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KRISLAI
Švietėjai debatuoja.
Washingtone inkvizuoja.
Makartizmas smaugia žmo

nių švietimą.•. *

Vasario 16-tos minėjimas.
Rašo R. MIZARA

Atlantic City
pyptasis eilinis Amerikos M o- ■ 
kyklų Administratorių Susi
vienijimo suvažiavimas.

Suvyko jin apie 16,000 m o- , 
kyklų viršininkų ir kitokių žy- ' 
mūnų, einančių svarbias pa- t 
reigas mūsų šalies mokyklinė- I 
je sistemoje.

Ir suvažiavime iškilo labai : 
įdomus klausimas, būtent:

—Ar šiandieninis raudon- . 
baubizmo siautėjimas Am<*ri- j 
koje kenkia žmonių švietimui j 
ar ne? Ar makartizmas sulai- | 
ko mokytojus nuo dėstimo 
mokyklos<» ginčijamų visuo
meninių klausimų ar ne?

Kaip matome, iškeltieji 
klausimai labai Įdomūs: juos 
debatavo, sprendė žvmūs švie
timo srityje pareigūnai.

Newyork iškis D r. Samuel 
Moskowitz gyre ragangaudys- 
tę. Girdi, tai nekliudo moky
tojams, tai .iii visiškai nevar-

mieste yra inkvizicijai nuskir
ta “tik” 231 mokytojai. Mos- 
kWwitz garbino makartistą Dr. 
Jansoną, mokyklų superinten
dentą.

Kitaip kalbėjo tūli kiti švie-

Pasistoja antai San Fran
cisco mokyklų superintenden-

“Atvykau aš i savo gim
tuosius rytus ne tam, kad 
klausyti pasakų, būk liberalai 
ir nekomunistai 
NeW'Yorko mieste 
jo. Netikiu tam!

“Norėčiau, kad 
šiandien hepaljktų 
galvodamas, jog 
nesibijo. Jie bijosi
savo klasėse ginčijamus klau- , 
simus. . . Eilėje mokyklinių j 
sistemų vyrauja baimės klima
tas. . .”

mokytojai 
nenukentč-

MOLO l’OVAS SIŪLE 
SUSITARTI DEL 
VOKIEČIU POLICIJOS
T(tip pat sudaryti komitetus 
ryšiam tarp 2 Vokietijos dalių

Berlin. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras Molo- 
! tovas nustebino Amerikos, 
i Anglijos ir Francijos mi- 
i nistrus dviem sekamais ^sa
vo pasiūlymais:

, 1. Suskaičiuoti Vakarinės 
i ir Rytinės Vokietijos poli- 
i ciją, peržiūrėti jos ginklus 
| ir susitarti, kiek policinių 
i jėgų reikėtų palaikyti Va- 
! karinėje Vokietijo je ir Ry- 
i tinėje Demokratinėje Vo- 
j kiečių Respublikoje.

2. Vakarinė ir Rytinė Vo- nis ministras Bidault keti- 
kietija turėtų sudaryti po no atsiliepti į Molotovo pa- 
vieną savo komitetą vien i siūlymus ketvirtadienį (va- 
tiktai iš vokiečių. Tie ko- sario 18), tai yra, paskuti- 
mitetai sueitų ir tartųsi, 
kaip pagerini prekybinius - 
ekonominius santykius tarp 
abieju Vokietijos daliu irj i h j - i_ v •
kaip išvystyti kultūrinius, Į Amerika davė Izraeliui

» milijonus doleriu

gų Vakarinėje Vokietijoje, 
sudėjus krūvon kariniai 
ginkluotą vokiečių policiją, 
anglų - amerikonų ir fran- 
cūzų armijas ir 150,000 vo
kiečių, kaip tų armijų pa
dėjėjų. Šie 
Molotovo, tikrenybėje 
jau išlavinta vokiečių 
riuomenė.

Amerikos valstybės 
kretorius Dulles, Anglijos1 
užsienio reikalų ministras 

; Eden ir Francijos užsieni-

padėjėjai,” anot 
yra

nę Keturių Didžiųjų kon
ferencijos dieną.

AMERIKAI REIKALAUJANT.
ANGLIJA ATMES PUSĘ 
SOVIETINIĘ UŽSAKYMU

i’fabrikantus, kad jų valdžia.
i pagal Amerikos reikalą vi-

EISENHOWER TIK KITA 
MĖNESĮ ŽIŪRĖS, AR 
PAREMT BEDARBIUS

rinės Vokietijos.
Policinių jėgų ir ju gin

klų patikrinimas, sakė Mo
lotovas, sumuštų 

i tvirtinimus, kad 
kontroliuojamoji 
Vokietija palaiki
daugiau ginkluotų vokiškų 
jėgų.”

Molotovas, iš savo pusės, 
teigė, kad Amerika, Angli
ja ir Francija laiko antra 
tiek daugiau ginkluotų jė-

vakaru
Sovietų

Rytinė

nei vienas 
šitos salės 
mokytojai 1 
diskusuoti

Vietnamo liaudininkai 
smogė francūzu miliciją

A t sa k y <1 a m as M os k o w i t z ’ - 
iui, Dr. L. S. Kenworthy, pro
fesorius iš Brook lyno Kolegi
ja*, pabrėžė:

—Taip, daug mokytoju jau 
nukentėjo. . . Daug mokyto
jų bijosi ką nors mokyti, ką 
nors ginčijama moksleiviams 
dėstyti. . .

Tuo pačiu laiku, kai Atlan
tic City buvo riebaluojama 
makartizmo “Įtaka” ameriki
nėms mokykloms, Washing
tone Kongreso ne-amerikinis 
komitetas inkvizavo Pennsyl- 
vanijos mokytojus J. . .

Praėjusį sekmadieni Web
ster Hal Tėję, New Yorke, 
įvyko Liet. Nepriklausomybės 
36 metų sukakties minėjimas, 
“kuris šiemet sutraukė dau
giau publikos nei pernai,” ra
šo Brook lyno pranciškonų 
laikraštis.

Tačiau : “Programa pradė
ta .su didoku pavėlavimu, vė- 
Afaosi ir publika. . .”

’ Kazys Pakštas pasakė “ug
ningą kalbą” ir jis kalbėjo 
visų “keturių vadovaujamų 
grupių” (katalikų, menševikų, 
tautininkų-fašistų ir sandarie- 
čių) vardu!

F. Grigaičiui paliktas tik 
kamputis; šis “supažindino su

Hanoi, I"do-Kin. — Viet
namo liaudininkų partiza
nai užklupo miestelį Than 
Thuongą ir sunaikino “ka
talikiškąją” francūzu mili
ciją, sudarytą iš vietinių 
gyventojų. Th; Thunog.yra 
už 40 mylių nuo Hanoi, In- 
do-Kinijos sostinės.

Prancūzai, pranešdami 
apie tą jiem suduotą smūgį, 
nupasakojo, kad Vietnamo 
komunistai “išžudę ir visus 
miestelio gyventojus; iška
sę didžiulę duobę ir visus 
kartu palaidoję.” Paskui 
pabėgę,

(Ši pasaka savaime paro
do francūzu išmislą. Argi 
partizanai būtų gaišinę lai
ką duobei kasti ir lavonus 
laidoti, kuomet, anot fran- 
cūzų, reikėjo partizanams 
bėgti po milicijos nušlavi- 
mo?)

Washington. — Jungtinės 
Valstijos per paskutinius 4 
mėnesius davė Izraeliui dar 
39 milijonus dolerių pini
giniai - ekonominės para
mos. Tuo tarpu nieko ne
davė arabiškiems kraštams, 
kurie užlaiko apie milijoną 
ištremtų bei pabėgusių iš 
Izraelio arabų.

Amerikos valdžia sulaikė 
paramą arabiškom šalim 
todėl, kad jos neklauso 
amerikinių įsakymų, kaip 
arabu valdžios turėtų nau
doti gaunamus pinigus. Kai 
kurie amerikiniai įsakymai 
arabams reikalauja kari
niai stiprintis prieš komu
nizmą. \

Mcrokkon lekia dar 67 
Amerikos bomberiai

Shreveport, La. — Dar 
67 amerikiniai bombonešiai 
išskrido į Morokką, francū- 
zų koloniją šiaurinėje Af
rikoje. Daugelis bombone
šių yra tokie, kad galėtų 
mėtyti atomų bombas į So
vietų Sąjungą.

Amerika yra įsitaisius 
Morokkoj tris milžiniškas 
karinių lėktuvų stovyklas, 
iš kur bombonešiai, sako
ma, galėtų “lengvai pa
siekti Sovietų Sąjungą.”

Alto nuveiktais darbais.”
Aukų■ surinkta $1J 17.25.
Vienas “nelabai karštas ka

talikas” man sakė:
—Mitingas buvo fiasko. 

Joks stebuklas neišgelbės nuo 
deficito. . . Vasario 16 d. mi
nėjimu jau mažai kas paiso. 
Pagalvokite, nepripildome ne
didelės salės. . .

Tenka dar priminti: tos 
rūšies mitingų- šiemet Ameri
koje labai mažai įvyko,

Japonija priima Sovietu 
prekybos pasiuntinius

Tokio. — Japonija sutiko 
priimti Sovietų pasiunti
nius, atvykstančius derėtis 
dėl prekybos sutarčių su ja
ponais.

Tokius pasiuntinius Japo
nija iki šiol atmesdavo to
dėl, kad dar nėra diploma
tinių ryšių tarp Sovietų Są
jungos ir Japonijos.

brikantų pasiuntiniai pa . _
darė sutartis su sovietiniais 1 mą, turės atmesti pusę so- 
Verslo Rūmais, kad už 48 j

j milijonus dolerių pristatys Į
Sovietu Sąjungai audykli-1 v A r.a zj- Z i užsisakyti is Anglijos daliniu masinu, dyzelio motoru, i • 1 • v / ..j.j r , • „ • 4. . ‘ I.giau kaip uz tūkstanti mi-nedidehu laivu, maistui ap-iJ. J, . • *r , ,. ‘ v. . i , . . J hionu doleriu visokių ma-dirbti masinu bei elektriniu) ,.J •, . . .,i smu bei kitu įrengimu, įrengimų. • • k .

Anglų valdininkai - prane
šė, kad Amerika daugelį to
kių užsakymų vadina “stra
teginiais,” tai yra, stipri
nančiais karinę Sovietų ga-

Amerika nukirs anglam 500 
milijonų dolerių pajamų iŠ 

Sovietų Sąjungos 
London.

dininkai
— Anglijos val- 

įspėjo saviškius

vietinių užsakymų.

