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KRISLAI
Su mūsų moterimis.
Vandeninis “baliūnas.” 
Idijotizmo vaisiai.
Aristophanes ir jo bėdos.
Kur galas?

Rašo A. Bimba

ĄIusu Moterų Klubas yra 
tiarai veikli ir garbinga orga
nizacija. Ji turi daug narių ii 
dirba daug prakilniausiu dar
bų.

ši sekmadieni Liberty Audi
torijoje jos duos skanius pie
tus.

Klaidą padarys tie, kurie 
namie pietus gaminsis, o ne
ateis pasivalgyt i pas mote
ris ir su moterimis.

Klubo pietus pietaudami 
paremsite labai naudingą or
ganizaciją ir daug sau gero 
pasidarysite, nes tą dieną ne
reikės prie savo pečiaus kep
ti.

Du francūzai jūrininkai su
pliekė visus rekordus, jie nusi
leido i jūrą per 13,285 pėdas. 
Niekas pirmiau nebuvo buvęs 
taip giliai jūroje.

O jiems tą gilumą pasiekti 
padėjo naujas pabūklas, kuris 
pavadintas iš dviejų graikiškų 
žodžių sulipdytu vardu “Bath
yscaphe.”’ Bathus reiškia gi
lumą, o scaphe laivą.
^et iš 'tiesų tas pabūklas 

yra niekas daugiau kaip ba
lionas. Priimta manyti, jog 
baliūnas gali tiktai kilti aukš
tyn. Bet šis baliūnas pirma 
nusileidžia žemyn, o paskui 
iškyla aukštyn. Kai vogos prie 
jo apatinės dalies prikabinta 
daug, jis leidžiasi žemyn, t) 
kai ta voga sumažinama, jis 
keliasi aukštyn. Labai pap
rasta .'

New Yorke prie pat Bowe
ry valkatyno kojų stovi sena 
ir garsi Cooper Union mokyk
la. Daug kartų ir man teko 
jos salėse būti.

Jos studentai daugumoje 
jau paaugę žmonės, besiekia 
kokios nor matinės specialy
bės. Daugelis jų susipratę 
žmonės.

Bet ir čia, matyt, makartb* 
nio idijotizmo pavietrė pra
dėjo siautėti. Studentai išsi
gandę, bijo net savo šešėlio.

t ___.___

.Apie jų “pakvaišimą” pa
pasakoja “Sunday Worker” 
redaktorius Joseph North.

Štai jums toji liūdna istori
ja.

Cooper Union mokyklos 
studentai nutarė surasti ir 
perstatyti nekalciausį veikalą. 
Ieškojo toli ir plačiai. Pasie
kė net įžymųjį graiką literatą 
Aristophanes.

Ar žinote, kada Aristopha
nes gyveno ir rašė komedijas- 
dramas ? Ogi 2,500 metu tam 
atgal ’

Aristophanes, beje, yra va
dinamas “komedijos tėvu.”

Jis parašė veikalą ir ji pa
vadino “The Ecclesiazusae.”

Tą veikalą dabar minėtos 
mokyklos studentai pavadino 
“Time for Change’’ ir nutarė 
perstatyti.

Bet k ažin kas jiems tuojau 
pastebėjo, kad ji>e gali patek
ti bėdon. Jie gali būti McCar
thy aiAkito kurio reakcinio 
sutvėrimo paskelbti komunis
tais bei komunistinės propa
gandos šinkoriais.

Todėl jie nutarė minėtą A-
(T$*a 4—-tame puslap.) J

į SOVIETŲ KOMANDIERIAI 
(KALTINA AMERIKĄ UŽ 
UŽPUOLIMO PLANUS
M i nedarni armijos sukaktį, sako 
Sovietai atmuštų užpuolikus

Mask v a. — S o v i e tii S ą j n n - 
ga vasario 23 d. labai pla
čiai ir iškilmingai minėjo 
36-metinę sukaktį nuo so
vietinės armijos įkūrimo. 
Gynybos ministras, marša
las Nikolajus Bulganinas ir 
kiti ginkluotų jėgų vadovai 
įspėjo, kad Jungtinės Vals
tijos ruošiasi naujam už
puolimo karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Iš savo pusės, 
jie užtikrino, kad sovietine 
kariuomenė yra pasiruošus 
“atmušti užpuoliką naujau
siais ginklais šiame atomi
niame amžiuje.”

Minint Sovietų Armijos 
Diena, buvo išmušta 21 sal- v z
vių (zalpų) šūvis iš patran
kų. Maskvoje ir kituose 
miestuose įvyko kaliniai 
paradai, masinės sportų 
rungtynės, daugmeniški su
sirinkimai, specialūs radijo 
ir televizijos programos, šo
kiai gatvėse ir kt.

Maršalas Vasilius Soko- 
lovskis, armijos štabo gal- 

• va, rašė Izviestijose,Sovietų 
vyriausybės organe:

“Reakciniai Jungt. Vals
tijų rateliai atmetė taikos 
politiką, kuri buvo užgirta 
talkininkų, kariavusių prieš 
Hitlerio Vokietiją. Jie pa- 

Įsirinko sau kita tikslą—už- 
! valdyti pasaulį.

“Jungtinių Valstijų impe- 
I rialistai rengiasi naujam 
! karui prieš Sovietų Sąjun- 
i gą ir prieš liaudies demo- 
j kratijas.

“Jie steigia naujus už
puolikų blokus ir statosi 
skaitlingas karines bazes 
įvairiuose pasaulio kam
puose, veda pašėlusias gin
klavimosi lenktynes ir. at- 
ginkluoja vakarinę Vokieti
ją ir Japoniją.”

Bet amerikinė ginkluotos 
jėgos politika yra “dviaš-

Vietnamo liaudininkai 
netikėtai pasitraukę

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzų komanda pranešė, kad 
Vietnamo liaudininkai neti
kėtai pasitraukė iš apylin
kių Luang Prabango, Laos 
provincijos sostinės. Fran
cūzai norėję juos pulti, bet 
negalį surasti.
LIAUDININKAI LAUKIĄ 

KONFERENCIJOS
United Press teigia, kad 

liaudininkai dabar tyčia su
laiko savo žygius prieš 
francūzus,. laukdami pel
kių didžiųjų valstybių kon
ferencijos Genevoj (Žene
voj), Šveicarijoj. Ta kon
ferencija svarstys pasiūly
mus taikai daryti Indo-Ki- 
nijoje.

ORAS.—Giedriau, šaltoka, 

menis kardas,” sake Soko
lovskis, primindamas rusų 
patarlę: “Nekapok botagu 
kitų žmonių vartus. Jie ga
lėtų pagaliu suduoti į tavo 
vartus.”

Iš Sovietu kariniu vadovu 
pareiškimų buvo supranta
ma, kad jie turi ir artileri
ją, šaudančią ato m i n i a i s 
sviediniais.

Pietų Afrika raginama 
atmest angly vėliavą

Capetown, Pietų Afrika. 
—Šio krašto premjeras Ma- 
lan kalbėjo seime, kad rei
kėtų nustot vartojus Angli
jos vėliavą ir naudoti tiktai 
Pietinės Afrikos valstybinę 
vėliava. €

Pietų Afrika yra savival- 
dinė anglų imperijos dalis.

Amerika smarkiai 
stiprina Pakistaną 
kaip savo talkininką

Karachi, Pakistan.—Jung
tinės Valstijos duoda Pa- 
kistanui 30 milijonų dole
rių, už kuriuos bus pasta
tyta didžiulis tvenkinys per 
Indus upę ir pravesta ka
nalai laukams drėkinti. 

^Tvenkinio vandens jėga 
taip pat bus naudojama 
elektrai gaminti. Ameri
konai ir Pakistanas 'atliks 
tuos darbus kaip partne
riai.

Washington. — Neoficia
liai teigiama, jog Amerika 
skiria Pakistanui apie 250 
milijonų dolerių, kad jis 
naujoviškai apginkluotų sa
vo armiją, kaip Jungtinių 
Valstijų talkininkas prieš 
Sovietų Sąjungą. Pakista
nas taip pat leis Amerikai 
įsitaisyti karinių lėktuvų 
stovyklas.

Francūzai vėl ketina 
nušluot vietnamiečius’

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzų komanda vėl žadėjo 
per mūšius nušluoti Vietna
mo komunistus - liaudinin
kus,” jeigu Amerika duos 
Prancūzams dar daugiau pi
niginės bei ginklinės para
mos.

Amerika šiemet jiems 
duoda 1 bilijoną, 200 milijo
nu doleriu.

Moline, III. — Naktį buvo 
aplipinti 35 krautuvių lan
gai kurstančiais prieš žy
dus plakatais,

BEVEIK puse angluos 
DARBIEČIŲ STOJA PRIEŠ 
VOKIEČIŲ A TGINKLA V IMA

Londonas. —■ Beveik pu
siau pasiskirstė socialistai- 
darbiečiai Anglijos seime, 
kilus kiaušiniui apie Ame
rikos planą į atgaivinti vo
kiečių armiją Vakarinėje 

' Vokietijoje S* įjungti ją į 
j tarptautinę vakarų Euro- 
I pos armiją prieš komuniz- 
! mą.

Dešiniųjų darbiečių vadas 
Clement Attlee, buvęs An
glijos premjeras, piršo už- 
girti amerikinį planą. Tam 
priešinasi kairesniųjų va
das Aneurin Bevan, buvęs 

Į ministras Attlee valdžioje.
Dėl to ilgai ginčytasi sei- 

I minių darbiečių susirinki- 
j me, ir balsuojant 113 pasi
sakė už Amerikos planą, o 
104 prieš jį.

Dulleso padėjėjas taipgi 
pelnėsi iš laivų šmugelio

Washington. — Fed0ralė 
grand džiūrė apkaltino 18 
asmenų, kad jie apgaudinė
jo šalies valdžią, pirkdami 
iš jos laivus, atliekamus 
nuo Antrojo pasaulinio, ka
ro. Valdžia tuos laivus vi
sai pigiai pardavinėjo “tik
tai Amerikos piliečiams,” 
kaip kad įstatymas reika
lauja, bet piliečiai slaptai 
perleidinėjo laivus svetim
šaliams, g a u d a m i d a u g 
brangiau.

Taip valdinių Jaivų šmu
gelyje dalyvavo ir pelnėsi 
generolas Julius Holmes, 
buvęs valstybės sekreto
riaus Dulleso pavaduoto
jas, dabartinis jo atstovas 
Trieste; buvęs kongresma- 
nas Joseph E. Casey, Mas
sachusetts demo kratas; 
New Yorko bankininkas E. 
Stanley Klein ir kiti.

Jie, pirkdami iš valdžios 
laivus, buvo iš anksto su-

Japonijos seimas nutarė 
suimt premjero partijos 
vadą kaip kyšininką

v
Tokio. — Japonijos sei

mas 209 balsais prieš 204 
nutarė areštuot seimo narį 
Jiro Aritą, premjero Yoši- 
dos partijos sekretorių, 
kaip ministrų papirkinėto
je.

Socialistai ir progresy
viai seimo nariai parodė, 
kad Arita perdavinėjo mi
nistrams Išii ir Ono' kyšius, 
kuriais laivų kompanija 
juos papirkinėjo. Už tai 
ministrai davė kompanijai 
pelningus užsakymus sta
tyti valdžiai laivus.

