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KRISLAI
Turėkite mintyje.
Visiems pro^a.
Tegu būna daugiau.
Irgi “revoliucija.’’
Nejaugi ?
Apie kailius ir deimantus.

Turėkite mintyje bala 
11-tą. Bus šaunus pareng 
Jį duos dienraštis Laisve 
prieteliams ir rėmėjams.

Sykį į metus Laisvė 
taip sakant, “užfundyti” 
viečiams gražia, malonia 
ninę sueigą.

Tėmykite 
mus.
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PREZIDENTAS PASIŽADA
NEPRADĖTI KARO BE
KONGRESO NUTARIMO
Taip aiškina, ką jis darytų, jei 
vietnamiečiai sučiuptų jankius

Washington. — ITeziden-
nori, i tas Eisenhoweris sakė, jog ! - - * . • «

nu

tai pram

Taigi jau su mumis ir Lais
vės Paroda — šiandien ir 
toj. Kultūriniame Centro.

Tikimasi daug svečių.
Susitiksime ir pasimatA sinie 

su visais.

rv-

vedus Kongresui nuspręsti, 
ai- skelbti karą ar ne, ei
nant konstituciniais keliais. 
Tatai aiškiai supraskime.”

Šiuo atsakymu preziden
tas dalinai taiso savo sekre
toriaus Dulleso užreiškimą, 
kur Dulles neseniai žadėjo 
“tuojau ii- baisiai atkeršyti 

” kurie pada
la Amerikai

i be Kongreso nutarimo neį- 
jvels Ameriką karan Indo- 
I Kinijoje ar kur kitur.

K < i f espo nde n ta i po k al by j e 
su prezidentu trečiadienį 
užklausė:

—Ką prezidentas darytų, 
jeigu Vietnamo komunistai, ... .• . bile kur tiems,Indo-Kinijoje, 
nukautų kai kuriuos ame
rikinius mechanikus, tai- zy^l- 
sančiuns francūzams lėktų-! žymėtina, jog penki iš de- 

i vus? Išimties didesniųjų Ameri-
Mūsų genis kaimynus ka

nadiečius ištiko nauja ‘‘nelai-j _,, imas pareiškė,mė.

Francūzai veja, kaimiečius 
j nuo vietų, kur amerikonai
taiso franciizam lėktuvus

lėktuvų stotis, kur ameriko-Hanoi, Indo-Kin. — Fran
cūzai iškraustė kelis tūks- naj darbuojasi, 
tančius vietinių gyventojų 
iš kaimų Haifongo apylin
kėje ir kitose vietose, kur 
kariniai Amerikos mecha
nikai taiso francūzmas 
tuvus.

Prancūzų komanda 
gia, kad tie kaimiečiai

lėk-

pa
dėjo Vietnamo komunis
tams užpuldinėt ir sprog- 
dint amerikininus lėktuvus. 

Francūzai padaugino ka
rinę savo sargybą aplink

Vietnamo liaudininkai pro
testuoja prieš “amerikonų 

i si veržima 
I <-

Vietnamo liaudininku ra
dijas vėl protestavo prieš 
Amerikos mechaniku talka 
francūzams. Sako, tie me
chanikai yra pradinis ame
rikonų įsiveržimas, vedan
tis i atviresnį ir platesnį jų 
įsiveržima. *. c
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EISENHOWERIS REMIA 
FLANDERS’O KRITIKĄ 
prieš McCarthy
Už giria radijus, neduodančius

Atsiūko taip, kad .jie pra- i 
laimėjo jų mėgiamiausiame į 
ir populiari.škiausiame > 
vadinamame “ice hockey. ’ 

žinote, smarkūs vyrai a 
ledo “lazdomis’’ ripką (ritul 
stumdo ir gaudo.

ši»Lne spoite, per amžius. į 
taip sakant, kanadiečiai bu\oj 
pasauliniai čempijonai. 
jie t.po nukarūnavoti!

Netikėtina, bet taip 
ko.

j McCarthy9ui dovanai kalbėti
Washington. — Prez. Ei

senhoweris, besikalbėdamas 
su korespondentais, pagyrė 
republikono senatoriaus 
Ralpho Flanders’o kalbą 
Senate prieš ragangaudį 
senatorių Joe McCarthy. 
Prezidentas sakė, jog Flan
ders, kritikuodamas Mc
Carthy, “patarnavo” Ęeųu- 
blikonų partijai, kad jinai 
galėtu išlaikyti vienybę sa
vo eilėse.

Eisenhoweris, taikydamas 
McCarthv’ui, sakė, “labai 
pavojingi” partijinei repu- 
blikonų vienybei- yra tokie 
politikieriai, kurie stengia
si tftip asmeniškai išsigar-

sinti ir “pasiaukštinti kaip 
labai dideli žmonės.”

Prezidentas sakė, jog tei
singai pasielgė dvi radijo- 
televizijos kompanijos, ku
rios neleidžia McCarthy’ui 
dovanai kalbėti prieš Adlai 
Stevensoną, buvusįjį demo
kratų kandidatą į preziden
tus. Nes tos kompanijos 
duoda progą Richardui Nix- 
onui, Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidentui, nemokamai 
atsakyti į Stevensono prie
kaištus esama j ai valdžiai.

Čia prezidentas nuo savęs 
pridūrė, jog tai buvo “ne
sąmonė” Stevensono tvirti
nimas, kad McCarthy jau 
pusiau užvaldė Republiko- 
nų Partiją.

Maršalas Bulganinas perspėja 
Ameriką, kad Sovietai galingii rikos karų su kitomis šali-

■ mis buvo vedami be jokio 
Amerika nebus ivelta i užgyrimo iš Kongreso pu- . 
ą kitaip, kai]) tiktai pa- sės'. I kolajus Bulganinas, Sovietų
--------------------------------------------------- ------------------- j gynybos ministras, ketvir

tadienį perspėjo Ameriką ir 
jos talkininkus;^ kaip yra

Eisenhoweris

sport... | Vietnamo liaudininkai
. . • ’

nt kirto francūzams skaudžius
smūgius lėktuvu stotyse

! Rakietinis lėktuvas
į prarijo karinį lakūną mušti užpuolikus. Jis pri

minė, kad Sovietų armija
Presque, Maine. — Ra- išėjo iš Antrojo -nasaulinio 

. kietinis lėktuvas ant žemės 
icūzu komandierius gen.Na- įtraukė sykiu su oru ir ka- J I < • • •» 1 — T "N 1

Hanoi, Indo-Kin. — Fran

“Imperialistii jėgos, vado? 
vaujant Jungtinėms Valsti
joms, atvirai rengiasi nau
jam karui prieš mus ir 
prieš n a u j ą s i a s Liaudies 
Demokratijas. Taigi mes 
darytume didžiausią klaidą, 
jeigu gaišuotume ir nesu
tvirtintume savo apsigyni
mo jėgas visais galimais 
būdais. Juk žinoma, jog 
kas neina pirmyn, tai vėl-' 
kasi iš užpakalio ir būna! 
sumuštas.”
Maršalas Kl. Vorošilovas

Anglija žada statyti 
atominius submarinus Peru vaidai su Ekvadoru 

sprangina Dulleso 
programą prieš komunizmąLondon. — Anglijos ka

rinio laivyno ministerija. 
taipgi planuoja statyti to- 

i kius submarinus bei laivus,, 
I kuriuose būtų įtaisyti ato- 
; miniai pečiai. Tų pečių 

„ j barštis darytu garus, kurieSovietu Saiungos preziden- . , u’ ’, i n - j t • *ir varytu submarinus.tas, kalbėdamas Lemngra- j *___________
de, pažymėjo, kad sovieti- i - ... ~~ . - v . .
niai mokslininkai išvystė ir į ItallJOS SCHUHS UZglfia 
atominius sinkius. Jis taip I reakcinį premjera Scelbą 
pat kandidatuoja ■ rinki-' 
mams i Aukščiausiąją So- ! 
vietų Tarybą.

karo kaip galingiausia pa
saulyje ir kad sovietiniai 
kariai turi visus šiandieni- 

tersą į savo motorą, kada njus Raro įrankius, tarp ku- 
lakūnas staptelėjo ties lėk-1 rju yra jr nauioviniai ra- 
tuvo nosia. Chatters buvo Rietiniai lėktuvai, 
tuojau mirtinai sutrėkštas.

Dabar I
! varre sakė, jog Vietnamo 
1 liaudininkai, užkl u p d a m i 
amerikinius francūzų lėk
tuvus stotyse arti Haifo^- 
go, sudavė “labai, labai 
skaudžius smūgius.”

Tose stotyse amerikonai 
mechanikai taisė francū
zam lėktuvus.

Gen. Navarre dar Dirmą 
syki pripažino, kad liaudi
ninkai, sprogdindami lėktu
vus, smogė ir natiems fran
cūzams. Bet dar nesako, ar 
liaudininkų bombos kliudė 
amerikonus.

Liaudininkų radijas pra
nešė, kad jie žaibiškais žy
giais ten sunaikino 79 ame
rikinius francūzų lėktuvus.

! rinį lakūną. Eugene Chat

Ir atsitiko Švedijos sostinėje 
Stock h oi m e. O juos nugalėjo 
ne kas kitas, kaip sovietiniai 
‘hokininkai” (ritulininkai).

Pirmu sykiu Sovietai tose 
pasaulinėse lenktynėse daly
vavo ir tapo čempijonais. Tik- , 
rai nepaprasta.

Toronto Maple Leaf Hoc
key Club siūlosi važiuoti tie
siog Maskvon ir ten Dynamo 
hokininkus sudoroti — atsiim
ti prarastą karūną.

Gerai, puiku! Mes sakome: 
juo daugiau tokių ir 
lenktynių sporte, 
le, tuo sveikiau.

Bet kai kam ir 
patinka. Skaitau 
pranešimą (kovo 
patfe.5 Stockholmo. Ten, girdi, 
kai kas jau kelia klausimą: 
kas nors reikia daryti! Blogai. 
Kokiose^tik pasaulinėse spor
to lenktynėse Sovietų sporti
ninkai pasirodo, visur 
nusineša. Reikėtų, sako, ] 
vesti tyrinėjimą. Gal is ten at-' f|(~ -įgg žmones; daugumą 
vyksta ne mėgėjai, bet prote-: gyvus palaidojo, 
sionalai, pasivadinę mėgė jais. I 1

panašiu 
meno, moks-

tas labai nc- 
N. Y. Times Sniegyną griuvimai pražudė 

163 žmones Austrijoje

Viena, Austrija. — Snie
gynai, griūdami nuo Au- 

• viską strijos Alpių kalnų ties 
- Pra‘ Salzburgu šią žiema pražu-

reikia, be
pasirodyti. Tai ir vis

ir .šiame ledo ritulio 
netenka abejoti, kad

Ne protestuoti 
geriau 
kas.

Kad 
sporte:
tie patys kanadiečiai galėtų, 
geriau pasirengę, smarkiau 
pasirodyti. Jie irgi turi smar
kių vyrų, gerų sportininkų. 
Sovietai neturi monopolijos.

Menševikai beveik sutinka 
su pranciškonais ir marijo
nai^ kad Italijos komunis
tams gal ir pats dievas pade
dąs. Jų partija didelė ir dar 
vis didėja.' Jai negali pastoti 
kelio nei popiežiaus iškeiki- 
mai, nei mūsų doleriai.

O visa gi paslaptis, žinoma,

(Tąsa 5-tam pusi,)

Tūkstančiai karinių snrogi- 
nių gresia laivams New 

Yorko uoste
New York. — Audra nak

tį sudaužė seną valti. ku
rion buvo sukrauta 15.000 
šovinių patrankoms. Taip 
šoviniai ir pabiro i vande
nį Gravesend Bay įlankoje.

Dabar kariniai laivai mė
gina šovinius sužvejoti. 
Oficieriai gi ramina kitų 
laivų jūrininkus, kad tie šo
viniai neturėjo “fiūzų,” tai 
yra, padegančių prietaisų. 
Todėl būk negalėsią sprog
ti. ..

ORAS. — Apsiniaukę ir 
būsią lietaus.

Kaip Man Mau negrai 
gauna anglu uniformas

Bulganinas, kuris taip 
i pat yra pirmasis Sovietų 
■ premjero pava d u o t o j a s, 
i kalbėjo kaip kandidatas, 
i rinkimams į Aukščiausiąją 
Sovietu Taryba (šalies sei-Nairobi, Kenya. — Būrys gakg;

Mau Mau negrų, apsirengę i________ ,_________
anglų kariuomenės ir poli-1
cijos uniformomis, netikė- ■ McCartny-Amenkos 
tai įsiveržė miestan, nukovė j f ‘ > i-
vieną anglą, sužeidė du ki-! fašizmo trubadūras,

Kai kurias angliškas uni- I sako Maskvos Pravda 
formas negrai pagrobė iš --------
anų kariniu bei policinių j Maskva.— Vyriausias So- 
sandėlių; kitas paėmė nuo i vietų komunistų laikraštis 
užmuštų anglų.

Anglai skelbia, kad kelio- į dis 
se kautynėse per dieną nu 
kovė 21 negrą.

REPUBLIKONAI BANDO
užgerint McCarthy
Washington. — Preziden

tas Eisenhoweris asmeniš
kai sveikinosi su McCar- 
thy’u. Gynybos sekretorius 
Charles Wilsonas pasikvie
tė McCarthy i Pentagoną, 
karini centrą Washingtone,

Tain aukščiausi valdinin
kai mėgina užgeriu t ragan-» 
gaudį McCarthy po to, kai 
senatorius Flanders pėrė 
jam kailį ir prezidentas da
linai užgyrė Flanderso pa
reiškimus prieš McCarthy.

Sabetha, Kansas. — Ver
da Wittenbachiene, 60 me
tų amžiaus, nunuodijo savo 
sūnų, 23 metų, ir pati nusi
nuodijo.

Iran. — žemės drebėji
mas pražudė 2 žmones Is- 
fahane, Irane,

Izviestija sako, 
Japonija taps karine 
Amerikos papėde

! Pravda rašo, jog ragangau- 
, . „j senatorius McCarthy 
i yra “Jungtinių Valstijų fa- 
j šizmo trubadūras; McCar
thy mobilizuoja reakcinin
kus, kad žiauriai triuškin
tų pilietines ir medžiagines 
darbininku tesies.”

Streikieriai uždare 
visus Peru bankus

tris 
raš- 

Strei-

Lima, Peru. — Jau 
dienas streikavo bankų 
tininkai-tarnautojai. 
kas uždarė visus bankus. 
Valdžia, kaip ir visuomet, 
kaltina komunistus 
streiką.

uz

Uždrausta francūzam 
demonstruot už ar prieš 
amerikinį planą

Paryžius.—Francijos val
džia . užgynė demonstruot 
už ar prieš Amerikos per
šamą tarptautinę vakarų 
Europos kraštų armiją, ku
ri turėtų “atmušt komuniz
mą.” /

Caracas, Venezuela,.— 
Visų amerikinių respublikų 
konferencijoje išsiveržė 
pikti vaidai tarp Ekuadoro 
ir Peru, Pietinės Amerikos 
šalių, delegatų. Kiti konfe
rencijos dalyviai vos tik 
sulaikė peruiečius ir ekua- 
doriečius nuo muštynių.

Siena tarp Ekuadoro ir
Roma. — Italijos seimas; Peru yra nuo seniai ginei-

■ 300 balsų prieš 283 patvirti- ’ jamas klausimas.
■ no naujojo premjero Mario i Dabaf gi kivirčiai tarp jų 
j ^ee Ibos mmistių ^kabinetą. I nu s telbė ir laikinai pa-

komunistai ir kairieji so- į 
cialistai.

Scelba pasižadėjo: 
Darbuotis, kad būtų už- v< .

girtas amerikinis planas, dvidešimties Lotyniškosios 
reikalaujantis įtraukt Ita-: Amerikos kraštų jau pale
li jos kariuomenę į tarptau- Dulleso rezoliuciją--’.^

1 tinę vakarų Europos armi- 
su Japonija ! ją prieš Soovietų Sąjungą;

. Ameri- dėjimą Italijoj; gaudyti ir
♦ • •!_ ..... ; nuo 

taksų ir įvesti kai kuriuos 
“pagerinimus darbininkams 
bei valstiečiams.”

