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tokius “išdavystės 
klus:

Amerika padarė paliau
bas su Šiaurinės Korėjos 
komunistais ir tuo būdu 
“sulaužė savo pasižadėjimą 
prijungti šiaurinę Korėją 
Pietinei. Jungtinės Valsti
jos ištraukė dvi divizijas 
savo armijos iš Pietinės 
Korėjos, ir galima, supras
ti, kad pasitrauks visa 
Jungtiniu Tautų kariuome
nė. “nalikdama Pietine Ko
rėja komunistu valiai.”

Amerika sutiko sušaukti 
Ženevos konferencija atei
nanti mėnesi, kur na kviesta, 
ir komunistinė Kinija. O 
tai nauia.s “baisus” dalykas 
Pietinei Korėjai.

i Meksika ir Argentina smerkia 
švęs F (tįsti jų pasimojimus

MIZARA

Rytoj, kovo 14 d 
berv Einstein 
metu amžiaus sukakti. • *

Albert. Einstein yra 
žymiausiąją pasaulio 
ninką-fiziką.

Dėl to. kad 
line asmenybė, 
yra pažangus 
tai šį gimtai!
progresyvusis pasaulis, linkė
damas mokslininkui geriausios 
sveikatos ir dar ilgai, ilgai gy
venti.

Amerikiečiai lietuviai, be j
abejojimo, jam linki to paties. I r. , . . . .vj Eisenhoweris stoja pnes 

tikra taksu numosima 
visiem amerikiečiam

jis yra

moksli

mokslininkas

Venezuela. — tines Valstijos ir kitos ameCaracas, 
John Foster Dulles, Eisen- 
howerio valstybės sekreto-' veiks prieš tą kraštą, kaip 
rius, piršo konferencijai vi- ■ reikalauja, 
sų amerikinių respublikų 
“aiškiai ir tiesioginiai per
spėti” kiekvieną tokį Loty
nų Amerikos kraštą, kur 
pradėtų “įsigalėti tarptau
tinis komunizmas” O per
spėjimas reikštų, kad Jung-

rikinės respublikos išvien

Bet. reakcininkai mokslinin
kui to nelinki.

Makartistai trokšta Einštei
nui mirties, o ne gyvenimo.

Jie daro visa šį žymu vyrą

Tik praėjusį trečiadienį 
Joe McCarthy paleido prieš 
Einšteiną šūvi, tarvtum šaky-i 
damas mokslininkui: aš tave 
pamokysiu P

VV^shingtone buvo klausi
nėtas tūlas šnipas ir su.jo tal
ka McCarthy ryžosi moksli
ninkui “užduoti.“

Girdi, Dr. Einstein rinko 
aukas vienai subversyvei or
ganizacijai. Jis, girdi, rinko 
aukas amerikiniam komitetui, 
kuris rėmė Ispanijos 
ką ir jos šalininkus 
karo metu!

Šis “atidengimas“

civilinic

Washington. — Prez. Ei
senhoweris karštai ragina 
senatorius ir kongresmanus 

i atmesti demokratu suma
nymą — palikti be taksų 
pirmuosius $700 asmeninių 
pajamų visiems amerikie
čiams.

Jeigu Kongresas užgir- 
jtiršį pasiūlymą, tai visiems 
būtų palengvinta taksų 
našta. Bet Eisenhoweris 
su savo šalininkais sako, 
tatai “per daug nuskriaus
tų šalies iždą” — sumažin
tų jam įplaukas daugiau 
kaip dviem bilijonais dole
rių per metus.

To vieton Eisenhoweris 
perša 10 procentu mažinti

pataiky
tas tam, kad Amerikos žmo
nės nesveikintų mokslininko 
jo jubilieiaus proga.

Tiesa, Dr. Einstein užginei-, tiesioR’inius taksus-ak- 
jo ta paskalą, bet lai mažai 
reiškia, nes apkaltinimas jam 
jau padarytas ir paskelbtas.

Už ką gi Dr. Einstein da
bar yra taip įžūliai puolamas?

Tarp daugelio grieką, jam 
primetami šitie:

Jis rėmė Ispanijos respubli
ką.

Ji* atmetė tuos paskalus, 
būk , Tarybų Sąjungoje esą 
persekiojami žydai.

Jis tarė gerą žodį už 
ir Ethel^ Rosenbergus.

Jis patarė Amerikos 
lektualams
ragangaudžiais.

štai, kokie mokslininko nu
sižengimai !

Ar McCarthy šauks Dr. 
Einate i n ą i n k vi z i c i j a i ? Li e k a- 
si palaukti ir pamatyti.

O tuo tarpu linkėkime jam 
geriausios sveikatos ir ilgiau
sią metą!

čyžės tokiems prab angos 
dalykams, kaip moteriški 
kailiniai, teatrų tikietai, 
blizgučiai - papuošalai, vei
do gražylai, odos krepšeliai, 
telefonai ir tt. Svarbiau
siems gi kasdienio vartoji
mo dalykams būtų palikti 
tie patys tiesioginiai tak
sai, kaip iki šiol.

l Bedarbiai padaugėjo 
Juli,), dar 300 tūkstančių
inte-

nekooperuoti su

Prašau visus nepamiršti,
kad kovo 13 ir 14 dd., Liberty
Auditorijoje vyksta Rankdar-j tą partiją 
bių Paroda.

Dalyvaukite!

Washington.— Darbo 
partmentas skelbia, kad iki 
sausio mėnesio vidurio bu
vo 3 milijonai, 68 tūkstan
čiai bedarbių, o nuo tada 
iki vasario mėnesio vidurio 
susidarė dar 300 tūkstančių 
naujų bedarbių. Ir tai ne
paisant, kad nuo sausio iki 
vasario pabaigos 487,000 
žmonių buvo pasamdyta į 
farmų darbus.

de-

.šnipinėjimo tiks
lais; jis prie to prisipažino.

Jis norėjo judošiškų grašiu.

St. Louis federaliniame teis
me tęsiasi penkių komunistu 
veikėją byla, — byla einant 
Smitho įstatymu.

Tarp lotą “liudininką.“ iš
stojo tūlas baptistu kunigas, 
Rev. Obadiah Jones.

Pasirodo, kad ši būtybė dar Tarybą Sąjungoje, o ir visame 
1946 metais įstojo į komunis-

Skaičiau Lietuvos spaudoje, 
kad skulptoriaus Aleksandra
vičiaus sukurtą bronzoje “Ju
liją žemaitę“ nupirko Mas
kvos Tretjakovo galerija.

