers ir nu
kris; tada ir bus pašalinti.

Bet balandžiai, paleki al
koholinių grūdų, tik palaks- 
tydavo aplinkui ir sutūpda-

KEISTENYBĖS
JUDŽIAI— LYTINIS 

BIZNIS
Judamųjų paveikslų ak

torius Wendell Corey sako:
Hollywoodas dar per ma

žai deda lyties į savo j Vi
džius. Lytis svarbiausias 
dalvkžsNpalinksminimų biz
nyje, ne Kk moterims, bet 
ir vyrams. Aktorius, net 
gengsterio rolę vaidinda
mas, turi būti lytiniai pa
trauklus moterims. Kitaip 
jos neis j jo vaidinimus.”

Kuomet helikopteriniai 
lėktuvai skrenda gelbėti 
žmones iš sniegynų, tai pats 
lėktuvų garsas nugriauna 
naujus, net dar pavojinges
nius sniegynus.

Kuomet pamatoma susi
krovę stori sniego sluoks
niai, tai jie kartais bom
barduojami sviediniais iš 
patrankų bei minosvaidžių. 
Taip nugriaunama sniegy
nai, kol jie dar nebūna pa
vojingai dideli.

Tačiau nėra jokios tikros 
apsaugos nuo sniegynų pra
gaištingų griuvimu.

J. C. K. .

' valgių, su kuriais kūnas ne
pajėgia tinkamai apsidirbti. 
Taip darosi ypač tokiuose 

; atsitikimuose, jeigu liau- 
i kos (glands) blogai veikia.

Gydant kraujagyslių 
i minkštėjimą, reikia apribo- 
! ti tūlus valgius ir vartoti 
' tiktai tiek ir tokius, kaip 
daktaras nurodo. Gydyto- 

! jai taipgi pataria pasi- 
; mankštinti tiek, kiek svei- 
| kata leidžia, bet vengti 
i smarkios mankštos.

N. M. .

| vo ant stogo išsipagirioti.

Francūzas, nuėjęs į savo 
| vyno skiepą, žiūri, kaip čia 
' atsirado tas guminis vamz
dis, kyšantis iš atviros vy- 

; no bačkos. Ėmė i rankas 
i “vamzdi,” bet pasirodė, kad 
tai didelė gyvatė, persiko- 
rus per bačkos kraštuką. 
Gyvatė buvo taip girta, kad 

j nemėgino nei gilti nei rai-
tytis.

New Yorko žvėryne bu
vo padėta beždžionėms ir 
meškoms alaus ir vandens. 
Netrukus jos įprato gerti 
alų vieton vandens ir“dur- 

; navoti.”
Paskui buvo padėta lo

viai alaus, degtinės ir van
dens . Ilgai nelaukus, meš- 

I kos ir beždžionės ėmė mauk
ti snapsą vieton alaus, ir 
pradėjo taip peštis ir visaip 
kvailiotis, kad parkų- val
dyba liepė sustabdyti tuos 
bandymus. ’

Neveltui amerikonai, jei 
girti būdami padaro kokią 
kiaulystę, tai paskui atsi
prašinėja:—Prabočyk. Tai 
ne aš taip dariau, bet al
koholis.” J. C. K.

i Tai atviras pripažinimas, 
I kad amerikinė judžių pra
monė yra lytinis jovalas.

KAČIŲ PEŠTYNES — 
NAUDA ŽVIRBLIAMS

Žvirbliai iš tolo tėmijo, 
kai dvi katės pešėsi kieme 
Miller, Miss., miestelyje. 
Katės pripešė gana daug 
plaukų viena nuo kitos. Pa
sibaigus kačių “vainai,” 
žvirbliai susirinko ir ramiai 
išsinešiojo kačių paliktus 
plaukus i lizdus.

LAVONŲ AKIŲ VAGYS
Brooklyn susekta grupe 

tokių miestinių daktarų, 
kurie leido privačiams gy
dytojams išlupinėti akis is 
numirėlių, laikinai padėtų j 
miesto lavonynus.

Mirusiųjų akių dalys var
tojamos kaip lopai apgedu- 
sioms gyvųjų akims.

ŠIMTAS METŲ ATGAL- 
ĮVYKO MŪŠIS PRIE 

SINOPOS
Nuo irklo iki elektros jėgos

Trys ketvirtadaliai pa
saulio paviršiaus yra van
duo — didjūriai, jūros, eže
rai ir upės. Neveltui van
duo buvo pirmieji žmonių 
keliai. Pirmiausiai išmoko 
upėmis plaukioti, vėliau 
ežerais ir jūrų pakraščiais. 
Tik su Amerikos atradimu, 
pabaigoje 15-tojo šimtme
čio, žmonės drąsiai leidosi j 
vandens keliones per didjū- 
rius.

Pirmas “laivas” buvo pa
prasta valtis—rupiai, gre
mėzdiškai padaryta ir jos 
“motoras” — irklas. Nuo 
valties žmonės laipsniškai 
darė progresą, kol pasiga
mino gan stambius laivus, 
varomus pirmyn žmogaus 
jėga — irklais. Buvo laivai, 
kurie turėjo net po tris de
nius ir ant kiekvieno irkli- 
ninkai. Ant žemesnio denio 
buvo trumpi irklai; ant vir
šutinio ilgi. Irklininkai daž
niausiai buvo karo imti
niai - vergai. JiQ>sutartinai 
keli šimtai žmonių, įrėši 
pirmyn ; ore gi švilpė na- 
gaikos, kuriomis buvo ragi
nami. Dažnai buvo jie net 
retežiais prikaustyti prie 

: irklu. !
Nauja jėga, naujas “mo

toras” buvo vėjas. Žmonės 
išmoko vėjo pagalba stumti 
laivus pirmyn. Pradžioje 
mokėjo plaukti tik pavėjui, 
bet vėliau išmoko plaukti ir 
prieš vėją. Vėjo varomi lai
vai — buriniai bijojo tik di
delių audrų, kurių aukomis 
jie tapdavo; bijojo ir ramu
mo ant jūrų, nes nesant vė
jo burinis laivas stovėjo 
vietoj, kaip belaisvis.

14-tame ir 15-tame am
žiuose buvo pradėję statyti 
milžinus burinius laivus 
“nefus,” kurie galėjo vežti 
po 1,000 keliauninkų, nema
žai prekių ir turėjo iki 200 
įgulos žmonių. “Nefai” bu
vo neišpasakytai aukštais 
pirmagalio ir užpakalio ga
lais, labai gremėzdiški, il|i 
penkių ir šešįų aukštų. 
Juos ištiko nemažai nelai
mių; tad nuo jų žmonės at
sisakė. Vėl gaminosi dvie
jų, trijų aukštų laivus. Bu
vo prekinių, civilinių, bet 
daugiausiai karinių laivų. 
Jie buvo mediniai su mažu 
pridėčku metalo.

Dideli kariniai laivai tu
rėjo net iki • 120 kanuolių. 
Trys deniai abiejomis pusė
mis buvo apstatyti kanuolė- 
mis. Jos šaudė retai, ne
toli nušaunant, vartojo dū
minį paraką. Po vienos, 
kitos salvės per dūmus lai
vo įgula pyškino “akies 
mirksniu,” ne m a t y d a m a 
nieko priešakyje.

Viduryje pereitojo šimt
mečio pradėjo laivams pri
taikyti garo jėgą. Pradžio
je laivų kapitonai su nepa
sitikėjimu žiūrėjo į tuos 
naujus “samovarus.” Todėl 
ilgai tas patsai laivas^ tu
rėjo garo jėgą ir dar bokš
tus dėl burių. Ir kada tik 
vėjas buvo tinkamas, tai 
garo jėgos taupymui ir se
mi papratimu plaukė su bu
rių pagalba.

Karo startegai darė ka
nuolių gerinimą, užtaisyti 
jas iš užpakalio — įkišant 
kulką ir parako maišą į 
kanuolę. Tuo būdu padarė 
kanuoles greičiau šaudan
čias ir toliau siekiančias. 
Jų kiekį mažino, tuo būdu 
lengvino laivo apginklavi
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mą, o kanuolinę ugnį di- 
dino. Išgalvojo ir bedūmį 
paraką bei įvairius prietai
sus kanuolių ugnies nutai
kymui. Nuo garo, kurį ga
minosi iš anglies, pasuko 
prie gazolino. Dabar jau 
siekia prie elektros jėgos ir 
ant atominės jėgos laivam 
varyti. Tokis yra laivų ir 
jūrų kelionių vystymasis.
Laikai kiti—politika ta pati

•Klaida putų manyti, kad 
tik dabartiniais laikais po
litika ir tarptautiniai san
tykiai yra “neramūs,” “pai
nūs” ir “pavojingi.” Žmo
nės buvo kiti, laikai buvo 
kiti, bet santykiai nuolatos 
tie patys— neramūs šuo- ' 
kalbiai, intrigos, karai įr 
bandymas pakenkti kitiems 
geriau gyventi.