Italijos policija nužudė 
dar penkis streikierius

Roma.—Policija vėl šau
dė ir dujų bombomis ataka
vo streikierių demonstraci
jas Įvairiuose Italijos 
miestuose. Taip nužudė 4 
darbininkus Mussomeli, Si
cilijoj, ir vieną Milane. Po
licija vykdo 'naujojo prem
jero Scelbos įsakymą — be 
gailesčio triuškinti darbi
ninkų demonstracijas.

Mussomelio žmonės 
tu protestavo prieš 
dens aptaksavimą.

Milane policija žvėriškai 
užpuolė gedulo maršavimą, 
kur darbininkai apgailesta
vo savo draugą Ernestį Le-

kar- 
van-

Egiptėnai padarę 296 
žygius prieš anglus

London. — Anglijos val
džia pranešė savo seimui, 
kad egiptėnai Suezo kanalo 
ruožte per metus padarė 
296 veiksmus prieš anglus: 
Užmušė 14 anglų, sužeidė 
31; kapojo anglų telefonų 
bei telegrafų vielas, sprog
dino jų fabrikus bei kari- 
niūs įrengimus, plėšė daik-1 
tus iš anglų sandėlių ir tt.

Tas raportas taip sujau
dino kai kuriuos seimo na
rius, kad jis šaukė ginklais 
suvaldyti egiptėnus.

Chicagoje šaukiama 
bedarbių konferencija

Chicago.— Miestinės CIO 
unijos šaukia nepaprastą 
savo konferenciją bedarbių 
reikalais kovo 6 d. Bus rei
kalaujama viešųjų darbų ir 
geresnės finansinės para
mos bedarbiams.

Miesto unijų konferenci
ja, tarp kitko, svarstys pla
utis visos Illinojaus valsti
jos CIO konferencijai.

New York. — Apalpus 
vairuotojui J. Mankauskiui, 
jo automobilis sutriuškino 
čeverykų krautuvės langą 
ant 8th Avenue ir vidun 
įvažiavo.

Unijos ragina atidaryt viešus 
darbus., numuši žmonėm taksus

onį, kurį policininkai nužu
dė diena pirmiau.

Streikieriai, demonstruo
dami Turine bei kituose 
miestuose, nešė dideles iš
kabas su šūkiu: “Mes no
rime daugiau uždarbio, o 
ne Scelbos!”

Visuotini 24-rių valandų 
streikai plečiasi po visus 
Italijos pramonės centrus.

Streikieriai, reikalaudami

Italijos seimą atmest Scel- 
bą kaip premjerą.

Scelba ketvirtadieni as
meniškai prašė sau seimo 
užgyrimo.

Indija perka ginklų 
iš Jungi. Valstijų

Washington.—Indija pa
skutiniu laiku pirko iš Jung
tinių Valstijų 30 tankų ir 
apie tiek karinių lėktuvų.

Tuo tarpu Indija pirko iš 
Francijos 71 rakietinį lėk
tuvą.

Pakistano ginklavimas
Pranešama,* kad Amerika 

skiria apie 200 milijonų do
lerių Pakistanui naujoviš
kai apginkluoti.

Indija protestavo prieš 
toki ginklavimą nedraugiš
ko jai kaimyno—Pakistano.

Anglai sušaudė dar 
32 Kenyjos negrus

Nairobi, Kenyja. •— An
glų kariuomenė ir policija 
užpuolė 300 Mau MTaū ne
grų ir sušaudė bent 32. 
Juos anglai vadina teroris
tais. Pasakoja, kad tas bū
rys negrų “užmušė du an
glus, sužeidė tris, sunaiki
no kai kuriuos baltųjų na
mus ir suardė anglų elek
tros jėgainę Ft. Hall.”

Roma. — šiaurinėje Itali
joje 500,000 darbininkų 
streikavo per 24 valandas, 
reikalaudami padidint už
darbį. °

Washington.— Preziden
tas Eisenhoweris trečiadie
nį sakė korespondentams, 
kad jeigu kovo mėnesį ne
padaugės darbai, tai jis ap
svarstys, ką valdžia turėtų 
daryti, norint apsaugoti ša
lį nuo grimzdimo į pavojin
gą nedarbo krizę. Valdžia 
tuomet, tarp kitko, siūlytų 
sumažinti taksus, kad žmo
nėms liktų daugiau pinigų; 
tad jie galėtų pirkti dau
giau prekių, o pirkimas pa
dėtų palaikyti darbus.

Bet ekonominiai prezi
dento patarėjai teigė, jog 
kita mėnesi darbai turėtu 
pradėt atsigriebti, sakė Ei
senhoweris. O jeigu to ne-

būtų, tai valdžia darytų rei
kalingus žingsnius darbin
gumui palaikyti.

DARBO FEDERACIJA IR 
CIO RAGINA VALDŽIĄ 

SUKRUSTI
Washington. — Walter 

Reuther, CIO pirmininkas, 
ir George Meany, Darbo 
Federacijos pirmininkas, 
kritikavo valdžią, kad ji ne
atsiliepia i bedarbių reika
lus. W. P. Kennedy, Gele
žinkelių Traukinių Brolijos 
pirmininkas, taipgi peikė 
valdžią, kad ji per šaltai 
žiūri i plintanti nedarbą.

Visi trys kalbėjo bendra
jame Kongreso komitete. 
Jie neigė prezidento Eisen- 
howerio planą taksams nu
mušti, nes tas planas “šelp
tu” turčius 90 procentu, p 
visiems kitiems amerikie
čiams palengvintų taksus 
tiktai 10 procentų.

— Eisenhowerio žadami 
taksų mažinimai yra tokie, 
kad nepadėtu vartotojams 
daugiau reikmenų pirkti, 
taigi ir negalėtu palaikyti 
darbų, — sakė Meany.
VIEŠŲ VALDINIŲ 
DARBŲ REIKALAS

Reutheris įspėjo, kad va
sarop juo labiau sumažės 
darbai, jeigu valdžia nepa
darys tinkamų veiksnių. 
Valdžia todėl turėtų daryti 
šitokius žingsnius:

Įstatymiškai įvesti būti
nąją $1.25 algą už darbo 
valandą. Valdžios lėšomis 
statyti 2 milijonus gyvena
mųjų butų, vieton dabarti
nio milijono. Statyti mo
kyklas, ligonines, vanden- 
elektros jėgaines, tiesti 
vieškelius ir atidaryti kitus 
naudingus darbus.

Taip pat turėtų būti pa
didintos pensijos bedar- 

• biams ir nusenusiems žmo- 
Kūnas pašarvotas Malloy j 

koplyčioj, 129 Capitol Ave
nue, Hartforde, i______
vės įvyks vasario 20 d., 10 
vai. ryto, Rose Hill Memo
rial Park, Rocky Hills.

Draugai ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti šerme
nyse ir laidotuvėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Juozą, kuris šią liūd
ną žinią pranešė Laisvės 
Administracijai per telefo
ną trečiadienį popiet.

Laisvės personalas išreiš
kia gilią užuojautą velionės 
vyrui Juozui Sirvydui.

Indijos policija vėl 
šaudė demonstrantus

Kalkutta, Indija. — In
dijos policija trečiadienį vėl 
skaldė demonstrantam gal
vas, šaudė ir bombardavo 
ašarinėmis bombomis.

. Diena pirmiau policija 
nužudė 5 demonstrantus ir 
sužeidė kelis šimtus.
Demonstracija 
prieš Ameriką

Žmonės iš pradžios mar- 
šavo, reikalaudami pakelt 
algas streikuojantiems mo
kytojams. Paskui marša vi
lnas išsivystė į politinę de
monstraciją prieš Ameriką.

Demonstrantai išbeldė 
amerikiniam infor- 
knygynui, išlaužė 

išmėtė knygas ir 
padegti knygyną. 
$5,000 nuostolių.

langus 
macijų 
duris, 
bandė 
Padarė

Bloomfield, Conn
Vasario 17 d. mirė Vero

nika Širvydienė, Louis Pri
vate ligoninėje.

• '. Viešųjų darbų programai
Laidotu- reikėtų paskirti 60 iki 90

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia pašalino vidaus rei
kalų ministrą V. Malins- 
chį, o jo vieton paskyrė Mr. 
Oprisaną.

ORAS.—šilčiau ir dalinai 
apsiniaukę.

e.

bilijonų dolerių.
Tiktai tokiais valdiniais 

veiksmais galima būtų pa
stoti kelią pavojingai ne
darbo krizei, kaip sakė 
Reutheris, CIO prezidentas.

Kinija nukirto du 
amerikinius lėktuvus

Peking. — Kinijos radijas 
pranešė, jog kariniai jos 
Šauliai nušovė du ameriki
nius Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų lėktuvus.

Tie lėktuvai skraidė per 
pietinio Kinijos pajūrio 
miestus.

Ottawa, Kanada. — So
vietų ambasadorius siūlė 
Kanadai prekybos sutartį

Ir
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"PAGERINTAS” SKAIČIUS
PAGALIAU republikonų vyriausybė susiprato, jog 

mažinant bedarbių skaičių popieriuje nebus galima su
mažinti jo gyvenime. Dėl to šiomis dienomis Komerci
jos departmento cenzo biuras Washingtone paskelbė, 
jog bedarbių Jungtinėse Valstijose dabar esą 3,087,000, 
o ne 2,359,000, kaip buvo skelbta pirmiau.

Kodėl tai buvo padaryta? Kodėl šis “perskaičiavi- 
vimas”? Todėl, kad visuomenėje kilo pasipiktinimas 
pirmesniais skaičiais. Pirmiau, kai valdžia skelbė vie
nokį bedarbių skaičių, tai darbo unijų vadovai skelbė 
kitokį, kur kas didesnį.

Ar iš tikrųjų šiandien Jungtinėse Valstijose bedar
bių esama tik apie trys milijonai?

“Ne!” atsako tūli darbo unijų vadovai, teigdami, 
jog šiandien bedarbių skaičius yra apie keturi milijo
nai. Kiti prideda: tasai skaičius vis didėja, vis auga, 
todėl už savaitės-kitos jau gali būti penki milijonai./

Na, tai kas bus? Kaip komercijos departmento se
kretorius Mr. Weeks į tai žiūri? Ar jis mano, jog trys- 
keturi milijonai bedarbių sudaro 
sų šaliai ar nesudaro?
poro 
milijonus?

Ligi šiol Washingtono ponai išjuokė, 
vieną, kuris kreipė vyriausybės dėmesį į 
klę, kuris sakė, jog bedarbių skaičius didelis ir jis didė
ja. Tuos, kurie sakė, kad nedarbas plečiasi, Eisenhow- 
erio administracijos propagandistai apskelbė “skanda
listais” ir kitokiais.