Tretjakovo galerija savo 
meniškais turtais garsi ne tik

civilizuotame pasaulyje,

Dulleso Įteikta 
! rezoliucija.

Dulleso grūmojimai buvo 
nukreipti prieš nrogresyvę 
Guatemalos valdžią..

Guatemalos užsienio rei
kalų ministras Toriello at
metė įtarimus, kad jos val
džia jau “komunistinė,” ir 
žadėjo atsišaukti j Jungti
nes Tautas, jeigu būtų gra
sinama užpulti Guatemala, 
pagal Dulleso receptą.

Meksikos ir Argentinos 
atstovai taip pat smerkė 
Dulleso pasiūlymus. Sakė, 
kad Jungtinės Valstijos, 
prisidengdamos kova prieš 
komunizmą, bando praskin
ti sau kelia isibriovimni i 
naminius Centrinės bei Pie
tinės Amerikos respublikų 
reikalus. O jau ir praeity
je Jungtinės Valstijos įsi
verždavo į Meksiką, žadė
damos “sutvarkyti jos vai-1 
džia.” v

kaltina. Jungtines Valstijas 
už “pardavimį bei apleidi
mą” Pietinės Korėjos. Sa
ko, Amerika jau keturis 
kartus sekamai “išdavė” 
Korėją:

“1) Prezidentas Theodore 
Loose veltas 1905 metais nu
tarė, kad Japonija mus 
valdytų; 2) Prezidentas 
Wilsonas nepasistengė, kad 
Tolimųjų Rytų tautos gau
tų apsisprendimą; 3) Pre
zidentas Franklin D. Roo- 
seveltas sutiko padalinti 
Korėją į dvi dalis (šiaurinę 
ir Pietinę), ir 4) preziden
tas T r u m a n a s atšaukė [ 
Jungtinių Valstijų armiją 
(iš Pietų Korėjos), palik
damas mūsų jėgas be jokio 
išvvstymo.”

Tas Korėjos tautininkų 
laikraštis spėja, kad Ame
rika dabai- rengiasi juos 
dar sykį išduoti, ir mato ši-

publika” vadina karinę 
Amerikos
niia. Korėjos priešu.

Baigdamas tas taurininku 
laikraštis smerkia ir ame
rikonu pasipūtimą nrieš ko
i’ ė j i e č i u s kaip “žemesnę 
koloninę tautą.”

Jo advokatas grasino “suardyt 
armiją”, jei ji negerbs to šnipo

Washington. — Pirma ne-1 ir kiekvienas naujokas, 
gu David Schine, ragan- Bet McCarthy ir jo bičiu- 
gaudžio senatoriaus Mc- Uis Cohn įsakė Fort Dix 
Carthy’o agentas, buvo ar- Į oficieriams p a 1 i u o s u o t i 
mijon draftuotas pereitą' Schine nuo paprasto muš- 
rudenį, tai McCarthy reLjtro, nuo kareivinės valymo 
kalavo iš anksto paskirt j bei kitų darbinių pareigų, 
Schine oficierium. Armijos j kurias turi atlikti kiti ka- 
valdyba nesutiko.
McCarthy skyrė jį Karinės 

akademijos knygų 
cenzorium

Tuomet McCarthy ir vy
riausias jo advokatas Roy 
Cohn reikalavo laikyti

sutarti su Japo- Schine New Yorko apylin-

Ragangaudžiai atgrasino tūlus 
profesorius nuo Einšteino 
75 metų sukakties minėjimo

kėje. Sakė, tuomet Schine, 
tarnaudamas armijoje, ga
lėtų tyrinėti “neištikimas” 
(ar komunistines) knygas, 
kurias naudo j a Karinė 

į West Point Akademija, ne- 
I toli New Yorko.

Bet armijos valdyba nu
siuntė Schine kaip eilinį 
naujoką kareivį į Fort Dix 
stovyklą, New Jersey, kur 
jis būtų turėjęs per 8 sa
vaites kariniai lavintis kaip

Amerikos generolo ir 
Čiango lėktuvai taip 
pat padeda francūzam

Princeton, N. J. — Nepa
prastas Civilinių Laisvių 
Komitetas šį šeštadienį ruo
šia akademinių laisvių kon-

duotas už neatsakymą į Mc
Carthy’© klausimus;
gresyvis <
versiteto profesorius Cor- 

ferenciją Princetone, nore- liss Lamont ir eilė kitų 
mokslininkų, nepasiduodan
čių makartiškai isterijai.

; pro-
Columbijos Uni-

damas pagerbti 
amžiaus sukaktį 
viaus

Hanoi, Indo-Kin. — Ame
rikinis generolas Chennault 
iš Formozos salos talkauja 
savo lėktuvais francūzams 
kare prieš Vietnamo liau
dininkus.

Chennault valdo lėktuvu 
liniją, kurioje partneriauja 
Čiang Kai-šekas, kinų tau
tininkų diktatorius Formo
zos saloje.

18 didelių Chennaulto 
transportinių lėktuvų ga
bena francūzams ginklus 
bei kitus karo reikmenis. 
Paskutiniu laiku jis pasi
samdė daugiau amerikonų 
karinių lėktuvų mechanikų, 
pavadino juos “civiliniais 
technikais” ir atsiuntė In- 
do-Kinijon francūzams tar
nauti.

75 metų 
profeso-

Alberto Einšteino, 
pasauliniai i š g a r s ė j u šio 
mokslininko.

Komitetas išsiuntinėjo 
pakvietimus keliem šimtam 
pažangesniųjų mokslininkų. 
Bet kai kurie, bijodami ma- 
kartizmo, jau atsisakė da
lyvauti. O ir pats Einštei
nas, pabūgęs ragangaudiš- 
kų persekiojimų, nesutiko 
konferencijon atvykti ir 
leido tiktai savo sukakti 
naudoti tai s u e i g a i dėl 
mokslo laisvės.

Einšteinas yra 
no Universiteto 
Mokslu Instituto
rius. Jis andai patarė kai 
kuriem mokytojam bei pro-1 
fesoriam neatsakinėti i Mc-' 
Carthy’o klausimus: Ar esi 
komunistas ? Ar rėmei “rau
donojo fronto” organizaci
jas? ir tt.

Tad makartizmas 
todėl ėmė griežti 
prieš Einšteiną.