Jungtinės Valstijos turir 
didjūrių pakraščius — At
lanto ir Ramiojo Vaneny- 
nų, turį daugybę prieplau
kų, kurios apvalus metus 
yra tinkamos laivams at
plaukti ir išplaukti; gali 
dar daugiau ju pasistatyti. 
Tas pats su Anglija ir 
Franci ja. Bet paklauskime 
šių šalių valdovų ir didžių 
politikų: Ar jie nori, kad 
milžiniška Tarybų Sąjunga 
turėtų nors vieną prieplau
ką neužšalančią žiemos lai
ku ?

(Tarybų Sąjungos laivai : 
iš Juodųjų Jūrų turi iš
plaukti per Bosforo ir Dar- 
danelių pertakas, Suezo 
Kanalą ir Gibraltaro Per- 
taką, kad pasiektų vande
nynus. Jos šiaurinės “neuž- 
šalamos” prieplaukos daž- 
nai bū^a šiauriniu vėjū pri
varytos ledu, ir laivai ne
gali judėti., , Jos Tolimųjų 
Rytų prieplaukos turi 
liūs tik pro Japoniją.)

Bet kapitalistiniai valdo
vai norėtų, kad Sovietų Są
junga ir tų prieplaukų ne
turėtų, kad jos žmonės ne- • 
galėtų be kapitalistų valios 
išvežti į pasauli savo pre
kių ir sau parsivežti reika- v
lingu dalykų.

Norvegija yra tik “pirš- 
• tinė,” bet ji turi apie 3,000 
i mylių neužšalamo Atlanto 
Vandenyno pakraščio. Ji 
neaprėpia net mažos dale
lės tų pakraščiu naudoti, 

į Tarybų Sąjunga mielai nu- 
I pirktų tūlus pakraščius, 
i Norvegijai būtų pagalba iš 
gauti pinigų, o Tarybų Są
jungai būtų neužšalamos 
prieplaukos į pasaulį. Nor
vegija, sakoma, norėtų par
duoti Troms ir Norviko 
prieplaukas Tarybų Sąjun
gai, bet to nenorį didelių ša
lių valdovai, ir taip turi bij| 
ti.
Paskutinis mūšis burinių 

laivų
Vienas mūsų skaitytojas 

man sakė: “Gerai rašote 
dienraštyje, bet gal per
daug apie karus.” Ką pada
rysi, kad žmonijos istorija 
yra karų istorija.

Dabar Jungtinės Valsti
jos ginkluoji ir stiprina 
Turkiją, suteikiant jai šim
tus milijonų dolerių kas 
metai, duodant submarinų 
ir kitokių laivų, karo lėk
tuvų ,tankų, kanuolių, įren
giant karines bazes. Ir ten1 
yra šimtai Amerikos karo 
specialistų, kurie moko tur
kus kariauti.

Viduje pereitojo šimtme
čio tą Turkijoje darė Aų^ 
glija su Franci jos pritarF 
mu. Tais laikais Anglijos, 
Francijos, Saksonijos, Au
strijos ir Vokietijos kursto- 

(Tąsa 3-me pusi.)
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A. Navikovas- Pri bojus.

LINKSMAS NARAS
*4 (Pabaiga)

Klausiu draugą: “Stio- 
pa, įjunkime garą, a?” 0 
jis atsako: “Klausau, lai
kyti tiesiai!!” Užsukame į 
restoraną, radome etiketę, 
kurią žinanešys davė, — 
nėra tokio gėralo.

Vynelis — grynas auk
sas, o į stiklines pradėsi pil
ti — šnypščia kaip žaltys. 
Sėdime, prašinėjamės, šne
kučiuojame. O mano Stio- 
pa juk ne betkoks? Iš išvai
zdos — bukasnukis kašalo- 
tas, o protas spindi kaip 
vaivorykštė. Restoranas 
turtingas. Ant sienų žmo
gaus dydžio veidrodžiai. 
Ant lubų liustros, kaip ka
tedros bažnyčioje. Muzika 
griežia, merginos šoka, ko
jomis įvairias gudrybes iš- 
dn^inėja, kad vyrų pinigi
nės sujaudintų. Vynas 
smegenų nepagrobia, bet 
tiktai kraują judina...

— Tai bent vynas! — at
siliepė jūrininkai.

— Kodėl gi tu su savim 
poros' butelių nepasiėmei? 
—- paklausė minų mašinis
tas.

— Negalima buvo, — tę
sė naras. — Tokioje jMidė- 
tyje buvome... Gerai. Ma
tome — žmonės kažka val
go iš kriauklelių, užsakė
me. ir mes tuziną. Velnias 
žino, kas tai per gyviai. Jo
kio skonio, slidūs... Stiopa 
valgė juos kaip drebučius, o 
aš vieną prarijau, ir tai 
tartum nuo musės bloga pa
sidarė, — vos neišbėgau iš 
restorano. Dūriau aš pir
štu į preiskurantą, rodau 
padavėjui, — tempia mums 
pasmirdusį sūrį su gyvom 
kirmėlėm. Aš jam vos į 
'aypšakį nespyriau. Tai gy
venimas ! Tada pašaukė 
mane prie bufeto ir aš pats 
išsirinkau sau užkandžius. 
Čia tai jau buvo apsiriji
mas, kieno burna didelė. 
Taip mes ištuštinome kele
tą butelių ir jaučiame, kad 
visos mintys tvarkoje, tik 
liežuvis painiojasi. Su są
skaita prieina prie mūsų pa
davėjas. Na, ’.ir užvertė, 
velniai! Vos pinigų užte
ko. Sumokėjome. Norime 
eiti, o kojos visai neklauso, 
Šiaip taip išsivilkome iš 
restorano, truputį palavino
me gatve- ir — stop maši
na! Negalima paimti tei
singo kurso. O dar truputį 
vėliau abu dreifavome ant 
keutrių inkarų. Klausiu 
rūkytą raudonakę: ”Kaip 
tavo galvoje...” Stiopa at
sako: “Aišku, kaip užsie
nyje...” O pats priešakiniu 
galu į žemę knisasi. Priei
ni prie mūsų karininkas. 
Mes dulkėse kepersnoja- 
mės, bet pagarbą atiduoda
me pagal reikiamą formą,, 
nes viską suvokiame. Grei
tai atvyko patrulis, užbuk- 
siravo mus ir tempia įHai- 
vą, o mums linksma, tarsi 
pats dievas juoktis pradė
jo...

Jūrininkai, kurie anks
čiau sprogo juoku, garsiai 
nusikvatojo, girdami narą:

— Na ir gėrėjas!
— Šaunus vyras!

. O pats Deriuginas prigu
lė šonu ant denio, pasirė
męs viena alkūne, ir nutilo.

Iš būdelės pasigirdo ko
manda :

— Į garo katerį, kateris 
prie dešinio borto! ,
jn — Ech, gaila išeiti, bro- 
liūkai! — tarė vienas iš 
jūrininkų krūvos ir, pašo,- 
kęs, riubėgo prie dešiniojo 
liepto.
» Netrukus už borto subur
bėjo vanduo, Jr kateris 
triukšmingai pasileido link 
kranto.

Saulė pasislėpė, tartunj 
jūroje paskendo. Tirštė
janti ūkana blankino sau
lėlydžio spalvas, o dangus, 
vis dar šiltas nuo dieninės 
kaitros, p r a ž y d ė damas 
žvaigždėmis, leidosi žemyn.

Naras tylėdamas klausė
si kitų jūrininkų pasikalbė
jimų. O kada m ar šie t is pa
sakojo, kaip jis. gelbėda
mas kažkokį valdišką žmo
gų, vos pats nenuskendo, 
Deriuginas atsikėlė ir pa
reiškė :

— Man kartą taip pat te
ko gelbėti vieną...

Visi pasisuko Į jį, prašy
dami:

— Papasakok, brolau, pa
gerbk Dubliką...

— Galima. ;
Naras permetė visus aki

mis, patylėjo ir pradėjo:'
— Tai buvo kitame lai

ve. Aš tada buvau jaunas 
naras. Stovėjome mes uo
ste, netoli kranto. Gyveno 
pas mus tuo laiku vienas 
žmogus: iš plaukų ir diplo
mo — tikra boba, bet pats
— su barzda ir kelnėmis...

— Kas gi tai toks?— pa
klausė kažkas iš jūrininkų

— Pagalvok, gal suprasi 
—atsakė jam naras ir pasa
kojo toliau. — Pravardžia
vome mes jį Nei-šis-nei-tas. 
Atvažiavo karta tas Nei- 
šis-nei-tas iš karto trukte
lėjęs, paprasčiau sakant, 
vos pasivilkdamas. Buvo 
nedidelis susijaudinimas. O 
jis, nors ir pro keturis lan
gus žiūrėjo, bet dienos švie
są blogai matė: norėjo iš 
šliupkos ant liepto užšokt— 
Į vandenį papuolė. Plaukti 
jis mokėjo tik iš viršaus į 
apačią, kaip plieninio lyno 
salpas. Tik ir tespėjo šūk
telėti : “Laikykite, nelabie
ji!!” Mus, du narus, grei
tai pasiuntė jo ieškoti. Nu
sileidome. Pakankamai gi
liai. Pradedu ieškoti: iš 
k^rto mažu ratu, paskui vis 
plačiau ir plačiau. Žiūriu
— dugne sėdi mūsų Nei-šis- 
nei-tas ir graibosi vandeny
je rankomis, lyg pagauti ką 
norėtų. Jo diplomatas at
sisegė, pakibo apie jį lanku, 
plaukai piestu stovi. Klai
ku žiūrėti. Aš jį — už kar
čių ir duodu signalą...