Bet anksčiau ar vėliau ir jie patys turės prisiimti 
skandalistų titulą!

rimtą problemą” mū 
Ar jis nemano, 

trejeto mėnesių bedarbių skaičius
beje, kad už 
pasieks šešis

smerkė kiek- 
bedarbiu bū- i

ĮVAIRUMAI
I

IS ISTORIJOS
Anglijos valdžia perspėja rūkytojus, kad 

cigar e tai daugina plaučių veži
žiu, negu farmeriai bei kai
miečiai. . Bet tai nereiškia, 
kad kaimiečiai mažiau rū
kytų.

Miestuose, vadinasi, yra 
dar kitų priežasčių, kurios 
daugina sirgimus tokiu vė
žiu. Tarp tų priežasčių ga
li būti oro užteršimas mies
tuose dūmais, žalingais fa
brikų garais ir automobi
lių dujomis.

sukelti vėžį plaučiuose. Da
bar darys bandymus tą me
džiagą išskirti ir cheminiai 
ištirti.

Rašo D. M. šolomskas

Pati Anglijos valdžia per
eitą savaitę perspėjo savo 
piliečius, kad cigaretų rū
kymas gali sukelti vėžio li
gą plaučiuose.

Sveikatos ministras lan 
Macleod apie tai kalbėjo ša
lies seime ir nurodė atradi
mus, kuriuos padarė val
džios paskirta mokslinė ko
misija vėžiui tyrinėti.

Komisija gi surado, kad:
Daug didesnis procentas 

rūkančiųjų serga plaučių 
vėžiu ir miršta nuo jo, ne
gu nerūkantieji.

Kurie daugiau cigaretų 
rūko, tie dažniau gauna ir 
plaučių vėžį.

1931 metais Anglijoj nuo 
plaučių vėžio ' mirė 1,358 
vyrai ir 522 moterys.

1952 metais ta liga numa
rino 11,981 vyrą ir 2,237 j jimais surado ir šį mėnesį | dys savo specialistus pasa- 
moteris. viešai paskelbė, jog eiga- koti, kad automobilinės du-

Daugiau miestinių gy-Į retuose yra tam tikra me- jos 
ventojų serga plaučių vė-Įdžiaga, kuri savaime gali!

pa- 
ap-

PATYRIMAI 
AMERIKOJE

Visa eilė medikalių1 ty
rinėtojų Jungtinėse Valsti
jose taip pat surado, jog 
daug daugiau rūkytojų ser
ga ir miršta nuo plaučių 
vėžio, negu nerūkantieji.

Washingto.no Universite
to profesoriai St. Louise, 
Mo., d-rai E. A. Graham ir 
E. L. Wynder ilgais tyrinė-

Cigaretų kompanijų 
samdyti “žinovai” 
gina jų bizni

Perspėjimai prieš cigare- 
tus, kaip vadus į plaučinį 
vėžį, nupuldė cigaretinių 
kompanijų šėrus ir taip su
kiršino jas, kad jos pasam
dė “mokslinčius” įrodinėti, 
jog “išmintingas rūkymas 
nieko nekenkia.”

Kompaniški mokslinčiai 
jau iš anksto skelbia, kad 
miestų dūmai, žalingi garai 
ir automobilių dujos aršiau 
kliudo plaučius, negu ciga- 
retai.

Tad gal automobilių ir 
gazolino kompanijos sam-

GYVYBĖS KELIAS VIRŠ 
LEDO IŠGELBĖJO 

LENINGRADĄ
.Jau desėtkai knygų 

rašyta apie Leningrado
sigynimą nuo nacių 1941- 
1944 metais ir dar nema
žai jų bus parašyta. Le
ningrado apgulimas tęsėsi 
du ir pusę metų ir baigėsi 
jo gyventojų ir Tarybų ar
mijos- pergale. Vienas iš 
įdomiausių Įvykių, tai kad 
kelias virš Ladogos milži
niško ežero ant ledo išgel
bėjo Leningradą.

Į rytus nuo Leningrado 
yra didžiausias Europoje 
ežeras, vadinamas Ladoga. 
Jis turį iš šiaurės į pietus 
130 mylių ir iš vakarų į ry
tus — 80 mylių pločio. Gi
lus, dažnai labai banguotas.

nieko nekenkia.”
N. M

Kaip pasiekta jūrų gelmė pustrečios mylios
Du karinio I* rancijos lai-1 lė, bet . jūros spaudimas | pat mažėja vandens spau- 

vyno oficieriai. pirmadiem I neleidžia gazolinui išbėgti. | dimas pro skylę į gazoli- 
sią< savaitę nusileido jūron priešingai, vandens spaudi-! na baliūne. Buvęs suspaus- 
13,284 pėdas gilyn, tai yra,, mas ne sulaiko gazoliną, | tas gazolinas pradeda atsi- 
daugiau kaip pustrečios ! j)et stumdamas gazoliną griebti ir išstumia dalį van-
mylios, pasiekdami didžiau-) at ) vis labiau « suspau. 
šią iki šiol gelmę. j džįa ,

dens iš baliūno.
0 kiek gazolinas bū- liūnas lengvėdamas ir su-

Leisdamiesi jūros dugnan, na suspaustas, tiek daugiau-' grįžta į jūros paviršį. Pas-

žiauriu mūšių 
neteko 170,000 

oficieriu, už- 
muštų ir sužeistų, taipgi 
prarado veik pusę savo ka
rinių įrengimų. Nepavyko 
jiems ir žygis linkui Tich- 
vino miesto. Ten tarybinė 
armija ištaškė hitlerininkų 
jėgas. Nepavyko jiems su
sijungti ir su savo talkinin
kais finais.

Tada Hitleris ir jo šta
bas nukirto Leningrado 
gelžkelinį susisiekimą sul 
Tarybų šalies plotais ir pa
skelbė, kad “badu numarins 
Leningrado gyventojus ir 
apgynėjus.” t

Milžiniško miesto ir jo 
apgynėjų padėtis pasidarė 
baisiai sunki. Stoka mais
to, nėra fabrikams medžia
gų. Priešas nukirto ir van
dens rynas. Sugriovė jė
gaines, miestui teikiančias 
elektrą. Mieste prasidėjo 
badas, šaltis, užviešpatavo 
tamsa; sustojo gatvekariai, 
sustojo fabrikų mašinos. 
Susisiekimas lėktuvais tei
kė tik gyduolių. Daugybė 
žmonių sirgo ir mirė. Dau
gybė žuvo nuo priešo ka- 
nuoliu, kurios bombardavo 
miestą dieną ir naktį, nuo 
priešo lėktuvų bombų.

Pagal tarybinių generolų 
apskaičiavimą, laike nacių 
•Leningrado apgulos į mies
tą buvo paleista apie 150,- 
000 kanuoliniu šovinių; iš 
lėktuvų naciai numetė virš 
100,000 padegamų bombų ir 
apie 5,000 sprogstamų bom
bų. Sugriovė daugybę na
mų, mokyklų, knygynų, li
goninių. Bet Leningrado 
gyventojai ir tarybinė ar
mija laikėsi, nes to reikala
vo karo laimėjimas.

Tiltas per ežerą
Istorija žino, kad vienur 

kitur armijos daliniai bū
davo permetami per ledą. 
Bet istorija nežino, kad 
būtų pastatytas “tiltas,” 
nutiestas kelias apie 30 my
lių ilgio virš ledo per eže
rą.

Tarybų vadovybė tame 
varge' nusprendė susisiekti 
su pietiniu Ladogos ežero 
kraštu, kuris buvo kitų Ta
rybos armijos dalinių ran
kose, — kad per ledą pri
statyti į Leningradą reik
menų ir iš Leningrado iš
vežti civilius žmones ir pa
gamintus ginklus dėl kitų 
frontų.

1941 metais lapkričio pir
mą dieną 2,000 rogių, už
kinkytų arkliais, nuvažiavo 
per Ladogos ežerą į pietų 
rytus, o paskui dieną ir 
naktį tūkstančiai trokų 
žiavo į vieną ir kitą pusę. 
Iš Ėeningrado važiavo vie
nu keliu, o į Leningrąd^ su 
reikmenimis grįžo kitu. Ša
limais kelio buvo pastatyti 
kelio rodytojai, įrengta iŠ 
ledo namukai, pastatyta ap
šildymo centrai peršalu
siems centrai, įrengta au
tomobilių taisymo punktai, 
pirmosios medikalės pagal
bos punktai 
priešlėktuvinių 
gynyba.

Hitlerininkai 
žinojo, kad tokis susisieki
mas yra virš Ladogos ežero 
per ledą. Dalį kelio nuo 
Šliselburgo jie dieną ir 
naktį apšaudydavo * iš ka
nuolių. Jų lėktuvai nuola
tos puolė. Daug kartų pra
mušė .ledą, prakirto dideįes 
spragas, nemažai trokiį’ir 
žmonių nuskandino?) Trūk
davo ledas ir nuo sunkveži
mių spaudimo ir nuo ežero 
vandens sujudimo. Tokios 
spragos buvo uždengiamos 

, (Tąsa 3-me pust)

tris savaites 
hitlerininkai 
kareiviu ir c

Hitlerio planas 
ir užpuolimais

Hitleris0 ir jo sėbrai nuo 
pat savo įsigalėjimo Vokie
tijoje jau planavo puolimą 
Tarybų Sąjungos. Apsigin
kluoti jam padėjo ir kitu 

! šalių imperialistai.
Birželio 22 d., 1941 me- 

■ tais galingos Hitlerio jėgos 
1 iš pasalų padarė užpuoli
mą . Sulig Hitlerio “Barba
rossa” plano, Tarybų šalis 
turėjo būti parblokšta į du 
mėnesius laiko. Vyriausios 
jo jėgos grūdosi tiesiai lin
kui Maskvos, dešinysis 
sparnas į Ukrainą, o kairy
sis vadovystėje generolo 

: Von Leebo linkui Leningra-
. Pagal Hitlerio apskai-Houot vaūdens įsiveržia į baliūną. kui jau lengva pašalint į _ ------- .

Pier- Tatai padeda baliūnui su Į vandenį iš baliūno kamarai- ?.°- . - , . . _.
' 1................  . I tes, atidaryt atvarąs iš ba- clavimą abu sparnai turėjo

komandierius Geo.
ir laivinis inžinierius Pier-1 Tatai padeda baliūnui 
re H. Willm buvo užsidarę rutuliu nirti vis gilyn, 
plieniniame rutulyje, o ru-NE KOKIA REPUTACIJA

KADAISE New Yorko miesto majoras paskyrė įčioje baliūninio plauto, ku-

Besiveržiantis baliunan'
j tulys buvo pi įjungtas apa- vancĮU0 taip suspaudžia ga-I 

baliumnio plauto, ku- zoiįną, kad spaudimas vidų-1 
specialę komisiją nevvyorkiškės policijos veiksmams iš-ris galėtų paskui vėl iškelt -e Valiūno pasidaro fakti-
tirti. Komisija darbavosi ii’ šiomis dienomis pateikė rutulį viršun, 
savo raportą.