Dėl to skandalo kilo di
džiausias ermyderis seime. 
Manoma, galės iširti Yoši- 
dos ministrų kabinetas. . /

Yošida todėl atšaukė sa
vo planuotas keliones į va
karų Europą ir į Jungtines 
Valstijas*

Harold Wilson, kitas iš 
kairesniųjų darbiečių, siūlė 
neribotam laikui atidėti vi
sa klausima dėl Vakarinės 
Vokietijos atgink 1 a v i m o, 
atsižvelgiant į b ū s i m ą j ą 
penkių didžiųjų valstybių 
konferenciją Šveicarijoje.

Dešinieji darbiečiai- vos- 
nevos, tiktai d vie i ų balsų 
dauguma atmetė šį pasiūly
mą.

Toks Darbo Partijos at
stovų skilimas gresia pavo
jum karinei Amerikos poli
tikai Europoje, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Drew Middleton. 
Nes sekamus Anglijos sei
mo rinkimus galį laimėti 
darbiečiai, o jų tarpe dar 
labiau įsigalėti kairieji.

simokinę su Stavru Niar- 
chosu, laiviniu Graikijos 
kapitalistu, su laivų mak- 
lioriais iš Panamos bei ki
tų kraštų; tad ir pervedė 
amerikinius laivus tiems 
bei kitiems svetimšaliams, 
sudariusiems septynias 
laivų kompanijas.

Taip Amerikos piliečiai 
pirko iš valdžios 20 preki
niu - žibaliniu laivu už 24 C 4. C
milijonus dolerių^ o perleis- 
dami juos svetimiems, pel
nė kelis iki 10 sykių dau
giau. Svetimieji gi, gaben
dami tais laivais prekybos 
krovinius tarp Amerikos ir 
kitų kraštų, išvengė taksų 
mokėjimo amerikinei val
džiai ir gausingai pinigavo- 
si. ‘

Federates džiūrės apkal
tinti graikai šmugelninkai 
Niarchos ir A. S. Onassis 
yra pasišalinę iš Jungtinių 
Valstijų.

Francijos seimas neklauso 
valdžios Įsakymo—tuojau 
užgiri amerikinį planą

Paryžius. — Francijos 
užsienio reikalų ministras 
Bidault lieptinai ragino ša
lies seimą užgirti karinį 
Amerikos planą — sujung
ti francūzų armiją su busi
mąja Vakarinės Vokietijos 
armija atspirčiai prieš ko
munizmą.

Bet United Press lemia, 
kad Francijos seimas atsi
sakys net svarstyti tą pla
ną, laukdamas, ką nutars 
busimoji didžiųjų valstybių 
konferencija Šveicarijoj.

Konferencijoj dalyvaus 
Jungtinės Valstijos, Sovie
tų Sąjunga, Kinijos Liau
dies Respublika, Anglija ir 
Franci j a. Jų atstovai spręs, 
kaip derybomis užbaigti ka
rą Įndo-Kinijoje ir vykdyti 
taiką Korėjoje.

DULLES BAŽIJASL KAD 
NEPRIPAŽINS KINIJOS 
LIAUDIES RESPUBLIKOS

\ Kitas valdininkas perša nuolat 
į grūmoti Kinijai užpuolimu

Washington. — Amerikos 
■ valstybės sekretorius John 
: Foster Dulles beveik pri- 
siektinaj tvirtino kongresi
niam užsienio reikalų ko
mitetui, kad Amerikos val
džia nepripažins Kinijos 
Liaudies Respublikos.

Tūli komiteto nariai, ypač 
re pu bl i ko n a i, sakė, jog 
Dulles, sutikdamas pakvies-

Bedarbių skaičius 
vis daugėja

Washington. — Per sa
vaitę dar 8,200 bedarbių 
davė apljkacijas įvairiose 
valstijose, prašydami pensi
jos pagal nedarbo apdrau- 
dos įstatymą, ‘kaip praneša 
Social Security biuras.

Pernai metais tą savaitę 
tiktai 1,060,285 žmonės ėmė 
nedarbo pensija, o dabar 
jau 2,337,400.

Nauja ragangaudžio 
McCarthy’o šnipė 
taipgi nusimelavo

Washington.—Ragangau- 
dis senatorius McCarthy 
pristatė savo žadėtą “nau
ją liudytoją,” kad generolai 
neapvalė karinių įstaigų 
nuo komunistų.

Tas liudytojas tai Mary 
Markward, kurią slaptoji 
FBI policija •. buvo seniau 
įterpus į komunistų kuopą 
Washingtone.

Taigi šnipė ir pasakojo, 
kad pati buvus komunistų 
kuopos pirmininkė ir “ge
rai pažinus Annie Moss 
kaip veiklią komunistę, ku
ri tarnavo labai sekretnų 
pranešimų skyriuje Penta
gone,” kariniame Amerikos 
centre Washingtone. Apie 
tai buvo pranešta kari
niams vadams, bet jie vis 
tiek palaikė Annie Moss 
tarnyboje.

Čia demokratas senato
rius McClellan, tyrinėjan- 
čiojo komiteto narys, pasta
tė šnipei klausimą:

—Ar tamsta dabar pa
žintum Annie Moss?

• šnipė paraudo ir ėmė 
mikčioti, “nežinau, ar aš ją 
galėčiau pažinti.”

Annie Moss gi pareiškė, 
jog niekuomet nepriklausė 
Komunistų Partijai.

Minimoji šnipė vra užsi
dirbus jau apie $20,000 iš 
FBI, panašiai liudydama 
įvairiose bylose prieš komu
nistus.

Karinė valdyba užtikrino, 
kad Annie Moss negalėjo 
prieiti prie jokių slaptų 
pranešimų.

ti Kiniją į balandžio 26 d. 
konferenciją, įvyksiančią 
Ženevoj (Genevoj), Šveica
rijoj, padarė žingsnį linkui 
“de facto (faktino) pripa
žinimo” Kinijos Liaudies 
Respublikos. Pakvietimas 
buvo pasirašytas Dulleso 
ir Sovietų, Anglijos ir Fran
cijos užsienių ministrų per 
jų sueigą Berlyne.

Dulles per dvi valandas 
| teisinosi, tvirtindamas, kad 
I Amerika “niekuomet nepa- 
i laikys bent formalių ryšių 
su komunistine Kinija.”

Sunkiausias Dullesui klau
simas buvo toks:

Na, jeigu Kinija būtų 
pakviesta konfe r e n c i j o n 
tiktai kaip Korėjos karo 
dalyvis, tai su ja būtų ta
riamasi kaip su kariniu 
priešu. Bet kodėl Kinija 
kviečiama tartis jr apie, ka
ro baigimą Indo - Kinijoje, 
kur jinai nedalyvauja? Ar 

i tai nėra Kinijos pripažini
mas kaip valstybinės galy
bės? '

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus Dulleso padė
jėjas Walter S. Robertso- 
nas sakė7 kongresiniam le
su komitetui: €

“Jungtinės Valstijos tu
rėtų vis laikyti galingas 
karines savo jėgas Azijoje 
ii’ nuolat grūmoti išvien su 
Čiang Kai-šeko tautininkais 
užpulti komunistinę Kiniją, 
kad atgrasintų užpuolimą 
iš komunistų pusės.”

O tuo tarpu, pasak Ro- 
bertsono, “gal sugriūtų” 
komunistinė valdžia Kini
joje.

Tūkstančiai bedarbių 
kasdien laukia sriubos

Washington. — Senato
rius Wayne Morse, nepar- 
tijinis republikonas, patarė 
Eisenhowerio valdžiai šiek 
tiek pasirūpinti bedarbiais. 
Kalbėdamas per televiziją, 
Morse priminė, kad “jau 
dabar žmonės stovi eilėmis, 
laukdami labdarių sriubos.”

Portland, Oregon.—John 
Beirne, katalikų labdary
bės direktorius, pranešė, 
jog “kasdien stovi tūkstan
čio sveikų bedarbių eilė, 
laukdami sriubos,” kurią 
jiems dalina ta labdarybė.

Bomba apardė francūzų 
komunistu raštinę

Paryžius. — Naktį spro
go bomba, padėta prie Ko- 
munistų Partijos raštinės 
durų Neuilly-sur-Seine, Pa
ryžiaus priemiestyje. Bom
ba beveik suardė raštinę— .
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NEHRU SIŪLYMAS
INDIJOS MINISTRŲ pirmininkas Nehru aną die

ną, kalbėdamas to krašto parlamente, siūlė, kad Indo
kinijoje būtų sulaikyti mūšiai, kad būtų pasirašyta mū
šių paliaubų sutartis.

Kiekvienas, kuriam rūpi pasaulinė taika, sutiks šį 
Nehru pasiūlymą entuziastiškai.

Nehru sakė:
“Visos valstybės, kuo nors prisidedančios prie šio 

karo, turėtų eiti prie mūšių sulaikymo,—ypatingai da
bar, kuomet yra numatoma konferencija Indokinijos 
reikalams svarstyti balandžio mėnesį.”

Tik įsivaizduokime, jei Nehru siūlymas išsipildytų, 
kas būtų! Balandžio pabaigoje suvažiavusieji į Ženevą 
penkių didžiųjų valstybių atstovai, taipgi atstovai eilės 
kitų valstybių, neturėtų prieš akis jau klausimo, kaip 
sulaikyti mūšius, — svarstytų tik tai, kaip taiką įvyk
dyti. Kol mūšiai verda, apie taiką kalbėti yra kebliau.

Nehru pabrėžė ir kitą dalyką:
—Šiandien, net ir mažą karą sunku sulaikyti.
Matyt, Nehru turėjo galvoje karą Malajuose, karą 

Kenyjoje. Ten verda mūšiai: žmonės kovoja prieš bri
tiškus valdovus, — kovoja jau per metų eilę už savo 
laisvę ir galingesnieji britai nepajėgia jų nugalėti!... 
Indokinijoje karas yra “tikrasis karas,”—jis tęsiasi jau 
per septynerius metus.
* Bet abejojame, ar Indijos ministrų pirmininko nuo
širdus siūlymas realizuosis. Mat, už karo tęsimą uoliai 
stoja Pentagonas ir valstybės departmentas. Šiuo metu 
IndokVijoje Stassenas, kuris, sakoma, tarėsi su Viet
namo imperatoriuku Bao Dai ir Francūzijos gynybos 
ministru Rene Pleven. Jie nutarė tęsti karą “‘iki per
galės.”

Stassenas pažadėjo francūzams daugiau pagalbos, 
daugiau ginklų ir žmonių (“mechanikų”).

1 Jei taip, tai blogai!

hooveri^apie3eprešiją
' i WASHINGTON!) GIMTADIENĮ buvęs prezidentas 

Hopveris* buvo tūlos organizacijos Washingtone iškil
mingai pagerbtas.

Pagerbimo bankiete jis sakė kalbą, dėstydamas 
klausytojams besiplėtojančio nedarbo prasmę.

Hooveris ragino amerikiečius neklausyti tų, kurie 
sako, būk dabar būsianti depresija, sunkmetis.. Ne. Jis, 
tariant jo paties žodžiais, sakė: “this is only a passing 
dip, a slump, a readjustment, or a recession, not a great 
depression.”