Bijodami ragan gaudžių, 
taip pat atsisakė dalyvauti 
toje mokslininkų konferen
cijoje 
rius 
mer;

Amerikiečiai nusivylę 
prez. Eisenhoweriu, 
sako angly spauda

Princeto-
Aukštųju 
profeso-

Jankių lakūnai ruošiami 
panaujint karą Korėjoj

Tokio, Japonija. — Jung
tinių Valstijų lėktuvai vi
durinėje Japonijoje dabar 
yra perginkluojami nau
jausiais ginklais. Lakūnai 
smarkiai lavinami “busi
majam Pietinės Korėjos gy-5 
nimui,” kaip praneša Unit
ed Press.

Sen. Kefauver smerkia 
tanky monopolija

London. — Anglų dien
raštis Daily Mirror at
spausdino pranešimais Wa
shington, kad:

—Amerikos žmonės nusi
minę ir nusigandę dėl to, 
kad prezidentas Eisenhow
eris taip apgailėtinai su
smukęs, nors jis garsinosi 
kaip “kryžeivis ’’pirma, ne
gu tapo išrinktas.

Dabar prezidentas yra 
apsistatęs didžiaisiais tur
čiais, kurie, pasigerindami, 
tik plokštelėj a jam per pe
tį ir darbuojasi pasipūtu-

reiviai.
McCarthy su Cohn reika

lavo greitai ištraukti 
Schine iš paprastų karei
vių tarpo ir pasiusti kaip 
studentą į karinės žvalgy
bos oficierių mokyklą.

Palaidas dieną ir naktį
Tuo tarpu McCarthy ir 

jo advokatas, vardan tyri- . 
nėjančios Senato komisijos, 
įsakė Fort Dix oficieriams 
duoti Schine’ui leidimus iš
važiuoti iš stovyklos, kada 
tik jam patinka, net kas
dien ir kas naktį. Taip 
Schine ir darydavo, iki bu
vo perkeltas į karinės poli
cijos mokyklą Cam Gordon, 
Georgijoj.
Cohn grūmojo apsidirbt su 

armijos vadais
Kada John G. Adams, ar

mijos advokatas, pranešė 
McCarthy’© agentui Cohn’- 
ui, kad armija negali duoti 
Schine’ui visų reikalaujamų 
lengvatų ir kad jis turės 
atlikti aštuonių savaičių 
muštrą kaip naujokas, tai 
Cohn iškeikė Adamsą; grū
mojo “suardyt armiją” ir 
užreiškė:

“Mes apsidirbsime, su ar
mijos sekretorium (Rober
tu Stevensu), o tave pa
mokysiu, ką reiškia manęs 
neklausyti.”

Toki raportą įteikė armi
jos valdyba kiekvienam na
riui tyrinėjančios Senato 
komisijos, kurios pirminin
kas yra McCarthy.

Demokratai komisijos na
riai todėl reikalavo tuojau

šiam stambiajam kapita-1 pa§alint Cohną, kaip val
iui.

Republikonai bando 
atmest sen. Chavezą

Washington. — Republi- 
konų vadovaujama senati- 
nė rinkimų komisija sura
do, kad 1952 metų rudenį 
New Mexico valstijoje “ne
teisingai” buvo išrinktas 
demokratas Dennis Chavez 
i Jungtinių Valstijų senatą. 
Todėl republikonai reika
lauja atmest Chavezą, o už
girį jų P. J. Hurley, ku
ris tada kandidatavo prieš 
Chaveza.

Tačiau dar visas Senatas 
turės spręsti, ar atmest 
Chavezą.

džios samdomą McCar- 
thy’ui advokatą. Republi
konai komisijos nariai slap
tai tariasi, ką daryti su 
Cohnu.

Schine taip pat buvo val
džios samdomas McCar- 
thy’ui patarėjas, iki tapo 
draftuotas.

KNYGŲ DEGINTOJAI
'Pernai McCarthy nusiun

tė Cohn ir Schine i Euro
pą, kad išvalytų vadinamas 
“komunistines” knygas iš 
amerikiniu knygynų Vaka
rinėje Vokietijoje. Franci- 
joje bei kitur. Taip tiedu 
vyrukai, 25 metų amžiaus, 
nėr porą savaičių ir išmėtė 
laukan tūkstančius knygų, 
liepdami jas sudeginti.

Washington. — Valdžia 
davė tiktai General Motors 
automobilių korpor a c i j a i 
užsakymus pastatyti vidu
tiniu tankų už 400 milijo
nus doleriu . Taigi Eisen- 
howerio valdžia leidžia šiai 
korporacijai pelnytis iš tan
ku, kaip kokiam trustui bei C 7 

monopolijai, sakė demokra
tas Kefauver. Jisai įspėjo, 
kad tuo būdu pati valdžia 
laužo šalies įstatymą prieš

profeso- trustus.

Ar pulk. Schwable buvo 
kankinamas nelaisvėje?

ypač 
dantis

atomistas
Robertas Oppenhei- 
Amerikinio Gamtos 

Muzė jaus moksl i n i n k a s
Geo. G. Gaylord ir tūli kiti, 
net tie, kurie 
pasižadėję.

Akademinė 
tačiau, įvyks
vaus Massachusetts Tech
nologijos Instituto profeso
rius Dirk J. Struik, suspen-

iš sykio buvo

konferencija, 
ir joje daly-

Žymėtina. iog gynvbos se
kretorius Charles Wilson, 
visų kariniu jėgų ministras, 
yra General Motors pirmi
ninkas. Jis tik laikinai “pa
sitraukė” iš tos korporaci
jos, kad galėtų tapti visų 
ginkluotų jėgų vadu.

ORAS.— Vejas, lietus 
Vešu.

ir

Washington. — Generolai 
tardo lakūnu pulkininką 
Fr. H. Schwable, kodėl jis, 
būda m a s nelaisvėj e pas 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus, pripažino, kad ame
rikonams buvo įsakyta mė
tyti ankrečiamų ligų bakte
rijas į Šiaurinę Korėją.

Schwable teisinosi, kad 
komunistai nuolatiniais 
klausinėjimais taip suvar
gino ji dvasiniai, kad jis 
buvo “priverstas” pasira
šyti liūdi i imą apie bakteri
jų skleidimą. “Jie manes 
nemušė ir fiziniai nekanki
no, tik nuolatiniais kvoti
mais man protą sumaišė,” 
sakė Schwable.

Roir.a. — Popiežius Pijus 
XII jau tiek atsigriebė, 
kad gali truputį pavaikš* 
čioti*
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FAKTAI APIE GVATEMALĄ
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Mr. Dulles nuvyko į. 