: t-. . v .. i i j • . i IlUb ItJl ue 11 idltuiidti Pries jį balsavo daugiausia ; Sprangįno Jungtinių Valsti-
i I*- /-v w> t i va i n 4* i m Irmvimi j A

i jų ministro Dulleso dieno- 
Į tvarkį prieš komunizmą.

Pranešama, kad devyni iš
Maskva. — Sovietų vy

riausybės organas Izviesti
ja sako:

—Karinė Jungtinių Vals
tijų sutartis : 
juo aršiau blogina' tarptau-j triuškinti komunistinį ju
timus santykius...
ka naudos Japoniją kaip bausti išsisukinėtojus 
papėdę savo viešpatavimui j f--1—- -- -

Saržentas nužudė 
pulkininko dukterį

Tokio, Japonija. — Kitą 
savaitę prasidės karinis 
teismas prieš saržentą M. 
L. Shicką, kuris prisipažino 
nužudęs amerikinio pulki
ninko Rotschildo dukterį, 9 
metų amžiaus. Jis taip pat 
k a 11 i n amas už mergaitės 
išprievartavimą.

Stafford, Va. — Wm. P. 
H. Herman, 49 metų am
žiaus, vedė milijonieriaus 
našlę Dyoll Havensienę, 70 
metų. Pagyveno su ja tik 
4 dienas; pavogė $243,500 
pinigų, auksų bei deimantų 
ir paspruko.

IRANO GENGSTERTAI 
pjauna “Neištiki
mus BALSUOTOJUS”
Teheran, Iran. — Karališ-. 

kos generolų valdžios sam
dyti, gengsteriai su ilgais 
peiliais užpuldinėjo ir 
pjaustė tokius ateinančius 
balsuoti piliečius, kuriuos 
nužiūrėjo kaip komunistus 
arba neištikimus valdžiai 
dabartiniuose seimo rinki
muose. Sužalojo kelis tuzi
nus žmonių; kai kuriuos su
žeidė labai pavojingai, 
mirtinai.

vi- 
siems išvien veikti prieš to
kią amerikinę respubliką, 
kur komunistai imtų viršų 
valdžioje.

Bet ir rezoliucijos rėmė
jai parodė daugiau pasiry
žimo, reikalaudami pinigi
nės paspirties iš Jungtinių 
Valstijų, negu remdami 
bendrą frontą prieš komu
nizmą.

Amerika duoda Pietinei 
Korėjai dar $11,000,000

gal

Seoul. Korėja. — Jungti
nės Valstijos paskyrė Pie
tinei (tautininku) Korėjai 
dar 11-ką milijonų dole
rių, už kuriuos ji pirks 
iš Amerikos kviečius, drus
ka, odas, statybines me
džiagas, darbo įrankius bei 
kitus dirbinius .

Damaskas, Syrija. — 
rijos premjeras Sabry 
Assaly gyrė Turkijos 
tartį su Pakistanu prieš 
komunizmą.

Sy- 
el- 
su-

Tokio. — Sovietų sargy
bos laivas suėmė du Japo
nijos žvejų laivukus, ku
rie plaukiojo arti Sachalino 
salos.

\
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PUERTORIKIEČIAI NACIONALISTAI 
IR KOMUNISTAI

NEUŽILGO PO TO, kai fanatiški nacionalistai pa
leido revolverio šūvius į Jungtinių Valstijų Kongreso 
narius Washingtone, FBI pradėjo puolimus ant puerto
rikiečių jų gimtojoje šalyje, New Yorke, Chicagoje ir ki
tur. Kiek iš tikrųjų nacionalistų tapo suareštuota, nieks 
tikrai nežino.

Valdžia nesitenkino tik nacionalistų areštavimu; ji 
pradėjo areštuoti ir Puerto Riko komunistų partijos va
dovus. Girdi, komunistai ir nacionalistai palaiką “ben
dra frontą.“

Rodosi, kiekvienam turėtų būti aišku, jog komunis
tai, tiek Puerto Rikoje, tiek čia, New Yorke, tiek Wa
shingtone, smerkė nacionalistų taktiką, individualinį te
rorą. Smerkdami nacionalistų taktiką, komunistai, kiek 
mums žinoma, pasireiškė už suteikimą Puerto Rikai ne- ; 
priklausomybės.

Ir tai, matyt, labai nervina FBI ir kitus. Dėl to 
daugelis makartistų dar ir. šiandien neteisingai sieja 
komunistus su nacionalistais.

Prieš porą dienų Nek Yorke gyvenąs puertorikiečių 
nacionalistų vadovas, Julio Pinto Gandia, kurio FBI 
ieško, parašė pareiškimą ir jį nunešė į New York Times 
redakciją, — nunešė pirmiau negu jis bus areštuotas.

Ką gi nacionalistų vadovas savo pareiškime pasakė?
Julio Pinto Gandia pasakė, kad jis dėjo ir deda 

didžiausių pastangų nedaleidimui surišti puertorikiečių 
nacionalistus su komunistais, nežiūrint, kur je begy
ventų.

“Mūsų judejmas,” sakė jis, “yra judėjimas išimtinai 
už .Puerto Riko nepriklausomybę ir jis neturi jokio ryšio 
su jokiu kitokiu judėjimu bei ideologija.“

Teisingai nacionalistų vadovas pasakė. Bet klausi- ; 
mas, ar jo to pasakymo makartistai klausys?!

Įdūkę, įtūžę, makartistai gali apskelbti ir pačius na
cionalistus komunistais.

GERAI UŽTEPEI
GERAI PADARE senatorius Ralph E. Flanders, pa

sakydamas- kalbą senato tribūnoje, — kalbą, kuria gerai 
užvažiavo McCarthy’ui.

Seniai turėjo kas nors atsirasti ir jam kiek tiek 
tiesos kibirkščių į akis paleisti. Tiesa, kai kurie mano, 
jog Wisconsino senatoriaus akys “dūmų nesibijo,“ bet 
visgi, jei tik kiekvienas žymesnis asmuo pasakytų Mc- 
CarthyTii kiek tiesos, tai jis ir būtų pasodintas ten, kur 
priklauso.

Lai dar nors keletas senatorių paseka Flanders’ą, o 
matysime, kas bus!

•
ŽIŪRĖKITE, kaip tas fašistinis didvyris nedrįso 

stoti į teismą ir po priesaika pasakyti ką nors apie save.
Kadaise senatorius (dabar jau nebesenatorius) Wil

liam Benton, iš Connecticut, pasakė senate kalbą prieš 
McCarthy. Jis joje parodė truputėlį tų šelmysčių, kurias 
Wisconsino senatorius yra atlikęs praeityje.

McCarthy tuojau suriko: jei senatorius Benton iš
drįstų pasakyti tai ne Kongreso rūmuose, o kur nors 
salėje, tai aš jį patraukčiau į teismą.

William Benton paklausė McCarthy ir paskelbė tuos 
pačius faktus Kongreso išlaukyje. McCarthy tuojau pa
traukė Bentoną teisman, reikalaudamas $2,000,000 už jo 
“šlovės nuplėšimą,“ — tarytum jis turėtų kokią nors 
šlovę!

Makartizmo priešai nekantriai laukė to teismo. Jie 
žinojo, kad, jei teismas prasidės, tai prisaikdintas Mc
Carthy turės “kai ką ten pasakyti.” Na, ir jis tai pajuto. 
Pajutęs, nusigando.

Ir štai, šiomis dienomis McCarthy viešai pareiškė, 
kad jis likviduojąs savo bylą prieš Bentoną! Jo “šlo
vė” jau nenuplėšta. Jis jau pasidarė mielaširdingas 
žmogelis, nenorįs bylinėtis.

Šitaip negarbingai nutūpė tasai Wisconsino fašis
tinis vabalas.

O visgi anksčiau, ar vėliau ateis laikas, kai McCar
thy bus pasodintas kur nors į liudininko krėslą ir po 
priesaika turės “pasiaiškinti.”

Jei jis mano, jog labai smagu būti terorizuotam, 
kaip kad jis kitus terorizuoja, šmeižia, žemina, skelbda
mas, būk tai darąs kraštui apsaugoti, tai pajus!

PASTARUOJU LAIKU vis daugiau ir daugiau bal
sų kyla prieš makartizmą. Smagu, kad ir senatorius 
Flanders tą terminą naudoja, sakydamas, jog McCarthy 
atstovauja savo paties partiją—makartizmą.

Smagu, kad drąsesnieji ir apdairesnieji republikonų 
lyderiai bando atsiriboti nuo McCarthy.

Smagu, kad drąsesnieji demokratų partijos vadovai 
vis dažniau išstoja prieš makartizmą.

Lai jungiasi žmonių jėgos prieš tą pabaisą, kuri 
grūmoja Amerikos konstitucijai, kuri siekiasi įvesti 
Amerikon fašizmą!

Kas Ką Rašo ir Sako
PASAKOS APIE
ŠVENTĄ KAZIMIERĄ

Brooklyno pranciškonų 
laikraštyje tilpo tūlo Z. 
Ivinskio ilgas raštas apie 
“Kazimierą Karalaitį” arba 
“Lietuvos Karalaitį” ir tt. 
Ponas Ivinskis, matyt, yra 
knisęsis po Vatikano arky- 
vus, kad surasti, kaip šven
tas Kazimieras buvo pada
rytas šventuoju.

Jį padarė šventuoju po
piežius Klemensas VlII-ta- 
sis, reikalaujant Lenkijos 
ir Lietuvos diduomenei, 
taipgi k a r a 1 i š k o m s šei
moms. Daug pinigų buvo 
išleista tam, idant Kazi
mieras būtų padaryta s 
šventuoju.

Kai' pasiekė oficiali ži
nia, kad Kazimieras jau pa
skelbtas šventuoju, tai 1604 
metų gegužės 10, 11 ir 12 
dd. Vilniuje vyskupai, ka
rališkas sostas ir kitos re
liginės įstaigos suruošė gat
vėse manifestaciją. Ivins
kis šitaip apie tą religiš
ką manifestaciją (proce
siją, kuri vyko prieš 350 
metų) rašo:

Trijų dienų iškilmės, 
kaip Dievo Kūno šventėje, 
prasidėjo gegužės 10 anks
ti iš ryto, didele ir spal
vinga procesija. Karalių 
Zigmantą Vazą, kuris 
svarbiais reikalais buvo 
užsiėmęs Livonijoje ir 
Švedijoje, atstovavo Lietu
vos kancleris Leonas Sa
piega. Jis iškilmingoje 
procesijoje, kuri ėjo Vil
niaus gatvėmis, nešė šv. 
Kazimiero vėliava, parvež
ta iš Romos. Kancleriui v
įteikė ja šv. Stepono baž
nyčioje kan. G. Sviencic- 
kis, pasakęs lotyniškai la
bai ilgą kalbą. Leonas Sa
piega atsakė jam. kiek 
trumpesne kalba. Tada iš 
Šv. Stepono bažnyčios pro
cesija išėjo į miestą, gie
dodama šventas giesmes. 
Ji vingiavo Rūdninkų gat
ve, ėjo per prekyvietę ir 
šv. Jono bei Pilies gatvė
mis slinko i katedra. Pa
keliui buvo pastatytos trys 
puošnios arkos su dekora
cijomis ir užrašais lotyniš
kai) graikiškai, lenkiškai 
ir hebraiškai.
Taigi procesija vyko Lie

tuvos sostinės gatvėmis. 
Kazimieras buvo vadintas 
“Lietuvos globėju.” Na, o 
parašai ant arkų buvo lo
tynų, graikų, lenku ir he
brajų kalbomis... Argi tai 
nebuvo smūgis lietuvių tau
tai? Argi tai nebuvo iš
juokimas lietuvių tautos, 
jeigu procesijos ruošėjai 
nematė reikalo ant arkų už
rašyti nors vieną lietuvių 
kalboje žodi?!

Bb abejojimo, ir giesmės 
buvo giedamos lenkų kalbo
je. O visa tai buvo lietu
vių tautos išjuokimas, dau
giau niekas.

Be abejojimo, to meto 
Lietuvos valdovai ir aukšto
ji katalikų dvasiškija lietu
vių kalbos nemokėjo, — ji 
buvo palikta tik mužikams. 
Ar lietuviškai mokėjo kal
bėti patsai Kazimieras? La
bai abejojame!...

Ivinskis paduoda ir stebu
klą, kurį Kazimieras paro
dė. Išbuvęs paprastame ka
pe 120 metų, karstas buvo 
perkeltas į Vilniaus kate
drą. Leiskime pasakyti apie 
tai pačiam p-nui Ivinskiui:

Dar prieš iškilmes Šven
tojo kūnas iš paprasto ka
po Vilniaus katedros ko
plyčioje buvo perkeltas į 
altorių. Ta proga karstas 
buvo pirmą kartą atidary
tas patikrinimui, vadina

majai rekognicijai. Tai bu
vo padaryta prie liudinin
kų, kurie surašė atitinka
mą protokolą,,, paskelbtą 
bolandistų. Iš protokolo 
sužinome, kad karstas bu
vęs drėgnoje vietoje, nes 
darbininkai, jį išimdami, 
galėjo permirkusias plytas 
ardyti be įrankių. Tačiau 

' šv. Kazimiero kūnas ras
tas nuostabiai gerai išsi
laikęs, kad ir pragulėjęs 
kape jau 120 metų. Iškil
mės buvo pataikytos į tą 
šv. Kazimiero mirties su
kaktį (1484-1604).
Ar matote, jūs, lietuviš

kieji Kaziai, Kazimiero var
do nešiotojai, kokis ten bu
vo stebuklas? O visgi no
rėtųsi paklausti p. Ivinskį, 
ką reiškia pasakymas : 
“kūnas rastas nuostabiai ge
rai išsilaikęs”? Vertėtų pa
aiškinti. Atsiminkime, jog 
Lietuvos davatkos dar ir 
šiandien pasakoja, būk Ka
zimiero kūnas esąs, kaip 
gyvo žmogaus kūnas. Ar p. 
Ivinskis ir tuo tiki?'!

Kam toikas pasakas kar
toti ir dar laikrašty?!
Ar Kazimieras Karalaitis 

buvo apdairus?
Tautininkų Dirvoje apie 

Kazimierą rašo tūlas kun. 
Z. Kunigas, rodosi, turėtų 
būti nusimanąs šventuo
siuose dalykuose ir pasaky
ti tikrą tiesą, ką šventieji 
galvojo.

Taigi kun. Z. štai ką rašo:
Pavojai pirmiausia ėjo 

iš Maskvos ir jos įrankiu 
virtusios stačia t i k y b ė s. 
Kazimieras pats neturėda
mas valdžios, kiek tik ga
lėdamas darė įtakos savo 
tėvui, kad pavojai eina 
Lietuvai iš rytų, o stipry
bė ir saugumas iš vakarų 

į E u ropos civilizacijos ir 
kultūros.
Ar aišku? Kazimieras 

(jis tuomet dar nebuvo 
šventas), einant kun. Z. 
pasakojimais, numatė Lie
tuvai pavojų iš Maskvos ir 
stačiatikybės, gi stiprybė ir 
saugumas “iš vakarų Eu
ropos civilizacijos ir kultū
ros.”

Atsieit, Kazimieras nu
matė kultūrą ir civilizaciją 
vokiškuose kryžiokuose ir 
jis, be abejojimo, norėjo ir 
“darė įtakos” į savo tėvą, 
kad pastarasis k a r i a u t ų 
prieš Maskvą.

Ką tai rodo?
Tai rodo didžiausį aklu

mą. Tai rodo, kokie buvo 
politiniai neregiai ano me
to Lietuvos valdovai.

Kas gi buvo laimėta, ka
riaujant “prieš Maskvą”? 
Visa rodo, k kad tai nenešė 
lietuvių tautai jokios nau
dos, o tik blėdį.