Neverčiame šito Hooverio posakio į lietuvių kalbą, 
nes gal lietuvių kalboje net stokuotų žodžių jam pilnai 
teisingai išversti. Tiek galime pasakyti, jog buvusio 
prezidento paberti synonimai yra vienas ir tas pats: 
gyvename pradžią nedarbo, krizes, depresijos,—nori kas 
ar nenori! Apie 4,000,000 darbininkų jau nedarbo lauke 
ir niekas tikrai negali pasakyti, kiek bedarbių bus rytoj.

Hooveris pripažino, jog “laisvoje ekonominėje siste
moje” depresija bei recesija nėra išvengiama,—ji pasi
kartoja kas penkeri ar septyneri metai!

Hooveris dar vieną įdomų dalyką pasakė. Jis, bū
tent, pabarė ir pašiepė tuos, kurie skelbia, būk jis esąs 
atsakdmingas už tą didžiąją depresiją, kuri užsiliepsno
jo su 1930 metais ir tęsėsi beveik iki antrojo pasaulinio 
karo. Hooveris kalbėjo daug maž šitaip:

—Tie, kurie tai didžiajai krizei duoda mano vardą, 
kurie skelbia, būk aš ją sukūriau, daro klaidą. Aš nesu 
toks jau galingas, kad galėčiau panašius žygius atlikti.

Tai tiesa. Ne Hooveris atnešė tą didįjį nedarbą, tą 
baisų skurdą, tą pusbadį milijonams amerikiečių. Ne, 
ne jis. Ir išmintingas žmogus už tai buvusiojo preziden
to niekad nekaltino.

Hooveris buvo kaltas vyriausiai už tai, kad jis nie
ko nedarė tai krizei sumažinti, jai suvaržyti. Jie nieko 
nedarė besiplėtojančiam skurdui kelią užkirsti. Jis vis, 
atsimename, ramino žmones, jog, girdi, “gerbūvis yra 
tik už kampo,” nereikią liūdėti!

O kuomet žmonės, bedarbiai reikalavo darbo arba 
duonos, tai Hooverio valdžia visai]) juos puolė.

Štai, už ką Hooveris buvo kritikuotas ir bus kri
tikuotas!

Aišku, joks Hooveris negali ir negalės nei jokios 
visuomeninės santvarkos plėtojimosi dėsnių pakeisti ar 
juos panaikinti. Kapitalistinėje santvarkoje (kaip jis 
sako: “laisvojoje ekonominėje sistemoje”), kur gamyba 
ir paskaidymas nėra planingas, nedarbas, krizės buvo 
ir bus. Tai neišvengiama. Joks genijus nepajėgs tai 
pašalinti. Tik socialistinėje santvarkoje, kur gamyba ir 
paskaidymas atliekama planingai, nedarbo nebuvo ir 
nebus.

Tačiau net ir kapitalistinėje santvarkoje, kai val
džia nuoširdžiai rūpinasi, kai ji “ima prie širdies” dar
bo žmonių reikalus, ji gali kiekvienoje krizėje jų, darbo 
žmonų gyvenimą palengvinti, gali neprileisti skurdui 
prasiplėšti.

Kaip ji tai gali padaryti?

“PAGRINDINIAI” 
KALBĖTOJAI

Keleivis rašo, kad “vasa
rio 16-tos” minėjime South 
Bostone “pagrindinis kal
bėtojas” buvo vysk. V. 
Brizgys.

New Yorke “pagrindinis 
k a 1 b ė t o j as” buvo Kazys 
Pakštas, o Chicagoje — L. 
Šimutis.

Kaip matome, klerikalai 
užėmė vyraujančias pozici
jas -visuose svarbesniuose 
“minėjimuose.”

Sandariečiai, menševikai 
ir tautininkai palikti užpa
kalyje.
NE, NEGALUTINAI

Tūlas menševikiškas ple
palas Keleivyje plepa, būk 
LDS ir Liet. Literatūros, 
Draugija “galutinai įrašy
tos į subversyvių organiza
cijų skaičių.”

Tai, žinoma, netiesa. Lie
tuviu Darbininkų Susivie
nijimas jau užvedė bylą fe- 
deraliame teisme, reikalau
jant, kad justicijos depart
mentas ištrauktų LDS iš to 
sąrašo, kur organizacija bu
vo įdėta neteisingai.

Literatūros Draugija, gir
dėjome, darys tą patį. •

‘INDOKINIJA 
PAVOJUJE...”

• C
Po tokia antrašte Keleivis 

įdėjo straipsnį, plepant, būk 
dabar,t kai Indokinijoje 
f r a n cūzams įsiveržėliams’’ 
darosi karšta, tai Indokini
ja, girdi, esanti pavojuje!

Taip samprotauja social
demokratai menševikai ar 
m e n š e vikiški demokratai. 
Jie — ti'kri ipmerialistų šu
nyčiai.

APIE LENINO GYVENI
MĄ LENKIJOJE

Tarp 1912 ir 1914 metų 
Leninas gyveno Krokuvoje 
ir Poronine, Lenkijoje. 
Kaip revoliucionierius, kaip 
darbininkų vadovas, Leni
nas visuomet ir visur vei
kė, dirbo. Dalis jo darbų 
ligi šiol buvo pasilikę Len
kijoje. Elta rašo:

ŽINIOS IŠ
Archeologu ir etnografu 

konferencija

Vilnius. — Prasidėjo Lie
tuvos Mokslu akademijos ir 
teisės instituto, Vilniaus uni
versiteto archeologijos-etno- 
grafijos katedros suorgani
zuota konferencija.

Apie 1953 metų archeologi
nius tyrinėjimus ir artimiau
sius archeologų uždavinius 
pranešimą padarė istorijos 
mokslų kandidatas P. Kuli
kauskas. Apie Nemenčinės piį- 
liakalnio 1953 m. tyrinėjimu^ 
papsasakojo istorijos mokslų 
kandidatas R. Kulikauskiene. 
Istorijos ir teisės instituto vy
resnysis mokslinis bendradar
bis A. Tautavičius skaitė, pra
nešimą apie Kapitoniškių ir 
apie Kaišiadorių rajono pil
kapių tyrinėjimą. 1953 m. ar
cheologines žvalgomosios ek
spedicijos duomenis konferen
cijos dalyviams pateikė Kau
no Dailės muziejaus mokslinis 
bendradarbis P. Tarasenka.

.Kauno Politechnikos insti
tuto vyr. dėstytojas M. Klei
nas skaitė pranešimą apie 
Kauno Politechnikos instituto 
mokslinę ekspediciją lietuvių 
liaudies architektūrai tirti.

^O. Pakštaitč

Ji tai gali padaryti tuo pavyzdžiu, kaip kadaise da
rė prezidento RooseVelto valdžia: duoti bedarbiams dar
bų prie visuomeninių projektų; užtikrinti bedarbiams 
pašalpas, ir tt., ii tt.

To šiandien kaip tik bedarbiai ir pažangios darbo 
unijos ir reikalauja!

“Pastaruoju metu vals
tybinio vaivadijos archyvo 
darbuotojų grupė Kroku
voje rado rusų kalba para
šytus dokumentus, kurie 
yra Lenino archyvo dalis. 
Tarp rastos medžiagos to 
archyvo, kuris iš viso api
ma 2,406 lapus, 5 užrašų 
knygutes, yra 200 lapų V. 
I. Lenino rankraščių. Čia 
yra straipsniai, užrašai, 
laiškai, posėdžių protoko
lai, o taip pat daug tiesiog 
V. L' Leninui adresuotų 
laiškų iš Rusijos ir įvairių 
Europos ir Amerikos ša
lių, v

“Ta medžiaga apima V. 
I. Lenino buvimo Lenkijo
je laikotarpį ir liečia svar
bius kovos su likvidato
riais klausimus, o taip pat 
bolševikų frakcijos valsty
binėje dūmoje veiklą, naci
onalinį klausimą ir tarp
tautinio darbininkų judė
jimo problemas . Yra taip 
pat dokumentų, liečiančių 
tiesiog Lenkijos darbinin
kų judėjimą.

“Varšuvoje įvyko iškil
mingas tų dokumentų per
davimas Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos Cen
tro Komiteto delegacijai. 
LJDP CK pirmininkas Bo
leslavas Bierutas įteikė 
dokumentus delegacijai, 
kurią sudaro Markso - En
gelso - Lenino-Stalino in
stituto prie TSKP CK di
rektorius G. D. Običkinas, 
vieno iš instituto sektorių 
vadovas A. A. Stručkovas 
ir TSRS laikinasis reikalų 
patikėtinis Lenkijoje J. I. 
Babarinas. kada įvedė mažų kontrak- 

“Perduodamas dokumen- torių sistemą, tai bosas - 
tus, Bolesįląyas Bierutas kontraktorius, pasiėmęs ke- 
pabrėžė, kad Lenkijos dar-, lėtą mainierių ir leiberiu, 
bininkų klasė ir visa len- ■ pats nieko nedirbo, bet už- 
kų tauta, kuri, Lenkijos j tat jis visados, kaip siurbė- 
Jungtinės darbininkų par-; le sėdėjo darbininkams ant
tijos. vadovaujama, žengia 
Lenino nubrėžtu keliu, la
bai džiaugiasi tuo, kad 
Lenkijoje rasti istoriniai 
dokumentai, susiję su bol
ševikų partijos ir jos ge
nialiojo įkūrėjo bei vado, 
didžiojo lenku tautos 
draugo Vladimiro Iljičiaus 
Lenino veikla.”

LIETUVOS
Tradicines arkliu lenktynės

OBELIAI. — čia ant Obelių 
ežero Įvyko tradicinės arklių 
lenktynės. Startavo 35 Obelių, 
Dusetų ir Zarasų rajonų že
mės ūkio artelių bėgimai, o 
taip pat Rokiškio tarybinio ū- 
kio bėgimai. Pirmąją vietą už
ėmė Zarasų rajono P. Cvirkos 
vardo kolūkio bėgūnas “Tam
bov’ 1.600 metrų distanciją jis 
nuvažiavo per 2 min. 41 sek. 
Antrą vietą užėmė Dusetų ra
jono S. Neries vardo kolūkio 
bėgūnas “Liūtas.“ Jo laikas— 
Z min. 43 sek. Trečioje vietoje 
liko „Obelių rajono “Meldu- 
čiu“ kolūkio bėgūnas “Leras.” 
Jo laikas — 2 min. 45 sek.

Pasibaigus lenktynėms, 28 
jų dalyviams buvo Įteikti dip
lomai ir piniginės premijos.

Tarpkolūkinės hidroelektrinės 
statyboje

Skaudvilė. \ “Šaltuonos“ 
hidroelektrinę stato Skaudvi
lės rajono “Šaltuonos” ir Jur
barko rajono “Raudonojo švy
turio’’ arteles.

Šiuo metu sparčiai statomas 
elektrinės pastatas. Statytojų 
tarpe plačiai vystomas socia- 
lietinis lenktyniavimas.