Caracas, amerikinių respublikų konferencija, pasiruošęs 
kovai prieš nedidelę Guatemalos respubliką.

Mūsų šalies stambioji spauda rėkia, šaukia, sakyda
ma, būk reikią “ką nors daryti su Guatemala,” nes ji 
“gresia amerikinėms respublikoms pavojumi.”

žodžiu, prieš Guatemala šiandien mūsų šalyje ir 
amerikinių respublikų konferencijoje atsuktos visos di
džiosios kanuolės, tarytum iš tikrųjų ten būtų mums ar 
kuriai kitai valstybei koks nors pavojus.

Pažiūrėkime, kas gi iš tikrųjų dedasi Guatemaloje.
Štai neseniai Laikinasis Lotynų Amerikos Reikalais 

lūpintis komitetas išleido įdomių tuo klausimu duo
menų. Komitetas šitaip argumentuoja:

PASAKA: Dabartinė Guatemalos valdžia yra ko
munistinė.

TIKROVĖ: Guatemalos Darbininkų (komunistų) 
partija yra mažiausia iš visų politinių partijų, sudaran
čių demokratinį frontą, kuriuo remiasi dabartinė Gua
temalos valdžia. Ši partija teturi tik keturis iš 56 Gua
temalos kongreso narių.

PASAKA: Guatemalos Darbo unijų federacija ir 
valstiečių federacija yra komunistinės.

TIKROVĖ: Guatemalos industriniuose, komerci
niuose ir žemės darbininkuose yra kiek tiek komunistų. 
Jie, žinoma, ten veiklūs lygiai, kaip ir kitų politinių įsi
tikinimų darbininkai. Šitose organizacijose vadovybė 
remiasi ne sulyg politiniais įsitikinimais bei priklauso
mumais, o einant kiekvieno vadovybėje esančio asmens 
populiarumu ir sugabumu. Guatemalos darbininkai 
sprendžia komunistus ir sulyg tuo, kaip jie remia že
mės reformą, kuri toje šalyje yra labai svarbiu klausimu.

^Kadangi Guatemaloje nėra tokio įstatymo, kaip 
Tafto-Hartley įstatymas, kadangi ten neveikia ne-guate- 
malinių veiksmų komitetai (kaip kad pas mus veikia 
he^imerikinių veiksmų komitetai), tai ten komunistai 
.yra priimami į darbo unijų vadovybę.

PASAKA: Kadangi demokratinė Guatemalos val
džia turi “komunistinį” charakterį, tai ji yra pavojus 
Jungtinių Valstijų saugumui ir saugumui visų ameriki
niu kraštu.

TIKROVĖ: Guatemalos kariuomenėje šiandien yra 
išviso tik 3,000 vyrų, arti tiek, kiek viename Jungtinių 
Valstijų pulke. Dabartine Guatemalos vyriausybė išlei
džia žmonių švietimui daugiau pinigų, negu šalies ap
gynimui. A

Tokios yra pasakos, tokia yra tikrovė!
Galima pridėti dar ir tiek: Guatemala neturi kari

nių lėktuvų; jos armija silpnai apginkluota. Neturį ji, 
žinoma, nei atominių nei hydrogeninių bombų.

Tai kam ji gali būti pavojus?
_  •_

ILGAI GUATEMALOJE še i m i nin k a vo amerikinė 
United Fruit kompanija, — šeimininkavo ji “kaip na
mie.”

Bet .ilgainiui toje šalyje buvo priimta nauja kon
stitucija ir sulyg ja buvo išrinktas naujas kongresas, 
nauja vyriausybė.' Kada buvo išleisti nauji darbą re
guliuojantieji įstatymai, teikiantieji darbininkams tei
sę organizuotis, apribojantieji jų dienos darbą; kada ši 
kompanija buvo priversta pildyti tuos įstatymus, tada 
prasidėjo skandalai. Tai .buvo prieš kokius penkerius 
metus.

Dar labiau supykdė minėtą kompaniją, kai valdžia 
pradėjo verstinai išpirkti iš jos žemes, turėtas Guate
maloje. Pravedimas žemės reformos, pagal kurią beže
miai yra aprūpinti žeme, visiškai išvarė iš lygsvaros 
Wall st rytą.

Amerikiniai turčiai reakcininkai, šūkaloją prieš da
bartinę Guatemalos valdžią, aišku, ne tiek paiso to, 
kas ten dabar darosi, o to, kas gali darytis kitur.

Jie jaučia, jie žino, kad, jei Guatemalos liaudžiai 
pasiseks pravesti tuos visus pasiniojijnus, kuriuos ryž
tasi pravesti, jei jai pavyks pakelti savo gyvenimo lygį, 
tai to paties sieksis ir kitų Lotynų Amerikos respublikų 
žmonės,—respublikų daug didesnių ir gyventojais skait- 
lingesnių už Guatemala.

Štai, kodėl daroma viskas, kad Guatemalos valdžiai 
nepavyktų tai pasiekti, štai kodėl dabar kalbama apie 
“įsikišimą” į Guatemalą.

Wall strytas pirmiausiai pjudo kai kurias kitas Lo
tynų Amerikos respublikas, kuriose viešpatauja reakci
ninkai, pavyzdžiui: Nicaraguą, Dominiką Respubliką 
ir kitas.

> Na, o Caracas konferencijoje atsuko prieš Guate
malą visas kanuolės ir Mr. Dulles.

Kadangi “įsikišmo” pavojai Guatemala! rimtai grū
moja, tai įvairių amerikinių respublikų žmonės pradėjo 
Ūi-ganizuotai protestuoti prieš tai ir padėti Guatemala!. 
Guatemalos prieteliai organizuotai gina Guatemala Mek
sikoje, Čilėje, Bolivijoje, Kiuboje, Jungtinėse Valstijose 
ir kitur. Net ir buvęs Meksikos prezidentas Cardenas

Skaitytojams jau gerai 
žinoma, kad Indo - Kinijoje 
jau aštunti metai, kai ver
da mirtina ir labai atkakli 
kova vietnamiečių liaudies 
su Frakcijos imperialistais. 
Vietnamiečių liaudis kovo
ja su didžiausiu pasiryžimu 
už išsilaisvinimą iš po oku
pantų vergijos.