O jei tuomet būtų buvę 
numatyti pavojai iš “vaka
rų civilizacijos ir kultū
ros,” jei Lietuva būtų tel
kusi visas jėgas atgauti lie
tuviškoms teritorijoms, ku
rias kryžiokai buvo užgro
bę, tai, be abejojimo, būtų 
buvusi atgauta Klaipėda ir 
Rytprūsiai, kurie tuomet 
dar'nebuvo visiškai vokie
čių nutautinti. Lietuva bū
tų turėjusi uostus, būtų 
tuojau pakilusi ekonomiš
kai ir kultūriškai, būtų iš
gelbėta nemaža lietuvių nuo 
ištautinimo.

Deja, tokie, kaip Kazimie
ras, patys slaviškai kalbė
dami, nemokėdami lietuvių 
kalbos, briovėsi į slaviškas 
tautas, į jų sritis, pamiršę 
tikras lietuviškąsias sritis, 
—palikę jas vokiškųjų kry
žiokų “globai.”

Ar čia yra gudrumo nors

Konferencija Atšaukimui Walter- 
McCarran įstatymo

Ohio valstijos konferen- no 41 metus. Pilietybę ji į- 
cija už atšaukimą Walter- sigijo 1940 metais. 
McCarran akto ir už gyni- j Čia tik maža dalis pami

nėta Ohio žmonių. Skaitantmą to įstatymo aukų, įvyks 
sekantį sekmadienį, kovo 
14 d., Ukrainų svetainėje, 
1051 Auburn Ave., Cleve- 
lande. Registracija tęsis 
iki 6-tos valandos vakaro. 
7-tą valandą prasidės b'an- 
kietas. Po bankieto bus ro
domi krutami paveikslai 
“The Sintner Story”—val
džios persekiojamo veiklaus 
unijos vado istorija. Kitą 
dalį programos išpildys 
įvairios tautos, c

Popietinėje sesijoje Ab
ner Green, Amerikinio Ko
miteto Sveturgimius Ginti 
centralinis sekretorius duos 
raportą iš savo organizaci
jos nuveiktų darbų ginant 
šimtus Walter-McCarran 
įstatymu persekiojamus ir 
teisiamus išdeportavimui 
sveturgimių. Taipgi ir 
apie gynimą Amerikinio 
Komiteto Gynimui Svetur
gimių, kuris yra dedamas 
į subversyvį sąrašą.

Walter McCarran įstaty
mas pavertė tūkstančius 
sveturgimių antros klasės 
piliečiais ir lyg nieko ne
vertomis išmatomis. Jiems 
reikia kas metai registruo
tis ir visuomet nešiotis re
gistracijos kortą su savimi 
ir persikėlusiems gyventi j 
kitą vietą, reikia pranešti 
federalei valdžiai. To neat
likusioms gręsia areštas, 
bausmė ar deportacija. Čia 
paminėsime tik kelias Wal
ter-McCarran įstatymo au
kas:

Mary Todorovich, atvy
kusi į šią šalį iš Jugoslavi
jos, būdama 18 metų, 40 
metų atgal. Ji išauklėjo 8 
Amerikoje gimusius kūdi
kius ir jau turi 16 anūkų. 
Laike depresijos, Mary To-Į 
dorovich buvo veikli kovo
toja už pakankamą pašal
pą jos astuoniems vaikams 
ir kitų motinų vaikams. 
Tai buvo 1930-tais metais. 
Dabar Mary Todorovich 
yra areštuota išdeportavi
mui.

David Schlossberg, 57 
metų amžiaus, tėvas 3-jų 
vaikų, iš kurių du jau ve
dę. Buvo veiklus unijistas 
už geresnes darbo sąlygas 
ir už geresnį atlyginimą, 
kad darbininkas su šeima 
galėtų žmoniškiau pragy
venti, dabar jau nuteistas 
išdeportavimui. Tik kadan
gi Schlossbergas yra gimęs 
Rusijoje ir ją apleidęs 41 
metai atgal ir dabar ten jo 
nepriima, todėl jis liko 
neišdeportuotas. Dabar 
Schlossbergas gyvena po 
policijos priežiūra.

Kitas veiklus unijistas 
plieno , industrįjoje, Leon 
Callow, tėvas 9-nių Ameri
koje gimusių vaikų, iš ku
rių dar tik vienas dirba. Jo 
žmona irgi Amerikoje gi
musi. Jis nuteistas išde
portavimui, neatsižvelgiant 
į tai, kad jis yra duondaviu 
dešimčiai Amerikoj gimu
siųjų, kurie po jo išdepor- 
tavimo atsidurs didžiausia
me skurde.

Iš Janny Lakkarila kė
sinasi atimti pilietybę ir po 
to išdeportuoti, už tai, kad 
ji kadaise buvo veikli uni- 
jistų moterų pagelbinėje 
organizacijoje. Ji atvyko į 
šią šalį iš Suomijos, būda
ma 20 metų ir čia pragyve- 

už aguonos grūdelį ? !
Bet šiandien tūli tamsy

bės apuokai tą negudrumą 
garbina ir prašo, ragina 
lietuvių tautą, kad ir ji tai 
darytų!

per visą šalį, jų yra šimtai. 
Šalies generalis prokuroras 
yra pasižadėjęs išdeportuo
ti 12,000 ir atimti pilietybę 
iš 10,000 įsipilietinusių sve
turgimių;

Todėl ši konferencija yra 
šaukiama, kad prašalinti tą 
blogą Walter - McCarran 
Aktą, kurio mieris yra te
rorizuoti dešimtis tūkstan
čių sveturgimių Amerikos 
žmonių, neatsižvelgiant ar 
jie įsipilietinę ar ne.

. Todėl šios konferencijos 
rengėjai atsišaukia į visas 
Ohio organizacijas ir pavie
nius, kuriems rūpi išsaugo
ti Teisių Bilių, turi būti vei
klūs ir turėti atstovus šioje 
konferencijoje už atšauki
mą Walter-McCarran įsta
tymo visai, arba veikti už 
priėmimą naujai įnešto 
Lehman - Celler biliaus, pa
remto 32 Kongreso narių, 
kuris yra vertesnis ir žmo
niškesnis už Walter-McCar
ran Aktą.

•__
1 •

D r. Silver pasisako už 
pripažinimą Kinijos 

Respublikois
—Kinija įrodė norą ko

operuoti su vakarų žmonė
mis ir visuomet Kinijos 
žmonės buvo draugiški 
Jungtinėms Valstijoms, ne
atsižvelgiant į tai, kokia 
valdžia ten buvo, ir nėra 
priežasties, dėl ko mes ne
turėtume pripažinti komu
nistinės Kinijos, — sakė 
Clevelando žymusis rabinas 
Dr. Abba Hillel Silver savo 
parapijonams. — Jungtinės i dar padidės trumpoj ateityje. 
Valstijos negali savo nusi- Supervaizerių tarybos pra

nešimas .parodo labai artjmą 
santykį: tarpe pašalpos reika
laujančių skaičiaus ir darbų 

i padėties. Reikia pažymėti ir 
i tai, kad toli gražu ne visi 
reikalingi ir reikalaują pašal
pos, ją gauna. Minėtas rapor-

statymo Azijoje remti su
gedusia ir s u smukusią
Chiang Kai-šeko valdžia.

Dr. Silver užgyrė neku- 
riuos Keturių Didžiųjų nu
tarimus Berlyno konferen
cijoje, o labiausiai nutari
mą laikyti konferenciją Ge- 
nevoje, kurioje dalyvaus ir 
Kinijos Liaudies Respubli
ka išrišimui Korėjos ir In- 
do-Kinijos problemų. * Dr. 
Silver nemato kitos išeities 
Vokietijos suvienijimo iš
sprendimui, kaip tik prisi
laikant Potsdamo nutari
mu.v

“Nei nepajusime, kaip Lie
tuva bus mūsų rankose”
Vasario 28 d. dipukai 

arba, kaip jie save vadina, 
“politiniai tremtiniai,” ap
vaikščiojo 36 metų sukaktį 
nuo paskelbimo Lietuvos 
smetoninės nepriklausomy
bės. Iš karto pasigyrė tu
rėsią Ohio gubernatorių 
Lausche ir senatorių Burke 
savo apvaikščiojime, bet 
dabar gavę pranešimus, 
kad jie esą per daug už
imti, tai pasitenkino kitų 
tautų dipukų atstovais, net 
ir rusų dipukų atstovas Ka- 
cilievski buvo.

Kalbėjo Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovas Jonas 
Daugėla. Sulyg jo išsireiš
kimu, jis irgi bus “politiniu 
tremtiniu.” Jis sake, kad 
Lietuva, kaip ir kiti gyviai, 
atgijo po 300 metų, atgy- 
sianti ir dabar. Girdi, ir 
dabar “Lietuvos partizanai 
kovoja ir miršta su ginklu 
rankose,” ne vien vyrai, bet 
ir moterys mirštančios už 
tėvynę. Todėl dabar tik 
reikia visiems stoti petis 
petin, ir nei nepajusime, 
kaip Lietuva bus mūsų ran
kose! sušuko Daugėla.

Inžinierius Pijus Žiurys 

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Penktadien., Kovo-March 12, 1954

kalbėjo per radiją į Ame
rikos žmones. Jis išgarbi
no Smetoną, kokį jis dide
lį progresą padaręs Lietu
voje. Pristatęs mok^klų3v 
universitetų ir, jeigu ne ne 
nelabieji rusai, šiandien 
Lietuvoje jau būtų buvę 
taip auksiniai laikai, žiurys 
taipgi parodė Amerikos 
žmonėms vilties, sakyda
mas: Stosime visi ant kojų 
ir būsime skaitomi. Kad ir 
su ašaromis akyse, bet su 
šypsena ant veidų kovosi
me, kaip kad mūsų protė
viai kovojo prie Valley 
Forge, ir laimėsime.

Priėmė rezoliuciją, žino
ma, niekinančią Tarybų 
Lietuvos žmones ir maldau
jančią pagalbos iš mūsų val
džios ir Tautų Sąjungos.

Rep.

Los Angeles, Cąl.
Nedarbas ir biednuomenė
Tapo paskelbtas supervai- 

zcrių tarybos raportas apie 
padėtį Los Angeles paviete. 
Raportas įdomus ir svarbus. 
Iš jo matome, kaip auga ne
darbas ir bied nuomonės var
gai.

Supervaizerių taryba ragi
na miesto majorą ieškoti pa
galbos Californijos valstijos 
valdovuose. Vienas Los Ange- 

I les miestas negalėsiąs ilgai Į , *
panešti varguoliu šelpimo naš
tos.

Iš labdarybės gauna pa
galbą tik t?e, kurie visiškai 
nebeturi įplauką ir nebegali 
niekur jų susirasti. Pasirodo, 
kad praėjusių metų lapkri
čio mėnesį tokių vargdienių 
šiame paviete buvo 10,986. 
Kas mėnesis jų skaičius augo, 
šiandien labdarybės pašalpą 
jau gauna 13,500. O perspek
tyvos tokios, kad šita armija 

j tas pripažįsta, kad kas mė- 
■ nuo po dešimt tūkstančių var- 
j guolių laiko apgulę labdary
bės raštines. Iš jų tiktai kele
tas pašalpą gauna, šimtai kitų 
grįžta namo, nepatekę į pa- 
šalpgavių sąrašą. Didėjimas 
nedarbo daugina skaičių grei
tos pagalbos ir pašalpos rei
kalingų šeimynų.

Korcsp.

Waterbury, Conn.
Waterburio CIO Tarybos 

prezidentas Timothy J. 
Kearney kritikavo mūsų 
miesto majorą, kad jis “ki
ša galvą į smėlį” bedarbių 
klausimu. Prašymai bedar
bių pašalpos daugėja. Jele
na tik savaite 4,850 darbi
ninkų pareikalavo nedarbo 
apdraudos . čekio.

Unijos šalių st£wardai 
aprokuoja, kad šapose pa
silikusiųjų jau 10,000 be
dirba tik dalį laiko. Unija 
reikalavo, kad majoras 
skirtu pinigų visuomeniš
kiems darbams. Kor.

Įvairūs išsireiškimai
Išdidus žmogus tai lyg 

koks kiaušinis. Juk kiauši
nis irgi taip pats savimi 
pilnas, kad visą savo lukštą 
ankštai pripildo, taip, jog 
niekam kitam vietos nelie
ka. Albert Nimeth.«

Asmeniui, kuris yra pa
reiškęs, būk “mandagumu 
niekad nieko nep ra laimiki,” 
regimai, nėra tekt lenkty- 
niuot už vieta atsisėst New 
Yorko požemimame trauki
nyje. Aš Pats.
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Anglas Robertas”*CoWell, 
dviejų vaikų tėvas, tapo 
“tikra moteria,” kaip pra
nešė Anglijos sveikatos mi
nisterija pereitą šeštadienį. 
Todėl oficialiai pakeistas ir 
jo vardas gimimo metrike. 
Jisai dabar vadinasi Rober
ta Elizabetha Cowell.

Jis, pirm tapus jąja, bu
vo Anglijos lakūnų leite
nantas Antrajame pasauli
niame kare ir gerai pasižy
mėjo oro kautynėse prieš 
nacius. Vokiečiai, paga
liau, nušovė ji žemyn, su
ėmė ir išlaikė nelaisvėje per 
6 mėnesius, iki karo pa
baigos.

Roberto (Robertos) tėvas 
yra daktaras generolas 
Ernst Cowell, bu^es arti
mas velionio Anglijos kara
liaus Jurgio VI gydytojas.

Roberto pati jau seniai 
pastebėjo, kad jis keistai 
elgiasi, lyg būtų ne vyras, 
o moteris. Pagaliau, tas 
moteriškas vyras apleido 
savo pačią, todėl jinai 1952. nu- pjaustyti)

IŠ ISTORIJOS

metais ir gavo teismišką at
skyrimą nuo jo. Paskui ji 
ištekėjo už Henrio Paul’o. 
su kuriuo ir gyvena.

riai ir klemsai. Jie, turėda
mi kivyje abidvi lytis, taip 
patys ir apsiveisia, be ly
tinio susinėsimo su kitu 
oisteriu ar klemsu.

Kitas 1 (
vyzdys yra sliekai. Kiek-' 
vienas sliekas turi vyriškus 
ir moteriškus lyties orga-Į 
nūs ir gali pats savaime už- 
siveisti. Tačiau sliekai dar ■ 
veisiasi ir per lytinį susi
nėsimą. Tada vienas slie-1 tai tokie 
kas sujungia vyriškąją sa
vo lytį su kito slieko mote
riškąja lytim, o šis suglau-

džia savo vyriškąją lytį su • Sakysime, 
ano moteriškąja. I sudaro tiktai

Bet dar nesurasta

asmens kūnas 
moteriškus 

paviršu-Bet dar nesurasta tokio Kiaušinebus, bet . . 
; atsitikimo, kad žmogus her- J°rntytmiai^ sąnariai 
j mafroditas būtų pats saVe j vyrišku 

hermafroditų pa- užvaisines.
" ' Tai tiek

hermafroditus.
N et i k r i h e r m a f ro d i t a i
Daug dažniau pasitaiko 

netikrų hermafroditų. O 
asmenys, kurių 

kūnas gamina tiktai vyriš-

' m o t e r i skus

. Tai netikras her- 
' mafroditas, kurį galima per 

apie tikruosius I operaciją pakeisti į moterį.
! Sunkesnis pakeitimas tiems, 
i kuGu kūnas gamina tiktai 
! vyriškas sėklas, o pavirši- 
i niai lyties organai yra mo
teriški. Nes daug kebliau 
išvystyti vyriškus lyties są
narius vieton “melagingų” 
moteriškų organų,

N. M.kiaušinėlius.

nats nesuprato, koks tai 
svarbus išradimas.