— Ką gi — gyvas išliko?
— paklausė narą nekantrie
ji-

— Kol jį ištempiau, vi
siškai kvapą išleido, tai, 
ačiū, gydytojas iš numiru
sių prikėlė. Tain. Ttsiga- 
vo mūsų Nei šis-nei-tas, 
šaukia mane. Jis buvo už
gaulus ir išdidus, o jo gal
voje, kaip elgetos kišenėje,
— tuščią. “Man, sako, tik
riausiai žinoma, kad tu ma
ne už plauku tempei. Tai 
tiesa?” “Tikriausia teisy
bė, sakau.” “Tai kaip gi, 
sako, tu išdrįsai mano dva
sišką luomą įžeisti?” Tai 
vietoje dėkingumo! čia jau 
ir aš įširdau, pranešu: “Pa
gal mūsų narų taisykles aš 
dar ne taip privalėjau pa
daryti.” “O kaip?”—klau
sia. “Tiesiog per jūsų kvai
lą kupolgą visa penkiaraže 
užkaitninti, kad jūs veltui 
neskerečiotumėt rankomis, 
jeigu į paskenduolio būklę 
patekote.” Žiūri į mane 
akis išsproginęs, tartum 
kvailiu paspringo. Ir kad 
suriks: “Jūsų, sako, taisyk
les idiotas phrašė!” Pa
skutiniais žodžiais, su
prantate,- plurpia, muštis 
lenda. Aš pas patį vadą, 
klausdamas: ar teisybė, sa
kau, kad mūsų taisyklės 
idiotų sukurtos? Na, tas ir 
pašukavo jo uodegą!...

— Stipriai tėkšta! — pa

sigirdo jūrininkįį pasigėrė* 
jimo balsai.

— Atleiskite už nekuklu
mą, aš norėčiau jūsų pa
klausti, kuo jūs prieš tarny
bą užsiėmė te? — neseniai 
priėjęs prie dagties, krei
pėsi Į narą felčeris, žmo
gus dar jaunas, visada gra
žiai apsirengęs, mėgstąs pa- 
sidižuioti prieš jūrininkus.

— Įvairiais dalykais — 
atsake naras, skepetaite 
šluostydamas veidą. — To
kią aukštą buvau užėmęs 
vietą, kad pavalgęs neper
šoksi. ‘

■— O vis dėlto?
—- Buvau galvų kūjam il

si u, snukių tapytoju, paly
ginamojo įrašų tvorose mo
kslo dėstytoju...

— Kitaip sakant, jūs val
kata?

>— Taip ir apie jus galima 
pasakyti.

— Kaip?
— Tiesiog taip — jūs fel- 

i ceris, o jiegu pasakyti ki
taip — jūs nelaiminga rici
na.

— Už tokį medicinos 
įžeidimą aš tave, triaukštis 
balvone, galiu pas viršinin
kus nuvesti! — įsižeidęs 
pakėlė balsą feflčeris.

Naras atsistojo, priėjo 
prie pat jo, pakėlė kumštį 
prie jo veido ir rūsčiai pra
šneko :

— Pauostyk—kvapu kve
pia. Pas viršininkus, sa
kai, gali nuvesti? O jūros 
gilumo nė karto nemata
vai? Nuteisiu...

— A.š su tavimi ir kalbė
tis nenoriu, — metė tas ir, 
pasisukęs, šmurkštelėjo į 
artimiausią laivo landą.

— Eik geriau savo bute
liukų skąičiuoti! — šūktelė
jo jam iš paskos naras, ly
dimas jūrininkų juoko ir 
pagyrimų.

Deriuginas perėjo vieną 
kitą kartą per denį, pažiū
rėjo į šviesomis apibertą 
krantą ir vėl sugrįžo prie 
dagties.

— Ech, gaila, Stiopos nė
ra, — atsidusęs, prašneko 
jis. — Su jumis tik pasijuo
kti, o su juo galima pasikal
bėti apie sielą ir kitus pa
našius dalykus. Mintys jo 
laisvos, kaip jūros vėjas. 
Teisybė, sako, jūros dugne 
guli, o gailestingumas, pa
trankoje užtaisytas... Dėl 
to tai išplaukia ji, kaip tau
kai iš vandens, toji mūsų 
teisybė. Tik negreit tai 
įvyks — kada vyriausias 
velnias nusprogs, o jis dar 
nesirgo... Jo manymu, kad 
pats žmogus — teisybė...

O tarp kitko, eisiu ant 
užpakalinio tiltelio pasivo
lioti...

Panarinęs galvą, lėtu žin
gsniu jis nuėjo į vairinį lai
vo galą, apsiaustą šilta 
nakties ūkana.

New Britain, Conn.
šjomis dienomis d. J. Aukš- 

čiūnas išvyko Į Kaliforniją pa
siviešėti ir pas gimines žie
mos laiką maloniau praleisti 
prie šiltesnės atmosferos. Ma
nąs ten pabūti apie porą mė
nesiu laiko. Grįždamas, sus
tosiąs Chicago,je, ten pasidai
rysiąs, užsuksiąs pas buvusius 
nevvbritainiečius nuo seniai 
ten gyvenančius ir taip šią 
šaltąją žiemelę pralėksiąs šil
tai.

Pirm išvykimo apsirūpino su 
draugijų duoklėmis, dar išme
tė dvidolerinę gražiem tiks
lam. Už tai dėkui Jonui, šiaip 
nusiteikęs gražiai, jaučiasi 
sveikas, tvirtas.

Aukseiūnas su žmona gyve
na jau ant pensijos, abu malo
nūs žmonės. Vėliname apturė
ti linksmas atostogas.

Prietelis

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?
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We, the undersigned, are deeply concerned that the 
portation anJ denaturalization proceedings initiated by 
Justice Department against 14 newspaper and magazine 
editors constitute a threat to our traditional freedom of 
the press. Some of the publications’affected by those pru- 
ceedings have been' on the American .scene for 50 years, 
others for more than 25.
We are not informed, nor are we concerned with, the views 
or policies reflected by these publications. We understand 
that these publications have mailing privileges and are not 
violating any law or regulation. The proceedings ini
tiated against these editors, therefore, would appear to be , g 
an attempt to use the Walter-McCarran Law to harass and 
punish editors of publications for expressing their views 
and opinions. 4
Those facing denaturalization proceedings are: Paul No
vick, New York, Jewish Daily MORNING FREIHEIT; 
Al Richmond, San Francisco, PEOPLE’S DAILY WORLD; 
Tony Minerich, Chicago, Croation NARODNI GLASNIK; 
JohnxSteuben, New York, MARCH OF LABOR.
Those facing deportation are: Mose's Resnikoff, Chicago 

Paul Yu ditch, New York, Labor editor,
MORNING FREIHEIT; Cedric Bel f rage, New York, 
NATIONAL GUARDIAN; Vincent Andrulis and Leo Pru- 
seika, Chicago, Lithuanian DAILY VILNIS; Michael Nukk, 
New York Estonian VUS ULM; Knut Heikkinen, Superior, 
Wisconsin, Finnish daily TYOMIES - ETEENPAIN; Dia
mond Kimm, Los Angeles, KOREAN INDEPENDENCE j 
Boris Sklar, New York, Russian daily RUSSKY GOLOS; 
Steve Tsermegas, Chicago representative, GREEK-AMER
ICAN TRIBUNE.
Because of the clear threat these Walter-McCarran Law 
proceedings contain for the American concept of freedom 
of the press, we wish to register our concern and protest. 
We wish also to call on you to cancel these proceedings 
endangering freedom of the press and help bolster thereby 
the rights of all Americans, native and foreign born.
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Signature. Address, City, and Donation:&
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Pasirašius, šią peticiją reikia iškirpti ir siųsti (jei galima, 
ir aukų pridėt) American Committee for Protection of Foreign 
Born, 23 W.. 26th St., New York 10, N. Y.

Mokslinės' konferencijos i 
LTSR Mokslų akademijos 

Žemdribystės ir dirvožemio 
institutas paskutin i u o j u 
metu surengė dvi moksli
nes konferencijas* Rokišky
je ir Kupiškyje. Jose buvo 
apsvarstytos priemonės že
mės ūkiui toliau išvystyti. 
Instituto moksliniai ben
dradarbiai apsilankė ’ tų 
rajonų kolūkiuose, kur su
sipažino su vietos sąlygomis t 

i bei specifika. Konferencijų 
1 metu žemės ūkio specialis
tai skaitė paskaitas apie 
sėjomainų įgyvend i n i m ą, 
pašarų bazės sudarymą, 

■ apie kvadratinį-lizdini bul
vių sodinimą, gyvulių šėri
mą ir ju priežiūra, 
nįnkvstės išvvstymo 
spektyvas ir kitas.