J. Ščgžda

(Pabaiga)
Kada dar buvo daug an

glies sluoksnių (veins) ne
liestų (solid) ir ėjo pirma
eilis anglies kasimas, tai 
tada daugiausia dirbo po 
du žmones — mairtierys ir 
jo pagelbininkas, leiberys, 
viename rūme (chamber), 
tai tada ir anglies ka
simas buvo pigesnis, nes 
mažiau'reikėjo medžių 
ramsčiams ir balkiams, 
taipjau mažiau reikėjo ir 
vandens ištraukti, išpum
puoti. Bet kada pasibaigė 
pirmaeilis anglies kasimas 
ir pradėjo “vogti pilerius,” 
kasti paliktas sienas (rob
bing pillars), tai tada daug 
kas pasikeitė; tada pakilo 
išlaidos ir palietė kompani
jų kišenės, o kartu, palaips
niui, pradėjo atsiliepti ir 
ant produkcijos, nes ne vi
sur galėjo paliktas sienas 
plėšti; po miestais ir dide
liais namais turėjo palikti, 
o tas susiaurino gamybą. 
Tai, kad išlaikyti produkci
ją nuo greito puolimo, o la
biausia pelnus, tai kompa
nijos įvedė mažų kontrak
torių (pušerių) sistemą, 
kas laikinai ir pasisekė, nes 
kontraktoriai privertė savo 
darbininkus dirbti daug 
skubesniais tempais, b e t 
kartu paskubino ir prie da
bartinės kasyklų apverkti
nos padėties.

Kada dirbo po du žmones 
viename rūme — mainierys 
su leiberiu, — tai jiems 
nieks ant sprando nesėdėjo 
—bosas tik retkarčiais per
eidavo dirbamas vietas, bet 

sprando ir vertė skubiai 
dirbti, kad tik daugiau iš
kasti anglies ir daugiau pa
sipelnyti. Bet gi kasyklų 
savininkai, o dar daugiau 
kontraktoriai, taip be ato
dairos skubiai piešdami, 
lupdami paskutines anglies 
sienas, labai daug anglies 
užgriovė (“užkeivino”) ir 
paliko amžinasčiai. Ir taip 
kasdami anglį be atžvalgos 
į ateitį, neišvengiamai už- 
skandino kasyklas ir van
deniu. Nes išlupus anglies 
sienas sulūžo lubos, atsivė
rė griuvėsiai, “keivai,” per 
kuriuos subėgo nuo pavir
šiaus vanduo į kasyklas: iš
džiūvo upeliai ir šaltinėliai 
ir didelės liūtys. Geriau sa
kant, tai kasyklų savininkai 
apie kasyklų ateitį tik tiek 
tepaisė, kiek ta kiaulė priė
dus! gilių apie ąžuolo liki
mą; jiems pirmoj vietoj rū
pėjo pelnas šiandien, o kas 
atsitiks rytoj, jiems tas 
neapėjo. Už tat kietos an- 
glieš\ kasyklos ir atsidūrė 
šiandien esamoj palėtyj. Ir 
tapo palaidota šimtai mili
jonų tonų anglies, prie 
kurios šiandien niekaip ne
galima- prieiti neišsiurbus 
laukan vandens. Gi pampo
mis ištraukti daugybę van
dens visiškai jau neįmano
ma ir nėra galimybės.

Štai Pennsylvanijos mai
nų biuro sekretorius, W. J. 
Clements savo raporte pa
tiekia sekančius faktus: 
Kietos anglies kasyklose, 
yra ekspertų apskaičiuota, 
randasi 91,000,000,000 ga
lionu vandens. Jei ta visa 
vandenį suleistume į vieną 
vietą, tai pasidarytų ežeras 
20 mylių ilgio, 2 mylių plo
čio ir 11 pėdų gylio; ir kad 
imant per visas kasyklas 
šiandien išpumpuojama po 
30 tonų vandens ant kiek

Mirštanti industrija
vieno iškasto anglies tono 
ir tas pumpavimas vandens 
kasyklų savininkams šian
dien atsieina $10,500,000 į 
metus. Gi Hudson Coal Co., 
kuri operuoja daug kasy
klų, imant nuo Plymouth, 
Pa., iki Carbondale, Pa., 
savo raporte už 1952 metus 
parodo, kad ši kompanija 
turėjo išpumpuoti net po 
49 tonus vandens ant kiek
vieno iškasto anglies tono. 
Tai tokioj padėtyj šiandien 
randasi anglių kasyklos. 
Šiandien jau nėra ir mažų 
kontraktorių, arba visai 
mažai kai kur užsilikę, nes 
kada kasyklas mechaniza
vo, tai maži kontraktoriai 
neįstengė susidėti savas 
mašinas, tai turėjo eit lau
kan, apart vieno kito pra
turtę jusio ir išsirendavoju
sio kur mažas kasyklas ir 
pat a,p u šio individualiais 
mažų kasyklų operuoto jais. 
O prie to viso blogumo dar 
atėjo ir kita blogybė—pati 
aršiausia.

Negana to, kad kasyklas 
mechanizavo viduje, bet 
mechanizmas atėjo ir lau
ko pusėn, tai stripping ma
šinos. Šios pabaisos atėjo į 
anglies laukus ir pradėjo 
knisti gražius laukus, kal
vas, kalnelius, pievas ir net 
pačius aukštus kalnus pa
vertė biauriais vaizdais. 
Atėjo milžiniška mašina, 
kuri nukasa žemę, sulupa 
uolą ir akmenį ir, priėjusi 
prie anglies, l^gvai kasa 
anglį ir sunR^žimiais ve
ža į anglių laužyklas. To
kiu būdu kasant anglį, ne
reikia medžių ramsčiams, 
balkiams, nei tiesti kelius, 
nei pumpuoti vandenį. Bet 
šitoksai anglies kasimas ir
gi nemažai paleido mainie
rių iš darbo, ir paleido dar 
daugiau vandens į kasy
klas, į žemiau gulinčius 
sluoksnius, nes išsikasę an
glį tas knisyklas taip ir pa
lieka, kaip kokias prarajas, 
neužlyginę, į kurias renkasi 
vanduo, ypatingai po dide
lių liūčių palieka giliais eže
rais, kur, per sutrūkimus, 
subėga į giliau gulinčius 
anglių sluoksnius ir pa
skandina labai daug an
glies, prie kurios niekaip 
negalima prieiti, neišleidus 
to ’ vandens; pumpomis ne
galima išpumpuoti, nes kas
dien jo vis daugiau subėga. 
Ir taip šimtai milijonų tonų 
anglies, galima sakyti, žū
va bei pražus. Bet jei iš
kasę anglį tas kasyklas už
lygintų, tai tada vanduo 
ęesubėgtų į gilumą kasy
klų. Bet užlyginti tas duo
bes — tai paliestų kompa
nijų kišenes, tat ir palieka 
rioksoti šlykštūs vaizdai ir 
dar pavojingi; ne vienas 
žmogus bei vaikas yra pri
gėrę jau tose prarajose. 
Valdžia irgi neverčia kom
panijų tas knisyklas užly
ginti. Juk tai privatiškas 
biznis, privatiška nuosavy
bė galioja, ir valdžia nega
li kištis į kompanijų priva- 
tišką biznį, nors tai visuo
menė dėl to ir kentėtų.

Štai dar vienas blogas 
pavyzdis tokio anglies kasi
mo. Carbondale, Pa., Hud
son Coal Co. iškasė (nustri- 
pino) anglį pačiose mies
to ribose ir paliko neužly
ginusi keliolikos desėtkų 
pėdų gylio kraterį. Mies
tas, norėdamas prašalinti 
žmonėms, ypatingai vai
kams, pavojingą prarają, 
pradėjo pilti miesto atma
tas ir pelenus. Bet tos at
matos kokiu tai būdu užsi
degė ir pasiekė esančią an
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glį po žmonių namais, užsi
degė ir anglis, sudarydami 
didelį pavojų žmonių gyvy
bėms. 1952 metais du žmo
nės, senukai, užduso nuo 
nuodingų degančios anglies 
dujų. Bet šiandien jau tas 
anglies degimas paėjo po 
daugeliu namų ir daugelis 
šeimynų turėjo palikti savo 
namus, arba rizikuoti savo 
gyvybe. Apskaitoma, kad 
turės nugriauti apie 300 na
mų ir apkasti, atkirsti de
gančią anglį. Tik tokiu ke
liu galės užgesinti anglies 
gaisrą. Bet kur dėsis 300 
šeimynų, tai Hudson Coal 
Co. neapeina; neapeina ir 
valdžios pareigūnams, nes 
jei jiems tai būtų apėję, tas 
gaisras jau galėjo būti už
gesintas metai laiko tam 
atagl .

Tai tik vienas pavyzįiis 
to blogumo, o tokių yra ir 
daugiau, tik mažai svietas 
žino. Valdžia tu retų (pri
versti kompanijas tokias 
duobes užlyginti, ypatingai 
jau miesto pakraštyj, -kaip 
tai padaryta Carbondale, 
Pa. Bet doleris ir čia pa
silieka doleriu ir prieš jį 
nieks nekelia rankos.

Dabar dar grįšime prie 
vandeniu užlietų kasyklų. 
Ar yra kokia išeitis kasy
kloms iš tokios vandens pa
dėties? Taip, yra. Kasy
klų ekspertai inžinieriai 
nurodo, jog tą' vandenį ga
lima išleisti, pravedus tu
nelį giliai po žeme, bet čia 
reikalinga federalė valdžios 
finansinė pagalba; net jau 
turi ir paruošę planus to
kiam projektui, jei tik val
džia greitai imtųsi tų pla
nų pravedimui gyvenimam

Pravedimui tunelio reika
linga ne mažiau $400,000,- 
000 doleriu, taip sako W. J. 
Clements. Bet kaip greitai 
valdžia imsis už tokio dar
bo, taip greitai kongresas 
skirs reikalaujamą sumą 
pinigų, tai jau kitas daly
kas. Juk tokiais reikalais 
kongresui nėra kada rūpin
tis. Kas, jei tūkstančiai 
mainierių išmesti iš darbo 
ir kitur jau negali gauti 
darbo? Taipjau W. J. Cle
ments nurodo, jog tunelio 
pravedimas yra numatomas 
iš kietos anglių srities iki 
Conowingo, Md. valstijoj, 
apie 170 mylių ilgio, į Sus
quehanna upę tai]), kad tas 
vanduo išplauktų pats sa
vaime be pumpavimo. Prie 
to dar būtų reikalinga ir 
mažų tunelių suvedžiojimui 
vandens, iš viso 105 mylios, 
ir tada vanduo išplauktų 
nuo pat aukštinės dakes 
kietų anglių, nuo Olyphant, 
Pa. Tokį tunelį pravedus, 
būtų nusausintos kasyklos 
ir būtų galima prieiti prie 
užskandintos anglies. O an
glies yra dar labai daug; 
yra apskaičiuota, kad prie 
gero, tvarkingo anglies ka
simo dar kietos anglies pa
kaktų bent šimtui metų.