Ta išradimą, visųpirm vo
kiečiai pradėjo naudoti Pir
majame pasauliniame kare, 
kad galėtu sparčiau pasiga-

"eniau dažnai būdavo var
tojami mechaniški pjūklai 
su įdėtais i jų dantis ncšli- 
puotais deimantukais. Bet 
deimantai per brangūs, 'ko
dėl j ieškota ir, pagaliau, 
surasta, kaip pagamint su
dėtinį metalą, kuris galėtų | sis metalas dar per 
pavaduoti deimantus plie-igiai jiems atsiejo

obliuoti bei i doleriai svarui. Be 1
i neištobulintas gryno tung

Tie kiečiausi sudėtiniai steno karbaido junginys 
metalai yra vadinami “kar- 
baides” (carbaides). Jie pa-

tuvai ir kt. Tungsteno kar- 
baidu užmesta siuvamosios 
mašinos adata 600 sykių il
giau dirba.be. atbukimo, ne
gu plieninė adata.

Tungsteno karbaidu už-

I minti ginklus.
bran

gręžti kasykloje 284 sy
kius ūkiau dirba, negu plie
no’ grąžtas. Taigi mainie- 
riai, vartodami naujuosius 
grąžtus, žymiai daugiau

Rašo D. M. šolomskas
ČIGONAI — MŪSŲ KAI- tai būtų žiopla neimti nuo 

M YNAI; KĄ ŽINOTE 
APIE JUOS?

kijos tūkstančiais čigonai 
žuvo. Bet Dievla “susimy-

per greitai nusidėvėdavo.
! _____ ......... ....z. __  , Tad amerikinė General

Jj turi dvi mergaites, 10 | daromi, baisiu karščiu su- j Electric kompanija 1928 m.
’ virinant grynanglį (karbo-1 pirko iš vokiečių teisę nau- 

pirmuoju j nąj į cheminį junginį su to- j doti jų rece 
nebuvo į ^iais metalais, kaip tungs-J tolesnius ba

I ten, chromium ar titanium. ' ral Electric
DIDIS GAMYBOS 
SMARKINTOJAS ' !

Taigi dabar karbaidais 
visokie fabri-'

i kiniai įrankiai. Naudojant į

ir 11 metų amžiaus, kurias 
ji sugyveno su 
vyru, kol jis dar 
virtęs moteria.

Begyvendama su juo pa- i 
ti pastebėjo, kad jis šneka ' 
panašiai kaip moteris ir tu- j 
ri ^“moterišką supratimą.”; 
Dėl to ji sakė amerikiniams j “užmetama” 
korespondentams:

“Jis mėgdavo rengtis mo
teriškais drabužiais, ir ka
da norėdavo tapti moteria, 
tai mėšlungiai imdavo ji 
traukyti. Kartais mudu abu 
moteriJka i ansirengda vpme 
ir vaikšč lodavome kaip 
mergaitės studentės. O su
grįžęs po karo, jis jau vi
sai neatliko savo pareigų 
kaip vyras pačiai.”

Gydytojai jau seniau jam 
sakydavo, kad Robertas 
Cowell turi ižvmias mote
riškas Ivties savvbes. Tolyn 
gi jis vis labvn ėmė mote
rėli. Todėl jis ir nūs1’spren
dė “pilnai tapti moteria.” 
Nuėio i viena Londono li
gonine ir neidavo perdir
bimui i moteri. Gydvtoinj t 
padarė tom tikras o^eraci-1 
jas. pašalindami vyriškumo' 
ženklus ir palikdami tjk+ai, 
moteriškumo reiškinius. Sv-1 
kin vie leido jam i kraują 
bei davė gerti moteriškos 
lyties sulčių, vadinamų hor
monų.

x Taip palaipsniui vyras 
galutinai ir pasikeitė i mo
teri. kain kad paliudijo li
goninės daktarai.

HERMAFRODITAS
Aišku, jog Robertas Co- 

well (dabar 35 metų) buvo 
apsigimęs su dviem lytim, 
kalbant apie vidujinius ly-1 tų inzmų, Kaip dabar," sa- 
ties organus, nors iš pavir- ( kė vienas General Electric 
siaus buvo matoma tiktai 
vyriški organai. Toks žmo
gus yra vadinamas herma
froditu.

Trumpai sakant, herma
froditas yra asmuo, kurio 
vieni organai gamina vy
rišką sjjeklą (spermatozojus), 
o kiti organai daro mote
riškus kiaušinėlius.

Žymėtina, jog tarp gyvū
nų yra gana daug herma
froditų, pavyzdžiui, oiste-

[y i riu s, G e ne
su rudo, jog 

primaišius truputi tantalum 
ir titanium metalų prie 

į tungsteno karbaido, tai iš
eina daug stipresnis sudėti- 

; uis metalas; ir jo 
; lūšnoj 

gi įrankius su taip pakie-(se dol 
tintais galais, dantimis bei j 
ašmenimis, daug sparčiau 1 
atliekami darbai.

Kur 1941 metais reikėda-1 
vo 48 darbininkų darbo i . gamina jau 
per valandą, kad pagamin-; skirtingų, dirbinių, 
tų 48 patalpas (blokus) au-; Pastiprinti^ tungsten 
tomobiliniams moto »• a m s, i baido “užmetimu, 
dabar trys darbininkai at- i tokių dirbinių yra

TITANIUM KARBAID
O visu kiečiausias sudėti

nis metalas tai yra gryn- 
anglio junginys su titanium 
metalu, šis junginys yra

’ dviem trečdaliais 
is už tungsteno

laiko smarkiuosius 
čius, daugiau kai]

karš- 
2,000

su pu-

DIRBINIŲ STIPRIN
TOJAS

fabrikantams užsak y m u s 
išvystyti titanium karbai- 
do inžinus raki e t i n i a m. s 
lėktuvams, kuriuose karštis 
pakyla iki 1,500 Jaipsnių bei

i sian-
šimtus

kurie aukščiau.
k ar-!

Tarp'

nuoragai, dentistų grąžtu- 
kai, adatos, stiklo pjausty-

lieka tiek pat darbo; var
todami aptaisytus karbai- 
dais įrankius.

Tokiais įrankiais šian-' MOKINIŲ BĖGIMAS 
dien fabrikai su tuo račių; Iš VIDURINIŲ 
darbininku skaičium pana-i MOKYKLŲ 
mina dveja tiek daugiau 
patrankų ir keturis kartus 
daugiau plieno šarvų, ne
gu pradžioje karo tarp Ja
nonį jos ii

Daugiau kaip pusė moki
nių apleidžia high schooles 

i (vidurines mokyklas), ne- 
“'t Y .‘"AV I baigdami iu. Kai kurie pa- ir Jungtimi] Vais- d51 išdykumo.

Karbaidiniai įrankiai 
pjausto įvairius metalus 
penkeriopai bei šešeriopai 

: greičiau, negu kiečiausio 
plieno įrankiai, ir išlaiko 10 
iki 20 sykių ilgiau savo aš
trumą.

Rakietinių lėktuvu inži-c c

nai daromi iš nepaprastai 
kietų sulietinių metalų, ir 
“jeigu nebūtų karbaidinių 
įrankių jiems apdirbti, tai 
reikėtų penkis sykius dau

giau fabrikų ir penkis kar
tus daugiau darbininkų, 
norint pagaminti tiek pat

I tų inžinų, kaip dabar,”

kompanijos viršininkas. O 
tai kompanija, kuri paga
mina valdžiai daugiausia 
rakietinių inžinų.

KAS IŠRADO IR KAS
* IŠTOBULINO

Tungsten karbaidą visų
pirm netyčia padarė fran- 
cūzų mokslininkas Henri 
Moissan 1896 metais, kai
tindamas tungstena sykiu 
su grynangliu 6,000 laips-

Aišku, jog šis- išradimas, 
kaip- ir kiti naujieji techni
niai išradimai, Amerikoje 
visųpirm naudojami kari
niams tikslams. N. M.

Kur moterys galioja

Čigonai yra mūsų nuolati
niai kaimynai. Jie buvo 
kaimynai Lietuvoje, jie yra 
ir Amerikoje, čigonai gy
vena visame pasaulyje, 
daugiausia jų gyvena ryti
nėje. ir centralineje ’ Euro
poje.

Kas jie per vieni? Iš kur 
čigonai atsirado? Kur jų 
tėvynė? Kokia jų kalba?

Senoji čigonų tėvyne — 
Azija. Dešimtame šimtme
tyje, tai yra, apie tūkstan
tis metų atgal, čigonai iš
keliavo iš šiaurvakarinės 
Indijos — senosios savo tė
vynės. Kodėl jie apleido se
nąją tėvynę? Matyti, kad 
juos kiti, galingesni žmo
nės, iš ten išvarė. Čigonai 
keliavo į šiaunmkarius per 
Persiją, Mažąją Aziją, Sy- 
rija, kiti net per Egiptą.. 
Keliavo gyvendami ilgai 
vietose. Čigonų kalbos ir 

, papročių liko pas persus, 
! turkus, syrijiečius ir egip
tiečius. x

.Europoje, Vokietijoje, jie 
pirmu kartu pasirodė 1417 
metais Elbos upės srityje. 
Ir tuojau jie buvo sutikti 

i kaipo “blogi žmonės,” “va
gys” ir “plėšikai.” Profe
sorius Onerumas sušuko: 
“Pavojus nuo tos laukinės 
tautos! Čigonai turi būti 
išnaikinti... Lai mums ta
me Dievas padeda. Amen!”

Čigonai savo kalba dali
nai giminingi lietuviams, 
nes originale j e jų kalboje 
daug yra sanskrito žodžių. 
Bet šių dienu čigonai kalba 
maišyta kalba; kur jie gy
veno, ten ir jų kalba pri
maišyta visokiu vietos tau
tų žodžių.

Net patsai čigonų vardas 
įvairus. Patys čigonai sa
vo tautą vadina “Romm,” 
nuo jų kalboje žodžio “žmo- 

| gus.” Egipte juos vadina 
kas ten reiškia—

” Turkai vadina —
Daugiau kaip milijonas “haromi, 

moterų yra mokytojos So
vietų Sąjungoje. 60 tūks- čingiane; bulgarai —tsiga- 
tančių moterų dirba kaipo ne; rumunai — tigane; ven- 
tvrinejimų moksl i n i n k ė s ■ g>rai — čiffanv; slovakai—•

“vagis

kitų tautų to, be ko tu ne
gali gyventi.

Čigonai bastydavusi iš 
vietos į vietą. Vyrai užsiė
mė arklių mainais, pynimu 
kašių, gaminimu rėčių, kal
vyste ir kitokiais darbe
liais, kad gavus įplaukų. 
Moterys daugiausiai užsiė
mė spėliojimu kitiems lai
mių.

Savais laikais Lietuvoje 
čigonų “abazai” keliavo 
nuo miško iki kito miško, 
na, ir laisvai gyveno, visur 
sutinkami ir lydimi vargo, 
bado ir paniekos.

Čigonų tauta neturi sa
vo raidyno, neturi nė lite
ratūros. Bet čigonai turi 
apie 200 gražių pasakų. Či
gonai padarė nemažą indėlį 
į muziką ii- šokius. Čigonų 
paukštis.

Baisus buvo čigonų 
persekiojimas

Europoje sukilo valdovai 
ir religija, o paskui ir jų 
žmonės prieš čigonus. Kur 
šokėjai, jų grupės linksmin
davo turtuolius ir už tai 
gaudavo pra gyvenimui, 
reikmenų. Jų muzikai žy
miai paveikė . rytų ir čen- 
tralinės .Europos muziką, i 
Čigonų muzika ir šokiai , 
smagūs ir aistringi, plasno- ’ 
ja, kaip laisvas girios ■ 
tik čigonai pasirodė,—juos i v 
puolė, mušė pagaliais ir ak- Į rijos,” 
menimis. Jeigu ir kas ki-: Ten p; 
tas atliko vagyste, čigonai besitraukdami užvertė šuli 
buvo kalti. Todėl čigonai; nius 
kalbėjo: “Pyksta ant mūsų būti žemėmis. 
Dievla. payksta,” ir jie ke-1 ---------
liavo iš vienos šalies i kitą.; pįgfy Korėja, sakoma, dar

Karaliai, kunigaikščiai, po-! aepnnns svetimo kapitalo 
nai darė su savo pavaldi-

a ’ (ta u t i n i ’■> kų) K o r ė j o s minis
trų kabinetas atidėjo neri
botam laikui pasiūlymą, 
kad valdžia leistų sveti
miems kapitalistams išvys
tyti kasyklas bei kitus gam
tinius turtus Pietinėje Ko
rėjoje..
Amerika jau nepirks tung- 

steno iš Pietų Korėjos 
Jungtinių Valstijų atsto

vas C. T. Wood tuo tarpu 
! pranešė, kad jo valdžia nu-

Lenkija,' Lietuva, Rumu
nija, Rusija atsisakė nuo 
tokios vakarų Europos “ci-

ti čigonus. 16-tame amžiu
je jie atkeliavo į Lietuvą. 
Lenkijos karaliai net sugal
vojo ‘' m i c 1 a š i rdvstę” — 
skirti visame pasaulyje či
gonams karalių iš čigbnų. 
Ir jie tai darė veik 200 me
tu. Todėl čigonu daugiau
siai ir gyveno Rumunijoje,

kijoje. Viso jų yra pasau
lyje apie milijonas.

Neišnaikino ju nė vaka
rų Europoje. Tėvai buvo 
pakarti, sudeginti, bet vai
kai, nors ir specialiai išau
klėti, kai užaugo, — vėl į 
mišką. Tai]) ir vakarų Eu
ropoje, kur buvo taip bai- 

i sūs karalių įstatymai prieš 
I čigonus, ju šiek tiek liko, 
j žymėtina, jog ypač Hitle- 
. ris masiniai juos žudė.

Dabar prie tarybinės san- 
| tvarkos ii- liaudiškos demo- 
■ kratijos šalyse čigonai isi- 
i traukia. į bendra liaudies 
darbą del geresnio ir lai
mingesnio gyvenimo.

juos t

KLAIDOS PATAISYMAS
Penktadienio Laisvėje, 

įvairumų skyriuje “Iš Isto- 
įsiskverbė klaida, 
akyta, kad skifai

žmonėmis,” o turėjo
D. M. š.

niais, ką tik norėjo, 
ir

Seoul. Korėja. — Pietinės

, universitetuose, akademijo-! cikane; vokiečiai — zigeu- 
Kiti pasišalina todėl, kad: s,e bg kitose aukštojo mok- ner; francūzai — tzigane; 

atsilieka moksle ir nusime-: sl° Įtaigose. Per paskuti- italai - zigaro; rusai — ei
na. Nors jie turi gabumo, ‘ nl’,s. 10 metl\ daugiau kaip gane.
bet nežino, kaip mokytis, o!^’”onas sovietinių, moterų | 
mokytojai neparodo.

Tūli kiti apleidžia moky
klas, būdami per silpni pro
tiniai.

Didelei daugumai pabė
gančių iš vidurines moky
klos trūksta pastovumo. To- j 
kie, jei ir gauna darbą, tai 
neatlaiko ir gana 
pameta.

Baigusieji high 
pasilaiko darbuose 
kius ilgiau,1 kaip 
šieji.

Tokie dalykai 
per aukštesniųjų 
viršininku sUvažiavima At
lantic City, N. J., vasario 
15 d.

greit jį

schoolę 
šešis sy- 
nebaigu-

mokyklų

24 metų vyras skiriasi 
su penkta pačia

Memphis, Tenn. — Sid
ney Jones, 24 metų am
žiaus, turėjo jau penkias 
pačias. Su keturiomis 
persiskyrė, o dabar reika-

i išėjo mokslus universite
tuose, kolegijose bei insti
tutuose.

Anie sovietinių moterų 
pakilimą įvairiose veiklos 
srityse pranešė Ekaterina 
Leontjeva, 
Sovietų Moterų 
narė, kalbėdama 
kvos radiją kovo 
nai,. tarp kitko, 
jog:

Tarp 1,339 Aukščiausios 
Sovietų Tarybos (seimo) 
narių yra 280 moterų. Vy
riausiose sovietinių respu
blikų tarybose yra 2,209 
moterys atstovės, o vieti
nėse tarybose — dar pusė 
milijono moterų.