Po pranešimu vyko disku
sijos. Jose dalyvavo kolū
kiu pirmininkai, brigadinin
kai, fermų vedėjai, darbo 
pirmūnai.

E. Zubrys

žemės ūkio specialistai 
gilina žinias

KAUNAS. — Šiomis die
nomis pasibaigė kursai kol
ūkiu agronomų kvalifika
cijai pakelti. Jie buvo suor
ganizuoti prie Kauno že
mės ūkio technikumo, čia 
mokėsi daugiau kaip 50 

e
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žemės ūkio specialistų, at
vykusių iš įvairių respubli
kos vietų. Agronomai smul
kiai išnagrinėjo TSKP CK 
rugsėjo Plenumo nutarimą, 
išklausė visą eilę paskaitų 
apie sėjomainų įvedima bei 
geresnį trąšų panaudojimą 
kolūkiuose, gyvulininkystės 
nroduktyvumo pakėlimą ir 
kitais klausimais. Paskai
tas skaitė Žemės ūkio aka
demijos. o tain pat techni
kumo dėstytojai.

St. Košys

Nuolat veikiantis 
seminaras

PLUNGĖ.—Pradėjo dar- 
bą prie Plungės MTS su- 

darži- organizuątas nuolat vei- 
per- kiantis seminaras kolūkių

vado vau j antienas kadrams 
ir žemės ūkio specialistams.

Naujas kino teatras
RAMYGALA, gr. 26 d>- 

Vakar rajono centro darbo 
žmonės gavo Naujiesiems 
Metams puikią dovaną. Per
duotas eksploatacijai nau
jas 150 vietų kino teatras.

Rajone taip pat veikia 4 
kilnojamieji kinai. Jie šiais 
metais parodė daugiau kaip 
1,300 kino seansų, kuriuose 
atsilankė 61,500 žiūrovų. 
Pagal patvirtintus maršru
tus kinas lankosi 2 kartus' 

per mėnesį kiekviename 
kolūkyje, o “Vienybės,” “Le
ningrado” ir “Artojo” že
mės ūkio artelėse filmai de
monstruojami net po 6 kar
tus.

Gerai savo pareigas atlie
ka kino mechanikas kom
jaunuolis Kudokas.

Į naujus butus
RADVILIŠKIS. — šiomis 

dienomis buvo užbaigta 
penkių naujų gyvenamųjų 
namų statyba. Radviliškio 
stiklo fabriko darbininkai 
gavo dar 300 kvadratinių^ 
metrų gyvenamojo ploto. 
Naujuose, erdviuose, pato
giai įrengtuose butuose įsi
kūrė 12 darbininku šeimų.

Stiklo fabriko darbinin
kams iš viso šiemet jau pa
statyta 10 gyvenamųjų na
mų. Šauniai padirbėjo šių 
namų statytojai, metini sta
tybos darbų planą įvykdę 
170 procentų.

A. Butėnas

Atidaroma dailės .paroda .
Dailės muziejuje atidaro

ma apžvalginė lietuvių ta
rybinės dailės paroda, ku
rią suorganizavo LTSR 
Kultūros ministerija, Meno 
reikalu vyriausioji valdyba 
ir LTSR Tarybinių dailinin
kų sąjunga.

Parodoje bus eksponuoja
ma daugiau kaip 400 tapy
bos, skulptūros, grafikos 
bei taikomosios dailės kūri
nių.

LTSR Tarybinių dailinin
kų sąjungos rūmuose atida
romas šios parodos filialas.

. P. Gudynas .
Rūpinimasis kolūkiečių 

sveikata
Šiomis dienomis iš Kai

šiadorių rajono sugrįžo 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Eksperiment i ri ė s 
medicinos instituto suorga
nizuota ekspedicija, kuri 
tyrė kolūkiečių sveikatingu
mą ir atliko profilaktinį 
darbą “Vienybės” ir “Stali
no keliu” kolūkiuose.

Ekspedicijos metu Respu
blikiniai sanitarinio švieti
mo namai demons t r a vo 
mokslo - nopuliarinius kino 
filmus. Apie 2,000 žmonių 
klausėsi mokslo darbuotojų 
paskaitų.

Nauji medicinos preparatai t
..KAUNAS. — Vietinis mė
sos kombinatas pirmą kartą 
vaistinėms . . nasiunte naujus 
medicinos preparatus, kuriuos 
neseniai pradėjo gaminti insu
lino cechas.

Dabar insulino cechas išlei
džia 6 rūšių medicinos prepa
ratus.

Vertingų medicinos prepa
ratu gamyba nuolatos tobuli
nama. Parginti su 1950 me
tais insulino gamyba žymiai 
padidėjo.

Fermų mechanizavimas

ALYTUS. — “Vienybės” 
kolūkyje įrengtas vandens 
siurblys. I gyvulininkystės fer
mas tiesiamas vandentiekis. 
Galvijų fermoje įrengiamos 
automatinės girdyklos.

Raiono kolūkių gyvulinią- 
kystės .fermose plačiai mecha
nizuojami daug darbo reika- 
1 au j antie j i 'procesai. šeši oi i k o- 
je kolūkių įrengti pašarų šu
tintuvai, septyniuose — šak
niavaisiu smulkintu vai.

Asmeninės kolūkiečių 
bibliotekėlės

MAŽEIKIAI. — Daugelio 
rajono kolūkiečių namuose 
yra gausios bibliotekėlės. 
“Gegužės Pirmosios” žemės 
ūkio artelėje asmenines bibli
otekėles (knygynėlius) turi 
18 kolūkiečių.

Asmenines bibliote’kėles turi 
daugiau kaip 40 “Pažangos,” 
“Jaunosios Gvardijos” kolū
kių Yiarių.

Ateinančių metų derliui

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktadienis, Sausio-Jan. 29, 1954

Baltimore, Md.
B. & O. geižkelio firma 

atstatė darbininkus

ši kompanija Mt. Clare ša- 
pose puodą i.šgramdė beveik 
iki dugno.

Po savaites šalto oro ir snie
gu apklotų’gatvių, buvo malo
nus pirmadienio rytas. Iš rytų 
pusės saulė maloniai švietė į ; 
dirbtuvių langus ir darbinius., 
kai buvo gražiai nusiteikę. liet*, 
apie 8 valandą iš vakarų pusė&,f 
pasiekė darbininkus nemaloni 
žinia, kad kompanija ir vėl 
paleidžia iš darbo 5,000 dar
bininku. Tai jau antru karth 
paleido. Virš trijų savaičių 
laikotarpiu paleido viso l.Jx-„, 
000. Kompanija teisinasi, kad’ 
biznis eūia žemyn. Darbinin
kų, sykiu su visais boseliais, 
liko prie darbo 67.

Vietinis laikraštis “Sun”' 
praneša, kad Bethlehem Steel 
Co. maliavų šapą paleidžia 
darbinnikus iš darbo dėl to, 
kad visoje šalvie laivų statyba, 
mažėja. 

• * ■
General Motors Corp, ir 

Chevrolet ir Fisher Body ša- 
pos paleido iš darbo 350 dar- i 
bininkų ir pranešė, kad paleis 
dar 150.

Bendix Radio Co., Black 
& Decker Manufacturing C., 
ir Cylen & Maitin Co. pra-( 
neša, kad dar samdo darbinin
kus po biskį.

Bedarbių raštinė (unemp
loyed office) praneša, kad 
Marylando valstijoje jau yra 
bedarbių 32,361 ir vis daugė
ja.

Pašalietis

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.) •*»' 

ma Turkija jautėsi, kad ga
li nepaisyti Rusijos. ;

1853 metais, spalių 21 d., 
Turkijos vyriausybė įsakė 
šaW 'karo laivų kapitonams,’ 
kad jeigu jie sutiks1 Juodo
joje Jūroje silpnesnes rusų* 
laivyno jėgas, tai pulti jas.- 
Ir turkai pradėjo pulti at
skirus rusų laivus. Gi tur
kų armijos daliniai perėjo* 
Dunojaus upę Į Rusijos pu-; 
sę, o kiti be karo paskelbi-; 
mo užpuolė Rusijos pasie
nio sargus Užkaukazyje. 
Taip turkai pradėjo Rytų 
arba Krymo Karą.

Į turkų žygius atsakyda
ma, Rusijos Juodųjų Jūrų* 
komanda 1853 m., lapkri
čio 2i9 dieną, užklupo turkų , 
karinį laivynų Sinopos prie
plaukoje, ir jį visai sunai
kino.