Ką gi tasai raportas parodo? • Ką jis byloja apie 
mūsų miesto policijos reputaciją?

Raportas, reikia pasakyti, užduoda antausį polici
jai. Jis skelbia, jog newyorkiškė policija tebepajėgia 
“atnarplioti” tik 15 procentų v įsų kriminalybių, atlie
kamų New Yorke!

Į kriminalybių skaičių įeina didžiosios ir mažosios.
Jeigu tik tiek, iš tikrųjų, mūsų policija tegali at

likti, tai ką nors reikėtų daryti, kad ji būtų ryškesnė, 
pajėgesnė. Vagystės, apiplėšimai New Yorko mieste 
vyksta dieną ir naktį. Apiplėšiami piliečiai įstaigose, 
apiplėšiami jie gatvėse, apvagiami jie namuose.

Einant šiuo raportu, vadinasi, tenka manyti, jog iš 
100 atliktų šiandien apiplėšimų, tik 15-ką policija te-

sienos

Tai bloga!1

RIMTAS REIKALAVIMAS
NESENIAI valdžia paskelbė, kad ji turi supirkusi 

iš farmerių už bilijonus dolerių visokio maisto.
Tasai maistas buvo supirktas tam, kad palaikyti; 

farmų produktams aukštesij^ kainas.
Valdžia nežino, ką su tuo maistu daryti. Tuomet, 

kai Tarybų Sąjunga pasisakė, kad ji galėtų daug san
dėliuose esamo sviesto supirkti, tai mūsų vyriausybė at
sisakė jį socialistiniam kraštui parduoti. Na, o burž(tu 
aziniai, biedni kraštai to sviesto ir kitokių produktų 
neperka, nes neturi už ką. Tūli buržuaziniai kraštai, be
je, savo sviestą parduoda: pavyzdžiui: Danija, Hollan- 
dija, tūlos Lotynų respublikos.

Sviestas paliktas, vadinasi, sandėliuose. Jis ten gen
da.

Šiomis dienomis iškilo puiki mintis, klaip tą maistą 
išgelbėti nuo sugedimo!

Nežinome, kas tą mintį iškėlė, bet žinome, kad ji 
labai sveika. Iškilo reikalavimai, kad valdžia pervestų 
tąjį maistą amerikiečiams bedarbiams!

Andai Iowa valstijos gubernatorius William S. 
Beardsley pasiuntė agrikultūros departments Washing
tone telegramą, skelbiant: duokite mums to maisto; 
mūsų valstijoje yra apie 30,000 bedarbių su šeimomis. 
Jie mielai prisiųstą maistą sunaudos.

Panašūs reikalavimai pradėjo plaukti ir iš kitų 
valstijų: Missouri, Arkansas, Wyoming, West Virginia, 
New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, ir tt.

Puiki mintis! Agrikultūros departmento sekretoriui 
Bensonui reikėtų tik tiek patarti: kuoveikiausiai vyk
dykite šiuos prašymus gyveniman. Vykdykite juos, kol 
maistas dar nėra sugedęs.

Visas tas įrengimas sykiu i 
vadinamas bathyeaphe.
RUTULYS IR JO 
ĮRENGIMAI

Plieninio rutulio
yra trijų su puse colių sto
rio ir atlaiko 5,676 svarus 
vandens spaudimo kiekvie
nam ketvirtainiai coliui sa
vo paviršiaus. Rutulyje yra 
mažytis langelis, padarytas 
iš plastikinio stiklo keturių 
colių storio. Langeliu at
kreipti du smarkūs elektri
niai švyturiai, kurių spin
duliai perveria juodąją jū
rų gelmę,. Rutulyje taip pat 
yra fotografiniai aparatai, 
radijo duotuvas ir įvai
rūs moksliniai instrumen
tai. Pats rutulys sveria 11 
tonu.

PLAUTAS-BALIūNAS
Plautas, prie kurio ru

tulys glaudžiai prijungtas, 
yra plieninis baliūnas, pa
našus į submaviną. Baliū-

sveria 32 tonus.
■ Leidžiantis baliūnui, taip 

leidžiasi ir rutulys ano pa
pilvėje.
KAIP LEIDŽIASI GILYN

Per vidurį baliūno yra 
kamaraitė. Beplūd u r i u o- 
jant baliūnui virš jūros, 
žmonės per tą. kamaraitę 
įlipa į rutulį ir aklinai už
sidaro.

Kada reikia nirti jūron, 
tai į baliūno kamaraitę pri
leidžiama vandens, kuris ir 
slegia žemyn baliūną su ru
tuliu.

Baliūnas taip pat 
pripildytas gazolino^
vandens pilnos kamaraitės. 
O visiem žinoma, kad’ gazo
linas. lengvesnis už vandenį.

Baliūno apačioje yra sky-

būna 
apa r t

2 psl.—Laisvė (Liberty)--Penktadien., Vasario-Feb. 19, 1954

žoliną, kad spaudimas vidų-1

nai lygus spaudimui iš jū
ros pusės. Taip 
spaudimo lygsvara 
daus ir iš jūros.

O jeigu nebūtų 
spaudimo lygsvaros, tai gi
lesni jūros sluoksniai būtų 
sugniužinę minimąjį ba
liūną.

(Atrodo, kad skylė iš 
pradžios turėjo būti pri
dengta vožtuvu. Neriant' 
gi baliūnui gilyn, būtų ga
lima elektrine srove, kon
troliuojama iš rutulio, ati
dengti vožtuvą, kada rei
kia. Nors korespondentų 
aprašymai nekalba apie jo
kius skylės vožtuvus.)

Baliūno apačioje taip 
pat yra įtaisytos keturios 
dėžės, pripildytos geležies 
gabaliukų, kurių svoris pa
deda baliūnui ir rutuliui su 
žmonėmis nirti gilyn. Ga
baliukus 1 dėžėse palaiko 
elektriniai- magnetai, nors 
dėžių dugnai būna atviri. O 
nuo tų magnetų yra pra
vesti elektriniai laidai į ru
tulio vidų.

LĖTAS KILIMAS
Bet, narams apžvalgius 

jūros dugną ir jo gyvius 
pro rutulio langelį, reikia, 
pagaliau, viršun kilti. Kaip 
tatai padaro? Nagi, na
rai ima lengvinti baliūną. 
Būdami rutulyje pertrau
kia elektros srovę, kuri 
magnetizavo geležies gaba
liukus vienoje dėžėje, ba
liūno papilvėje. Iš dėžės iš
krinta geležis. Paskui to
kiu pat būdu pertraukia 
elektros sroves, magnetiza- 
vusias kitas geležgalių dė
žes, iki visas svoris iš dė
žių .sukrinta jūron. Tuo bū
du baliūnas ir keliasi aukš
tyn,. traukdamas rutulį su 
žmonėmis.

Bet jam bekylant,.- taip

įvyksta

tokios

greičiau sunaikinti tarybi
nes apsigynimo jėgas ir vie
nas iš pietų ,o kitas iš šiau- 

! rėš ateiti jo cen.trali.nems jė-

; liūno į rutulį ir taip išlan- 
dint narus viršun.

JŪROS DUGNE
šiam rutuliui pasitaikė j g°ms talkon P™ Maskvos. 

• 1 • • 1941 m. rugpiūcio 21 d.
Hitlerio jėgos vadovystė
je Leebo jau pasiekė Lenin
grado priemiesčius. Von 
Leebas turėjo 300,000 vyrų, 
6,000 kanuolių, 12,000 kul
kosvaidžių, 4,500 ^minosvai- 
džių, virš 1,000 tankų, apie 
1,200 lėktuvų ir daugybę ki
tokių ginklų. Naciai buvo 
tikri, kad jie tuojau užims 
turtingąjį Leningradą; jau 
net paskyrė dieną ir vietą, 
kur jų komanda turės per
galės balių Leningrade.

Bet tarybinė liaudis ir va
dovybė niekais pavertė na
cių planus. Leningradas tu
rėjo 3,500,000 gyventojų. Vi
si nuo mažo iki seno stojo 
savo laisvės ir miesto apgy
nimui. Iškasė šimtus ir 
tūkstančius mylių apkasų 
ir prieštankinių griovių, 
paruošė visokių painiavų. 
Darbininkai ir darbininkės 
dieną ir naktį dirbo fabri
kuose — gamino ginklus ir 
amuniciją. Tarybų armijai 
pradžioje vadovavo marša
las Klementis Vorošilovas. 
Jis, Ždanovas ir kiti vadai 
išleido į miesto gyventojus 
pareiškimą, kuriame sakė: 

“Ne tam mes gyvename 
ir dirbame savo mieste, ne 
tam mes pastatėme gražuo
lius fabrikus ir Leningrado 
dirbtvues, jo namus, kultū
ros centrus ir parkus, kad 
tatai tektų vokiečiams fa
šistams... Niekados jie to 
nesulauks!... Stosime visi, 
kaip vienas, savo miesto 
apgynimui, apgynimui savo 
šeimų, namų, garbės ir lais
vės!”

Ir prasidėjo baisūs mū
šiai. Tūkstantis Hitlerio 
lėktuvų, tūkstantis tankų, 
keli tūkstančiai kanuolių 
atidengė ugnį, kad atsida
rytų sau kelią į miestą. 
Tarybų armija ir darbinin
kai, vyrai ir moterys, at
rėmė priešo puolimus. Per

nusileisti į poįurinę tarp- 
kalnę, lyg į “prarają.” Van-• . O t L d v-

VL" | duo buvo juodai tamsus ir 
“debesiuotas,” taip kad 
sunku buvo tėmyti gelmės 
gyvūnus. Apie juos narai 
vėliau praneš, kai išnagri
nės savo padarytas foto
grafijas.

Šis žygis, tačiau, davė pa
tyrimų dar gilesniems žy
giams ateityje, taip kad ge
riau bus galima ištirti gam
tos reiškinius jūrų gelmėse.

Pats rutulys yra jau se
nesnis išradimas šveicarų 
mokslininkų Pickardų. O 
Francijos laivyno inžinie
riai pastatė, plautą-baliūną 
ir įtaisė reikalingus naujo
vių ius įrengimus.