Jokioje kapitalistinėje 
šalyje moterys nevaidina 
tokio svarbaus vaidmens, 
kaip Sovietų Sąjungoje.

Priešfašistinio 
Komiteto 
per Mas- 
8 d. Ji- 
priminė,

Jauja teisminių perskyrų 
nuo penktos; sako, jinai 
žiauriai su juo elgėsi.

Čigonai neturi savosios 
religijos. Kur jie gyvena, 
tokia ir jų religija—katali
kai, protestantai, mahome
tonai, stačiatikiai ir kitoki. 
Nors tikrumoje jie nėra 
dievoti. Iš senovės čigonai 
turi savotišką supratimą 
apie Dievą, pagal jų kalbą 
—“Dievlą.” Pagal tą jų su
pratimą, Dievla gyvena už 
debesų, gražiame palociuje. 
Jis sutvėrė dangų ir žemę 
iš pieskų. Dievla turėjo 
penkis sūnus — karalius: 
rūkus, vėją, mėnulį, ugnį ir 
saulę.

Čigonai, 
ir gujama 
savo tarpe
ralį supratimą apie nuosa
vybę. Jie supranta: Nie
ko negali čigonas vogti 
nuo kito čigono, nes tai 
būtų labai kvaila, jeigu jis 
skriaustų savo brolį.' Bet 
jeigu tu esi alkanas, jeigu 
tavo vaikai miršta badu,

kaipo klajokliai 
tauta, išauklėjo 
skirtingą mo-

i X <

štai, girioje atsiran- 
laisvi čigonai. Tie-1 
jie savo tarpe tu-;

“karalius,” “princus,”i 
j ų '“karaliai” ge-' 

ri. Tokia padėtis kurstė i 
baudžiauninkus prieš po
nus. Todėl valdovai nu-į 
sprendė apsidirbti su čigo-j 
nu tauta, v- 

Vokietijoje buvo leidžia-i 
ma vienas po kito vis žiau- j 
resni įstatymai prieš čigo-i 
nūs. 1725 m. karalius Frid- ^.os. Pir<1TY\ t11? ~2S 
richas William I išleido 
įstatymą, kuris sakė: “Či
gonas, nesvarbu vyras ar 
moteris, jeįgu turi 18-ką 
metų, pagautas Prūsijos 
valstybėje, be jokio pasigai
lėjimo turi būti pakartas, o 
vaikai atiduoti į auklėjimo 
ištaigą.”

Franci jos karalius Liud
vikas XIII, girtas puotoje, 
itakoje Romos kardinolo 
Rišelje, sušuko: “Ugnimi 
ir kardu išnaikinti visus 
čigonus Frakcijoje!”

Karlas VI, Moravijos ka
ralius, sušuko: “Visus či
gonus, kaip suaugusius, 
taip ir jų vaikus, išžudyti!” 

Gaudė, medžiojo čigonus, 
korė ir degino! Ir vargo 
prispausti ir pavargę jau 
patys čigonai ėjo prie lau
žo ir sakė:

“Dievla baudžia mus. Pa
vargome ... Alkani — su
deginkite!”

Ir nuo Ispanijos iki Len-

sa, 
ri

i Korėjos. Jungti
nės Valstijos sumokėdavo 
jai 31 milijoną dolerių nėr 
metus už tungstena, reika
lingą plienui stiprinti me
talą.

MIRĖ will hays, 
JUDRIŲ “CARAS”

Sullivan, Ind.—Mirė Will 
Havs, buvęs judamųjų pa
veikslų “caras,” 74 metų 
amžiaus. Jis buvo vienas iš 
republiko^o prezidento 
Hardi ngo ministrų, iki 
parsisamdė judžių kompa
nijoms kaip 
direktorius.
veikslų biznis, sakoma, ta
da norėjo, kad Hays apva
lytų jį nuo gengsterizmo 
bei lytinių šlykštybių. ,

vyriausias • jų 
Judamųjų pa-

Columbus, O.—Ohio vals
tijos cenzoriai uždraudė ro
dyti “Striporama” j u d į, 
kur mergos mažu-pamažu 
beveik visiškai nuogai nusi
rengia.

3 pus!.—Laisve (Liberty) - Penktadien., Kovo-March 12, 1954

dirba.be


Lawrence. Mass.
Visokios naujienos

Aukštesnės mokyklos 5 mo
kinės, nuo 13 iki 15 metų, 
įvykdė 7 apiplėšimus stubose 
ir dar buvo suplanavusios du 
apiplėšimus, bet jas ištiko ne
laimė, policmonai sugavo. 
Prisipažino apiplėšimuose lai
mėjusios $150.

Ūkininkai susirašė ir pada
vė reikalavimą Valstijos Sei
meliui. kad perleistų bilių. 
Įgalinantį šaudyti laukines 
ožkas. Reikalavime sakė, kad 
jos daro daug blėdies vasaros 
laiku. Reikalavimą atmetė, 
nes jeigu būtų leista, galėtų 
nušauti ožką miške ir atšilę- 
sęs savo ūkiu pasakytų, kad 
buvo atėjusi Į jo daržą, buro
kų valgyti;

•

Pasikorė William Zekas, 
74 metų, gyvenęs 60 Merri
mack St.. Methunuose. Gyve
no vienas. Duktė kas dieną 
atvažiuodavo pažiūrėti ir val
gi atveždavo. Bet nelaimingą 
dieną, kovo 3, atvažiavusi ra
do tėvą pasikorusį. Seneliui 
gal buvo nusibodę gyventi. 
Paėjo iš Lietuvos.

LLD 3 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks I balandžio, 
Maple Parke, 2 vai, po pietų. 
Reikės prisirengti prie banke
to, kurį kas melai abi kuopos 
rengia gegužės mėnesį, sis 
banketas būna rengiamas 
spaudos reikalams, sustiprinti 
finansiškai.

Kitas klausimas, tai 1 ap
skričių piknikas, kuris rengia
mas 20 birželio, Maple Parke. 
Turime iš anksto gerai prisi
rengti, tai ir piknikas bus ge
ras.

Trečias dalykas, tai Laisvės 
spaudos piknikas, kuris įvyks 
Montelloje, kaip ir visados, 
liepos 4 d. Visus šiuos tris 
klausimus turėsimi* gerai ’ ap
svarstyti.

Balandžio 4-tą, pirmą sek
madienį, taipgi įvyks parko 
atidarymas. Sekretoriai n- pir
mininkai stengkitės sušaukti 
visus narius. O nariai, gavę 
atvirutes, įsidėkite į žipono 
kišenę, kad žinotumėte apie 
susirinkimus.

Dainų mylėtojams
Turėsime gerą progą pasi

klausyti gražaus koncerto. J 
tą programą bus sutrauktos 
visos Naujosios Anglijos dai- 
ninkų spėkos. Prašome vieti
nius ir iš kitų kolonijų suor
ganizuoti kelis automobilistus. 
Patys nuvažiuosite ir kitus at
vesite. Draugai ant gaso linos 
su mes. .

Koncertas įvyks 1 balan
džio, po pietų. Bus gera pro
ga dar parvažiuoti su šviesa. 
Visi važiuokime linksmai 
klausytis menininkų išlavintų, 
maloniai skambančių balsų.

•

Textron dar duoda $2 ant 
Šero American Woolen kom
panijai, kad perleistų savo 
U dirbtuvių, kurios dabar 
uždaromos. Textron daro 
visokius bandymus paimti 
savo globon tas dirbtuves.

Vasario 28 d. teko būti 
Lowellyje p r a m o g o j e . 
Draugai puikiai surengė. 
Taipgi turėjo, svečių iš 
Worcesterio, Bostono ir 
Lawrence. Bostono kvarte
tas palinksmino svečius su 
maloniai skambančiomis 
dainomis. Jonas Skliutas 
trumpai pranešė iš Laisvės 
suvažiavimo. Taipgi palie
tė ir šių dienų įvykius pa
saulyje ir vietinių politi
kierių nusistatymą. J. M'. 
Karsonas vedė programą' 
puikiai. Parengimas pilnai 
pavyko.

J. M. Lukas pranešė, kad 
worcesterieciai turės puikų 
parengimą kovo 14 d. Bus 
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ko nepaprasto. Gerai, va
žiuosime visi.

Atydai visų apylinkės kuo
pų ir Moterų Sąryšio .

Visų 4 apskričių piknikas 
įvyks birželio 20, Maple 
Parke. Visų kolonijų pra
šome nerengti savų piknikų 
birželio 20. Visur organi
zuokite busus ar limozinus, 
.kad būtų užpildytas visas 
Maple Parkas. Nelaukite 
paskutinės dienos. Rengki- 
tės prie metinės apskričių 
šventės. Ir kitiems pasa
kykite, kad piknikas jau 
rengiamas.

Vėliau bus Laisvėje pra
nešta apie pikniką daugiau.

•

Šv. Annos parapijos ku
nigas atsišaukė į parapijo
mis, kad sutaisytų moky
klos rakandus ir kitus daik-| 
tus, kuriuos pasileidėliai 
vaikai sužalojo. Policija 
jau sugavo 2 jaunuolius, su
gaus ir kitus.

Maple Park parengime 20 
vasario kas nors paėmė ne 
savo skrybėlę. Jei kas ži
note, kad nešiojate ne sa
vo, malonėkite atnešti klu- 
ban ir paduoti pirmininkui 
J. Urbonui, o savo pasiimti.

•

Jau artinasi atidarymas 
Maple Parko. Šūpetriai ge
rai rengiasi prie atidarymo. 
Gerai, kad jie rūpinasi. Tas 
paakstina ir visus kitus 
tuomi susirūpinti.

L. K. Biuras

Philadelphia, Pa.
Paimkit šluotą

* Jau tūlas laikas atgal kai 
katrose miesto dalyse pradė
jo landžioti per stabas visoki 
religija prisidengę šnipai. Jie 
neva pardavinėja geriausią, 
naujos rūšies bibliją. Kiti 
pardavinėja naujausią, vos 
Lik iš spaudos išėjusią knygą 
apie Kristaus motiną Mariją. 
Tie Šniukštai daugiausia vaik
ščioja dienos laiku, kada vy
rai dirba, o tiktai moteris vie
nas randa namie.

Jau buvo atsitikimų, kad 
moterys, išgirdusios beldžiant 
į duris, tuojau atidaro. Q 
agentėlis-šnipas tuojau, iškė
lęs rankoje knygą, greit įsi- 
briauna į vidų neprašytas ir 
tuojau apipila moterį įvai
riais klausimais: kokias kny
gas skaitote? Prie kokių or
ganizacijų priklausote? L’ž 
kokią partiją balsuojat laike 
rinkimų? Aš čia suminėjau 
tiktai kelis duotus klausimus, 
o jų būna daug ir įvairių.

| antrą dieną, žiūrėk, Lai 
jau atlenda pora minyškų, 
juodais ploščiais, kai varnos, 
apsigaubę. Jos taippat pa- 
oelcizia. į kiekvienas duris ir 
vos tik kam prisieina praverti 
dūkis, tuojau pasipila vėl vi
sokiu klausimų: Kokio jūs ti
kėjimo? Katalikai ar protes- 
tonai? I kokią bažnyčią jūs 
einate, ir kaip dažnai? Ar 
daug sykių į metus atliekat 
išpažintį ir priimat komuni
ją? Be parapijos, prie kokių 
pašalinių organizacijų pri- 
klausoste? Kokius laikraščius 
ir žurnalus skaitote? Ir dar 
daug kitokių panašių klausi
mų užduoda taip, kaip sena
torius McCarthy apklausinė- 
damas raudonuosius.

PASARGA: Apsisaugokit! 
Nei vienas tokių svečių į sa
vo namus neįsileiskite ir nie
ko neatsakykite į jokius 
klausimus. Jeigu ateityje į 
jūsų namus atsilankys pana
šūs šnipeliai, tai tuojau tren
kite ir užsirak imkite duris. 
Antra, paėmę rankoje, paro
dykit jiems šluotą. O jeigu 
dar nepalieka jūsų ramybėj, 
tuomet pašaukite policiją.

Prašau visų LLD kuopŲ ir 
narių dėmesio!

Worcester, Mass. — šį 
trumpą rašinėlį taikau ne 
tiktai mūsiškės LLD 11-tos 
kuopos nariams, bet vi
siems mūsų brangios Lietu
vių Literatūros Draugijos 
nariams.

Širdingai prašau, mielas 
drauguti: kai tik išį raši
nėlį perskaitysi, nežvelki 
toliau po Laisvės puslapius, 
o sustok minutei ir gerai 
pagalvok, žodžius giliai 
įsidėk į savo galvą ir lai
kyk iki artimiausio savo 
kuopelės susirinkimo. Su
laukęs susirinkimo, nueik, 
užsimokėk $2 savo duoklę 
ir džiaukis namo eidamas 
atlikęs gerą darbą. Džiau
kis, kad' sustiprinai savo 
mylimą apšvietos draugiją, 
palengvinai savo sąžinę ir 
sykiu draugo sekretoriaus 
darbą.

Tik pagalvok, drauguti, 
kiek bereikalingo darbo ir 
rūpesties tam vargšui se
kretoriui sutaupytum ė t e, 
jeigu visi nariai laiku ir 
punktuališkai pradžioje me
tu užsimokėtumėte. Tada 
patiems būtų linksmiau, 
draugijai sveikiau ir sekre
toriui darbo mažiau.

Kada tu, drauguti, vaka
re pareini iš darbo pailsęs, 
nuvargęs, nusikamavęs, pa
valgius vakarienę tau mie
liausia yra pasiimti Laisvę 
ar ką kitą paskaityti atsi
sėdus minkšton kėdėn, pa
sižvalgyti, kas dedasi pa
saulyje, kokios naujienos. 
Ir skaitai sau ramus, iki 
akelės pavargsta, pradeda

Washington, D. C.
Pasekminga sueiga

1 . . , ! f ; ’

Mūsų sostinėj1 žmonės ’nuta-T 
rė nesėdėti rankas nuleidę,.' 
nelaukti, kol , reakcija liaus 
savo nežmonišką siautėjimą.

Jeigu pažangus asmuo nori 
išreikšti savo nuomonę apie 
valdžios puolimus ant dar- 
buojančios visuomenės, tai tas 
asmuo tų puolančiųjų ir jų 
spaudos yra apšmeižiamas, 
paniekintas ir pavadintas be
dieviu ir komunistu.

Progresyviška visuomenė 
taipgi nori žinoti apie dabar
tinę pasaulio padėtį ir politi
ką. Nori žinoti, kaip ir kokiu 
būdu atmušti skleidžiamus 
neteisingus apkaltinimus ir 
melavimus prieš pažangius 
darbininkus.

Tam tikslui Washingtono 
progresyviška visuomenė pa
rengė sueigą Odd Fellows 
Hall, 9th St. žymus autorius 
ir Washingtono koresponden
tas I. F. Stone sakė kalbą. 
Jis kalbėjo temoje: “Pasimo- 
jimas kontroliuoti mintį ir pa
neigti asmens laisvę.”

Diena buvo šalta. Per visą 
dieną iki pasiaunakčio krito 
šlapias sniegas, maišytas su 
lietumi. Netikėtai pradėjo 
pūsti smarkus, šaltas šiauri
nis vėjas. Miesto gatvės ir 
visų apylinkių keliai tapo ap
kloti sušalusiu sniegu ir le
dais.

Niekas nedrįso iš priemies
čių važiuoti į susirinkimą. Ne
žiūrint tų visų kliūčių, daug 
svieto atėjo. Visos sėdynės er
dvingoje salėje liko užimtos. 
O dar kitiems prisiėjo pasto
vėti.

žmonės išklausė kalbėtojo 
su didele atyda. Gavo gerų 
ir naudingų patarimų, kaip 
kovoti ir atremti reakcijos 
puolimą — pasimojimą panai, 
kinti darbo žmonių teises, pa
naikinti viską, kas yra 'pa
žangu. Statė daug įdomių 
klausimų. Gavo užganėdiuan-

Atsiminkite, kad niekas ne
turi teisės atėjęs į jūsų na
mus jumis spaviedoti su šnipų 
klausimais.