Ar tas bus pravesta gy- 
veniman ir .kaip greitai, tai 
jau kitas klausimas. Net 
jei ir tuojau būtų imtasi už 
minėto projekto, tai ir tai 
praeitų ne mažiau, kaip 
penki metai, — pastebi W. 
J. Clements, — iki toksai 
tunelis būtų ' pravestas ir 
kasyklos nusausintos. Ir, 
aišku, federalė valdžia ga
lėtų tatai padaryti, nes pri- 
vatiškos kompani jos iš Ai
vų kišenių to nedarys. Te
ko kalbėtis su vienu atsi
statydinusiu kasyklų už- 
veizda, kuris papasakojo

(Tąsa 3-me pW.)
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Kunigas Andrea Gaggero- 
f taikos čampionas

VATIKANAS JĮ EKSKOMUNIKAVO, BET ITALIJOS 
KATALIKAI JUO PASITIKI

Gegužės mėnesį 1940 me
tais Andrea Gaggero (skai
tyk Gadžero) buvo įšven
tintas kunigu. Jam davė 
nedidelę parapija Italijos 
didmiesty Genua. Didžiu
ma jo par api jonų buvo dar
bininkai — jūreiviai, laiva- 
kroviai ir šiaip jau vargo 
žmonės.

Jaunas kunigas savo aki
mis matė, kokiomis skau
džiomis rykštėmis plakė 
Mussblinio režimas Italijos 
darbininkija. Pirmiau pa
razitiškas karas EthiojMjpJ, 
o paskui susidėjimas su 
Hitleriu kare prieš demo
kratija iššaukė Italijos liau
dyje ^visuotina protestų. 
Jaųjftas katalikų kunigas 
dege neapykanta prieš hit
lerinius okupantus. Jis vi
su savo nuoširdumu prisi
dėjo prie slapto pųrtizanų 
sąjūdžio Ligurijos provinci
joj. Jis buvo partizanų ka
pelionas.

1944 metais Andrea Gag
gero buvo suimtas. Jis bu
vo įkalintas ir kankinamas. 
Specialis fašistų tribunolas 
jį pasiuntė į mirties stovy
klų Mauthauzene, iš kur re
tai kas grįždavo. Patriotai, 
kurie buvo patekę į tų sto
vykla, kasdienų žiūrėjo mir
čiai į akis. Bet Andrea 
Gaggero geležinę valių ne
palaužė jokie kankinimai.

Po karo, nors fiziniai sun
kiai sužalotas, kunigas Gag
gero gįžta į savo numylėta 
Genua. Jis vėl pradeda 
veikti darbiniu kų eilėse. 
Italijoj buvo p a n a i k i n ta 
monarchija. Italija buvo 
paskelbta respublika. Pra
sidėjo ekonominis ir politi
nis atsigavimas. Išrodė, kad 
Italijos demokratijai atsi
skleidžia naujas gyvenimas.

Bet neilgai tęsėsi pro
spektai ramaus kūrybinio 
darbo. • :

Italijos reakcininkai, di
riguojant amerikoniškiems ; 
dėdėms, išplėtė kuo- smar- 

kad paver- 
baze.

Marshall© planas, o po to 
atlantistų machinacijos pa
statė Italija po naujo pa
vojaus ženklu. Kunigas 
Gaggero, tiek daug iškentė
jęs nuo hitlerininkų, be jo
kio svyravimo stojo su de- 
mokratine visuomene, 
virto taikos campion u.

kiaušių veiklų, 
tus Italija karine

Jis
I taikos labui Andrea Gagge- 

Kunigas Gaggerą vyksta įro buvo apdovanotas stalini- 
taikos kongresan/ i bių pryzu. Jam, taikos lau-

Kun. Gaggero pasakoja: reatui, Italijos taikos parti- 
Kada gegužės mėnesį 1940 zanų komitetas ta proga 

nitais mane įšventino ku- pasiuntė sveikinimą, kuria-
u

nigu, ceremonijos pabaigo
je choras užgiedojo ‘Palai
minti taikdariai, palaiminti 
gerų darantieji.’ Nuo to lai
ko aš ieškau taikos ir skel
biu taikų. Bet taikos, kaip 
nebuvo taip ir nėra. Vėl 
girdisi karo šauksmai ir 
žmonės negali užsiimti ra
miu kūrybiniu darbu. Yra, 
matomai, tokių jėgų, ku
rios suinteresuotos, kad ati
traukus žmones nuo ra- 

. maus ' darbo ir privertus 
juos kariauti.”

1952 metais, nežiūrint 
bažnytinės vyri a u s y b ė s 
draudimo, Andrea Gaggero 
vyksta į Varšavų dalyvauti 
tarptautiniame taikos par
tizanų sųskridyje. Jauna
sis kunigas supranta,, kad 
Vatikanas paims ji į savo 
Rptrius nagus už bažnyti
nės disciplinos laužymų, bet 
Varšavoj jis drąsiai pareiš
kė: “Mes neprivalome nu
siminti, nes žmonės m ū s ų 
laukia. < Mes atvykom čion 
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iš visų pasaulio kraštų. 
Nors susirinko įvairių reli
ginių įsitikinimų žmones, 
bet mūsų visų tikslas yra 
bendras tikslas. Mes nori
me vienybes ir taikos.”

Dalyvavimas taikos par
tizanų sųskridyje Varšavo- 
je dar labiau įgrūdino Gag
gero jo įsitikinime, kad vi
sos tautos nori taikos ir 
kad darbe už taikų gali su
sivienyti visokių politinių 
ir religinių įsitikinimų žmo
nės. Sugrįžęs į Genua, Gag
gero dalyvauja darbininkų 
susirinkimuose, diskusijose, 
sako prakalbas. O kalbėto
jas jis labai geras, nes bai
gęs seminarija įstojo i “In
stituto dell oratorio.” Iš 
ten jis išėjo nepaprastai 
gabiu oratorium - diskusan- 
tu.

Kun. Gaggero savo raš
tuose apeliuoja į katalikus 
dėtis prie bendro darbo ir 
nesibijoti nei komunistų, 
nei socialistų, nei kitokių 
politinių įsitikinimų žmo
nių. Darbas vardan taikos 
yra vyriausia visų žmonių 
pareiga.

Vatikano replės
Vatikanas uždraudė tam 

šviesiam kunigui vykti Var- 
šavon. Jo sąžinė neleido 
jam klausyti Vatikano uka- 
zo. Po' to Vatikanas įspėja 
jį atsimesti nuo taikos są
jūdžio. Gaggero nepaklau
sė. Tuomet jam atima pa
rapijų, kad jis būtu izoliuo
tas nuo parapijonų. Jam 
uždraudžia mokyto jauti 
mokyklose. Kunigas Gag
gero neišsigųsta. Jis drą
siai tęsia savo darbų, apaš
talaudamas taikai. Gegu
žės 9 1953 metų bažnytinė 
vyriausybė atima jam ku- 
nig'o teises, atseit eksko- 
munikuoja iš katalikų baž
nyčios už nesiskaitymą su 
bažnytinės vyriausybės įsa
kymais.

<yia reikia pasakyti, kad 
jeigu kunigas Gaggero bū
tų nusilenkęs Vatikanui, jis 
būtų aukštai iškilęs bažny
tininkų eilėse. Jam būtų 
užtekę ir kodylų ir aukso. 
Bet Gaggero sąžiningumas 
neleido jam daryti kompro
misų su tais, kurie rėmė 
Mussolinį, kurie teisinosi 
prieš Hitlerį.

Už savo ryžtingų veikimų 

me, tarp kitko, pasakyta: 
“Visiems žinoma, kad Jūs 
paaukojot savo gyvenimą 
kovai už taikų, kovai už 
tautų sugyvenimų taikoj. 
Kaipo italai, kaipo kovoto
jai už taikų mes didžiuoja
mės, kad Jūs esate mūsų 
eilėse. Jūs apdovanotas Si
dabro Medaliu už partiza
niškų narsų ir Stalinine 
premija už taikų... ”

Pridursiu dar tiek: Už 
aktyvų dalyvavimų partiza
nų sųjudyje, kun. Gaggero 
buvo nuteistas kalėjiman 
aštuoniolikai metų. Bet ir 
kalėjime būdamas, jis ne
nutraukė ryšiu su partiza
nais. Kai budeliai apie tai 
sužinojo, tai jį išsiuntė į 
hitlerininkų stovykla Maūt- 
hauzenų. Jis būtų ten žu
vęs, jeigu ne pergalė kare.

Toks didvyris Vatikano 
akyse prasižengėlis. Bet 
italų tautos akyse jis buvo 
ir pasiliks didvyriu.

L. Prūseika.

Skaitytojų Balsai
Kaip mūsų kalba 

progresuoja
Jeigu mūsų bočiai, kurie 

mirė prieš tris šimtus me
tų, atsikeltų iš kapų, tai 
mes su jais jokiu būdu ne
galėtume susikalbėti. Mat, 
viskas progresuoja, tai ir 
mūsų kalba nestovi ant vie
tos. Redaktoriai - pedago
gai kala naujus žodžius ir 
taiso vartojamus. Tačiau 
liaudis yra nerangi; ji lau
kia, iki žodis atauš, kad ne- 
sviltų akys iš gėdos. Tad 
ir kalba vienaip, o supran
ta antraip. Pavyzdžiui:

—Prisivalgę grikių košės, 
stūmiau dalgį atsilošęs.

Turėtų skambėti: “prisi
valgiau grikių košės, sukau 
dalgį atsilošęs.”

Kitoje dainoje užtinkame 
ve kų:

—Ir atlėkė gulbinėlis ir 
sudrumstė vandenėlį.

Paukščiai nelekia, bet 
skrenda. Gal tipiškiausia 
tai, kuomet prisimeni Lie
tuvoje per ekzekvijas suva
žiavusius svečius, o jei dar 
pasimaišydavo kunigas, 
svečiams pradėjus rinktis* 
šeimininkė virtuvėje maišo 
puodus — laksto po virtu
vę, it bitė nuo gėlės ant 
gėlės. Mat, šeimininkė ne 
tik kad gamina valgius, bet 
prižiūri visų tvarkų. Tuoj 
pasigirsta: “Juozai, veskie 
svečius į kambarį, tegu pa
sikaria.”

Kuomet svečiai susėda 
aplink stalų, ir vėl šeimi
ninkės balsas: “Sveteliai, 

nors ant

esame gir-

piaukitės. • Na, Magde, ko 
stovi susiėmus... Eikite 
prie stalo ir lupkite kuni
gui pautus.” Pamaišiusi 
puodų: “na, ir da jūs ne- 
sipiaunate.” Pribėgs prie 
svečio, apsikabina ir sako: 
— vaje, vaje, kūmuli, ne
atjojai ant švento Motie
jaus, tai atjok 
šventos Onos.

Nekartą mes 
dėję maždaug tokį nusi
skundimų: “ta mano kume
laitė neužtraukia vežimo 
ant kalno; nekalbant apie 
arklų, nepatraukia nei akė
čių.” Gi iš tikro, kumelai
tė netraukia vežimo, arklo 
nei akėčių, o stumia (?— 
Red.). Kumelaitė tik šienų 
iš ėdžių traukia.

—Gavau laiškų nuo Juo
zuko;-labai džiaugiasi; nei 
šalta, nei sninga ant galvos 
ir labai lengvai dirba, tik 
akis lupa bulvėms.

—O mano Jonukas tai 
ant vandenio vyresnis, — 
pro langų burptelėjo kai- 
minka.