Ar žinote., kad?-
SENIAUSI AUGALAI

Harvardo Universiteto 
profesorius E. S. Barghoorn 
ir Wisconsino Universiteto 
mokslininkas St. A. Tyler 
atkasė seniausių augalų lie
kanas arti Schreiber, Supe
rior ežero pakrantėje, Ka
nadoje. Tai yra suakmenė
ję angeliukai algos ir pir
mykščiai grybai.

Cheminiai - atominiai ty
rimai nustatė, jog tokie' au
galai ir grybai gyvavo pirm 
dviejų bilijonų metų.

GREITASIS IR 
LĖTASIS VĖŽYS

Yra daug skirtingų vėžio 
ligų. Greičiausias, vadina
mas piktasis vėžys' gali 
pasmaugt žmogų greičiau 
kaip per 4 mėnesius. O kai 
kurios kitos vėžio rūšys 
taip lėtai veikia, kad tik
tai po 10 metų parbloškia 
žmogų./

ir galinga
patrankų

o
I

Washingto.no


WORCESTER, MASS.

Auksinis jubiliejus ženybiniame gyvenime—retenybė, 
tačiau pažangūs, malonūs draugai Petras ir Cicilija Či- 
rai, gyvenanti Worcester™ priemiestyje Millbury, vasa
rio 9 d. minėjo 50 metų sukaktį savo ženybi.mo gyveni
mo. s Abu -jaučiasi gerai, drūti.

Draugė Čirienė, žilagalvė
je,* vikriai atsilankė į LDS 
57 kuopos susirinkimą ir, 
narįstės duokles užsimokė
jus, pasidžiaugė šios kuo
pos korespondentui apie sa
vo sukaktį. Esą, atvažia
vau į Ameriką, į Worces
ter), 1901 metais ir tik 16 
metų atgal misikraustėm į 
Millburį, bet vistiek skaito
mos worcesterieciais.

jai, ir apie porą metų at
gal, kai Čirienė palaidojo 
savo brolį, clevel a n d i e t į 
Česnulevičių, tai Laisvei 
padovanojo $50. Tai buvo 
brolio dalis turto. Už tai 
šios sukakties proga reikia 
pasveikinti draugus Čirus. 
Gyvuokit dar daugelį metų.

Vasario 11 d. LDS 57 kp. 
susirinkimas buvo skaitlin-

MONTREAL, CANADA
Planuoja tiKa per gelzkeli
Tanelis po kanalu aut At- i 

water Avenue jau baigiamas 
pravesti, — bent taip tikimasi 1 
— todėl, kad jau išt’krų.ių 
laikyti kelią atdarą susisieki
mui be trukymų, miestas pla
nuoja pravesti iškeltą perva
žiavimą (tiltą) ir per CNR 
gelžkelių liniją, kuri randasi 
tuojau tik už kanalo, prie SI. 
James gatvės.

Jei tas būtų padaryta, 
važiuot© Atwater Avenue 
noje to žodžio prasmėje 
tų pagerinta. Deja, vienas iš 
miesto inžinierių išreiškė dide
lę abejonę, ar tas bus galima 
padaryti, nes, jis sako, per 
mažai vietos, kad būtų galima 
pamažu iškelti tiltą automobi
lių pervažiavimui ir apačioje 
traukinių
Neliuosas

tai 
pil- 
bū-

praėjimui.
ir teisėjas nuo vagių 

pasižiūri Į vietinę 
spauda ar paklausai radijo, 
tai išrodo, kad čia dabar tie- 
si%7 siaučia vagysčių epidemi
ja. Teisėjai sušilę baudžia va
gis i»r jų vi< yra ir kas kart 
daugiau ir daugiau pasikarto
ją vagysčių. Pagaliau, šio
mis dienomis vienas ir teisė- 

sias magistratas iš Carillon, 
Que., atvažiavęs pasistatė sa
vo automobilių, ant Berri ir 
St. Cahterine skersgatvio. Už 
kiek laiko apsižiūrėjo, kad jo 
automobiliu j e įsilaužta vagiu 

bių.

Dirbtinas ledas Lafoutaine
Parke

Miesto valdyba paskyrė 
$50,969 Įtaisymui didelio šal
dytuvo, kuriuo bus gaminamas 
dirbtinas ledas čiūžinėjimui 
Lafontaine parke.
Teisėjas atmetė bandymą is- 
ffMnsti iš stubos už tai, kad iš 
kv'to perėmė

į

Kuomet savininkas i.šnuo- 
muoja stubą, tai sutartyje 
(lease) paprastai yra para
grafas, kuriuo yra nusakoma,

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Penktadien., Vasario-Feb. 19, 1954

gas, nes šauktas atvirutė
mis dėl Centro Valdybos 
nominavimo. Nominuojant, 
daugiausia balsų paduota 
už senuosius urėdus.

Kuopos pirmininkas sakė 
matęs vietiniuose laikraš
čiuose, kad LDS padėtas į 
subversyvių organizacijų 
sąrašą, tai prašė, kad D. G. 
J. paaiškintų, kaip dalykai 
stovi. Buvo pasakyta, kad 
nieko nepaprasto, turėsim 
kovoti už savo teisę. Tai ne 
mes vieni. Mat, atėjo ga
dynė — fašistinė gadynė, 
kad. net demokratų partijai 
gali tas pats prieiti.

' Vėl nutarta turėti pasi
linksminimo vakarą — ko
vo 19 d., 8 vai., 29 Endi
cott St. Bus įdomūs žais
mai, dovanos ir užkandžiai. 
Nepamirškite dalyvauti.

LDS 57 kp. korės p.

j kad nuomininkas negali per- 
j leisti stubos kitam nuominin- 
! kui be savininko sutikimo. 
, Vienas atsitikimas dėl šio pa

ragrafo atsidūrė teisme Savi
ninkas Berko Brozdzinski, pa
traukė į teismą pirmesnį nuo
mininką už tai, kad jis be jo 
žinios norėjo perleisti kitam 
nuomininkui ir išvaryti iš stu
bos antrąjį nuomininką. Bet 
aukštseniojo teismo (Superior 
Court) teisėjas Harry Bat- 
shaw patvarkė, kad ir tokiam 
atsitikime nuomininkas negali 
būti išvarytas iš stubos. Jis 
tokį nuosprendį padarė pasi
remdamas Aukščiausiojo Ka
nados Teismo sprendimu, ku
ris sako: uKiek liečia para
grafą, tankiai įrašomą i sutar
ti, prilaikant nuomininką nuo 
perleidimo kitam nuominin
kui buto be savininko leidimo, 
su teisėtu pamatu yra nutar
ta, kad šitoks paragrafas nėra 
absoliutiškas ir kad teismas 
negali ištirti savininko moty
vu, kuris sistematiškai atsisa
ko sutikti ir paduoda kainą 
ant to nesutikimo.”

Todėl teisėjas Batshaw sa
ko, kad ir šitame atsitikime 
savininkas Brozdzinski vei
kiausiai nori išmesti naują 
nuomininką už tai, kad nori 
daugiau rendos gauti.

Gimė
John ir Germain .Mikaliū- 

nai (Jurgio Mikaliiino sūnus) 
susilaukė sveiko 
nelio. Motina 
jaučiasi gerai.

Susižeidė

ir gražaus sū- 
ir naujagimis

Gurklys

Dorųininkas Gurklys parei
damas iš darbo prie pat savo 
namų paslydo ir paslydo taip 
nelaimingai, kad puldamas su
silaužė koją. N u vežu s į ligoni
nę, koją sugipsavo ir dabar 
ligonis gydosi- namuose.

Mirę
Sausio 7 d. staiga mirė Pra

nas Ūsas. Velįonis į Kanadą 
atvykęs prieš pirmąjį pasauli
ni karą. Paliko nuliūdime 
žmoną, tris sūnus, keturias

Savaite iš 
Amerikos 
Istorijos

Vasario 1-7 Savaitė
Roger Williams atvyki

mas Amerikon (1631 m. va
sario 5): Roger Williams 
vyko į šį kraštą kaip vie
nas iš daugelio jaunųjų bri
tų susikurti sau gyvenimą 
naujajame pasaulyje. Ta
čiau jo atvykimo data tapo 
svarbia Amerikos istorijo
je, nes ji žymi atvykimą 
vieno iš pirmųjų kovotojų 
už religinę laisvę ir Rhode 
Island išugdytojo. Tik su
šilęs Naujosios Anglijos te
ritorijoje, jis netrukus su
sikirto su vietiniais dvasiš
kiais ir civiliniais pareigū
nais, reikalaudamas visiš
kos religinės laisvės. Mat, 
Massachusetts Bay Koloni
ja buvo įkurta puritonų, o 
pastarieji vyko Amerikon 
ne ieškodami religinės lais
vės, bet įkurti tokią pat 
bažnyčią, kaip jie turėjo 
Anglijoje, tik ne su to
kiais žiauriais įstatymais. 
Roger Williams, reikalauda
mas minėtos laisvės, galiau
siai puritonams taip įsipy
ko, jog jie nusprendė jį iš
siųsti atgal Angliįon, Wil
liams laiku perspėtas, su ke
liais bendraminčiais pasi
traukė į miškus. Beklajo
damas, jis išsirinko vietą 
būsimajai gyvenvietei, į ku
rią žmonės trauktų ieško
dami laisvės garbinti vieš
patį taip, kaip jie nori/’ ir 
pavadino šią vietą “Provi
dence Plantations.” Jo ben
draminčiai gi įsikūrė'ant 
RhoxIe Island Narragans- 
set įlinkoje. Kadangi pu- 

I ritonai jiems abiems grasi
no, tai vietovės susijungė į 
vieną koloniją su vienu 
čarteriu, bet dviemis nau
jokomis. Williams tapo 
pirmuoju religinės laisvės 
pionierium.