Rusų laivai buvo koman
doje žymaus admirolo Na-* 
chimovo. Nepaisant, kad 
jis turėjo mažiau karo lai- ' 
vų, kaip turkai ir kad tur-. 
kams gelbėjo 40 galingų 
kan uolių nuo saūszemio,' 
kad ant daugelio turkų lai
vų buvo jūreiviai ir koman.-**- 
dieriai anglai, — vis tiek 
rusai laimėjo pilną pergalę; *

Bet jų pergalė buvo at
viras priekabis Anglijai if 
Frakcijai. Tuomet Franci-: 
joj viešpatavo pasaulinis 
nenuorama Napoleonas III. 
Tad jos Į Juodas Jūras pa
siuntė savo karo laivynus, 
o vėliau iškėlė ir armiją į 
Krymą. Prasidėjo 11-kos 
mėnesių Sevastopolio apgu
limas ir Rytų arba Krymo 
karas, kuris tesėsi iki 1856 
metų. Anglija puolė Ru* 
siją Baltijoj, Tolimuose Ry
tuose, šiaurėje, bet neturė
jo pasisekimo. Apie tą ka
rą savo laiku jau buvo ra
šyta.

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



Philadelphia, Pa
HELP WANTED—FEMALE

BROLIŠKOJE ESTIJOJE
CLERK (Under 30). Exp. with harcl- 

Must know 
at figures. 

Apply 
V M.

ware and sheet metai, 
weights and accurate 
Some-typing (no dictation), 
in person or phone 9-11 
Only. Ma. 7-1721. PHI LA.
305 Brown St.

(20-22)

CLERK. Young lady lor office of 
retail credit furniture house to do 
cash payment posting to customer 
accts. Also office detail work, 38 

. hr. wk. Perm. pos. Pleasant work
ing conditions. Apply DANNEMAN 
FURNITURE. 2737 W. Girard Ave.

HELP WANTED-MALE
DESIGN. Expert- 

ventilation, air 
plumbing: for com- 
industrial type build- 

in person to Mr. 
H. L. SHAY, Archi-

DRAFTSMEN, 
enced in heating, 
conditioning, 
mercial and 
ings. Apply 
Vandersllee.
tects, 1801 Packard Bldg.

MALE and FEMALE

UPHOLSTERY OPERATORS. Must 
be exp. Steady work: lop wages, 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr. (ioIdstein or 
Mr. Moses. NEWARK UPHOL
STERY, 2713 Jasper St. Re. 9-1402.

(19-21)

/ Montello, Mass.
Specials pranešimas dienraščio 

Laisvės reikalu. Laisvės paramai 
draugiškas vakaras įvyks šeštadie
nį, 30 dieną sausio (Jan.). Tau
tiško Namo Restauranle (bar 
room). Pradžia 7-tą vai. 
Turėsime gerų užkandžių, 
šaltų gėrimų.' Draugiškai
bedami pasitarsime dienraščio Lais
vės suvažiavimo reikalu, kuris įvyks 
vasario 7 d. Šią sueigą šaukia 
tam reikalui spaudos komitetas.

Geo. Shimaitis

vakare, 
šiltų ir

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

c
t

* LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 4 

4
4

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

verčiami reakcijos, išsižada 
tu belaisviu, rytoj ar poryt jie1 * . 5 galvos ir pergalvos tai. ką tie 
amerikiečiai padare, ir per
galvoję, i dalykus žiūrės ki
taip.

Atidžiai stud i ja\ a u tų 21-no 
am eri k i eč i o są rašą.

’ . Sulyg pavardžių neatrodo, 
kad ten būtų buvęs bent 
vienas lietuvių kilmės ameri
kietis.

Visos pavardės atrodo “jau- 
kiškos”; atrodo, jog komuniz
mu pradeda susižavėti “tik
rieji amerikonai.“

Labai klysta tas, kuris ši 
įvykį “ima lengvai,” kuris ma
no, jog tai esą mažmožis.

Ne, čia nėra mažmožis! . ..

t*’.I* 2“ >1' 'b
fr----------- — • ■ --------- --------- ------- ===:Ū 1

Rankdarbių Paroda
Laisves Bendroves Direktorių Taryba nutarė 
ir šiais metais turėti rankdarbių parodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 March, 1951

tew.

te*.

i 
»

i 
! <« 

i

l

Kviečiame visus dailininkus paremti šią pa
rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai materiales paramos—dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis 
dienraščiui Laisvei.

Ši dviejų dienų paroda bus

KULTŪRINIAME CENTRE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—Penktadienis, Sausio-Jan 29, 1954

' ; E. 
mokslų 

ir šių ei

gruodžio
Pionierių

Estijos
jaunuomenei

(Iš KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ)
Naujųjų, 1954 metų išvakarė

se Estijos darbo žmonės iškil
mingai šventė didžiojo sū
naus, estų literatūros pradinin
ko. švietėjo-demokrato, garsiojo 
“Kalevipoego” epo rinkėjo ir 
sudarytojo F. R. Kreicvaldo 150 
metų gimimo sukaktį. Ta pro
ga į Estijos sostinę Taliną at
vyko daugybė svečių — rašy
tojai iš Maskvos ir Leningrado, 
iš Ukrainos, Armėnijos, Gruzi
jos, Azerbaidžano, Uzbekistano, 
Turkmėnijos, Kirgizijos, Latvi
jos ir kt. Mūsų respublikai iš
kilmėse atstodavo poetas 
Mieželaitis, filologijos r.. 
kandidataš\V. Galinis 
lučių autorius.

Iškilmės prasidėjo 
25 d., kada Taline, 
aikštėje, dalyvaujant 
darbo žmonėms, 
ir svečiams, buvo padėtas ak
muo busimajam Kreicvaldo pa
minklui. Tos pat dienos va
kare puikioje “Estonijos” kon
certų salėje įvyko iškilmingas 
Kreicvaldo minėjimas. Estįjc^ 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojui A. Green u i 
atidarius posėdį, turiningą pra
nešimą apie jubiliatą padarė 
ETSR 'Mokslų akademijos vi
ceprezidentas prof. G. Naanas. 
Po to ėjo Įvairių tarybinių res
publikų atstovų sveikinimai. 
Lietuvių tautos ir rašytojų var
du sveikinimus broliškai estų 
tautai perdavė A.. Venclova. Mi
nėjimas buvo baigtas puikiu 
koncertu.

Tą pat dieną Talino Meno 
rūmuose buvo atidaryta labai 
turininga, skoningai paruošta 
paroda, plačiai pavaizduojanti 
Kreicvaldo gyvenimą, kūrybą, 
darbą prie “Kalevipoego.”

Kitą dieną svečiai turėjo pro
gą atsilankyti Estijos TSR 
Mokslų akademijoje, kur vyko 
mokslinė sesija, skirta jubilia
to gyventai epochai, jo gyveni
mui, darbui, asmenybei nu
šviesti. Vakare Valstybiniame 
akademiniame operos ir bale
to teatre svečiai turėjo retą 
progą pamatyti puikų estų me
no kūrinį — Stalinine premija 
pažymėtą E. Kappo baletą gar
siojo epo motyvais — “Kalevi- 
poeg,” atliekamą įžymiausių 
Estijos choreografijos 
atstovų.
Gruodžio 27 d. svečiai 
nuvežti į antrąjį pagal 
Estijos miestą — Tartu, kur 
Kreicvaldas mokėsi, ir į Vy
ru, kur jis praleido 40 savo gy
venimo metų. Su dideliu įdo
mumu apžiūrėjome vieną iš .se
niausių Tarybų Sąjungoje Tar
tu universitetą, kuriame savo 
metu mokėsi ir visa eilė lietu
vių, jų tarpe rašytojas Jonas 
Biliūnas. Didžiulėje universi
teto bibliotekoje tarp kitų retų

meno

buvo

WORCESTER, MASS
Matote, kam greitai 

ištekliaus yra 

Worcesterio mieste su JO

*4*

eksponatų mums buvo parody
tas leidinys, turįs žymią reikš
mę mūsų literatūros,, folkloro, 
liaudies muzikos istorijai. Tai 
žinomasis Liudviko Rėzos dai
nų rinkinys, išleistas 1825 m. 
Knyga ypač vertinga tuo, kad 
joje, ranka daugely puslapių 
įrašytos dainų melodijos ir teks
to variantai. Knygoje įrašyta 
savininko pavardė —“Bohlen.” 
Matyti, tai tas pats Petras Bo- 
lenas (1796-1840), kuris savo 
metu pasižymėjo kaip lietuvių 
dainų rinkėjas. Yra žinoma, 
kad jis buvo pažįstamas su L. 
Rėza, domėjosi prūsų ir lietuvių 
kalbomis, dainomis, praeitimi. 
Dalis P. Boleno surinktų dainų 
savo metu buvo paskelbta. Gi
liau reikalo neištyrus, sunku 
tvirtinti, ar lietuvių dainų me
lodijos, užrašytos ranka minė- 
tame leidinyje, buvo kur nore 
spausdintos. Jeigu ne, tai tos- 
gaidos leistų mums sužinoti, 
kaip skambėjo savo metu visa 
eilė seniausių užrašytų lietuviš
kų dainų, kurių variantai ir me
lodijos ne visada suvokiami iš 
kjtų šaltinių..
kad mūsų folkloro 
neatidėlios ilgam 
įdomaus ir, be 
reikšmingo leidinio 
r i nejimo rezultatų 
mūsų visuomenei.