—Atsiprašau draugo, aš 
eisiu jau ant saulės pasi- 
kaityti.

—Su dievu, drauguti, ma
no ir kaulai pavirs į dul
kes, . iki tu pasieksi saulę.

Bet gal mūsų anūkai pra
lenkia ir mus pačius. Mo
čiutė pradėjo išmėtinėti 
anūkui, kad per ilgai mau
dosi maudynėje. Iš maudy
nės atsiliepė anūkas:

—Jau galvų, dvi rankas ir 
vienų kojų padariau.

—Mama, mama: už ko 
pakarti, už galvos ar kojų? 
—šaukia jauna mergaitė, 
džiaudama kelnes ant “lai- 
nės.”

Jaunutis

Detroit, Mich.
Detroit Lietuvių Kliubo mėnesinis 

ii* labai svarbus susirinkinias Įvyks 
sekmadienį, vasario-Feb, 28 d., Kliu- 
bo name, 4114 W. Vcrnor H’vvy,

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra labai svarbių rei
kalų aptarimui. Kaipo svarbiausias 
dalykas tai vienybės klausimas su 
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubu. 
Turėsime tų reikalą išspręsti.

Valdyba,

LOWELL, MASS
Vasario 14 d. įvyko Lite

ratūros' Draugijos 44-tos kuo
pos susirinkimas, čia irgi da
lyvavo geras būrelis narių ir 
gyvai svarstė savo kuopos rei
kalus.

Iki šiol šiais metais dar ne
turėjome kuopos pastovaus 
pirmininko, tai šiame susirin
kime tapo vienbalsiai išrink
tas kuopos pirmininku A. 
Drazdauskas. Atrodo, Anta
nas gerai yes kuopos reikalus, 
nes jis visuomet rodo meilę 
šiai lęul Citrinei organizacijai.
Vykdomas gražus parengimas

Dvi kuopos bendrai rengia 
banketą vasario 28 d., 4:30 
vai. po pietų, Klubo svetai
nėje, 14 tyler St. Tai abiejų 
kuopų komisija labai stropiai 
svarsto ir rengiasi, kad ban
ketas — dešrų pietūs — būtų 
tikrai gerai ir skaniai paruoš
ti.

Grupė draugų, kaip tai: 
Drazdauskas, Daugirda, An- 
durlionis, Arbačauskienė, Bla- 
žonis, Paulenkienė, Karsonas 
ir Stančikas . jau pasisakė, 
jog jie aukos šį-tą tam pa
rengimui, kad tik geriau iš
eitų. '

Jie deda pastangas, kad tik 
skaniau ir gausiau galima 
būtų pa vaišinti mylimuosius 
svečius, kurie dalyvaus vasa
rio 28-tos šauniajame^ banke
te.

O jei mūsų gerieji kaimynė
liai iš arčiau ir toliau įver
tins mūsų šį rūpestingą dar
bą ir nepašykštės pas mus da
lyvauti, tai,, suprantama, ir 
pelno gražesnio turėsime savo 
kilniesiems tikslams.

Ant to dar negalima staty
ti taško, nes atsiras ir daugiau 
geraširdžių žmonių, kurie taip 
pat puikiai pasitarnaus bei 
pasiaukos, pagelbėdami pa
rengimui. Na, pamatysime vė-

Mirštanti industrija
(Tąsa nuo 2 pust.)

įdomų dalykų: Trisdešimt 
metų tam atgal, — sako 
jis, — akylus kasyklų inži
nieriai gerai numatė dabar
tinę kasyklų ateitį ir jie ta
da siūlė- planų tokio tune
lio pravedimui. Viskas, ko 
reikėjo, pagal tų ekspertų 
siūlymų, tai kad visos kom
panijos mokėtų po 2 centus 
nuo kiekvieno iškasto an
glies tono į tunelio pravedi
mui fondų. Bet kompanijos 
tada nė girdėti apie tai ne
norėjo. Ir kaipgi jos no
rės? Juk tai iš jų kišenės. 
Jos greičiau sutinka užda
ryti kasyklas, kada jau pa
silieka joms nepelningos, ir 
paleisti tūkstančius mai- 
nierių ant dievo valios, ne
gu prisidėti su dviemis cen
tais nuo tono anglies, ne
paisant, kad šiandien joms 
daugiau kainuoja pumpavi- 
mas vandens. Tai, ot, ir 
privatiškos nuosavybės ne
liečiamybė ir šventumas!

Tai ve kokioje padėtyje 
randasi kietos anglies mirš
tanti industrija ir kas prie 
to jų privedė. O kas bus 
rytoj, tai tik ateitis paro
dys.

Visi bėdavoja, visi susi
rūpinę, o jau ypatingai se
nesnio amžiaus mainieriai: 
kų reiks daryti ir kur su
sirasti darbų, kiekvienas 
sau stato klausimų, bet 
atsakymo neranda. Mai- 
nieriai, kurie gavo senatvės 
pensijų iš mainierių gero
vės fondo, o dar nėra pasie
kę 65 metų amžiaus, kad 
gauti senatvės pensiją iš 
valdžios, daugelis randasi 
blogoj padėtyj, kada jiems 
tapo nukirsta pensija nuo 
šimto iki 50 dolerių į mė
nesį. Tai ir gyvenk, jei 
išmanai, prie dabartinio 
gyvenimo reikmenų bran
gumo pagal “amerikoniškų 
gyvenimo būdų.”

• W>'i. fe. ■ •

liau.
Dabar tik atsišaukiam į kai

mynus, prašydami' paramos— 
gražaus dalyvavimo! Jau tu
rime sutartį su savo vietine 
muzika, kuri duos gražių mu
zikalių gabalėlių svečių pa
linksminimui. Kreipėmės prie 
Bl-oadway Kvarteto, bet dar 
neturime atsakymo šious žo
džius rašant. Tačiau galima 
turėti teigiamą viltį. Gal būt, 
kad pats parengimas geriau 
išeis, negu mes tikimės. Vis- 
tiek mes optimistiškai žiūri
me į būsiantį dalyką ir prie 
jo ruošiamės.
Buvo geri susirinkimai; gerai 

darbuojasi dėl banketo

Vasario 14 dieną įvyko 
L. D. S. 1.10-tos kuopos susi
rinkimas. Dalyvavo 12 narių. 
Tai, žinoma, neskaitlingas su
sirinkimas, bet kaipo papras
tas, tai buvo visai geras.

Apsvarstyti ligonių reika
lai ir kiti klausimai. Šiuo lai
ku serga kuopos narys—fi
nansų raštininkas — Alekas 
Rutkauskas. Jam Įsimetė Įky
rus skausmas i vieną koją ir 
visai mažai tegali paeiti. Jau 
prabėgo kelios savaitės, bet 
gydytojai vis dar negali pasa
kyti, kas tikrai yra.

kuopos nariai
draugą ligonį ir 
linki jam greit 

apgai-
šir-

Visi 
lesta uja 
dingai 
sveikti.

Tame 
minuoti

no-susirinkime buvo 
kandidatai Į centro 

ir plačiai apkalbėta 
primosimas banketo, kuris 
yra rengiamas vasario 28 d.

J. M. Karsonac 

Lawrence, Mass.
Bolta kompanija veda de

rybas su General Tire Rub
ber Co., kuri išdirba ne tik 
tajerius, bet ir visokius.i $1.75. Pasirodo, turi laukti 
plastikinius daiktus. Ran-I laiškanešio, jeigu lauki če-
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Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Sekmadieni, Kovo 14 d. Šokiai

Karšti UžkandžiaiVaikam Dovanos

Koncertas ir Kiti 
Vaikų Įvairumai

Nuo 2-ros iki 5-tos 
Vaikų Popietis

KVIEČIAME JAUNIMĄ į šį GRAŽŲ PASILINKSMINIMĄ.

Įžanga 50c 
(taksai įskaityti)

Rankdarbių Paroda
Ar tamsta įteikei savo dovanų parodai? Rengėjai laukia dovanų iš visų 

apšvietų branginančių žmonių. Nes pelnas nuo šios parodos yra skiriamas 
paramai dienraščio Laisvės. Jei dar nedavėte dovanos, tai ^pasiskubinkite, 
paroda arti.

Įvyks Kovo-March 13 ir 14 dienomis
Tai bus šeštadienį ir Sekmadienį, šeštadienį prasidės penkta valanda 

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

(jcorge Kazakevičiaus 
Orkestrą

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

Parodojc lauksime svečių ir iš kitų miestų. Sekmadienyje tiksliai daro
me viską anksti, kad būtų patogiaiCsvečiam pasinaudoti parodos proga.
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dasi Akron, Ohio. Jeigu 
pavyks susivienyti į viena 
kompanijų, bus daugiau 
darbo. Dabar Bolta Co. 
dirba apie 1,200 darbinin
kų . Šitos kompanijos turi 
akį ant Ayer Mill, kuri už
daryta. Jeigu joms tektų 
Ayer Mill bildingas, tai 
daug daugiau darbininkų 
dirbtų.

Vasario 7 prie apskrities 
teismabučio buvo tikra pro
cesija. Suėjo eilės automo
bilių vairuotojų, kurie laikė 
mašinas per naktį gatvėje, 
nepaklausė policijos įsako 
nepalikti ant gatvės po 12 
vai. Teisėjas nepaspėjo nei 
klausinėti. Tik paklausė, ar 
kaltas. Jei taip, mokėk $5 
ir maršuok sau.

Sveikatos Department© 
viršininkas Costello rapor
tuoja, kad pereitais metais 
mirė 27 seniai, turėję 90 
iki 100 metų amžiaus. Kiti 
mirimai: ženočių 420, pa
vienių 158, našlių 281. Nuo 
prakeiktos vėžio ligos mirė 
127, širdies ligomis 372, 
nervų sugedimu 149. Tos 3 
ligos, tai didžiausios žmo
nių neprietelkos.

Miestinės lėktuvų stoties 
komisijonierius nori stotį 
padidinti, praplėsti 3-4 my
lias, kad lėktuvai galėtų ge
riau nusileisti. Dabartinis 
kelias per siauras ir trum
pas. O lėktuvų dabar dau
giau nusileidžia. Bet kiti 
valdininkai nesutinka. Ei
na diskusijos.

jai, kad jo laiškų dėželei 
nuplėštas viršus. Dėželė bu
vo užrakinta. Tu r būt koks 
vagilis tikėjosi rasti čekių. 
Nauja dėžutė jam kainuos

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

AUTO GLASS MECHANIC. Must 
be exp. and must have driver’s lie. 
Steady wk., good wking conditions. 
Apply in person or phone. Mr. Wein
stock, Ridgeway Glass, 1235 Ridge 
Ave. ST. 4-2789.

(37-41)
HELP WANTED—FEMALE
HOUSEKEEPER. Settled woman. 
Gen. hswk. Lt. Idry and cooking. 
Small fam. Ranch home in suburbs. 
Must be fond of children. Live in; 
own rm and bath. $40 wk. Gd. home. 
St. pos. for right woman. Ohajiel 
Hill 0397 for int.

(38-44)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—-FEMALE

Woman. Live in beautiful surround
ings. Must bo thoroughly exper
ienced housekeeper and love child
ren. Some cooking. Call LI. 2-6344.