Laisvės Reporteris.

merktis ir prašo poilsio. 
Jūs puolate minkšton lovon 
ir už kelių minučių jau 
knarkiate— dausose paukš
teliu skraidote...

Taip norėtų padaryti ir 
LLD kuopos sekretorius. 
Bet vos atsisėdus skaityti 
laikraštį, staigiai takšt į 
galvą mintis: “juk aš esu 
LLD sekretorius, o nariai 
duoklių dar nepasimokėjo. 
Reikia važiuoti ar nueiti 
paprašyti. Savo pareigą 
turiu atlikti sąžiningai.”

Sekretorius išėjo ar išva
žiavo. O kiek laimėjo? Vie
nu vakaru kiek draugų spė
jo aplankyti,- ar iš visų ga
vo duoklę? Ne: vieno na
mie nerado, kitiems pinigų 
trūko. Gavo duoklę nuo vie
no, dviejų ir tai apsidžiau
gė šiek tiek gero padaręs 
draugijai. 0 kitą dieną vėl 
reikės kitus aplankyti ir vėl 
duoklių prašyti.

Ir kam taip varginti vie
ną draugą sekretorių? Dėl 
ko jis vienas turi dirbti už 
desėtkus ir net šimtus 
draugų? O, kaip būtų gra
žu, kad visi nariai susipras
tų, kooperuotų, pasimokėtų 
duoklę! Būtų sekretoriui 
lengva ir draugija tvirta, 
kaip uola.

Worcesterio 11-tos kuo
pos mitingai būna kiekvie
no mėnesio pirmą sekma
dienį, 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. Nueiki tenai, 
drauge, balandžio 4-tos ry
tą. S. Jurgis

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga 
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Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TtK $1.50.

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

v . >

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakai’klis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.0'0.

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

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

čius atsakymus. Taipogi ne
pamiršo sudėti aukų dėl išlai
dų padengimo.

Prakalbas surengė Wash- 
IngtoiiO! Progtesyvįš^a? Partija.

j ( ' Steponas . Joniškietis 
j , ■ >* y T
Daug kraujo ^kuta-duota

Amerikos Raudonasis Kry
žius skelbia, kad pernai J. A. 
V. kas 20 s e k u n d ų kas 
nors, kur nors gavo perleidi- 
dimą kraujo, būdamas pavo
jingame sužeidime ar ligoje. 
R. K. vedėjai' sako, kad ir šie
met norint patenkinti visus 
reikalavimus, kiekvienas tarp 
16 ir 60 metų asmuo turėtų 
bent vieną kartą per metus 
duoti kraujo.

San Francisco, Cal
Už bedarbiams pašalpos pa
kėlimą

Šiomis dienomis įvyko Ca- 
lifornijos Darbo Federacijos 
namų statytojų tarybos suva
žiavimas. Jame kalbėjo valsti
jos gubernatorius Goodwin 
J. Knight. Įdomu, kad šioje 
konferencijoje gubernatorius 
atvirai išstojo už pakėlimą be
darbiams apdraudos. Dabarti
nių 25 dolerių 'savaitėje ne
užtenka. Jis priminė, kad šita 
suma buvo nustatyta 1947 
metais. Per paskutinius aštuo
nerius metus daug kas pasi
keitė, viskas pakilo, pabrango. 
Gi bedarbiam apdrauda pasi
lieka ta pati.

Gub. Knight sakė, kad šis 
klausimas bus iškeltas valsti
jos legislature j e.

Californijos Darbo Federa
cijos sekretorius Haggerty 
kalbėjo apie depresiją. Jis 
sakė, kad jau prasidėjo de
presija. Jis nurodė, kad Cali- 
fornijoje jau turime 225,000 
bedarbių. “Pasakykite man, 
jis klausė, “kas tai, jeigu ne 
depresija ?”

Rep.

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

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

Pavasario Godos
Stasio Jasiljonio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

------ s »------

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

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

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

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650,, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

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

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilįą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių ė2, kaina 50c (nėra/nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus,, apglobus, staigiai viduriais apsirgus 

\ nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep- 
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

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

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Karti! su Užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.



Parama dienraščiui
Laisvei

visą plačią Ameriką 
. randasi gražių Laisvės pa
triotų, kurie supranta jos 
finansinius sunkumus ir 
teikia paramą. Tuomi jie 
įrodo savo nuoširdų apšvie- 
tos branginimą. Tais brang- 
vardžiais šiuo kartu pasiro
dė sekami asmenys:

Calif., $25.
Per M. Ginaitį, Detroit, 

Mich., $18.50.
Po $10: Bostoniečių Gru

pė; Mary Jones, Maspeth,

V. ir J. Zmuidzinavičiai, 
Brockton, Mass., $7.

Po $5: K. Danisevičius, 
Waterbury, Conn., A. Ta- 
raška, San Leandro, Calif.; 
Marijona Potsienė, Montel
lo, Mass.

W. Mikelionienė (mirusio 
vyro atminčiai), Worcester, 
Mass., $4.

Po $3: Alekas Vaitkevi
čius, Magdalena Waitkevi- 
Čienė, Norfolk, Mass.; Jo
seph Matonis, No. Belling
ham, Mass.; P. Stankevi
čius, Jamaica, N. Y.; Frank 
Čereška, Montello, Mass.

Po $2: A. Parapijonas, 
Brooklyn, N. Y.; S. Rama
nauskas, Collinsville, Ill.; 
Alex Shatro, Aliquippa, 
Pa.; Geo. Kupčinskas, Mi
nersville, Pa.; Alf. Skir- 
mont, Brockton, Mass.; J. 
Waicekauskas, Bing h a m • 
ton, N. Y.; J. Adams, Grand 
Rapids, Mich.; P. Urbonas, 
Ashland, Pa.; J. Augulis, 
Mahanoy City, Pa.; Jos. 
Karen, Monterey Park, 
Calif.; Anna Spilgis, B’klyn, 
jN. Y.; Peter Cox, Roslin- 
dale, Ma^s.; J. Graibus, 
Carle Place, N. Y.; N. As- 
•jįrafi^kas, Detroit, Mich.; S. 
A. Prenis, Earlville, N. Y.;

P. Baron, Brockton, Mass.; 
John Kalinauskas, Sr., Free
hold, N. J.; Geo. Schultz, 
Hoboken, N. J.; J. M. Pu- 
pis, Pasadena, Calif.; Jos. 
Pakuta, Waterville, Conn.; 
J. ir V. Kazlau, Lake Worth, 
Fla.; K. Levine, Turtle 
Creek, Pa.; Wm. Geibeš, 
Cleveland, Ohio; Tony 
Slonsknis, New Hope, Pa.; 
A. Akulaitienė, Lansdale, 
Pa.; J. Rainis, Phila., Pa.; 
J. Mikeska, Pittsburgh, 
pa.; A. Tumanis, Phila., 
Pa.; Paul Jozokas, Wilkes- 
Barre, Pa.; B. Kavalchuk, 
Phila., Pa.; F. Nagine, 
Keene, N. H.; J. Urbanavi
čius, Montreal, Canada; 
Anton Gitaitis, Middletown,

K. Žilinskas, Mt. 
J.; P. Kaušpėdą, 

Canada; Geo. 
Brockton. Mass.;

Worth, Fla.;
V. čižauskas,
K. Burneikis,

Po $1.50: S. Molejus, So
merville, N. J.; C. Bartu
sevičius, Campbell, Ohio; S. 
Raudonis, Barnegate, N. J.

Po $1: 
Holly, N. 
Montreal, 
Shimaitis,
Frank Riaubis, Phila., Pa.; 
Walter G r a n n a s, Ozone 
Park, N. Y.; J. Linartas, 
Toronto, Canada; A. Gar
land, Nanaimo, B. C., Ca
nada; M. Staugaitienė, V. 
Gražulienė ir jos duktė Mi
kalina, Lake 
Kanadietis;
Chicago, Ill.; 
Schenectady,
moni§, Toronto, Canada, ir 
J. J., Wash.,

Labai įvertiname šią gra
žią finansinę paramą ir 
širdingai dėkojame visiems 
aukojusiems. Neabejojame, 
kad atsiras ir daugiau mo
kančių suprasti savo dien
raščio padėtį ir suprantan
čių, jog finansinė parama 
yra labai reikalinga.

Laisvės Administracija

Didelis skirtumas
Neseniai pateko man į 

rankas numeris Vilniuje 
leidžiamo laikraščio “Tie
sos.” Laikraštis keturių 
didelių puslapių, gausiai 
iliustruotas. Tarpe kitų 
nuotraukų (paveikslų) vie
nas štai kokis yra: kamba
ryje du dideli stalai, ap- 

, krauti mokyklos vaikam 
reikalingais daiktais, kaip 
tai: rašomųjų plunksnų, 
paišelių, sąsiuvinių, knyge
lių ir tt. Prie tų stalų ke
lios mergaitės (mokinės) 
renkasi sau reikalingus 
daiktus. O po tuo paveiks
lu telpa ve kokis paaiškini
mas:

“Pereitų mokslo metų 
prip Šiaulių vidurinėje mo
kykloje Nr. 2 buvo atida
rytas kioskas be pardavė
jo. (Kioskas—knygų, laik
raščių ir kitokių daiktų 
pardavimo vieta. — P. S.). 
Šiais mokslo metais kios
kas papildytas naujais mo
kykliniais vadovėliais, ra
šymo reikmenimis ir tt. 
Pertraukos metu čia susi
renka būriai vaikų. Jie ap
žiūri kioske esančias kny
gas ir kitus daiktus, įmeta 
į dėžę pinigus ir pasiima 
reikalingą knygą, plunks
nakotį ar pieštuką. Moki
niai dažnai parašo savo 
pageidavimus į pasiū 1 y m ų 
knygą, o už kelių dienų 
gauna atsakymą.

“Šiame kioske įvairius 
dajktus perkasi daugiau 

moksleivių. Kas

pardavimo 
daugiausiai

k&tp 700
dien ci®, parduodama daug 
grožinį literatūros, vado-

kit.” 
matote, krautuvė

be pardavėjo. Vaikai, paė
mę daiktą, užmoka tiek, 
kiek yra pažymėta kaina. 
Reiškia, dabar Tarybų Lie
tuvoj vaikai nevagia.

Bet ve kokia nuotrauka v V
ir apie ją aprašymą užti
kau viename New Yorko 
komerciniame laikraštyje: 
stovi vyras ir laiko didelę 
storos popieros kortą, ant 
kurios parašyta: “Are you 
guilty? Please be fair!”

Dabar paskaitykite, ką 
tas viskas reiškia. Mieste
lyje Short Hills, N. J., prie 
D. and L. gelžeklio stoties, 
Ernie Leonard turi laikraš
čių ir žurnalu 
kioską. Ten
perka žmonės, kurie važi
nėja traukiniu į darbą ir 
atgal. Daugiausiai žmonės 
atbėga stotin prieš pat 
traukimo atėjimą ir kiek
vienas skubinasi nusipirkti 
literatūros skaityt važiuo
jant darban. Tuo laiku 
pardavėjas turi labai sku
bėt, kad greit aptarnaut 
koštu merius.

Kad palengvint sau dar
bą ir padaryt kiek paran- 
kumo pirkėjam, jisai kelio
se vietose padėjo nuo, ciga
rų dėžutes, įdėdamas kiek 
smulkių pinigų ir padarė 
didelėmis raidėmis užrašą: 
“Help yourself,” reiškia, 
pasitarnaukite patys. Ir 
kas gi pasirodė — pirmą 
dieną viskas buvo gerai; 
pirkėjai pasiima laikraštį ir 
padeda pinigą dėžėn. Bet 
kuo toliau buvo blogiau: 
kostumeriai pradėjo apgau
dinėt pardavėją. Pridėjo 
visokių negerų pinigų, kaip

5 pual.--Laisve (Liberty)- Penktadien., Kovo-March 12, 1954

tai, Meksikos pesotų, Phili- 
pinų centavų, vokiškų feni- 
gų, visokių kitokių apvalai
nų daiktų. Rado du net 
Hooverio prezidentinių rin
kimų “guzikų.” Gi tikrų 
pinigų vis mažiau gaudavo. 
Ir pardavėjas turėjo tuoj 
panaikint tą “self service” 
biznį. Taigi, dėl to jis ir 
padarė tą aukščiau minėtą 
didelę iškabą, dar prilipinęs 
prie jos apie porą tuzinų 
tų visokių, vieton pinigų 
įdėtų niekniekių ir parašy
damas “Are you guilty?” 
Pardavėjas Ernie Leonard 
sako dar kartą bandys tą 
“pačių pasitarnavimo” biz
nį. Jisai mano, kad pirkė
jai, pamatę tą užrašą, su
sisarmatys ir daugiau jo 
neapgaudinės. Jis apsigaus 
ir antru kartu...

Ir kodėl gi tokis didelis 
skirtumas? Lietuvoje, apie 
kurią Lietuvos liaudies 
priešai lietuviai vis ambri- 
ja, būk ten skurdas, žmonės 
nedavalgę, apiplyšę, — jau 
antri metai krautuvė eg
zistuoja be pardavėjo, o čia, 
pas mus, turtingiausioje 
šalyje, suaugę žmonės ne- 
sisarmatija pavogt kelių 
centų vertės laikraštį... O 
ką jau kalbėt apie vaikus; 
Įleisk juos į tokią krautu
vę, tai pamatysite, kaip 
greit jie viską “išpirks” 
(be pinigų).

P. Sienakalnis

Cleveland, Ohio

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

yra tame, kad Italijos žmonės 
ieško išeities iš vargo ir nelai
mių.

Komunistai ir kairieji so 
cialistai, veikdami bendrai, 
suteikia jiems vilties laimėti 
lengvesnę ir šviesesnę ateitį.

Man atrodo, kad tam Itali
jos žmonių kairėjimui kelio 
negalės patstoti nei menševi- 
kiški poteriai iš Naujienų pa
stogės.

Boston, Mass.
CIO prezidentas pasmerkė 

makartizma

Kovo 7 d. čionai kalbėjo 
CIO prezidentas Walter Reu
ther. Jis griežčiausiai pas
merkė reakciją ir makartiz
mą. .

Tarp kitko, Reuther pasa
kė :

PRANEŠIMAI Philadelphia, Pa

kaipo po- 
yra piktas, 
nemorališ-

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kuopa rengia smagų va

karą su valgiais, gėrimais ir šokiais 
šeštadienio vakare, kovo 13, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., prasidės 7-tą valandą. Turime 

iš 
pa
bus

HELP WANTED—FEMALE

išrinkę sumanias šeimininkes 
kurių galime pilnai tikėtis, kad 
žmonys bus smagus ir svečiai- 
pilnai patenkinti.

HOUSEWORK. Light, cook. No. 
laundry. Settled woman. Sleep in 
own rm. Must be fond of children 
(1); 2 days off per wk. St. position 
and gd. home. Good ref. and exp. 
Hilltop 6-3680.

(46-50)
Komisija.

(48-49)

gi gali “Įkąsti

ei id Žiulis, gražus 
Jo kaina—32,000

“Makartizmas, 
litinis reiškinys, 
anti-amerikinis ir 
kas padaras.

“Kiekvieną dieną, kada tik- 1 
tai mes toleruojame makar-, 
tizmą, mes leidžiame pikto- i 
sioms jėgoms trempti teisybę, 
kuomet tuo tarpu likusioji 
pasaulio dalis nusisuka nuo 
mūsų su pasipiktinimu.

“Makartizmas yra parem
tu© klaidingu supratimu, 
jeigu kovosi komunizmą, 
būsi geras. Bet Hitleris 
buvo komunizihui prie- 

tačiau jis juk nebu- 
Negalima apsaugo

ti' laisvės tokiomis' priemonė
mis. kurios sunaikina tai, ką 
sieki apsaugoti.”

MONTELLO, MASS.