Įdomesni Amerikos 
Istorijos įvykiai

Vasario 15-21 Savaitė: Im
pozantiškas Washingtono 
Paminklas — bokštas JAV- 
bių sostinėje — buvo tikrai 
ilgai statytas. Konstitucio- 
nalinis Kongresas galvojo 
paminklą statyti didžiajam 
Amerikos vyrui jau 1783 
m., išsikovojus nepriklau
somybę. Washingtonui mi
rus, taip reikalai susitvar
kė, jog idėja kuriam laikui 
buvo užmiršta. Galiausiai 
sujudo privatūs piliečiai. 
Jų sukurta “The Washing
ton National Monument So
ciety” sudarė fondą ir 1848 
metais, padėjus pagrindus, 
darbai sklandžiai vyko iki 
1854 metų. Tada tos drau
gijos nariai įsivėlė į vieti
nes politikierių rietenas, 
nustojo žmonių pasitikėji
mo ir pritrūko pinigų. Ki
lus Pilietiniam Karui, pa
minklas pasiliko stovėti vos 
153 pėdų aukščio ir taip iš
stovėjo visą ketvirtį šimto 
metų. 1876 metais, prezi
dentui pritarus, Kongreso 
aktu buvo leista federali- 
nei valdžiai paminklą 
baigti savo , pinigais, 
trejų metų darbas buvo 
naujintas. Nežiūrint
kad marmuras buvo gabe
namas iš tų pačių Mary lan
do kasyklų, jo atspalvis, bu
vo jau kitoks, ką pastebi 
Washingtono Bokštą lanką 
turistai. Paminklas galuti
nai buvo užbaigtas 1884 m.

uz-

at- 
to,

dukteris ir brolį Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Palaido
tas per Aušros Vartų .parapi
jos bažnyčią, Cote dės Neigęs 
kapinėse.

i r iškilmingai buvo, atideng
tas 1885 m. vasario 21 d. 
555 pėdų bokštas dunkso 
tarp Kapitoliaus ir Lincol- 
no paminklo. Į viršų užke
lia keltuvas, bet laipiotojai 
gali pasiekti viršų užkopę 
898 laiptais.

Vasario 22 - 28 Savaitė: 
Reikšmingos Buena Vista 
kautynes Meksikos karo 
metu prisimenamos dar ir 
dabar Jungtinėse Valstybė
se. Karas vyko 1846-47 me
tais dėl neva Texaso vals
tybės pris įjungimo prie 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių. Prieš 1845 metus 
Texas skaitėsi nepriklauso
ma valstybė, pripažįstama; 
pasaulio. Tik Texaso pieti
nis kaimynas, Meksika, nie
kad su tuo nesutiko. Sako
ma, jog meksikiečiai vien 
dėl Texaso karo nebūtų 
pradėję. Bet jie nuo seno 
kerštavo amerikiečiams dėl 
jų noro Meksikos - J A V 
siena laikyti ne Nueces 
upę, bet Rio Grande, kuri 
yra 100 mylių į rytus nuo 
pirmosios. 1846 metais pre
zidentas Polk įsakė geijęro- 
lui Zachary Taylor užimti 
ginčijamą teritoriją. Mek
sikiečiai amerikiečius puolė 
ir karas prasidėjo oficialiu 
abiejų pusių paskelbimu. 
Generolas Taylor ] 
puolimą čia, o kita ameri
kiečių kariuomenė pradėjo 
puolimą į dabartinės Nau
josios Meksikos teritoriją. 
Generolui Taylorui gerai 
sekantis, jam buvo įsaky
ta persiųsti 9 pulkus pa
galbon. kariuomenei, 
turėjo užimti 
Meksikos generolui

pa-

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pust.) 

tiltais, iki vėl šaltis jas 
dengė ledu. Tokių tiltų į
penkis mėnesius buvo pa
statyta apie 150.

Susisiekimas per ledą tę
sėsi penkis mėnesius. Į Le
ningradą buvo -pristatyta 
360,000 tonų įvairių reik
menų. Iš Leningrado kas
dien išveždavo apie 4,000 
vaikų, senelių į “didelę že- ’ 
mę,” taipgi gabeno reikme
nis. Net didžiuliai “Klim 
Vorošilov” tankai, paga
minti Leningrade, turį iki 
60 tonų kiekvienas, nuvyko 
į “didžiulę žemę” tuo keliu 
per ežerą. Trokai ir auto
mobiliai atliko apie 40 mi
lijonų kilometrų kelionę Į 
abi puses, tai yra, tiek,' 
kad ištiesus būtų 1,000 kar
tų kelionė aplinkui visą že
mės kamuolį.

1942 m. gegužės mėnesį 
“gyvybės kelias” sutirpo, 
bet jis jau buvo atlikęs sa
vo pareigą. Tada jo vieton 
stojo paruošti laivai ir bar
žos, kurie kasdien keturis 
kartus tiek reikmenų pri
statydavo Leningradui, 
kaip jų buvo pristatoma 
trokais “gyvybės keliu.”

1942-1943 metų žiemą vėl 
pradėjo i buvo atidarytas “gyvybės 

---- •’ ! kelias,” bet 1943 metais 
sausio mėnesį tarybinė ar
mija .iš Leningrado ir nuo 
Volchovo upės supliekė na
cius, išvijo juos iš Šliselbur- 

j go ir atidarė gelžkelių susi- 
I siekimą Leningrado su Ta

kų r i i rybų Sąjunga.
Vera Cruz. 1944 metais sausio mėne- 

šnipai sį naciai galutinai buvo su- 
pranešė apie šį amerikiečių i pliekti prie Leningrado ir 
persigrupavimą ir prisiren- i varomi per Esti ją ir Latvi- 
ge jį kuo tinkamiausiai iš-1 ja į vakarus. Pagaliau, jie 
naudoti. Jis supo generolo buvo apsupti Kuršo žemėje 
Tayloro grupę vos 5,000 ir karui baigiantis suimti, 
vyrų su daugiau kaip 20,- 
000 savo karių. Tik gene
rolo Tayloro sumanumas ir 
jo kariuomenės geresnis 
apginklavimas ne tik kad 
išgelbėjo amerikiečius nuo 
sunaikinimo, bet jie perėjo 
į ofensyvą ir paskubino ka
ro galą. c » 

Common Council

Hartford, Conn.
Mirė Jonas Nikžehiaitis 

vasario 6 d., palaidotas vas. 
9 d., Coder Hill Cemetery. 
Paliko nuiūdime savo draugę 
Marijoną Nikžentaitis ir ne
mažai giminių ir draugų. Mi
rė nesirgęs, staigi mirtis.

Valionis buvo pažangus 
žmogus, i/.iolaidus—rimtas. 
Labai- mylėjo dienraštį Laisvę 
skaityti. Todėl jojo žmona M. 
Nikžentaitis paaukojo dien
raščiui Laisvei $100. Ji taipgi 
yra pažangi, rimta moteris.

Nors drg. M. Nikžentaitienė 
skaudžiai sukrėsta dėl st a i gos, 
netikėtos vyro mirties, b.et kai
po pažangi moteris atlaikė ir 
sugebėjo tinkamai pagerbti 
savo buvusi vyrą, ant greitų-* 
jų paaukojo dienraščiui Lais
vei.

Prisiuntė simpatijos kviet- 
kas-vainikus: Ramoškos šei
ma, Mr. ir Mrs. Czarnecki, 
Mr. ir Mrs. J. Antenaitis, Lois 
ir John Churila, Šv. Jono 
Draugija. Mr. ir Mrs. Joseph 
C hm ura ir Mr. Julius Eskonis, 
.Mr. ir Mrs. Martin Volawich, 
Lena ir Stanley Banis, J. ir 
Lucy žemaičiai.

Velionis ' Jonas priklausė 
prie dviejų pašai pin i ų draugi
jų : šv. Jono Draugijos ir Lie
tuvių Amerikos Piliečių Poli
tinio Klubo per daugelį metų. 
Daug darbavęsis: minimų or
ganizacijų organizavime ir 
auklėjime jų.

Drg. Marijona Nikžentai
tienė dėkavoja už gėles Šv. 
Jono Draugijai ir visiems šei
moms U pavieniams. Dėkavo
ja už simpatijas, taipgi paly- ; 
dovams ir, visiems patarnavu
siems. :

Sekmadieni. Kovo 14 d. Šokiai
Pradžia 2-rą valandą po pietų. Nuo 2 iki 5 vai. bus vaikų popietis. Pa- 

marginima.i ir vaikam dovanos. Iki 5-tos vai. be įžangos. Nuo 5-tos valan
dos gros orkestrą ir įžanga tik 50c. Taipgi užkandžiai, pasilinksminimai ir 
visuotinas išpardavimas, 
k I

Paroda bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Parodoje lauksime svečių ir iš kitų miestų. Sekmadienyje tiksliai daro
me viską anksti, kad būtų patogiau svečiam pasinaudoti parodos proga.

Gros George Kazakevičiaus Orkestrą
KVIEČIAME JAUNIMĄ Į ŠĮ GRAŽŲ PASILINKSMINIMĄ.

Reporteris

Naciai prie Leningrado 
per visą apgulos laiką ne
teko virš 800,000 kareivių 
ir oficierių, 6,000 kanuolių. 
6,500 minosvaidžių, 20,000 
kulkosvaidžių, apie 2,000 
tankų, daugiau kaip 6,000 
lėktuvų ir daug kitokių ka
rinių Įrengimų.

Jų bandymas paimti Le
ningradą brangiai atsiėjo 
Tarybų Sąjungai, bet pri
artino ir nacių galybės žlu
gimą.

VIEŠA PADĖKA
Mes nuoširdžiai dėkavoja- 

me draugėms ir draugams 
monteliečiams, kurie aplan
kėte ir gelbėjote serganti ma
no broli Stasi Baroną. Taipgi

B

i South Boston, Mass. !
i___________________________ Z________________ i
I . .I

Didelis South Bostono

BALIUS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas

So. Boston, Mass. 
I

318 Broadway, So. Boston, Mass.
Visus kviečiame į šį pobūvį — PIETUS.— Maistas bus 

pagamintas priežiūroje patyrusių virėjų.
I 

Būsite gerai pavaišinti.
I

DAINŲ PROGRAMA
Pasižymėję Broadway Kvartetas duos gražią dainų pro- j

gramą. Atsilankiusieji viskuo būsite patenkinti.
Nepraleiskite progos.

Įvyks Sekm,. Vasario-Feb. 21
Pradžia 4-tą valandų po pietų

KVIEČIAME VISUS.
7?en<jim o Ko mitetas.

■-.....-.....  -■—J

Rankdarbių Paroda
Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Ar tamsta įteikei savo dovaną parodai? Rengėjai laukia dovanų iš visų 
apšvietą branginančių žmonių. Nes pelnas nuo šios parodos yra skiriamas 
paramai dienraščio Laisves. Jei dar nedavėte dovanos, tai pasiskubinkite, 
paroda arti.

Įvyks Kovo-March 13 ir 14 dienomis
Tai bus šeštadienį ir Sekmadienį.- šeštadienį prasidės penktą valandą 

vakare. BE ĮŽANGOS. Pasilinksminimas ir pasivaišinimas užkandžiais. 
Pardavimas visokių gražių ir naudingų daiktų labai prieinamom kainom.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
IIOUSEWK. G on. Settled woman. 

Live in or out. Sit 2 nights wk; must 
be fond of child. Sub. sec. Steady 
pos. Good home and sal. for right 
woman. GR. 6-5655 for interview.

(34-39)

nuoširdžiai dėkavojamo vi
siems, kurie palaidojote jam 
mirus.