(37-39)
FOR SALE

TIKTAI .$69 I MENESĮ 
ARBUTUS 

NAUJUOSE MŪRINIUOSE 
NAMUOSE

3 dideli miegrūmiai. 
Gera šiluma 

Limituotam skaičiui veteranų 
nereikia rankpinigių.

Mažas reikalavimas rankpinigių 
nuo ne veteranų.

NATIONAL RLTY CORP.
MO. 4-8500. ARB. 107.

(36-39)

kio, nes užraktai nieko ne
reiškia. Blogai!

Nustebau, kuomet eidamas 
Lowell gatve pro duonos ke
pyklą pamačiau, kad žmonių 
kelios eilės stovi. Maniau, gal 
kokia nelaimė ar kas nors ten 
nepaprasto. Paklausiau: ko 
laukiate? Gavau atsakymą: 
“Senos duonos laukiame, nes 
už pusę kainios parduoda 
surinkę atgal iš krautuvių.“

Gal tos duonelės pasitaiko 
ir supely.jusios, bet, ką-gi da
rys: be duonos gyventi nega
li, o pinigų neturi šviežios 
nusipirkti. Kur, kada tam vis
kam galas?

L. K. Biuras



PARODOS REIKALAI
Kaip žinote, kad dienraš

čio Laisves rankdarbių pa
roda įvyks kovo 13 ir 14 
dd., ir buvo prašyta gerų 
prietelių, kad prisidėtų prie 
parodos su rankdarbių do
vanomis, tai pirmutiniai 
kurie atsiliepė, yra:

K. Milinkevičius, Brook
lyn, N. Y., jis padovanojo 
puikų Ronson cigarette 
lighter.

Visuomet mūsų darbšti 
rėmėja J. Stigienė, papuo
šė parodą su savo puikiu 
darbu. Ir šiemet prisiuntė 
6 gražiai>pasiūtus priejuos-

Bekešienė, Rochester, 
,, ranku darbo gražųi

apsiaustą ir batistinius 
marškinius.

Širdingai dėkojame virš- 
minėtiems aukotojams ir 
laukiame daugiau dovanų 
nuo kitų geradėjų. Kuo 
anksčiau suplauks dovanos, 
tuo geriau bus komisijai 
sutvarkyti - išdėstyti rank
darbius.

Aišku, ir finansinė para
ma yra svarbu, nes prie pa
rodos pasidaro visokių iš
laidų.

f, Laisves Administracija

Brooklyne 19 metų Shel
don Shostak tu»ės stoti teis* 
man už pavojingai subadymą 
tėvo. 'Tėvo gyvybė iš karto bu
vo kritiškoje padėtyje, tačiau 
jis atsisakė pasirašyti prieš 
sūnų skundą.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ristophanes veikalą išromyti: 
visą “komunistine propagan
da’’ išhioti laukan!

Tai kur gi ta “komunistinė 
pabaisa’’ tame Aristophanes 
veikale apsireiškė?

Dalykas štai kame. Veika
las buvo parašytas Graikijos 
“žydėjimo” laikais. Bet tai 
buvo bailūs laikai Graikijos 
paprastiems žmonėms, darbo 
žmonėms.

Tokia padėtimi, matyt, pik
tinosi Aristophanes. Todėl jis 
savo veikale padaro taip, kad 
Graikijos moterys pradeda su
kilti prieš nedorybes ii’ netei
sybes, kurias,, girdi, beviešpa- 
taudami vyrai Graikijoje pa
gimdė.

Gudrios, gerbs ii’ protingos 
Athenų moterys, vadovybėje 
Praxagora, apsirengė vy
riškai (nes moterų neįleisda- 
vo) ir numašavo į parlamentą, 
vadinamą “Forum’’ pasmerkti 
ponų viešpatavimą.

Ir štai tos moterų vadovės 
Praxagora pareiškimai, ku- 
riuoš Cooper Union mokyk
los studentai, išsigandę ma- 
kartizmo, išmetė laukan iš 
“Time for Change”:

“Santvarka, kuria aš 
įvesti ir paskelbti, yra 
kad joje visi bus lygūs
lygiai naudosis visu turtu ir 
visomis gėrybėmis; niekam 
nebereikės kentėti tokią pa
dėtį, kurioje vienas yra tur
čius, o kitas beturtis, vienas 
turi didžiausius žemės plotus, 
o kitas neturi pakankamai že
mės nei savo kapui, vienas tu
ri šimtus tarnų, o kitas nė 
vieno. Visa tai aŠ siekiu pa
taisyti ir pakeisti: kad visi 
visomis palaimomis laisvai 
naudosis, kad visiems bus vie
nas gyvenimas ir viena siste- 
__ _ >♦ ma.

Tikrai komunistiška, ar ne? 
Pasakyta prieš 2,500 metų!

Bet juk visais amžiais ir vi
sais laikais, visi, kurie kalbėjo 
prieš neteisybes, prieš skriau
das, už vargšą, už darbo žmo
gų, kalbėjo ne kitaip, kaip tik 
panašiai, atseit, 
kai. Jie negalėjo 
bėti.

Tas tik parodo, 
darbo turės mūsų 
apsidirbti su- visų laikų ir am
žių Aristophanes’sais ir kitais 
‘raudonaisiais.”

drįstų 
tokia, 
ir visi

komunistiš- 
kitaip kal-

kiek daug 
makartistai

NphYorktPz^/WaZinlot
Įdomi paskaita apie 
prezidentus

LLD 185-toji. kuopa vasario 
21 (i. surengė paskaitą Liberty 
Auditorijoje. Paskaitą teikė 
A. Bimba. Prelegentas ypačiai 
nušvietė Šalies prezidento tu
rimą galią ir kokiu keliu ta

Atitinkamai laikui, prele
gentas daugiausia lietė pirmą
jį šios šalies prezidentą 
Washingtona, kurio gimtadie
nį šalis švente sekamą dieną. 
Apie visus kalbėt, aišku, neiš
tektų laiko vienoji' nei dešim
tyje paskaitų, nors medžia
gos jis turi. A. Bimba yra pa
rašęs kelių šimtų puslapių 
knygą apie visus šalies prezi
dentus ir svarbiausius jų lai
kotarpio mūsų šalyje istori
nius bruožus. Tą knygą LLD 
Centro Komitetas yra nutaj 
ręs išleisti taip greitai, kaip 
greitai draugija turės pakan
kamai pinigų, kaip greitai 
riai pasimokęs duokles 
šiuos metus.

Kai kurie gird ėjusieji 
skaitą pageidavo, kad 
giau paskaitų būtų s 
dar pirm išėjimo iš spaudos 
knygos. Mat, paskaitoje gali
ma statyti ir klausimus ir gau
ti atsakymus, kas buvo da
roma ir šios paskaitos metu.

Sueigos vedėjas V. Kaz
lauskas primine dalyviams, 
kad rengėjai turės salės ir 
šviesų iškaščius apmokėti. Be 
agitacijos, dalyviai sumetė 
virš $20, kad organizacijai 
Tereikėtų savo iždo liesti.

Rep.

na-

pa
ir dau-

Susirinkimas
LLD 1 kuopos nariams

Svarbus susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, vasario 25-tą, 
Liet. Am. Piliečių Klubo pa
talpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes dabar pa
togus laikas apsvarstyti už
baigą šio sezono ir pradėti 
ateinančio sezono darbus. 
Taipgi randasi dar keli'neatsi
ėmė knygos, ir laikas 
pinti šiems metams 
leidimu, o tai galime 
tinti pasimokėjimu 
už šiuos metus tuojau. Susi
rinkimo pradžia 7 :30.

Valdyba

p asilai- 
knygos 
pa g rei
du okl iii

Mrs. Straub, 71 metu, užsi
mušė įvažiavusi su auto į me-

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

By Appointment
Except Thurs. & Holidays

Kviečiame visus pietauti 
su mumis vasario 28-tą

Moterų Klubas rengia pie
tus pagerbti penkias iš dau
gelio klubiečių gerųjų šeimi
ninkių. Tai tų, kurių didelio 
darbo dėka mūsų klubas ir 
kitos organizacijos ir visuo- 

tis sėkmingais banketais.
Tačiau šis banketas nebus 

joms jokiu atpildu už jų dar
bą. Net jeigu jis i)- būtų ren
giamas tam tikslui, menkutės 
pajamos neatmokėtų joms 
ne tik sumos, bet nei dalelės 
procentų, šiame bankete gar-

IJettiviij Namo Bendroves 
šėrimnkams

Lietuvių Namo Bendroves 
direktorių susirinkime vasario 
22 d. buvo aptarti abelnieji 
Lietuvių Namo Bendrovės rei-

Tame susirinkime buvo nu
tarta šaukti speciali šios apy
linkės Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkų ii- Lietuvių Kul
tūrinio Centro rėmėjų susi
rinkimą.

Minimas susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 7 d., Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžią 2 vai. po pietų.

Susirinkimas bus neilgas,

Buvusi Metropolitan Operos 
žvaigždė Helen Traubel su
grįžo į New Yorka po gastro
lės dainuoti naktiniuose klu
buose. Pradės dainuoti viena
me klube čionai.

Liberalu Partija irgi 
užtarė bedarbius

Tarp eilės darbininkiškai 
liaudiškų organizacijų, kurios 
reikalauja padidinti bedar
biams apdraudos čekį, randa
si ir liberalų partija. Ji pasiū
lė, kad savaitinis davinys bū
tų pakeltas iki $36 ir moka
ma bent per 39 savaites.

Siūlydama tai padaryti įsta
tymu, partija per savo virši
ninkus Berle ir Merrell pa
reiškė, jog padidinimu eilinių 
žmonių ištekliaus pirktis reik
menų bus mažinamas nedar
bas ir pagerinama visų padė
tis.

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y. 

be bus joms, o nauda ’klubui. 
C.i klubas, kaip išginsite atėję 
pietauti, turi svarbų reikalą. 
Tikimės, kad kiekvienas šiuos 
žodžius skaitantis tą klubie- 
čių užmojį paginsite, Taigi, —

Prašome visus ateiti su mu
mis pietauti šį sekmadienį, va
sario 28-tą, Liberty Auditori
jos restaurane, Atlantic Avė. 
ir IlOth St., Richmond Hill, 
N. Y. Pietūs kainuos du dole
riai. Valgis bus duodamas 1 

Moterų Klubas

bet svarbus. Todėl labai svar
bu šios aplyinkės šėrin inkams 
jame dalyvauti.

Taipgi kviečiami dalyvauti 
ir Lietuvių Kultūrinio Centro 
rėmėjai, kad ir ne šėrininkai 
būtu.

LNB Direktorių Valdyba

MIRE
Pirmadienį, vasario 22 d., 

mirė Stasys Kunevičius. Pa
šarvotas HHldeJbrand koply
čioje, 63-17 Woodhaven Blvd, 
Rego Park, L. I. Bus palaido
tas ketvirtadienį, vasario'25 
dieną, Alyvų Kalno (Mount 
Olivet) kapinėse.

Velionis ilgai gyveno Mas- 
pethe, kur turėjo kirpyklą 
(barbel’ .shop). Buvo pažan
gus ir malonus .žmogus. Liko 
liūdesyje jo žmona ir daugiau 
giminių bei) artimųjų.