Visi dailės mylėtojai pasižymėki
te šiuos parengimus ant savo kalen
doriaus.

Literatūros Draugijos 6 kuopos 
komitetas rengia pasilinksminimo 
vakarą ąrba baliuką paramai dien
raščio Laisvės. Įvyks Kovo-March 
20 d., Liet. Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje, pradžia 7-tą v. va
kare. Bus skanių namie gaminių 
valgių ir gardžių gėrimų.

BUSINESS
OPPORTUNITIES

MOBILE TV SERVICE, INC. *
No set taken from your home.

CL. 1-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

REFRIGERATION REPAIRS

No service charges. Free estimate 
all makes. Get our prices first. Open 
eves. PREMIER REFRIGERATION 
SERVICE, GL. 5-9200.

(46-52)

dar
pas

jog 
tai 
irgi 
šingas,
vo geras.

gyvastį

Civiliu Teisiu l i,

išleido sekantį 
kashnk 
esančio ’

Kali-

štai N. Y. Times korespon
dencija iš Maskvos (kovo 4 
d.). Sako: Maskvos storuose 
pilna brangių kailių ir dei
mantų.

Bet k a
juos ?

Ve, sak 
deimantas.
rublių. ,

Ar žinote, kaip ilgai ten 
i darbininkas tūrėtų dirbti ir 
taupyti šitam deimantui įsigy
ti?

Ogi net ištisus ketverius 
metus.

Baisu ir pamislyti.
Bet juk ta pati, gal 

durnesnė istorija ir čia 
mus su tais deimantais.

Paimkime čia’ deimantą 
32,000 dolerių vertės.

Ar žinote, kaip ilgai čia 
darbininkas turėtų dirbti už 
ji? Ogi apie vienuolika metų!

O daugybė iš mūsų esame 
išdirbę net po tris ir keturis 
nykius po vienuolika metų, ta
čiau kurie gi turime tuos 
32,000 doleriu tokiam dei
mantui įsigyti?

Išgelbėkim

Cleveland© 
Konferencija 
prašymą—pranešimą
Robert Wesley Wells, 
San Quentin kalėjime, 
f o rnijoje :

Mes prašome jūsų ir jūsų 1 
organizacijos pagalbos išgel-. 
bėti gyvybę Robert W. Wells, 
kuris yra pasmerktas mirtin 
Kalifornijos gasb kambaryje 
balandžio 9 d, 1954 m. Wells 
yra negras, kalinys. Mirti pa
smerktas su lyg labai senu Ka- 1 
lifornijos Įstatymu, dėl pasi
kėsinimo ant kalėjimo sargų; 
(šis įstatymas . pirmu kartu į 
vartojamas šioje valstijoje).v 
Wells, provokatoriškai suer
zintas, pagriebė spitūną ir pa
leido į sargą, kuris erzino 
žmogų, ir pataikė galvon, su
žeisdamas sargą, nors ir ne
sunkiai. Na, ir tas sudarė da
bartinę padėtį.

Robert Wells atsidūrė kalė
jimai! būdamas 19 metų am
žiaus už automobilio “pasisa
vinimą.” Nuo to laiko pralei
do 25 metus kalėjimuose. Pa
skutinius šešis metus praleido 
uždarytas mirties kambaryje. 
Teisėjas, kuris nuteisė Wvells 
mil tin už sužeidimą sargo, 
pats išėjo, prašydamas gu
bernatoriaus, kad pakeistų 
Wells nuosprendį, panaiki
nant mirties bausmę.

Darbo unijų vadai, AEL ir 
CIO valdybos, šimtai kunigų 
—įvairių tikybų — ir šiaijp 
žmonių vadai per plačią Ame
riką išėjo už pakeitimą baus
mės, — tarpe jų net Walter 
Winchell, išstojo prieš ne
žmonišką Wellso nuteisimą.

Skaitytojau : laišku arba te- 
grama pasiųsk prašymą Kali
fornijos gubernatoriui Good
win J. Knight, Sacramento, 
Calif., prašant susimylėjimo.

J. Petraiis

Kadangi pirmą kovo mene-; 
šio savaitę siautė sniego pu- 
gos, tai kovo 3 d. neįvyko 
LDS 55-tos kuopos susirinki
mas. Dabar įvyks penktadie- 

kovo, 8 vai. vakaro, 
svetainėje, 9305 St.

Klube penktadienių 
yra “fish-fry.’’ Ku

tai galėsite 
skanaus valgio

nį, 12 
Klubo 
Clair.

Taipgi 
vakarais
ric atsilankysite, 
ir pavalgyti 
(blue pike) su “french fries” 
ir “cole slaw.” Tai bus kovo 
12, 8 vai. vakaro.

Walter Reuther 
apie savo kelionę 
Visur jis užtikęs 
kinio sentimento,
kad už tai europiečiai kaltina 
makartizma.

prisiminė 
Europoje, 

anti-ameri- 
Jis .sako,

Rep.

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

na

Lietuvių Meno Sąjungos puikus 
koncertas įvyks balandžio-April 4 
d.. South. Boston, Mass., bus Muni
cipal Hall, pradžia 2-rą valandą po 
pietų. Programą pildys: Worcestc- 
rio Aido Choras ir jo solistai; Mon
tello trio ir solistai. Visi atsilankiu- 

i šieji būsite patenkinti. įžanga, ro
dosi ,tik $1.00.

Montello Liuosybės Choras ren- ' 
gia koncertą ir šokius, įvyks balan- j 
džio 4 d., Lietuvių Tautiško Namo į 
žemutinėje salėje, prasidės 7:30 v. 
vakare, įžanga $1.00. Apart Liuosy- 
bes choro ir solistų dalyvaus ir Lat- 

choras iš Roxbury, Mass.
Geo. Shimaitis.

(48-49)

vių

SO. BOSTON, MASS.

Atžymėsime Moterų Dieni
Sekmadienį, kovo-March 2 

4:30 po pietų, 318 Broadway, įvyks
nepaprastai gražus parengimas, ku
riame bus atžymėta tradicijinė mo-( 
levų diena.

Bus 
taipgi 
gramą,
publika. Turėsime dar 

pramogą rengia

il-

suruošta skani vakarienė, 
turėsime gražią dainų pro
tavę kitko dainuos ir visa 

surpryzą. 
Šią pramogą rengia Literatūros 
Draugijos 2-ros kuopos moterų sky
rius ir kviečia visus dalyvauti.

Rengėjos.

Baltimore, Md
FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed.
Poultry Equipment—Feeds.

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 3-5075
(41-60

MONTELLO}, MASS, 
c 

Montello Moterų Al yda i
Moterų Apšvictos Kliubo pereita

me susirinkimo likosi nutarta se
kanti susirinkimą laikyti kovo 
(March) 26 dieną, su arbata ir už
kandžiais. Tad išankslo prašome 
jsitėmyti dieną ir skaitlingai atsi
lankyti j tą susirinkimą. Taipgi pa
sirūpinkite ir naujų narių atsivesti. 
Mes turimo išrinkti delegates į su
važiavimą ir gaspadines, 
gamins pietus svečiams, 
dalyvauti skaitlingai.

kurios pa
prašomo

Biruta.
(47-49)

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

Jau šią savaite įvyksd-

RANKDARBIŲ PARODA
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos 
Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu

šeštadienį
Kovo 13 March
Pradžia 5-ta Valanda Vakare u v

Įžanga Nemokamai
Bus gerų užkandžių ir įdomumų.

Pardavinėjimas įvairių daiktų labai prieinamom 
kainom.' Ateikite, pasinaudokite proga.

Prašome nesivėlinti priduoti parodai savo dovaną. 
Būtume dėkingi, kad priduotumėte ne vėliau, 

kai šeštadienį.

Sekmadienį
Kovo 14 March

Nuo 2-ros iki 5-tos po pietų 
Vaikų popietis su koncertine programa

Patys vaikai pildys programą. Dainos, deklama
cijos ir kitokie pamarginimai.

Nuo 5-tos Valandos Šokiai 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
Įžanga 50c (taksai įskaityti)

Įsitėmykite, kad muzika nuo 5-tos valandos, 
ateikite anksti, anksčiau galėsite grįsti.

PARODA IR KONCERTAS BUS DIDŽIOJOJE

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

Kviečiame ne tik Didžiojo New Yorko visuomenę į šį gražų parengimą, bet ir iš toliau. Sekmadienį šokiai. 
Prasidės nuo 5-tos valandos po pietų todėl, kad duoti progos iš toliau atvykusioms pasilinksminti ir kad 

anksti galėtų grįžti namo. >



Sužalojo kitą mokyklą
Komercinei 

d in inkams 
kovojant” 
moky k lose, 
na mok v

tOJ(
\ andalizmą 
(a dar vie-

Side. jo.

.Nežinomas asmuo pa-atike 
policiją. bet jau po audros. 
Šešiolikoje kambarių siautė
ta. Knygos sužalotos, doku
mentai išdraskyti, rašomosios 
mašinėlės, ir kiti įrankiai su
žaloti, rašalas ištaškytas.

Menama, kad vj 
vo patys mokiniai.

bu- 
jie 
iš-

eiti buvo lengva., tačiau ne 
le kas būtu perlipęs 7

oi- 
pe du

tvorą, kuria yr 
mokyklos kiemas.

Moranas žadėjęs 
viską papasakoti

Buvęs ()’D\\ yerio adminis
tracijos metu politikierių šmu- 
geliškų veiksmų d«,vv!t’ 1 f 
Moran, sakoma, 
“viską išpasakoti.’ 
tuo būdu išeiti iš 
Moralias buvo
metų kovo 12-tą. 
Įėjime buvimo ilgis 
lotinai nustatytas. .J 
kyti dar 
leisti ne 
kuraturos

pažadėjęs
Jis tikįsis 
k a Įėjimo, 

nuteistas 
bet jo 

nėra ga-

25 metus ari 
už ilgo, pagal 
nuožiūra.

i is- 
pro-

Ir operoje buvo 
kilęs streikas

Metropolitan Operos scenų 
perstatinėtojai, 8 1 darbinin
kai, buvo paskelbę streiką. 
Repeticijos operoms buvo 
vykdomos be pakaitų scene- 
rijose. Tačiau jiems- užteko 
1() valandų streiko. Pats di
džiausias striukas užklupo sa
vininkus, kai atėjusios kostiu
mų prižiūrėtojos ir padavėjos 
atsisakė eiti į darbą pro pi- 
kietų liniją. Jie buvo žadėję 
vaidinti be pakeistų scėnerijų. 
Bet kada atėjo reikalas vai
dinti ii' be kostiumų, kilo su
irutė.

Streikas baigėsi viena, va
landa pirm vaidinimo ope
ros. Firmos atsfovai prižadė
jo, kad su unija bus tariama
si ir pasirašytas naujas kon
traktas.

Teismas nesugrąžino 
pajūriečių i darbą

Dimock įsakius 
viršininkams su-

Teisėj ui 
ILA unijos 
gražinti darbininkus į darbą, 
viršininkai paskelbė i narius 
atsišaukimą, 
ti. Tačiau 
nį darbas 
iš vietos. 
ILA, bet 
jamose 
ninkai nenori vieni kitiems 
kenkti, nežiūrint esančių vir
šenybėje ginčų.

ragindami grįž- 
pra ėjusį pirmadie- 
beveik nepajudėjo 

Nesijudino ne vien 
ir AFL kontroliuo-

prieplaukose. Darbi- 
nenori

Eidamas į darbą policistas 
Joseph Crocilla išgirdo nuo 
pajūrio vaiko šauksmą pagal- 

Bėgdamas, jis numetė 
kepurę ii' šo-

vandenį. Jam pavyko 8 
berniuką pagauti ir at- 

prie kranto, o kitas pra- 
pagelbėjo abiem išlipti.

bos.
diržą, sermėgą 
ko į

. metų 
nešti 
civis

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark. 5. N. J.

MArket 2-5172

NewYorko*^ažžfe?inl(M NEW YORK NEW YORK

Nepaprastas Moterų 
Dienos minėjimas

S) o 
vo i; 
m as 
mas

šeštadienio vakarą, ko- 
i-tą, New Yorke reng'ia- 
Moterų Dienos minėj k 
Jis bus Jugoslavų Salėje,

■105 W. -list St (netoli 
Times Square). Pradžia 
vai., įžanga $1.25.

nuo
8 :30

viso 
rengėjais

Kadangi rengiamas 
miesto skale, taipgi 
yra Smith Aktu j 
mų šeimoms apginti komiteto, 
tad tikimasi nuostabiai gra
žios programos, su visos šalies 
plotme paskilbusiais artistais 
ir kalbėtojais.

Garbės viešniomis pakvies
tos paskubusios moterys: Eli
zabeth Gurley 
Bessie Mitchell, 
Gerson. O dainų, 
mos ir muzikos
dalyvaus Guy Cara wan, Loui
se Bennett, Lillian Goodman, 
Elizabeth Knight, Bill Robin
son, Pete Seeger, Mercedes 
Arroya, Sonny Terry.

Flynn, Mrs. 
Mi-s. Sophie 
šokiu, dra- 
pro gram oje

Laikraščių darbininkai 
priėmė siūlytą priedą

New York o komercinių 
laikraščių photo-engravers su
tiko priimti derybose su uni- 
ia bosų pasiūlytą $3.75 algos 
priedą savaite?.

Priedas ne visas ims gau
namas algomis, tik apie $3 
Po 25 c. nuo nario mokes 
priedo į narių pensijų ir gero
vės fondą. Taipgi pridėjo vie
na šventadienį — Washington 
gimtadienis bus ta švente, su

Wagneris nesiruošia 
į gubernatorių

Majoras Wagneris kalbėda
mas Piliečių Unijos radio pro
gramoje smerkė rcpirblkonų 
rezoliuciją, kurią jie pasiūlė 
Miesto Tarybai. Jie siūlė, kad 
ir Tėvų ir Mokytojų organi
zacijos nariams būtų įvesta 
“lojalumo” priesaika.

Ta pat proga jis atsakė spė- 
liotojams, kad jis nesiruošia 
būti kandidatir Į gubernatorių 
šiuose rinkimuose.

Brook lyne sugavo 9 metų 
berniūkštį, kuris pasprukęs 
iš namų čionai tikslu sugrįž
ti namo į Puerto Rico, į tė
vynę mielą.

Parodos reikalais
aisvės metine 
paroda įvyks 

jau šį šeštadienį ir• sekmadie
nį, Liberty Auditor!joje.

Priminima, jog paroda nėra ! 
taikoma vien tiktai dailinin-į 
kams. Tad ir dovanų gauna
ma ne vien tik dailiškųjų

Dienraščio 
dailiadaikčiu

bet ii' kitų lygiai 
naudingų tiems, 

dova-
įdomių ir
kam to k n./ reikia. Visos 
notos gražmenys, didi 
mažos, bus išparduotos paro
doje. Taigi, vieni užsiims ap
žiūrinėjimu, kiti pirkimu, tre
ti pasivaišinimu suneštais ska
numynais.

vioje auditorijoje ai'b a nuėjus 
į restauraną juk galima pasi
kalbėti, chess ir kitą žaismę 
supliekti'. Gi šeštadienio vaka
rą dainuos Aido Choras, o 
sekmadienio po pietų turėsime 
jaunukų programą. Sekmadie
nį nuo 5 vakaro įvyks šokiai 
prie Jurgio Kazakevičiaus or
kestro. šokiams įžanga 50 c.

Kviečiame visus atvykti į 
parodą. Prašome kviesti šio 
kvietimo neskaičiusius.

KLAIDOS PATAISYMAS

Ketvirtadienio Laisxeje po

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

HELP WANTED—FEMALE
TINKANTI NA M I. DARBININKE 
Mylini i vaikus. Guolis vietoje, ma
lonus rūmas ir maudynė. Turi mo
kėti kiek nors angliškai. Visi įren
gimai oloktriniai. $40 j savaite.

Linksma namų atmosfera. Su vė
liausiu paliudijimu.

Tol. RO. 4-1748

business
OPPORTUNITIES

SHEET METAL MAN

Su Lay out pal yrimu
BENCH HAND 

Nuolatinis darbas.
RUDMAN <fc SCOFIELD, INC.