Liaudininkai dažnai su
pliekia francūzų kariuome
nę, užduodami jai smūgį po 
smūgio; jie viešai pasaulio 
akyse pradėjo šauktis pa
galbos, o ypač iš JAV., nors 
okupantai yra gerai gin
kluoti geriausiais vėliausio 
išradimo Amerikos ginklais 
ir visa kita kariška techni
ka. Be to, dar aprūpinti 
šimtais milijonu dolerių ve
dimui karo. Šiais laikais 
francūzų karo vadams In- 
do-Kinijoje yra sutelkta pa
saulinio kapitalizmo ne tik
tai geriausia mašinerija, 
bet ir smegenys, ir vis ne
bepajėgia atremti liaudinin
ku kovotoju už laisvę. To- 
dęl čia ir kyla klausimas: 
dėl ko liaudininkų armija, 
ginkluota tiktai paprastais 
ginklais, net ir senoviškais 
Šautuvais, ta valstiečių-ar-

ma ?
Vietnamo liaudiškoji ar

mija jau įvarė kinkų drebė
jimą ne tiktai francūzams 
okupantams, bet kinkos 
dreba ir Wall Stryto, Pen
tagono ir kitu pasaulio im
perialistų. Vietnamo liau
dininkai jau atkariavo iš 
okupantu daugiau negu tris 
ketvirtadalius savo žemės 
ii* tą žemę greit padalina 

; biedniems bežemiams vals
tiečiams. ’

Liaudininkams sekasi ka- 
j riauti dėl to, kad Juoįs re- 
i mia šalięs visuomenę, iš- 
■ skiriant dalį francūzų — 
čebatlaižių ir buržujų. Be 
to, jie turi labai gerą va
dą, generolą Vonguyen. Šis 
geni jalus karo vadas 
didelis strategas, 
jaunas, vos

yra 
Jis dar 

40 metų am
žiaus, žemo ūgio, malonaus, 
rimto veido, su nudribu
siais ūsais. Jį gerbia net 
priešo aukštieji imperialis
tų karo vadai. Sako, kad 
jie dar niekados -nėra matę 
tokio didelio stratego, kaip 
gen. Vonguyen. i

Šis gabus karvedis seniau 
buvo .tiktai paprastas mažo 
miestelio advokatas. Bet 
laike antrojo pasaulinio ka
ro jis 
slaptai pradėjo organizuoti 
būrius prieš japonus oku
pantus. Jis tuomet su ma
žomis partizanų kuopomis 
sudavė daug skaudžių smū
gių japonams ir įvarė jiems 
daug baimės, kad japonai 
karininkai vadino gen Von
guyen “ghost general.”

Karui užsibaigus, parti
zanų spaudžiami, japonai 
greit išsinešdino iš Indo- 
Kinijos. Tuomet gen Von
guyen iš partizanų būrių 
pradėjo organizuoti tikrąją 
viešą armiją. Iš pradžios 
jam pavyko šiaip-taip su
grupuoti vieną diviziją pės
tininkų ir aipe 300 raitelių. 
Apsiginklavo atimtais iš ja
ponų šautuvais.

Šmugelio būdu gavo nusi
pirkti keletą kulkosvaidžių, 
keletą šimtų rankinių gra-| 
natų.

Ta mažytė valstiečių ar
mija, taip prastai apsigin
klavus ir mažai apmokyta, 
gruodžio 19 d., 1946 metais,

įsidrąsinusi užpuolė didelę 
ir gerai ginkluotą francū
zų armiją. Ji tame pirma
me mūšyje sumušė fran
cūzų kariuomenę, laimėda
ma svarbias kariškas pozi
cijas. Atėmė iš priešo di
delį ginklų sandėlį ir daug 
kitokio kariško grobio.

Po pirmutinio mūšio lai
mėjimas nuskrido per visą 
Vietnamo šalį žaibo greitu
mu. Iš visų kampų jauni 
vyrai šimtais atėjo ir stojo 
į laisvės kovotojų armiją. 
Tokiu būdų liaudininkai iš- 
ūgdino dideles jėgas, prieš 
kurias nusigandęs dreba 
imperializmas.

Fašistuojanti komercinė 
spauda gvoltu rėkia, kad 
Washingtono aukštieji val
džios pareigūnai i m tusi 
griežtų priemonių ir kad 
visuose pasaulio kampuose 
nedaleistų raudoni e s i e m s 
užimti nei vieno colio že
mės.

Šiomis dienomis Philadel- 
phijoje kalbėjo majoras ge
nerolas George W. Smythe. 
Jis visiškai nukrypo nuo 
savo temos ir pradėjo kal
bėti apie karus. Jis pareiš
kė, kad Amerikos visuome
nei yra netikėtina, jog mes 
prakišome karą Korėjoje. 
Mes ten praradom savo 
prestižą ir aplaikėme dide
lę sarmatą. Jis tęsė toliau. 
Taip dar nebuvo seniau įvy
kę vedime visų karų, bu
vusių Amerikos istorijoje. 
O tas įvykę dėl to, kad mes 
Korėjoje mušėmės tik su 
viena kumščia. O jeigu dar 
karas atsinaujins Korėjoje, 
arba kils kur kitur, tuomet 
mes paleisime abidvi kumš
tis į darbą ir tapsime ka
ro laimėtojais. j

Antras karo kurstytojas < 
—tai Philadelphijos didysis! 
fašįstuojantis komer c i n i s | 
laikraštis, kuris savo edito- j p 
rialuose kursto valdžią, kad Į 
tuojau darytų intervenciją 
Guatemaloje. Nes Guate
maloje raudonieji jau esą 
tiek įsigalėję, kad 
mūsų' šaliai pavojus.

Kažin kada ateis 
kada visi žmonių 
numalšins savo 
ir daugiau neagituos už su
kėlimą vis naujų ir naujų 
žmonių skerdynių?

P regresas

gręsią

laikas, 
priešai 

troškulius

mete advokatūrą ir

Įvairūs išsireiškimai
Dar vienas sena tema 

aiškinimas:— 
asmuo, kuris 
kančias geras progas pada
ro sau kliūtimis. Optimis
tas gi tai asmuo, kuris jam 
iškylančias kliūtis paverčia 
geromis sau progomis.

Reg. B. Mansell.

Pesimistas tai 
jam pasitai-

Aš myliu taiką ir aš rū
pinuos, idant mes suteiktu
me pasauliui kitą naudingą 
pamoką, parodant kitokius 
būdus pabausti skriaudėjus, 
o ne karu, nes karas nu
baudžia taip lygiai baudėją, 
kaip ir baudžiamąjį.

Thomas Jefferson,

Tiems, kurie vartoja po-, 
šakį, “kad-laiką užmušt”:— 
Nemanyk galėsiąs užmušt 
laiką, nepažeidžiant amži
nybės. Thoreau.