Daugiausia dėkui draugui 
G. Shimaičiui, kuris tiek daug 
rūpinosi ir gelbėjo Stasiui Ser
gant.

Mes labai gailėjomės ii* gai
limės Stasio: gelbėjome me
džiaginiai, kiek išgalėjome ir 
laiškais raminome. Ypatiškai 
atlankyti negalėjome, nes per 
toli gyvename.

A. ir M. Baronai



New Haven, Conn.
Mire Jonas Didžiūnas
Jonas Didžiūnas mirė va

sario 12 d. Nuliūdime pa
siliko žmona Irene, dukte
rys Bronė Weninger ir Li
lian Didžiūnas. Laidotuvėm 
tarnavo graboriai Camer- 
lin and Rees. Palaidotas 
Beaverdale Memorial kapi
nėse, kur daug lietuvių il
sisi.

Paskutiniam patarnavi
mui susirinko daug žmonių. 
Buvo ir iš kitų miestų. Tai 
sudarė ilgą automobilių ei
lę. Daugeli tikrai nustebi
no, kad darbo dienoje tiek 
daug žmonių susirinko ati
duoti paskutini mirusiam 
patarnavimą ir suteikti Jo
no šeimai užuojautą.

Prieš iš kolpyčios išveži
mą graborius paskaitė ke
letą žodžių. Panašiai buvo 
padaryta ir prie kapo. Gai
la, kad lietuvių kalboje ne
buvo tarta nors keletas žo
džių.

Jonas Didžiūnas buvo ki
lęs iš Lietuvos, Kauno apy
linkės, nuo Seredžiaus. At
vyko į New Ha veną iš Gil
bertville, Mass., 1915 me
tais, fr stojo dirbti prie 
karpenderių darbo, nes tą 
amatą mokėjo labai gerai.

Jonas taipgi Įstojo Į drau
gijas, kurios jam atrodė 
tinkamos. Tuojau buvo pa
stebėtas t Jono sugabumas 

, draugijose veikti. Jis bu
vo išrinktas D. L. K. Vy
tauto Draugijos iždininku 
ir L. K. Bendrovės finan
sų sekretorium. Jeigu at
sisakė iš vienos vietos, tai 
buvo išrinktas kiton.

Jonas Didžiūnas išbuvo 
LDS 16 kuopos finansų se
kretorium virš 20 metų. 
Nariai buvo gerai prižiū
rėti. Mokestys buvo laiku 
pasiųstos Centran. Bus sun
ku rasti kitą tokį. Bet tu
rės būti atliktos LDS par
eigos.

Tą pačią dieną buvo pa
laidoti kiti du lietuviai, Al
bertas Galinaitis ir J. Žilai- 
tiš, abudu Martino Luterio 
Draugijos nakiai.

Ilsėkitės ramiai! Liku
sioms šeimoms užuojauta.

J. Kuncas

Atkeitė testamenta
Šiomis dienomis New Yorko 

apeliacinis teismas nuspren
dė, kad turtuoliu šeimos jau
nuolė Jean Tanburn yra tei
sėta paveldėja $10,000 is jos 
senelio palikimo. Taipgi leido 
išmokėti jai kas metai po 
$6,500 i-š senelio palikto šei
mai “trust fondo.“

Senelio testamente buvo Įra
šyta neduoti turto tiems šei
mos nariams, kurie vestųsi su 
kitos tikybos asmenimis. Mer
gina yra susižiedavusi su ki
tos tikybos vaikinu.

Testamentas yra svarbus ir 
būtinas dalykas kiekvienam 
turinčiam ką palikti. Tačiau 
visuotinai užtikrinta yra tik 
tas, ką atiduodame patys gyvi 
būdami ar kas palikta gerai 
žinomų asmenų priežiūroje.

T.

Kolombija pardavinės kavą 
komunistiniams kraštams

Bogota, Kolombija.— Ko- 
lombijos kavos pramonė 
siūlėsi pardavinėti kavą 
Sovietų Sąjungai bei ki
toms k o m u n i stinėms ša
lims.

Naujasis Kavinis Kolom- 
bijos Bankas pyksta, kad 
Jungtinėse Valstijose pa
plito šauksmai nepirkti pa- 
brangusios kavos iš Lotynų 
Amerikos respublikų.

NewYorto^/WaZlnloi
Prašome rezervuoti 
tą dieną mums

Moterų Klubo rengiamasis 
pobūvis kelioms banketų šei
mininkėms pagerbti jau visai 
arti. Jis įvyks vasario 28-tą. 
Liberty Auditorijos patalpose, 
pietų laiku. Pietus duos 1 va- 

limo, čia Įvyks “krikštas“ 
naujutėlio, nepaprasto kavai 
puodo, kuri klubietės ką. lik 
Įgijo šiai gražiai Įstaigai. Taip' 
gi Įvyks išpardavimas tikrai 
lietuviškai gamintų sūrių 
kelii.i dešimtų sūrių, tad 
svečiai prašomi tą savaitę 
rius pirkti moterų bankete.

Klubiete

SU

Plėšiką sulaikė po 
$30,000 kaucijos

irĮtartas a p i p 1 ėši n ė j i m e
prievartavime moterų Stanley 
Friedman tapo sulaikytas ka
lėjime po 30 tūkstančių kau
cijos. Kaltina, kad jis begiu 
pusmečio Įvykdė apie 200 a- 
piplėšimų. Užbaigus jo tardy
mą, areštavo 5 asmenis kaip 
priėmusius vogtų daiktų.

Tarpe kaltinusiai ji užpuo
lime buvo viena 64 metų mo
teris. Ji sakė buvusi užpulta 
savo namuose vasario 12-tą. 
Jos veidas tebebuvo padeng
tas mėlynėmis, ranka ištinusi 
nuo smūgių besiginant nuo 
užpuoliko. Eriedmanas yra 24 
metų, 210 svarų vyras, Korė
jos karo veteranas.

Nepadoriai rodžiusi 
savo grozj

New Yorke areštuota pane
lė Langom, 21 metų. Kaltina, 
kad ji nuoga ir nepadoriai 
pozavusi 11-kai vyrų, nuogo 
grožio mylėtojų. Tarpe tų 
buvęs Įsimaišęs ip tiksliai at
siųstas policininkas Ujaz- 

fuoti 
vyrų

teisę matyti ir fotogra- 
tą groži jis ir 10 kitų 
mokėję po $3 už valan- 

Savininkas tos Speed-Pho- 
to Įstaigėlės Bromfieldas irgi 
areštuotas. Jis gyvena 33-15 
80th St., Jackson Heights. •

Policija skelbia suėmusi 
stambų lažybų šulą, kuris pa
laikė centrą Uotui Coolidge. 
Ten priimdavę ne mažesnius 
$100 “betus’’ ir turėję apie 
$2,000 pajamų per dieną.

-

(26-27)

C

Virginia 9-6125

BARBER SHOPPETER GUSTAITIS, JR., M. D.
modernines masinos vidujinių ligų tyrimui

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausiu rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 ik j 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gowns $25 iki.$75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996 

(22-33)

SCHMIDT’S FARM
Fort Hill Rd. — Scarsdale 

Tel. Scarsdale 3-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

ANTANAS LEIMONA8 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gera! Patyręs Barberis
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. L, N. ¥.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y

Telephone E Vergreen 4-8174

Kviečiame į LDS 1 kuopos 
banketą vasario 20-tą

LDS 1 kuopos metinis ban
ketas Įvyks jau ši šeštadieni, 
vasario 20 d., Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo salėje, U- 
nion Avė. ir Stagg St., Brook- 
lyne. Vakarienės kaina $3.

K nonos 
smagaus 
būvio su 

nariai 
pasimaty mo

laukiame
ir po-

ir su visais smagių pramogų 
mėgėjais. Mes būname dažni

500 N. Y. mokytojų 
keliavo i Albany 
už pakėlimą algų

mokytojams
i algas po $1,500 me- 
Į Valstijos Seimeli Al- 

vasario 16-tą atvyko 
Jie atstovavo

Reikalaudami 
pakelti 
tams, ' 
banyjc 
500 mokytojų, 
tūkstančius negalėjusių atvik- 
ti. Dauguma delegacijos atva
žiavo specialiu traukiniu, ki
ti atvyko busais ir privatiniais 
automobiliais.

Mokytojai laukėsi pas Sei
melio narius ragindami juos 
paremti assemblymano Tur- 
shen ir senatoriaus Halpern 
bilius. Tie biliai siūlo tuojau 
visiems mokytojams suteikti 
$1,500 priedą.

Mokytojų komitetas sakė, 
kad Turshcn-Halpern bilių už- 
gyrė virš 200 mokyklų ir 10,- 
(‘00 mokytojų, “atstovaujan
čių visus mokyklų sistemos 
laipsnius.“

Popieriaus firmos dalinin
kas Beckermanas buvęs plė
šikų pagrobtas grįžtant iš 
banko su algų pinigais. Jo pa-

$2,200 pinigų auto.

Nw?<y()rkiečių Ahern sūne
lis, 5 menesių, ryta atrastas 
savo lovytėje uždusęs po užsi
traukusiais ant burnos užklo-

Penkerių metų mergyte ti
kėjosi gudriai pašposauti, kai 
jinai Įlipo i siaurą atmatoms 
blėtine. Bet tuojau pasigirdo 
garsios ašaros. Atbėgusi mo
tina bandė .ją ištraukti, bet 
nesisekė. Policija ją paliuosa- 
vo žirklėmis perkirpus blėti- 
rę.

svečiai kitų organizacijų pra
mogose. Pasitikime, kad ir ki
tų organizacijų nariai atsimo
kės mums tuo patimi ii- kad 
visi sykiu turėsime linksmą 
vakarą.

Vakarienė bus pirmos rū- 
ies, gėrimai taip pat, o po va
karienės ivvks šokiai. Prašo

me
K. N.

Moterų delegacija 
ragina pagerinti 
rinkimų sistemą

O fKeturi • šimtai League 
Women Voters narių vasario 
16-tą lankėsi Albanyje pas 
senatorius ij- assemblymanus. 
Jos reikalavo, kad būtų pa
taisytas rinkiminis įstatymas. 
Ragino Įvesti vienkartinę pilie
čių registraciją balsavimui. 
Daugelis kitų valstijų tokią 
vienkartinę registraciją turi. 
Gi New Yorko valstija reika- 

, Jauja persiregistruoti pirm 
kožnų rinkimų.

Mu-Brazilų ambasadorius 
niz sako, kad Amerikos 
mininkių boikotas kavos auk
štų kainų patarnaująs Pietų 
Amerikos komunistams!