šventės dalyviai

Reikia manyti, 
tyrinėtojai 

neištyrę šio 
abejo, labai 

ir savo ty- 
ncpaskelbę

turėjo taip 
pat progos aplankyti Kreicval
do memorialinį muziejų Vyru 
mieste, Įrengtą jubiliato gyven
tame namelyje, ir pamatyti tas 
vietas, kur praėjo darbingiau
sią didžiojo esto gyvenjmo dalis.

Kreicvaldo iškilmės plačiai 
pažymėjo estų spauda.

Kreicvaldo jubiliejus buvo 
baigtas iškilmingu vyriausybi
niu priėmimu Estijos TSR 
Aukščiausiame Tarybos Prezi
diume.

Kelionė Į Kreicvaldo iškilmes 
Estijoje mūsų rašytojams davė 
progos susipažinti su broliško
sios tautos kultūra, menu, lite
ratūra. Buvę vėl atnąūį’įųta ir 
sūĄiprinta draugystė su estų 
rašytojais, kurie praeitą rudenį 
lankėsi Tarybų Lietuvoje. Pa
sirodo, grįžę iš Lietuvos, mūsų 
bičiuliai išspausdino nemaža 
lietuvių rašytojų kūrinių verti
mų £avo spaudoje ir šiuo me
tu didesnį lietuvių poetų rinki
nį estų kalba, kuris bus išleis
tas pavasarį, kada lietuvių ra
šytojai didesne grupe aplankys 
Estiją. .

Kupini geriausių įspūdžių, 
apdovanoti puikiais Kreicvaldo 
ir kitų estų rašytojų kūrybos 
leidiniais, lietuvių rašytojai 
grįžo iš broliškosios respu
blikos. Nėra abejonės, kad ši 
kelionė, padės dar labiau susti
printi mūsų broliškų tautų kul
tūrų ir literatūrų ryšius.

A. Venclova

apylinkėmis, rodos, tik penke- 
ri metai atgal įsikūrė nauja 
katalikų vyskupija, kurioje 
atsakančiai vyskupauja vys
kupas John J. Wright, čia jis 
yra didelis viešpats. Be jo va
lios joks visuomeninis ir pri
vatinis dalykas nepraeina. Jei 
kokia nauja Įmonė statoma, 
jis pamatus pašventina.

Viesului nūsiauluts šiaurinę 
dalį miesto praėjus) birželio 
mėnesį, nukentėjusių vardan 
plaukusių aukų jis buvo iždi
ninku. Virš pusantro milijono 
dolerių buvo suąukotą. Kas 
vakaras prieš 7 v. jo kalbamus 
poteri us-ražančių transliuoja 
per radijo WAAB stotis. Pen
kiasdešimt sykių kartoja tą 
pačią ‘Sveika Marija, mylistos 
pilna, viešpats su tavimi. Pa
girta tu tarp moterų ir pagir
tas vaisius yščiuje tavo.” Dar 
laime, kad tik, vieną dalį ra- 
žančiaus jis kalba. Atsimenu, 
Lietuvoje 
me visas
penkiolika dešimtų sykių „kar
todavome. Tai buvo laikai, kai 
prie balanos šviesos taip kal
bėdavome. Dar ir degtukų ne
buvę. Jei židinyje žarijos iš
geso, tai eidavome su moliniu 
puodu pas kaimyną atsinešti 

kadaise kalbėdavo- 
tris dalis, tai yra

ugnies, kad įpūsti< savo kvapu, 
idant balanutė užsidegtų. Tai 
buvo visai pabaigoje 19-tojo 
šimtmečio, bet dabar . . .

Sekmadieniais iš ryto jo lai
komas mišias lotyniškai trans
liuoja per radijo WTAG sto
tis. Vienok jis Gintarų radijo 
pusvalandžiui davė įsakymą, 
kad būtų uždarytas, taip ir 
buvo padaryta.

Ir štai į tą trumpą laiką jo 
čia viešpatavimo jau statosi 
puikius naujus palocius North 
Grafton, Mass. (Worcesterio 
priemiestyje), Leland St. Vis
kas pagal speciali užsakymą, 
palei architekto išgalvotus 
braižinius daromu. Planai pa
rodo, kiek visokių patogumų 
bus pabūdavota bei būdavoja- 
ma. Medžio dalis apdirba J, 
E. Swenson Co. dirbtuvė.

to
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Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $L50.

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

Taigi, klausimas, iš-kur 
ištekliaus pas vyskupą, ir 
taip pridera Kristaus įpėdiniui 
prabangiškai gyvęnti ? Ką jau 
bekalbėti apie lygiateisėtumą.

D. J.

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

t

Washington, D. C.
Sausio 15-tą Odd Fellows 

Hall, 9th and T Streets N. W., 
Joseph Staro bin', “Daily Wor
ker” korespondentas, sake 
kalbą. Jis kalbėjo temoje: 
“Ar Indokinija bus kita Ko
rėja?” Labai aiškiai pateikė 
savo patyrimus iš kelionės Ki
nijoje ir Indokinijoje, Tarybų 
Sąjungoje ii- kitose šalyse.

Diena buvo netinkama. Lie
tus lijo be paliovos čielą die
ną ir naktį iki ryto. Toks gam
tos pasielgimas, be abejonės, 
trukdė tam susirinkimui, žmo
nės iš tolimų priemiesčių ne
drįso apleisti savo nacius. Bi
jojo lietaus 
kuris 'gulėjo k Vių,

ir šlapio; sniego, 
ant kelių ir gat-

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

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

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

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

Nęžiūrint tų vysų kliūčių, 
daugi žmonių atvyko. Visos 
sėdynės erc|vingoj‘ej .salėje li
ko užimtos.

' t į •' į
Baidus kalbą, kiir£ buvo la

bai Įspūdinga ir įdomi, publi
ka sutiko kalbėtoją su delnų 
plojimu. Statė daug Įdomių 
klausimų. Gavo užganėdinan
čius Itsakymiįš.? Taipgi nepa- 
miršo; ant p aprašymo, sudėti 
aukų dėl išlaidų padengimo.

Prakalbas,, surengė Wash- 
ingtoūo ' Komitetas Spaudos 
Laisvei.

Steponas Joniškietis

i

Baltimore, Md.
Mirė

Pavasario Godos ,* . . * *
Stasio Jasijionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $l.-00, DA-
BĄR TIK 75c. į

i

>
$

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

Mortos Vilkienės Divorsas >
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko2 
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

l

Sausio 17 d. mirė Juozapina 
Latvinskieilė (Gustas). Gyve
no Millersville, Md. Buvo pa
šarvota Kachausko šermeninė
je, 637 Washington Blvd. Pa
laidota sausio 20 d., su baž
nytinėmis 
Redeemer 
Lietuvoje,
Žeimių valsčiuje, Kuigalių kai
me.

apeigomis Holy 
kapinėse. Gimusi 
Kėdainių šiltyje,

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairias 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.

Paliko liūdesyje vyrą Juozą 
Latyinską ir kitus artimus gi
mines, augintinę Mrs. Anna 

“Jacob (Yuškauskienę), jos vy
rą Kazį, jų sūnų advokatą 
Arthur su žmona. Lietuvįe pa
liko sesuo Afruzina Gustas ir 
Amerikoje gyvenančios jos 
dvi dukterys, Mrs. Mary Zaro, 
•Baltimorėje, ir Mrs. Alek
sandra (Šimanskis) šleinys, 
Chicagoje., ir kitus gimines. 
Mrs. Šleinys, chicjagietė, su 
sūnumi Liudu buvo atvažiavu
si' laidoti savo mylimą tetulę.

Reiškiu gilią užuojautą J. 
Latvinskui if visiems kitiems 
giminėms ir draugams

P. Paserskis

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

Hartford, Conn.
Laisvės Choro svarbus susirinki

mas įvyks sausio 28 d. Visi choris
tai prašomi atsilankyti. A. K.

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

’ <’ ?

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.

ARABAI ATMESIĄ 
IZRAELIO VIZAS

Kairo, Egiptas. — Arabų 
Sąjungos politinis komite
tas nutarė neįleisti į, jokią 
arabišką šalį su Izraelio 
vizomis ant jų pasportų.

110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y
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Dienraščio Laisvės
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PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETĄ. KAINA $3.00

Banketas Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February
VAKARIENE BUS DUODAMA 6-tą VALANDĄ VAKARE 

PRAŠOME NESIVŪI IM I

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVĖ. RICHMOND HILL, N Y

Aišku, suvažiavime dalyvaus daug svečių 

iš kitų miestų, O po suvažiavimo jie bus 

bankete. Būkite ir jūs. Pasimatykite su 

svečiais iš tolimesnių kolonijų.