Vienišai gyvenantiems:— 
Išmuštruok save taip, kad 
tau tik ten niežėtu, kur 
nats gali pasikasyti.

Aš Pats
Surinko Kas Kitas

prisidėjo prie tų Guatemalos prietelių.
Iš visų kraštų eina sveikinimai Guatemalos prezi

dentui Arbenz’ui Guzman’ui už tai, kad jis tvirtai stovi 
su savo krašto žmonėmis.

žmonių gerovę Tar. Sąjungoj
VILNIUS. — Lėšos, ku

rias Tarybų valstybė asig
nuoja darbininkų ir tar
nautojų socialiniam draudi
mui, sudaro milžiniškas su
mas ir, liaudies ūkiui vys
tantis, kas metai didėja. 
Antai, per pirmojo penk
mečio metus valstybinio so
cialinio draudimo biudže
tas sudarė 10.5 milijardo 
rublių, trečiajame penkme
tyje — 34.9 milijardo ru
blių ir pokariniu penkme
čiu — 80.1 milijardo ru
bliu, v

Pagal penktojo penkme
čio planą Tarybų Sąjungai' 
išvystyti 1951 -1955 metais 
valstybės asignavimai dar
bininkų ir tarnautojų so
cialiniam draudimai bus 
padidinti maždaug 30 pro
centų, palyginti su 1950 me
tais. Pagal TSRS Valstybi
nio biudžeto 1953 metams 
įstatymą išlaidos sociali
niam draudimui nustatytos
i > V-1 1 V» * V/kJ X V , \ J . / O , 

čių rublių sumos, 
vimai sveikatos apsaugai 
81

Gražiuose Lietuvos kam
peliuose vasaros ’ laikotar
piu įkuriama dešimtys pio
nierių stovyklų. Poilsiau
jančių čia vaikų skaičius 
nepaliaujamai didėja. Šiais 
metais pionierių stovyklose 
ilsėjosi apie 15 tūkstančių 
vaikų. Pionierių stovy- 
kloms įkurti ir išlaikyti 
respublikos profsąjunginės 
organizacijos 1953 metais 
paskyrė 3,312 tūkstančių 
rublių. Socialinio aprūpini
mo organai vien šiemet iš
davė pensininkų vaikams 
1,248 atilsinių į pionierių 
stovyklas, išleisdami tam 
279 tūkstančius rublių.

Susirgę darbininkai ir 
tarnautojai, o taip pat mo
terys, atostogaujančios ry
šium su nėštumu ir gimdy
mu, iš valstybinio socialinio 
draudimo lėšų gauna savo 
darbovietėje laikino nedar
bingumo pašalpą. Šios pa
šalpos mokėjimo laikas ne-

Atsiradus Amerikos kon
tinente makartistams i r 
jiems panašios rūšies Lją- 
gangaudžiams, vis Mažrimu 
ir dažniau tarpe žmonių 
girdisi sentimentas, kad 
būk jie spaviedodami jiems

ri, kuo jis yra šiandien, bet 
kuo jis buvo praeityje. Jei
gu tai tiesa, tai McCarthy 
su visais savo leitenantais 
turėtų pirmiausia išspavie-

savo locnomis ausimis gir
dėjau jį kalbant Naumies
čio turgavietėje 1905 me
tais. Jis ragino žmones su
kilti prieš carizmą ir imti 
valdžią į sava rankas. Tą 
patį sakė ir kiti tų laikų 
kalbėtojai, kaip tai: Petras 
Prapuolenis, Pranas Pus
kunigis (buvęs LSS Centro 
sekretorius), Rapolas ,Rasi- 
kas ir kiti. O jie viyf buvo 
Pijušo komandoje. Jie net 
Naumiesčio kunigą Ru?sec- 
ką privertė bažnyčioje svie
tišką pamokslą pasakyti. 
Tai jeigu Pijušas jau 1905 
m. valdžias griovė, tai 
gali užtikirnti, kad 
ir vėl to nedarys?

bendros 40,096,794 tūkstan- ribotas; ji duodama, prade- 
Asigna- dant nuo pirmos darbingu- 

i mo netekimo dienos iki at- 
sudaro 24,82*8,360 tūkstan- gaunant, darbingumą. Dar- 
čiu rubliu, švietimui ir kul- ’ bininkams ir tarnautojams, 
turai — 62,089,527 tūkstan- i kurie tapo invalidais, komi- 
čius rublių. i sijos pensijoms skirti prie

. .. . j rajonų ir miestų Darbo
Materialinę bazę skirti; žmonių deputatų tarybų 

tokioms didžiulėms sumoms į vykdomųjų komitetų pagal 
darbo žmonių gerovei kelti i įgtatymą paskiria ir išmoka 
sūdai o galingasis ir nuola-1 pen&įjas iš valstybinio so
tinis liaudies ūkio kilimas. I cįaiinį0 draudimo lėšų ir iš 
Pi amonės gamybos apimtis; valstybės specialiai skiria- 
1953 metais bus maždaug: pensijoms mokėti, šiltas vieteles,
pustrečio karto didesne,. ypatingai valstybės ir ta- būrę jų advokatai ir teisė- 
negu priskarmiais 1940 m.! pykinės visuomenės rupini- ...........
Nuo 192o m^tų pramonės į musį yra apgaubti Tėvynė 
produkcijos išleidimas Tar.! ^aro įnvalidai 
Sąju-goje padidėjo 29 kar-| karių šeimos.
tus. Didelių laimėjimų pa-, į- vįso per pokarinius 
siekta žemes ūkyje.

Nuolat kyla materialinis : socialinio aprūpinimo orga- 
ir kultūrinis tarybinės vi- naį išmokėjo 458 milijonus 

lygis. 600 tūkstančių rublių pen
sijų. Vien 1953 metams 
valstybinio socialinio aprū
pinimo organai asignavo 
pensijoms išmokėti 60 mili
jonų 568 tūkstančius rublių

i suomenės gyvenimo 
j Pagrindinis rodiklis čia yra 
i tai, kad be paliovos auga 
nacionalinės pajamos. 1952 
m. nacionalinės pajamos 
daugiau kaip 2 kartus vir
šijo prieškarinių 1940 me
tų lygį- :i nacionaliniu pa
jamų gauna TSRS darbo 
žmonės savo asmeninėms 
materialinėms ir kultūri
nėms reikmėms patenkinti.