Ištikus gaisrui duonkepyk- 
lojc prie 878 Blake Avė. vie
na to namo gyventoja sužeis
ta o 5 kiti> asmenys buvo 
dusinti dūmais.

pri-

mė
sei-

Dp pusberniukai dienos 
tu apiplėšė brooklynietę 
mininkę jos bute prie 4 1st St. 
Padėtas po $5,000 kaucija.

ta-

Bronxe prie vienos mokyk
los pirmadienio vakarą buvo 
suimti 28 jaunukai. Jauni 
riaumotojai sekamą dieną 
po apklausinėti ir 12 iš jų 
leido namo pas tėvus. Kiti 
paduoti jaunukų teismui.

16

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PĖIST LANE 
DRUGS, Inc

Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G

TeL EV. 7-6281

Ot, kad ji užaugtų 
aidietė!

Aido Choro nariai1 Vincas 
ir Ona Kazlauskai Į praėju
sias choro praktikas atėjo la
bai linskmai nusiteikę. Gi bai
giant praktiką sužinojome 
tos linksmybės sekretą, kai 
pirmininkas Grybas užreiškė: 

kviečia visus a- 
i restauraną. Jieteiti žemyn

pageidauja, kad ir mes su jais 
sykiu pasidžiaugtume jų 
su lauk i m u an ū kės.’ ’

Nuėjome. Kokių ten nebuvo 
vaišių? Sugiedojome “grand
pa pa i“ ir “grand mani ai“ svei
kinimus. O tūlas, atsidusęs, 
pasakė: “Ot, kad ji užaugtų 
aidietė!“

Ta proga noriu priminti, 
kad mes vis dar labai laukia
me jau užaugusių anūkų ir 
ne visai jaunų “keliukų“ atei
nant Į chorą. Choras gerokai 
sustiprėjo grįžtančiais ir nau
jais, bet reikalas i)' vieta dar 
neišsibaigė, reikia daugiau 
choristų. Praktikos būna kož- 
no penktadienio vakarą. Li
berty Auditorijos patalpose.

N. C.

21-mos popieti, 3 
visi kviečiami būti 

Ten i- 
tema: 
istori-

Prelegentas A.

Ši sekmadieni
Ir c-

Įvyks paskaita
Vasario 

valandą,
Liberty Auditorijoje, 
vyks paskaita istorine 
“Amerikos prezidentai 
jos bėgyje.
Bimba pateiks Įdomių infor
macijų apie tai, kokią piezi- 
dentai turi galią: ką jie vek- 

gu norėtų. Įėjimas nemoka
mas. Rengia vietinė LLD kp.

Rep.

Brooklyne suėmė mariniu- 
ką L. Singer, 24 metų, kaip 
Helenos Meyer sužalotoją. 
Padėtas po $5,000 kaucija’ 
Moteris, svejksta.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

GAUKITE GYVA ŽUVYTĘ 
Washingtono gimtadieniui ir 

kiekvienai dienai.
BAY RIDGE TROP. FISH. 

HATCHERY 
Mes pertaisome 

Naudotas BREEDING TANKS 
pardavimui.

Atdara kiekvieną vakarą iki 9
5307 Fort Hamilton Parkway

Brooklyn 19, N.Y. GEdney 8-2258
(33-36)

: MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUI

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J • «» 

MArket 2-S172

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
HELP WANTED FEMALE

MODERNINE KEPYKLA
Puikiausia vieta ir biznis. Pilnai ir 
moderniniai įrengta. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Lysas, pri
einama randa. Dėl smulkesniu in
formacijų šaukite ar matykite:

C. J. PAGANO, REALTOR
51 >'2 So. Main St., Port Chester 

Tel. Port Chester 5-1123
- (31-35)

GROCERY—SELF SERVICE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Valandos 7:30 —6:30 P. M. 6 dienos. 
Jeiga viršija $1.500. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda .labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. UL. 5-4950
(34-36)

CLEANING STORE
Pilnai įrengta. Didelė geroviška jmo - ' 
nė. Gera, veikli, kampinė vieta. Da
ro gerą pragyvenimą. Biznis padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai.. Šaukite savininką:

CH-38)

( ANDY STORE - LUNCHEONETTE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
2’,•> rūmai užpakalyje. Daro $600 j 
savaite. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai. Šau
kite savininką:

Tol. ESpIanade 7-9807
(34-40)

MEAT MARKET — GROCERY 
švarus-moderniškas-pilnai įrengtas, 

geros jeigos, biznį galima padidinti. 
50 metų kai įsteigtas. Ukrainiečių 
sekcija N. Y. C. Savininkas apleidžia 
valst. Turime parduoti!

Savininko tel. TR. 9-3693
F-15 Rm. 830 — 11 W. 42nd St A

'(34-36)

FRUIT & GROCERY STORE 
Pilnai įrengta. Gera biznio vieta. 4 
kambariai gyvenimui. Daro gera, 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Matykite savininką. ‘

A. MALLUZZO
5606 7th 'Ave., Brooklyn

(35-37)

GROCERY DELICATESSEN 
Pilnai įrengtas. Taipgi parduoda alų. 
Gera biznio vieta. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema randa-lysas. 2 kambariai už
pakalyje. gyvenimui. Gera proga. 
Parduodama labai prieinamai, 
tykite ar šaukite savininką:

534 E. 851 h St., N.Y.C.
Telefonas: LE. 5-3255

Ma-

(35-41)

REAL ESTATE

Puiki
Arti

SILVER LAKE, S. I.
3 šeimų namas. Garadžius 2 auto
mobiliams: gerame stovyje, 
apylinkė. Automatiška šiluma.
transportacijų, mokyklos. 1-mos Ju
lios—7 kambariai, maudyne (duosi
me rakandus jei pageidaujama); 
2-ros lubos--8 kamb., maudynė: 3- 
čios lubos—5 kamb., maudynė. Bro
keriai nesikreipkite. $19,800.

GL 7-7027.
(35-41)

New Yorke biedniems pa
šalpos ištaigoje tėvai paliko 
du 2 ir 3 metų kūdikius po to, 
kai negavo pašalpos.

Durininkas tai žmogus, 
kuris viena ranka atidaro 
jūsų automobiliaus duris, 
antrąja ranka pagelbsti 
jums įlipti ir dar vieną ran
ką turi jūsų “tipsui” pri
imti.

Iš Komiškojo žodyno

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba

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 Laisvės Įstaigoj

4 pusL-Laisve (Liberty)-Penktadien., Vasario-Feb. 19, 1954

VIRĖJA
Taipgi atlikimui nedidžių k<$^nų. 
Guolis kitur. Visi įrengimai elektri
niai. Kalbanti šiek-tiek angliškai ar 
vokiškai. Gera mokestis, nuolat, 
darbas linksmiuose namuose White
stone, L. I. (prisideda kili darbinin
kai.) Paliudijimai. Telefonuokite;

FLushing 9-3235
(31-35)

FINGERWAVER
Patyrusi - pilnai mokanti. Nuolat. 5 
dienų savaitė, trumpos valandos. 
Gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S BEAUTY SHOP
55 W. Fordham Rd., Bronx 

Tel. FO. 4-3090
(31-37)

NAMŲ DARBININKE
Patyrusi, amžiaus 30-45. Mylinti 

vaikus, nėra skalbinių, atskiras 
kambarys ir maudynė. Guolis vieto
je ar 
girnai 
263rd

alga. Visi įren-
5 minutės nuo

ki 1 ur. Aukšta 
elektriniai. 
St., N.Y.C.

Yonkers 3-9470
(33-35)'

FINGERWAVER
Pilnai mokanti. Pilnam ar daliai lai
ko, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: k
831 Lexington Avė., N.Y.C.

Tel. TE. 8-3146
(29-35)

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų savaitė, 5 die
nos. Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės į Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON

(30-36)
DRAPER

Ant necklaces, patyrusi. Tipping, 
clasping, ringing. Nuolatinis dar
bas, 5 dienų iavaitė. Oru vėdinama 
dirbtuvė. Gerd mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Turi kalbėti angliškai.

Kreipkitės:
DE MARIO

435 — 5th Avė., N. Y. C.
(34-40)

CORSETIERE
Patyrusi. Valandos 10 A. M. iki 7 
P. M. Gera mokestis, nuolatinis dar
bas1, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
FOUNDATION MODES 

855 Utica Ave., Brooklyn 
Tel. DI. 6-7180

(34-38)

BINDERY
Pageidaujama patyrusi ir rankom 
siuvėja ant library book. Nuolatinis 
darbas, 40 valandų savaitė, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės: *

SPINK & GABORC
26 E. 131 h St., N. Y. C.

(34-38)

FINGERWAVER — MANICURIST 
Nuolat, valandos 10---7 P. M. (užda
ra trečiadieniais.) Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

PARISIAN
321 — 9th St., Brooklyn 

Tel. SO. 8-4692
(34-36)

FINGERWAVER
Vien tik patyrusios tesikreipkite. 

Pilnam ar daliai laiko, kaip pagei
daujate. Aukščiausios algos. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

LEON’S HAIRSTYLIST
394 Utica Ave., Brooklyn

Tel. PR. 2-9102
(34-35)

TARNAITE
Malonus privatinis rūmas ir maudy
nė. Privatinis įėjimas. Abelnam na
mų ruošos darbui. Nereikia valgių 
gaminti, skalbiamoji mašina. $40— 
$50 į savaitę. Prisideda rūmas ir 
valgis. Graži Woodmere vieta.

Šaukite TR. 9-2700
(35-41)

VIREJA—NAMŲ DARBININKE 
Dėl March 4th. Žemiau 45 metų. 
Guoliu vietoje atskirame gra^amę 
kamphryje, maudynė ir radio. Pa
liudijimai. Kalbanti ir skaitanti šiek 
tiek angliškai. 2 suaugę, $50 j sa
vaitę. Linksma aplinka.

Telefonuokite:
SCarsdale 3-2730

(35-37)

FINGERWAVER
Patyrusi visame darbe. Nuolat. 5 
dienų savaitė. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
KENSINGTON BEAUTY SALON 

164 — 7th Ave. (tarpe 19th ir 20th
Streets), New York

(35-37)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT
Pora. Viduramžiaus ar senesni. Dėl 
16 šeimų apartmentinio namo. Alie
jum šildomas, 3 rūmai ir maudynė, 
pridedama nedidelė alga. Vyras ga
ji dirbti kitur.

89 Buena Vista Ave., Yonkers, 
šaukite: YO. 3-9049

(35-37)

Jei Tamsta dar nepr^BN- 
meruoji dienraštį Laisvę, nlai 
tuojau užsisakykite. ųJu kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.