BE. 8-1122
' (46-09)

TECHNIŠKI DARBININKAI
DRAFTSMEN • MAŠINISTAI • 

ELECTRICIANS • LATHE OPE
RATORIAI • DARBAI VIDUJE. 
Westchester ir žemutiniame Con
necticut.

SUBURBAN EM PLOYMENT 
102 Main St. White Plains 6-5622, 

White Plains,
Atdara

iki 9 P. M.
Ketvirtad. ;

(08-50)

NAMŲ DARBININKE AR PORA 
Abelnai namų darbas prižiūrint vai
kus (nereikia valgių gaminti). Visi 
jrengimai elėtriniai. Gera alga, mo
kanti kiek nors angliškai. Vėliau at
vykusi (dipuke) priimtina. 'Tuščias 
apartmentas dėl poros. Vyras gali 
dirbti kitur. Linksma namų ai mos- 
forą.

Tol. Long Beach 6-6915
(48-50)

parduoda alų. Pilnai įreng- 
Gera veikli sekcija, 3 kamba

riai iš užpakalio gyvenimui. $1,100 
jeigu. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin- 

parduoda labai prieinamai. Šau- 
ar matykite savininką.

*2306 —2nd Avė., N. Y. C.
(arti 118-119 Streets) 

Tel. AT 9-9689
(43-49)

Taipgi 
tas.

kas 
kite

Nei tiems, kuriems neįdomu 
apžiūra ar pirkimo-pardavimo 
eiga, bus kuo užsiimti. Erd-

keliu buvo paduotas klaidin
gas parašas — “P. ir A. Ge
dučiai.” Turėjo būti P. ir A.
Degučiai.

TVARKYTOJAS

(45-51)

IT NG ERW A V ER—M A NICUR 1ST 
Patyrusi- pilnai mokanti operatorė. 
Dirbti savaitgaliais. Trumpos va
landos, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

GERRY’S BEAUTY SALON 
323 E. 2nd St., Brooklyn

Tel. GE. 8-9018
(44-50)

BEAUTY SALON
Vienas ar du gori stailistai čia gali 
daryti stebuklus. Moderniškas nau
jas Salon. Geros įeigos. žema randa 
— 5 metų lysas. Biznis lengvai padi
dinamas. Gera veikli vieta.

Telefonuokite savininkui:
BU. 4-0094

<44-50)

Aidas plazda sparnais kelionei Į svietą
| Aido Choras sėkmingai mo- 
i kinasi operetės Pepita dainas.
Dauguma jau gerokai “apta
šytos.” Liekasi tik apdailinti, 
gražmenėlėmis padabinėti ir 
su solistais aktoriais susilieti 
į bendią.

Su aidiečiais kooperuoja ir 
Newarko sietyniečiai per 
laikus paskilbe gražiu daina-
vimu.

Pasidrąsinę, kad spėkos jau 
užtikrintos, aidiečiai nuspren-. 
dė operetę statyti Newark e 
gegužės l-mą, o Richmond

jau teiravosi pas automobilis
tus. Atrado, kad kooperuotų 
a b i e j i, b r o o k 1 y n i e č i a i 
arkiečiai. Nutarėme 
jeigu bus reikalas.

Pageidauta, kad 
būtų derinamos po dvi sykiu-, 
šeštadienį ir sekmadienį: vie
noje vietoje nuvažiuojant, ki 
toje grįžtant. Tuo būdu tau
posi daug laiko ir iškaščių.

Vis dar tebelaukiame 
gelio senųjų choristų ir 
lai pasitiktume naujus.

N.

Naktinėms Pareigoms
Nuo 6 P. M. iki 4 A. M.

6 Naktų Savaite. Gera Alga.
Su Valgiu. (Telefonuokite kasdien ir 

sekmadienį tik ne šeštadieni.)
Tel. OR. 3-8500

(48-50)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA 
Guolis vietojo, atskiras kambarys—

Long Is- 
3 mokyk- 
į rengimai 
Tinkamas

•air conditioned, puikiuose 
land namuose. 2 suaugę, 
los amžiaus vaikai. Visi 
elektriniai. Gera alga,
paliuosavimo laikas, linksma namų 
atmosfera. Su vėliausiais paliudiji
mais. Telefonuokite:

Rockville Center 4-8027
(44-50)

ir new- 
Fe i i auti,

dau 
mie

Lenkai šią savaitę 
vykdo bazarą

Polonia Klubas, 219 Second 
Ave., New Yorke (arti 1 1th 
St.) kovo 13 ir Id dienomis 
vykdo bazarą lenkų laikraščio 
Liaudies Balso paramai.

sauv i)’ namams

REIKALINGI

TU PPERW A R E D E A LER S

Aukštas Commission

To! YOnkers 5-6362

(45-49)

Shv valuable dollars 
S-p-a-r-e Timo b> •J)oinsl

REPAIR and MOOFRMZE 
mu n costs and <>ijoy the thrill 
inp those valuable dollars! TI •• 
firms licte<l b»-low are anxious, 
you. Patronize them to-day!

nd use your 
it \ ourself” 1 

it mini
nt sav- 
l UsifKSS

REMODELING? ~
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pind^pan- 
eling, rod wood paneling, Celotex, 
Shectrock. Coiling fino, homosoto ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson - - Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LUMBER CO.
52 metai po No. 1 Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yonkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki pietų)

(45-58)

Paskiausioje 
choristai rimtai 
apie tai, ai' būtų 
važiuoti suvaidinti 
su darbšti valdyba
ja Mildred Stensler

pasikalbėjo 
galima nu
tolinu. ,Mū- 
ir mokyto- 

apie tai

MIRĖ
<>:•> m. 
dieną, 
ligoni- 

Pašauvo-

Vincas Lazauskas, 
amžiaus, mire kovo 9 
Richmond Memorial 
nėję, Staten Island, 
tas S. Aromiskio
čioje, 123 Metropolitan Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės kovo 
12 d., Mt Olivet Krcmatoii- 
joje. Krematorijoje kalbą pa
sakys R. M i žara.

Kūnas iš graborinės bus iš
vežtas 2 vai. po pietų.

Velionis paliko brolį Joną, 
Brooklyne ir apylinkėje žino
mąjį teatrininką, Lietuvoje 
brolį Juozą, agronomą; Kana
doje, Albertos provincijoje, 
seserį Mariukę ir kitus gimi
nes.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & GRILI
Brooklyn, N. Y

telephone EVergreei*

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D. -
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

By Appointment
Except Thurs. & Holidays

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

c Užbaigti ir valdinėms įstai 
go m s įteikti planai statyba 
milžino Coliseum su auto ga 
ražais po salėmis. Vieta pa 
rinkta prie Columbus Circle.

Staten Islande mirė Lohn 
A. Ljnich, 71 .metų, buvęs 
Richmond,^ apskrities prezi- 
(lentas. /

SERGA
Kovo 11 d', pasidavė 

acijai J. Maknevičius, iš
o pc-

J
'way, N. J. Jis dabar raudasi 
Prospect Heights ligoninėje, 
Washington Ave., cor. St. 
Johns Pl.', Brooklyne. Valan
dos nuo 11 ryto iki 8 v. v.

Jo duktė, Mrs. Lucy Koeh
ler, gyvenanti So. Ozone 
Park N. Y., pranešė šią ži
nią administracijai ir prašė, 

1 kad jos tėvo pažįstami jį ap
lankytų prie pi'ogos.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-41868

VALANDOS:
9 -12 lyte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* uždaryta

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
30« UNION AVENUE 

Brooklyn. N. Y.
Gerai Patyręs Ba r beris

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

Cor. Hewes St.

vibuK vaistai Kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys. įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL ®V. 7-62M

Pardavimui išstatys daug 
vietinių ir iš l.enkijos atvežtų 
dailiadaikčiu, 
puošmeninių
Taipgi turės meno programą 
ii' gerų valgių. Pradeda 1 vai. 
abiem is dienomis. Kviečia vi
sus.

1TNGERWAVERS
Patyrusios-—pilnai mokančios opera
tores. Pilnam ar daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
FRAN k SILBERT BEAUTY 

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SIL 8-4300
(45-52)

Kaimynas

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, 
ba priimtinas part nerys, vyras 
moteriške. Jei ir nemokantys 
amato, lai išmokysiu.

ar
ai’
to

Studija gražiai įrengta, geroje 
vietoje, vienas blokas nuo. Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italaik ir kitomis tau
tomis. Tame ble/ke randasi lietu
viška bučernė irę lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, 
tinė ir likerių krautuve, batų 
mo storas ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8,
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, ker<o- 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Šaukite vakarai^ nuo 6:30 P. M. 
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

vais 
taisy

271

• Auto Painting
• Body and Fender Repairs
• Collision Experts

Jei jūs didžiuojatės savo Karu-
tai ateisite pas mus

GEORGE MIEHLE
198 Riverdale Ave. YO. 5-8493

TROPICAL FISH MARKET 
2892 Nostrand Ave. 
Arti Kings Highway 

NAvarre 8-5069. Atdara 9 iki
Parakeets—$1.98

Tik vienas kostumeriui 
Swordtails .............. .
Black Mollys ..........
Guppies ....................
Neon;., breeding size 
Zebras .......... ............

19c.
19c.

5c.
49c.
19c

14c.
Pilnos kiekybes gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

9

CHINCHILLAS
Blend Trast Graded
Geras pasirinkimas— 
Ekstra Pasirinkimas

Proga Pradėti Pelningą Biznį— 
Pasimatykite su Mumis.

CHINCHILLA BREEDERS 
EXCHANGE 
įsteigta 1940

476 Amsterdam Ave. (83rd), N.Y.C.
Tel. SU. 7-3752 —Ar farm*: RE. 9-2705

NAMŲ DARBININKE
Turi mylėti vaikus. Guolis vieloje, 
atskirame maloniame kambaryje. 
Visi įrengimai elektriniai. Linksma 
namų atmosfera. Vėlesniai atvyku
si (dipuke) priimtina.

Telefonuokite:
Great Neck 2-0919

(47-49)

VIRE.JA-NAMŲ DARBININKE
Patikima ir tobula, del linksmos 
šeimos. 3 mokyklos vaikai, 2 suau- • 
gę. Guolis vietoje, malonus rūmas 
ir .maudynė.. Linksma namų atmos
fera. Visi jrengimai elektriniai. Su 
paliudijimu.

Telefonuokite: Scarsdale 3-6167
(49-50)

NAMU DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas, leng
vus skalbiniai. Tik patyrusi. Su vė
liausiu paliudijimu. Guolis vietoje, 
biznierių pora, 1 vaikas. Visi jren
gimai elektriniai. $160 j mėnesį. 
Linksma namų atmosfera.

Telefonai:
White Plains 9-0994 ar 

PLaza 9-7308
(49-50)

NAMŲ DARBININKE —
\ PAPRASTA VIRĖJA

Guolis vietoje—-malonūs namai. Vi
si įrengimai elektriniai. 2 suaugę, 2 
mokyklos vaikai. Linksma namų at
mosfera.

Telefonuokite: FLushing 8-1172
(49-50)

MALE and "fEMaTe”
HEATHCOTE EMPLOYMENT 

AGENCY
Scarsdale 8-6160 
Sėarsdale 3-8088 
poros $400. Na
ir aukštyn. Die- 
auklės, virėjai,

6 Palmer Ave.
Scarsdale, N. Y.

Greit reikalingos 
mų darbininkai $50 
niniai darbininkai,
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

PORA—SUPERINTENDENT
Viduramžiaus, be vaikų; prie 10šei
mų budinko. Aliejinis pečius; 3 
kambariai basemente; gesas ir elek
tra; maži pataisymai. $50 j mėnesį. 
Vyras gali dirbti kitur.

ENDLICH,
111 W. 82nd St., N. Y. C.

TR. 7-4940

REAL ESTATE
(49-50)

BROOKLYN
1210 Bay Ridge Avenue

3 šeimų mūrinis namas, garadžius, 
aliejum šildymas. Tuojau užimami 4 
rūmai, pridedant buvusio stationery 
krautuvės patalpą, su rakandais. Ge
rose sąlygose, arti mokyklos ir 
transportamijos.

KAINA $14,000.
f E. 7-4219

(49-54)

ELMHURST, nuo Eliot Ave. 1 šei
mos mūrinis namas; 5 kambariai. 
Basement as išnuomojamas; privati
nis įėjimas. Saulės porčius. Gara
džius. Aliejum šildoma. Brass ir cop
per, plastinės sienos. Arti ęranspor- 
tacijos, parko. 6 mailės nuo miesto. 
Prieinamai. IL. 7-9111.

(49-51)

LUMBER BARG A1NS—( OMPARE
Didelis sandėlis puikiausia 

budavonei materiolo.
Sheet rock 4’žC pėda. 2x4, 7c pėda.
2x3 5c pėda. Ceiling tile, 8s»c pėda. 

Hardboard Under Layment, 5’£>c 
keturkampė pėda.

Ateikite ir Taupykite 
Nemokamai pristatome $35 ar vir

šaus pirkinį.
Bergen Lumber k Material Co.

71 Rochester Ave., Brooklyn 
Tel. PR. 4-2800

(45-74)

DELICATESSEN
Pilnai moderniniai įrengtas. Gera 
biznio vieta. Ideališka porai ar part
neriams. Virš $100,000 metinių jei
gu. Biznis lengvai padidinamas. 
Trumpos, valandos, žemos išlaidos. 
Geras lysas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai pri
einamai. šaukite ar matykite savi
ninką: • .^1

804 Meacham Ave., Elmhurst/^L. I.
Tol. Valley Stream 5-7782

(49-51)

REAL ESTATE

NEVI’ BRIGHTON — Kraustykite!! 
tiesiai į viršutinį 6 rūmų apartmen
tą į talpų 2 šeimų namą. Žemutinis 
apart mantas 5 rūmų. Automatiškai 
šildomas, brass plumbing, gera vie
ta, gerose sąlygose. Puikiausias pir
kinys. Prašo $11,900. Pasiūlymai 
imami atydon. GI. 2-9008 ar WO, 
4-3891.

(46-52

SOUTH BROOKLYN — 6 šeimų 
namas su baru, 1 karui garadžius, 
3 moderniški apartmentai. Visas 
plumbing brass. $28,000. 400 4th
Ave., tel. UL. 2-9516, MA. 5-9028, 
Pamatymas sulig sutarties.

(47-53)

BRONX
Parkchest er apylinkėje. 4 šeimų 

mūrinis namas, pusiau atskirtas. 
Yra galimybė gauti 4 L kambarių 
apartmentą, atliekant pirkimą. Kai
na $18,900. Skambinkite 
dienom po 5 P. M. Ištisą 
tadienj ir Sekmadienį.

TA. 8-2924

paprastom 
dieną šeš-

ARDSLEY
6 rūmų Ranch Namas, 3 miegrū- 
miai. Center Hall. Ugniavietė, gi
lus lotas, arti mokyklos. V Kaina 
$19,900. 4%, 30 metų mortgage,
$4,200 cash įmokėjimas.

Telefonuokite:
DO. 8-6157

(48-50)

PLEASANT PLAINS-Mūrinis na
mas, didelis žemės plotas, 7 rūmai, 
screened porčiai, 28’ 
rūmas, ugniavietė, 2 
džius.

gyvenamasis 
karam gara- 

Kreipkitės tik pirkėjai.
TOttenvillo 8-1808

(49-50)

COLLEGE POINT 
Pardavimui

2 šeimų, 3 miegrūmiai, rekriaci- 
jinis rūmas, ištaisytas skiepas, skal
bimui 
jeigu.

rūmas, gesu šildoma, $300

Paslrandavoja 
keturkampių pėdų budinkas19,200 

išdirbystės ar dirbtuvės plumb- 
& Heating, bizniavoje vietoje.
DARYKITE PASIŪLYMĄ

FL. 8-1651 A

del 
ing

Padėkite savo vajftunkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktadien., Kovo-March 12, 1954