Laisvės B-vės dalininkų suvažiavimas pra- 
/

sidės 11-tą valandų ryto. Visi dalininkai

privalo dalyvauti suvažiavime. Tuojau po
♦

suvažiavimo bus duodama vakarienė.

l» k

5 Į>usl.-Lai§vė (Liberty )• Fenktadicpis, Sausio Jau 294 1954



Didelis paminėjimas 
svarbios sukakties

Praėjus;
Yorke ivvko 
namine i imas 
Work orio “(i ni'du gyvavimo

o kovin
ya's žmonėmis.
<ad gal visi keturi

.yru ir
’•a prast a.

ūmini
u ne-

iš <I a i 1111

muzikos, šokiu ir

bet prita’kvtos iškilmės reika 
lui. Programos dalyvius pnbli 
kū entuziastiškai sveikino. I 
kai dienraščio šėrininku tarv
dos d irek t oi 
mer paprašė 
suplaukė daug

r.u k u.
Der-

sirinkimo šūkis buvo: “Daily 
Worker” turi gyvuoti, turi iš- 
ei*i ir rodyti Amerikos žmo
nėms kelią i taiką ir gerovę!

Labai gražią prakalbą pa-

čio redaktorius Alan Max. 
Puikus iš jo kalbėtojas. Jis nu
rodė tuos kelius, kuriais per 
trisdešimt metų “Daily Wor
ker” žygiavo, tas kovas, kurias 
jis vedė, ir tas problemas, ku
rios dar stovi priešakyje.

baltiniai “Daily Workerio” 
stabo nariai ir tūli tie, kurie 
tebėra gyvi ir buvo pirmuti

NrHYorktu^/WaZinloi
tail

Dipukas papiovė žmoną Demokratai reikalavo 
ir nusižudė

New Yorke I. Lichtenstein 
nudūrė savo žrnonę ir pats 
nusižudė nušokimu iš buto 
10-me aukšte. Jie abu buvę * 
susipažinę Lenkijoje, pabėgė
lių kempėj, po praėjusio karo. 
Jis buvo atvykęs Amerikon 
prieš trejetu metu, o žmoną 
vedė tik pernai, Šveicarijoje. 

Lichtenšteino daktaras sa-

ai netekęs darbo, gyveno 
nedarbo a^mraudos. O jo 

tikėjusi auksuoto gy- 
Amerikoj, kaltinusi ir 
vyrą kai)) nemokanti 

žemesni už ja as-

zmona, 
venim.o 
neigusi 
gyventi, 
meni. I
nervingas.

Raketierius turėjęs 
kriminalini rekordą

New Yorke suimtas Walter 
Thornton kaip tėvų apgaudi
nėtojas. Tyrime nustatė, kad 
jau pirm tapimo “modelų a-

ipiplesima
publikai os suėjęs iš 
visi da- $600,000. Savo 

vaikų 
riu skelbėsi esąs 
torius daugelį žymiųjų llolpy

meškerioj irn c 
paveikslų ii- tėvų dole-

padare i niitin

seniai pažįstamų

niai dienraščio 
bai gilų Įspūdi 
go dalyvius.

Mani gi 
sujaudino 
mano labai
ir labai senu veikėjų, kovoto
jų. žilais plaukais ir raukšlė
tais veidais senučių Grace 
Hutchins ir Anna Rochester. 
Tai energija, tai ryžtas! Abi
dvi jos yra “Daily Workerio” 
šėrininku tarybos narės ir ak- 
tyviškos kovotojos už dienraš
čio išlaikvmą.

riai dabai* vienas, už kito pro- 
■ testuoja nieko su Throntonu 
neturėję.

Thorntonui kaltinti teisme, 
greta tėvų skundų, vartos jo 
paties pasikalbėjimus telefo
nu. Jo pasikalbėjimai telefo
nu buvę sekami ir užrėk nu
duoti per 40 valandų. Telefo
ną užrekordavo pirm .jo areš
to, rinkdami prieš ji kaltini
mus.

Rep.

Dr. Palevičius suteikė 
svarbių patarimu

Richmond Ilill'io LDS kūo- 
pre- 

lekcija sausio 24 d. visais at
vejais pavyko. Publikos prisi
rinko pilnutėlė salė ir matėsi, 
kad publika išėjo dėkinga 
už prelekci.ją.

Dr. Palevičius Įprastoje ii 
suprantamoje mūsų žmonėms 
kalboje aiškiai ir nuodugniai 
išdėstė, kaip veikia i mūsų or-

Brook lyno y
Veteranų Taryba užgyre 
siūlymą leisti 18 metų 
nuoliams balsuoti.

tirti Luciano įvyki
New Yorko Valstijos Seime

lyje demokratai kėlė reikala- 
vima ištirti, kaip, kokiais ma
lonės sumetimais gub, Dewey 
leido paliuosuoti Charles Lu
ciano, 
narkotiku karalius, buvo pa- 
Euosuotas 1946 
mėnesi.

Republikonai, būdami Sei
melyje daugumoje, tą demo
kratų reikalavimą atmetė.

Derrokratai s°kė, k"d tūli 
vadovaujanti republikonai i 
“galėjo gauti $300,000'’ už j 
paliuo^jyvfrna Luciano iš 

nemora kalėjimo.

Luciano, žinomas

ALP ištraukė 
kandidatą

savo NEW YORK
MALE and FEMALE

York o ei ari) iečiai

vo kandidatu bin 
darbieti b'ranc'sco Aręhillą.

i Tačiau šiomis dienomis pa- 
kaip j skelbė, kad jis nukandi'’atuos.

Darbiečiai nor.\ kad laimėtų 
metų sausio vietos Ispanu Vieningumo Ko- 

jmiteto užgirtas kandidat. Gri- 
gorio Domenech. Tame komi
tete yra atstovaujami 
klausomi demokratai 
republikonai, liberalą? 
biečiai.

REIKALINGA PORA 
(BE VAIKU)

Dėl gražių nau jų namų Great Neck. 
Tinkama pilnam aptarnavimui. (Vi
si įrengimai elektriniai.) Patraukli 
gyvenimui vieta. Gera mokestis pa
tikimai porai. Turi mokėti 
nors auto vairuoti. Linksma 
atmosfera.

kiek
narni)

Dan-
Specialiai rinkimai 

se Brook lyno ir 
d istri kiliose ivy 
16-lą dieną.

Box
II W

Rašyk ii e:
J. 27A—Km.
42nd St., N.

830
Y. O.

(20-24)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE 

_ ............................................. • _ _ ____ _____________

M A N I( )l J III ST—S H A M I’OO

Patyrusi visame darbe. 5 dieni) sa- 
vaite. (Uždara pirmadieniais.) Ge
ra alga. Linksmos darbo sąlygos.

IIH. 4-8529
(15-21)

BEAUTICIAN
Patyrusi pilnai mokanti. 5 dienos, 
arba daliai laiko, kaip pageidaujate. 
Gera mokestis. Linksma darbo at
mosfera.

Saukite: BO. 3 1290
(16-22)

NEW YORK
~ BUSINESS 

OPPORTUNITIES
( LEANING & TAILORING

Visi Įrengimai visiškai nauji, mo
derniški. Gera veikli sekcija. 
$350 iki $400 savaitinių jeigu. Biz
nis lengvai padidinamas, šią pui
kiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai.

Matykite arba šaukite savininką: 
131 \V. 11 Gt h St., N. Y. C.

Tel. RI. 9-9539
(15-21)

MILK ROUTES
FOR SALE

Brooklyn^. Puikiausios jeigns. 
Geras Trokas.

šaukite:
BU. 4-3090

(15-21)

Serga-sveiksta
tūlas 

laikas sirgineja, Protarpiais 
bando pasigelbėti pasilsiu na
mie ir vizitais Į kliniką. Pra
ėjusią savaitę vėl išėjo j

Jokūbas Lekavičius

Sunkiai serga Mrs. Matule
vičius. šiuos žodžius rašant 
rados namie, 509 E. 12th St., 
New Yorke, 4-me aukšte.

šolomskas praėjusi 
atlankė laisviečius 
Įstaigoje. š>s vizi-

pirmadieni 
dienraščio
tas buvo pirmas po jo pergy
ventos operacijos. Dirbti šiuo 
(arpu dar negali. Tačiau sa
ke. kad spėkos pamažu grįžta 
ir yra vilties, kad ateityje ga
lės ateiti i talka draugams

Rep.

Sveikina iš Arizonos
MiLas M. atsiuntė laisvie-' 

čiams sveikinimų iš 
Greta kitko, pažymi: 
ras gražus, sveikas, bet 
industrijos.”

_ —----- :--- •— IAr Tamsta jau gavai Lais
tau- | vei naują skaitytoją? Jei ne,

> tai pasirūpink gauti.

fiicson
“čia o- 

nėra

BANKETAS
Rengia Laisvės! Bendrovė

įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February

ticpri- 
laipg;

k e I i u o- 
Manhattan 
s vasario

Baigia Rosenbergy 
vaikams fondą

Juliaus ir Ethelės Rosen- 
bergų berniukų globėjas ad
vokatas Emanuel 11. Bloch 
praneša, kad jau baigia su
kelti berniukų išlaikymui ir 
mokslui $50,000 fondą. Linki
mą aukų tam tikslui tikisi 
užbaigti gale šio mėnesio.