Vyriausybė priėmė eilę 
naujų itin svarbių nutari
mų, susijusių su žemės 
ūkio, prekybos ir plataus 
vartojimo prekių gamybos 
tolesniu vystymu. Visi šie 
dokumentai yra persisunkę 
nepaprastai didelio rūpini
mosi žmogumi, rūpinimosi 
pilnutinai patenkinti mate
rialines ir kultūrines darbo 
žmonių reikmes.

Medicinos pagalba gyven
tojams teikiama nemoka
mai. Daugelis darbo žmo
nių kasmet siunčiami ilsė
tis ir gydytis į poilsio na
mus bei sanatorijas. Kas
met poilsio namų ir sanato
rijų tinklas vis labiau iš
plečiamas. Veikia daugiau 
kaip 350 kurortų, virš pus
trečio tūkstančio sanatori
jų, sukurtas milžiniškas po- 
poilsio namų tinklas/ Virš 
tūkstančio sanatorijų spe
cialiai skirtos vaikams. Lie
tuvos respublikoje šiuo me
tu veikia 11 sanatorijų ir 
poilsio namų. Toli už Lie
tuvos ribų yra išgarsėję 

i Palangos, Druskininkų. 
Birštono, Likėnų ir Giru
lių kurortai.

1953 m.; vien valstybinio 
socialinio draudimo lėšomis 
i TSRS kurortus buvo pa
siųsta daugiau kaip 3 mili
jonai žmonių. Lietuvos res
publikos profsąjunginės or
ganizacijos asignavo atilsi- 
niams virš 8 milijonų ru
blių.

kas
jis

vi-Nėra paslaptis, kad 
sokios rūšies mūsų naujie
ji ateiviai (dipukai) čia tik 
laikinai apsigyvenę. Kaip 
greitai Kerstenas ar kiti 
koki vaduotojai Lietuvą 
“išvaduos,” taip jie visi gal
vatrūkčiais bėgs į Lietuvą 
ir užims pirmiau turėtas 

Čionai susi-

lai jau ruošia net naują 
konstituciją Lietuvai. Bet 

ir žuvusių ■ teko matyti jų spaudoje, 
i jog CIevelande jie pąsimo- 

Iš viso per pokarinius I j0 sukelti serais . $35,000, 
įmetus Lietuvos respublikos i kad padidinti ir pagražin- 

1 i x US T VY x t'VY za z"y >»/~v ' J " 1 • J  • v 1 . . Jl _ * _ _ Y'^ _ti lietuvišką svetainę. Pa- 
simojimas geras ir girtinas. 
Vielok tas. juk aiškia'/ pa
rodo, kad tiems jų sapalio
jimams apie grįžimą Lietu
von jie patys netiki. Jeigu 
tikėtų, tai nesiruoštų to
kiems dideliems darbams 

žodžiai su darbais,Materialinei pagalbai ne- ėia. 
darbingiems kolūkių na- matomai, nesiderina, 
riams ir vaikams - našlai
čiams teikti kolūkiuose or
ganizuojamos kolūkiečių vi
suomeninės savišalpos ka
sos, kurių lėšos sudaromos 
iš kolūkiu atskaitymų, šiuo 
metu kolūkiečiu visuomeni
nės savišalpos kasos suor
ganizuotos 1,107-iuose res
publikos kolūkiuose. Per 
tris 1953 metų ketvirčius 
kasos suteikė savo nariams 
pagalbą, sudarančią 44,960 
rublių grynųjų pinigu ir 
221,800 kilogramų produk
tu.

Verslinės kooperacijos na
riai gauna visapusišką pa
galbą artelių narių savitar
pio draudimo tvarka.

Buržuazinėje Lietuvoje 
pagrindinei darbo masei 
draudimas buvo neprieina
mas. Pavyzdžiui, pašalpa 
susirgimo atvejyje buvo 
duodama asmenims, ne ma
žiau kaip 6 mėnesius esan
tiems kasos nariais, ir įmo- 
nįnin k ą i, nenorėdami 
drausti darbininkų, neduo
davo jiems be pertrūkio 
dirbti daugiau kaip du mė
nesius. Darbininką, išdir
busį du mėnesius, atleisda
vo ir tą pačią dieną vėl pri
imdavo; po dviejų mėnesių 
tatai vėl pasikartodavo. Di
džiulė dauguma darbo žmo
nių, tame tarpe žemės ūkio 
darbininkai, nebūdavo ap
draudžiami.

J. Stimburys

Teko skaityti dipukų lei
džiama mėnesinį žurnalą 
"Sėją.” 
zas dejuoja ir rūpinasi, kas 
bus, jeigu Lietuva ^ebus iš
vaduota per 20 metų? Esą, 
dabartiniai p a t y r u s i e j i 
buvę Lietuvos valdininkai 
būsią jau per seni sugrįžę 
užimti savo vietas. Jis pa
taria čia atvežtą jaunimą 
nevilkinant paruošti to
kiems darbams.

Abejotina, ar tas jų jau
nimas būtu linkęs tokiems 
kursams. Be to, atrodo, jog 
čio” atvežtas jauni 
greičiau ištautęs, negū čia 
gimęs lietuvių jaunimas. 
Čion atvežti vaikai tik 3-4 
metai, o tarp savęsį a u lie
tuviškai nekalba. Tai koki 
prospektai iš i u paruošti 
Lietuvai valdininkus?

Pasirodo, jog tie ponai iš 
gyvenimo nieko neužmiršo, 
bet nieko ir neišmoko. Ne
laimė tų, kurie iš gyveni
mo nesimokina ir, matorpai, 
nenori mokintis, o geresnės 
•mokyklos kol kas niekas 
neišrado.

J. šidaras

Ten tūlas H. Bla-

Des Moines, Iowa.—Strei
kuoja viešųjų mokyklų pri
žiūrėtojai ir busų vairuoto
jai, Darbo Federacijos uni-

Visame pasaulyje aš rem
siu mases prieš klases.

Wm. E. Gladstone.

London. — Nauja 
jos laivyno patranka su 6 
colių pločio gerkle iššauna 
toną sprogimų per minutę.

2 psl.—Laisve (Liberty)-šeštadienis, Kovo-March 13, 1954



Lietuvių literatūros ir meno dekada Maskvoje
Kovo 4 dienų Maskvoje prasidėjo Lie

tuvių Literatūros ir meno dekada. Tai 
didelis įvykis mūsų tautos gyvenime.