Reiškiame .jiems užuojautą.

Aukos
Laisves Vasario 17 d. lai

ves suvažiavimui aukų są- 
pažymėtarasas. Nebuvo 

sekamos aukos:
Long Island

$5.00
J. Pu r tikas, 

Pa., $5.00
Brooklynietis,
Mr. ir Mrs. Adams, Hunt-

Farmeriai

Pittsburgh,

$5.00

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen W-6868

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

PEIST 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. 74233

a TONY’S
sZ&įf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

Smagiai baliavojome 
LDS 1 kp. bankete

Vasario 20-tą Įvykęs LDS 
1 kuopos metinis banketas 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube buvo visais atžvilgiais 
pavykęs. Publikos daug, vai
šės geros ir kupinai jų, nuotai
ka svečių ir rengėjų smagi.J 
Tiktai neteko patirti, ar kuo
pa turės i<š to medžiaginės 
naudos. Man atrodė, kad už 
$3 per daug gausiai vaišino.

Pavalgius, Pil. Klubo gas- 
padorius Juozas Zakarauskas 
pasveikino LDS, kad remia 
Pil. Klubą, jame ruošia savo 
pramogas. Po to pristatė pro- i 
gramos vedėju 
Veličką, kuopos 
Jis gi iškvietė

Aleksandrą 
prezidentą, 

keletą svečių 
tarti žodį. Tarpe tų buvo Gil-
manas, Kundrotas, Petrikienė, 
Kalvaitis, Grabauskas, Gry
bas, Katinas, Buknys, Dr. Pet
riką. Vieni sveikino rengėjus 
ir šeimininkes už smagų poki- 
lį ir geras vaišes. Kiti paskel
bė būsimas savo organizacijų 
pramogas i)* į jas kvietimus. 
Tarpe kvietimų buvo ip į Pil. 
Klubo rengiamas juozapines, 
kurios jau netoli.

Velička varde komisijos dė
kojo Marijonai Kalvaitienei. 
už atėjimą valgio gaminti 
skubiam reikalui ištikus, taip
gi Marijonai Sprainienei už 
talką i 
anksti! 
suteikė 
rengėj ų

Tarp
su Petrir Grabausku sudaina
vo porą smagių dainų. Taipgi 
baigiant programą Velička, 
pritariant buvusiems choris
tams ir chorų solistams Mar
garet Petrikienei, Lilijai Ka
valiauskaitei ir Nalivaikai su
dainavo kadaise dainuotą Gri- 
gutyje “Saulė leidžias.”

Pasibaigus oficialiai pro
gramai, tęsėsi smagios dainos 
valgykloje, o viršutinėje salė
je šokiai, kuriems grojo S.

pardavime ti^ietų iš 
Jis sakė, jog jos abi 
tą talką nebūdamos 
komisijoje.

kalbų, Alekas Velička

. . Rep.

Slo
AIDO CHORAS

Choro pamokos įvyks 
penktadienio vąkarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti,
ruošti naujoms

nes pradedame pasi- 
programoms. 

Choro Valdyba

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 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)

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)

’ MATTHEW A
• BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
HELP WANTED FEMALE

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

Tel. GE. 9-6533
(34-38)

CANDY STORE - LUNCHEONETTE 
Pilnai jrengtas. Gera veikli sekcija. 
2’2 rūmai užpakalyje. Daro $600 j 
savaite. Biznis lengvai padidinamas, 
šią puikiausią biznio progą savinin- 

parduoda labai prieinamai. .Sauleit e savininką:
Tol. ESplanade 7-9807

(34-40)
GROCERY DELICATESSEN 

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

534 E. 85th St., N. Y. C.
Telefonas: LE. 5-3255

(35-41)

CLEANING A TAILORING STORE 
Pilnai i rengi as. Gora veikli sekcija, 
randa $50. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas, .šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda tik už $1,500. Matykite 
ar šaukite savininką:

2013 — 60th St., Brooklyn 
Tel. BE. 2-4154

Ar po 6 F. M. SH. 3-2836
(36-40)

BAR & GRILL
Pilnai jrengta. Geras del restauran- 
to. Dabar uždaras. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Gerą progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai.

Saukite savininką:
Tol. GEdney 6-1158

(37-43)

BAKERY
Pilnai jrengta. Gera, veikli sekcija, 
5 rūmai gyvenimui. Daro gerą pra-, 
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda šią pui
kiausią biznio progą labai prieina
mai. Pardavimo priežastis - liga.

99-08 — 37th Ave., Corona
Tel. TW. 8-5200

(37-43)

BUTCHER
Pilnai jrengta, Gera veikli sekcija, 
$850 jeigu. Įeigos lengvai padidina
mos iki $1,200. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Matykite ar šaukite 
savininką:

72-36 Calamus Ave., W'oodside 
Tel. NE. 9-3625 ar vakarais 

šaukite GL. 5-7576
(38-40)

REAL-ESTATE

FRESH MEADOW'S 
Bloomingdale Sekcija 

Detached, kampinis mūro naipas, 
metų senumo, 2K> maudynės, 
grūmiai, pilnas diningrūmas, 
džius, 
šeimų

4 mie-
gara-

dėl 2Gali būt pertaisomas 
namo.

KAINA $25,000
Tel. FL. 7-7217

(3G-42)

FLATBUSH
Puiki rezidencijinė sekcija. 40x100 
lotas. 8 kambariai. 2 karų garadžius. 
Malkom deginama ugniavietė. Alio
jus. Varinė plumberystė. Skalbiamo
ji mašina. Atvira veranda. Arti vi
sų mokyklų, krautuvių ir transpor- 
tacijų. Kaina $19,500.

NAvarre 8-6821
(36-38)

WESTBURY 
$17,500, 4% GI Mortgage gaunamas. 
2 miegrūmiai ir maudynė 
Cape Cod Namas. Puikiausia 
mūro Terrace. Garadžius ir 
ekstra priedų.

WEstbury 7-5088 J

viršuj, 
vieta, 
daug

(37-39)

FRESH MEADOW'S
2 Metų Senumo Ranch

4 miegamieji, 4 maudynės, ištaisy
tas attic ir skiepas, aliejum šildo
mas 50x120, garadžius, daug kitų 
priedų. $28,000.

Tol. AL. 5-0828 darbo dienom.
B A. 4-6332 vakarais ir savaitgaliais

(37-39)

Nepavyko pasipinigauti
Praėjusio sekmadienio va

kare apie 10 vai., du jauni 
vyrukai, A. Monteleone ir J. 
Esposito, įėjo saliūnan, po 
num. 617 3rd Ave., New Yor
ke, tikėdamiesi gerai pasipi
nigauti. Jie pareiškė barten- 
deriui ir trim kostumeriams, 
kad eitų į toiletą ir tylėtų, 
nes čia yra “stick-up.” Iš 
bartenderio kišenės išėmė 8 
dol. ir iš kasos 75 dol., ir lei
dosi bėgti lauk prie netolimai 
stovinčio automobilio. Bartom 
deris greit paskui jų išbėgo 
gatvėn, rėkdamas, “laikykit 
plėšikus.” Kaip tik tuo laiku 
ten pasitaikė du policistai, ku
rie ip sučiupo plėšikus.

4 pusL-Laisve (liberty)-Ketvirtad Vasario-Feb. 25, 1954

DRAPER
Ant necklaces, patylėki. Ttjj^g, 

clasping, ringing. Nuolatinis dar
bas, 5 dienų savaitė. Oru vėdinama 
dirbtuve. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Turi kalbėti angliškai.

Kreipkitės:
DE MARIO

(34-40)

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

Kreipkitės:
FOUNDATION MODES 

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

(34-38)

MERGINOS — MOTERIŠKĖS
Patyrimas Nereikalingas 

Amžiaus iki 35 metų 
Prie akuratno darbo 

Moderninis, oru vėdinamas Fabrikas 
Darbininkų Apdraudos. Nuolat. 
Kreipkitės: Personnel office 

darbo dienomis 8 -4.
BULOVĄ W ATCH CO.

Woodside Ave., Woodside, Queens.
(36-38)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi. 5 dienos. Valandos 9 iki 6 
(vakarais nedirbama). Gera lūkes
tis. puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MAISON JACQTTES

1188 Madison Ave., N. Y. C.
(prie 86th St.)

(36-42)

MAKER

Patyrusi prie laundry. Gera 
lis. puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRANT LAUNDRY

Warren Place, Mt. Vernon,

mpkes-

(36-38)

SEW'ING INSTRUCTRESS (3)
Nuolatinis darbas. Puikiausia mo
kestis. Ekstra progos, geros darbo 
sąlygos. Bronx, žemutinėje West
chester ar Bronx rezidentės pagei
daujamos. Kreipkitės:

NECCHI
336 So. Broadway, Yonkers 

Tel. Y O. 8-1500
(36-40)

FINGERWAVER
Patyrusi. Darbas naujoje, ultra mo
derninėje dirbtuvėje. 5 dienos, nuo
lat, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

RAE & SAL’S
7118 — 18th Ave., Brooklyn 

Telefonuokite BE. 6-9656
(37-43)

NAMŲ DARBININKĖ
Gera virėja. Visi įrengimai elektri
niai. Guolis atskirame maloniame 
kambaryje — televizija. 3 suaugę, 
nėra vaikų. Gera mokestis. Linksma 
namų atmosfera. Darbas Manhasset, 

dienomis 
Savaitga-

L. I. Paliudijimai. Darbo 
šaukite: WAtkins 4-5677. 
liais: Manhasset 7-0648.

(37-39)

PATYRUSI MOTERIŠKĖ
Virimui -- Darymui Salads Dėl

DELICATESSEN «
3327 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

(imkite Jamaica Line iki Crescent
Street stoties)

Tel. AI*. 7-3896
(37-39)

BAKERY SALESGIRL
Patyrusi. 40 valandų, nuolatinis 

darbas, gefa alga, linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

DIAMOND BAKE SHOP
433 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. DE. 9-9819
(38-40)

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui prie plastikų.
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

PREPAC
151 W. 26th St., N. Y. C. 4

Tel. W'A. 4-1807 f
(38-40)

JAUNOS MOTERIŠKĖS — 
ŽEMIAU 40 k

Abelnam namų darbui. Nėra valgių 
gaminimo, nėra skalbinių. Priežiūrai 
2 vaikų. Guolis vietoje ar kitur su
lig pasirinkimo. 5 dienų darbas, ge
ra mokestis, linksma namų atmos
fera. šaukite:

OR. 3-9859
(38-40)

OPERATORĖS
Dirbti prie sijonų. Darbas nuo ka- 
valkų. Gera alga. Puikios sąlygos.

LAPUCH SPORTSWEAR 
57 W’. 16th St., N. Y. C. 

2-ros lubos.
(38^0

MALE and FEMALE^

SUPERINTENDENT—FOR 
Viduramžiaus pora. 4 kambarį; 
artmcntas basemcntc. Gosas/< 
ra, $100 
sus. Du 
Anglimis 

1003

ių ap- 
elekt- 

j mėnesį prakaitant bonu- 
namai, abu po 8 šeimas, 
kūrenama.
Southern Blvd., Bronx 

EN. 2-7694. Vakarais. .

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema,