Berniukai gyvena ir moko
si km' nors priemiestyje po sa
vo tikrir vardu 
Jie apsipratę 
vietoje. BĮ och as

Įt ordinė j ami ir

REAL ESTATE

Na
T.

G SEIM V MŪRINIS 
3(1 Kambarių, Brass Pum‘s

Tujai numaliavotas, '.a bloko iki
R. T. Darganas. Be Brokerių.

ST. 6-G073 Ar NEwtown 9-9258 
HITTER’S BAKE SHOP 

4009—47th Ave., Sunnyside 
(19-21)

Darbininkų laikraštis 
48 puslapiu

Angliškas darbininku dx*n- 
raštis Daily Worker skelbia, 
kad dienraščio jubiliejinis lei
dinys išeis 48 puslapiu, žinių

šio 31-mą, Paprastai sekma
dienio laida išeina 16 pusi., 
kartais mažesne.

ir pavarde.
savo naujoje

jie nebūtų 
persekiojami.

Yolikerše tarp traukinio ir 
platformos tapo mirtinai 
triuškintas vyriškis, 63 m.

su-

už-Miestinis sargybai nv.o 
teršimo oro dopartmentas rei
kalauja dar . 30 darbininkų 
'Puri 30. Paskyrų reikalauja 
$524,779. 7 I I

Norintieji pirkti bizni, pa- 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Dr. A. Petriką

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00

"Prašome iš anksto įsigyti bilietus

kad jos juo
mums pa-

tarė, kas daryt greičiausam at
sikratymui slogų, 
mažiau tegalėtų 
kenkti.

taras taip pat pilnutinei iš
aiškino apsiėjimą su savimi n 
kitais susi žeidimų nuotikiuose. 
Išdėstė, dėl ko tūlos žaizdos

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Virginia 9-6125

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
li

By Appointment 
Except Thure. & Holidays

kambariui reikmenys 
j—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Fel KV 7-44’83

Po prelekcijų dar virš 
landą laiko tęsėsi klausimai, 
į kuriuos daktaras nešk ūpe- 
damas atsakinėjo.

’ įžanginės mokesties nebuvo 
jok'os, tačiau patenkinta pub
lika savanoriai neblogai atsi
teisė rengėjams bent už švie
sas i)- salę. Taipgi parėmė ei
lę kitų reikalų tie, i kuriuos 
buvo asmeniškai .atsikreipta si. 
prašymais.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

vseikinimų, kad ir padidintam 
numeryje netilpo. Likusius ža
da išspausdinti vasario 7-tos

Skaitytojas

Wagneris vėl kreipėsi 
į Dewey dėl finansų

Majoras Wagneris prašė

laiką ■ pasimatymui ir pokal
biui su juomi apie miesto fi
nansinius reikalus. Syki požy
mėje, kad’ i pokalbi .jis nori 
atsivesti savo b 'džeto direk
torių, istatimdavystės daugu
mos ir mažumos lyderius ir 
savo specialius patarėjus fi
nansiniais reikalais.

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

PETRAS KAPICKAS

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

Telephone EVergreen 4-8174

FILE CLERKS

Specdomat Stance)
Patyrusios. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
M L A PUBLICATIONS

116 West 32n<I St., N. Y. C.
(18-24)

VOKŲ OPERATORES
Patyrusios prie Rotary Plunger ma

šinos. Turi būt pastovi darbe.
Kreipkitės:

ENVELOPE MFG. CORP.
35 Wooster St., N. Y. C.

(18-24)

N A M Į) D AR BININ K f>—VI Rfc J A 
Guolis vietoje, atskiras kambarys. 
Lengvi skalbiniai. Mylinti vaikus. 
Yra kili darbininkai. Gera mokestis. 
Linksma namų atmosfera. Su vė
liausiais paliudijimais. Telefonuokite.

Great Neck 2-9078

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienų 
savaitė. Nuolat, gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygbs. Kreipkitės:

HARP’S BEAUTY SALON
231-12 Merrick Blvd., Laurelton, L. I.

LA. 8-2675
(19-25)

NAMŲ DARBININKĖ
Patikima. Nuolat. Mylinti vaikus. 
Pagelbėjimui prie virimo. Visi įren
gimai elektriniai. Nauji namai (tė
vai profesionalai). Atskiras gra
žus kambarys ir maudynė. Gera mo
kestis. Linksma namų atmosfera. 
Telefonuokite: >

Hempstead 7-9020 
ar

Hempstead 2-4964
1 (20-22)

IIOUSEFURNISII1NGS STORE
Gera veikli Bronx sekcija, daro ge
rą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Te). LU. 8-7590
(15-21)

( A ND Y—FOUN T AI N
Taiipgi parduodama greeting t 

cards, toys ir kitkas. Pilnai Įreng
ta. Gera veikli Bronx sekcija. FM-o 
puikiausią biznj. Biznis lengvai pa
didinamas. Prieinama renda—5 me
tų lysas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą už $2.200.

MU\ 2-0015
ar vak. TR. 7-4841

(18-20)

VAISIV ir DARŽOVIV KRAUTUVĖ 
Taipgi parduoda frozen foods — 
alaus laisniai. Pilnai įrengta, gera 
veikli vieta, daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. 
Prieinama renda -geras lysas. šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką:

J E. 6-9688
(19-21)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelėj lėlių dirbtuvei. Pageidauja
ma salesmano su patyrimu lėlių 
srityje. Gera proga tinkamam vyrui. 
LIBBY-MAJORETTE DOLL CORP.

Ml W. 21st St., N. Y. C.
OR. 5-5448

(19-21)

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberls

' Pirmiau buvusi majoro pa
siūlytą miesto finansams pla
na gubernatorius buvę atme
tęs.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau* 
jiems 
vauti, 
ruošti

choristams svarbu daly- 
nes pradedame pasi- 
naujoms programoms.

Choro Valdyba

Tamsta negali gautiJei
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves

(Lengvais išmokėjimais)
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot! pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūsų visanY am
žiui parkerinemis kojomis. Pasi
darykite lankstomus C o f f e e 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
tt. (Tikri Phillipine Mahogany 
viršai.)

B. DIENER
Building Materials 

J6& Clove Rd.
Fort Richmond, S. I.

Tel. GI. 8-0620

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. L, N. ¥<

ii

ARTIFICIAL FLOWER 
BRANCHERS

Patyrusios. Gera mokestis, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

ACTIVE
5 W. 861 h Street

N. Y. C.
Tol. LO. 3-5844

(20-26)

ONE STORY FACTORY 
BUILDING

40x50. Krovimui frontas. Apšildo
mas. Sunkiosios industrijos sritis. 
Ideališka dėl spaustuvės ar mašin- 
šapės, sankrovai. Prieinamai..

Telefonuokite:
YO. 5-0106

_______________________________ _ ės -

G ROCERY—-BUTCHER—FRUIT 
Alaus laisniai. Gera veikli sekcija. 
Pilnai įrengtas. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema renda—ilgas lysas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda už labai prieinamą kainą.
šaukite savininką:

TAImadge 8-0110
(20-26)

LINKSMA NAMŲ DARBININKĖ 
Guolis puikiame atskirame rūme. 

Nauji namai. Visi jrengimąi elektri
niai. 2 mokyklos vaikai. Nuolatinis 
darbas su apmokamom vakacijom.
Linksma namų atmosfera. Su vė

liausiais paliudijimais.
Telefonuokite:

l’Ranklin 4-5161
(20-24)

FINGERWAVER—MANICURIST 
(Jauna)—Patyrusi— pilnai mokanti.

5 dienų savaitė—nuolat. $50 pride
dant komisą. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON
134 E. 70th St., N. Y. C.

Tel. BU. 8-9275
(20-24)

GROCERY— (ALAUS LAISNIAI) 
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
arti fabrikų. Daro gerą pragyveni
mą, biznis lengvai padidinamas. Že
ma renda—lysas. 2 kambariai iš 
užpakalio gyvenimui, šią puikiau
sią progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Priežastis—atsi
statydina. Šaukite savininką:

STagg 2-1999
(20-26)

LUNCHEONETTE & STATIONERY
Jackson Heights. 6 dienos. Valan
dos 7 A. M. iki 10 P. M. $1,300 
savaitinių jeigu. Air conditioned. 
Kaina $22,000.

šaukite:
RA. 6-9747

(20-22)

............—...... r
A. Dagilio Poezijos Knyga

“Džiaugsmai ir Sielvartai”
136 puslapių. Kaina $1.00

Yra daug labai gražių eilių, puikus pasi
skaitymas. Ši knyga savo gražiu turiniu ir 
tinkamu technišku apdirbimu yra labai rei
kalinga turėti kiekvienos šeimos knygyne.

Pasirūpinkite tuojau ją Įsigyti.
Gaunama Laisves knygyne.

Persiuntimo kaštus apmokame.
Užsakymus prašome siųsti:

LAISVE < v
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, L. L, N. Y. '

4 psl.—Laisvg (Liberty)-Penktadienis, Sausio-J an. 29, 1954