Vilniaus Tiesa, (kovo 4 d. laidoje) ra
šo:

“Šiandien Maskvoje prasideda lietu
vių literatūros ir meno dekada. Geriau
siuose Maskvos teatruose, koncertinėse 
salėse ir patalpose skambės tarybinė 
lietuviška daina, bus atliekami naciona- 
liai šokiai, rodomi mūsų baleto ir operos 
bei dramos teatrų pastatymai, vaizduo
jamojo meno pasiekimai.
/‘Maskva kaip brolius pasitinka lietu

vių literatūros ir meno atstovus.”
Šia proga suvyko,—lėktuvais ir trau

kiniais,—į Maskva šimtai Lietuvos me
no atstovų,—scenos artistų, dainininkų, 
šokėju, literatu, paišybos meistru, skulp
torių ir kitokių meno bei literatūros sri
tyje veikiančiųjų žmonių. Suvyko ten 
chorų,—iš provincijos ir iš sostinės Vil
niaus. Yra ten Kipras Petrauskas, Lie
tuvos operos tėvas, žymusis dainininkas 
ir jaunu dainininkų auklėtojas.

Literatūros ir meno atstovai rodo sa
vo darbus, savo kūryba. Jiems atdaros 
koncertu salės, teatrai, meno galerijos, 
kur dailininkai išstatė savo kūrinius.

Tame pačiame įvedamajame Tiesa žy
mi:

“Kompozitorius J. Juzeliūnas sukūrė 
pirmaji lietuviška baletų “Ant marių 
kranto”, vaizduojantį tarvbinį gyveni
mų. Kompozitorius A. Račiūnas parašė 
pirmąją lietuviška opera “Marytė”, 
vaizduojančia didvyriškus lietuvių tau
tos žygius kovoje prieš hitlerinius gro
bikus.

“Greta' operos ir baleto sukūrimo yra 
nt’ynaži ir kiti laimėjimai muzikos meno 
srityje. Tai kompozitoriaus B. Dvario
no, St. Vainiūno ir kt. muzikos kūriniai.

“Tarybinė lietuvių dramaturgija pra
turtėjo naujais pastatymais. Maskvos 
žiūrovui bus parodyta A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus pjesė “Kalvio Ignoto teisy
bė”, A. Griciaus “Išvakarės”.

“Kinematografijos menas Lietuvoje 
išaugo tik Tarybų valdžios metais. Pa
gal rašytojų J. Baltušio ir E. Gabrilo- 
vičiaus scenarijų sukurtas lietuviškas 
meninis filmas šiuolaikine tematika 
“Aušra prie Nemuno”.

“Tarybinė lietuvių literatūra pratur
tėjo naujais veikalais. Tai A. Gudaičio- 
Guzevičiaus “Broliai”, A. Vienuolio 
“Puodžiūnkiemis”, J. Dovydaičio “Didę- 
li įvykiai Naujamiestyje”, I. Simonaity
tės “Pikčiurnienė” ir eilės kitų rašytojų 
išleisti apsakymu rinkiniai. Poezijos sri
tyje nauju eilėraščiu yra sukūrę A. Ven
clova, T. Tilvytis, V. Valsiūnienė, dide
lį poetinį kūrini iš kolūkinio kaimo gy
venimo — “Broliška poema” parašė E. 
Mieželaitis. Ruošiantis dekadai geriau- 
s£pi lietuviu literatūros kūriniai yra iš
versti i rusu kalba ir pasidarė prieina
mi visoms Tarybų Sąjungos tautoms.

“Respublikos dailininkai dekadinės 
naroaos eksnoziriioie išstato eile vaiz
duojamosios dailės kūriniu. Gausiai de
kadoje vra atstovaujama mūsų skulptū
ra, tanvha, arafika. taikomoji dekoraty
vinė dailė ir liaudies menas. Tarybų 
T.ietnvos dailininkai savo darbuose vis 
plačiau navaizduoia tarvbinę tikrovę, 
nauius išaugusius žmones.”

Netenka čia nei sakyti, kad maskvie
čiai godžiai klausėsi Lietuvos daininin
ku. skaitlino-ai lankėsi i statomus lietu
viškus spektaklius, gėrėjosi lietuvių me
nininkų paišyba ir skulptūra, sukurta 
bėgyie pastarųjų kelerių metų, skaitė 
ir tebeskaito į rusų kalbų išverstus lie
tuvių poetų ir raytojų veikalus.

O iš Maskvos skris žinios apie lietu
vių literatūros ir meno dekada į visas 
broliškąsias tarybines respublikas.

MASKVA, III. 2 d.— Kasdien į di- 
džiosiofc mūsų šalies sostinę Maskvą at
vyksta vis naujos lietuvių literatūros ir 
meno dekados dalyvių grupės. Šiandien 
čia atvažiavo grupė LTSR Operos ir ba
leto teatro artistų, dalyvaujančių balete

“Ant marių kranto”, o tai]) pat kai ku
rie rašytojai, jų tarpe Rašytojų są,jun
gos pirmininkas J. Šimkus, laureatas A. 
Venclova ir kt. Svečius iš Lietuvos su
tiko maskviečių rašytojų atstovai. Ry
toj atvyks Valstybinio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio kolektyvas ir daili
ninkai bei kompozitoriai.

Šiandien eilėje Maskvos teatrų repe
tuojami dekadiniai spektakliai. Valsty
binio Akademinio Didžiojo teatro filia
lo scenoje Įvyko generalinė operos “Ku
nigaikštis Igor” repeticija. Maskvos 
Akademinio Dailės teatro filiale Įvyko 
M. Gorkio pjeses “Priešai” repeticija.

Lietuvos Valstybinio Dramos teatro 
kolektyvas lankėsi Puškino vardo vaiz
duojamojo meno muziejuje.

I Didžiosios sostines Maskvos knygy
nus pristatyti tik. ką išėję iš spaudos 
nauii leidiniai: lietuvių liaudies meno ir 
dailės kūrybos albumas, lietuvių poetų 
eilėraščiu rinkinys. Eilėje sostinės kny
gynu ruošiami specialūs skyriai, kuriuo
se bus išdėstyta Lietuvoje išleista groži
nė ir kita literatūra.

Kovo 4 diena Įvyks pirmasis lietuvių 
literatūros ir meno dekados spektaklis 

■—opera “Kunigaikštis Igoris.” E.

Lietu viii d u ii iii in k a iz

18 ir 19 amžiuose
Dailininkas A. Savickas rašo:
“Lietuviu vaizduojamoji dailė turi 

puikias ‘Vilniaus meno mokyklos’ rea
listines tradicijas, kurias buržuaziniai 
Lietuvos meno kritikai nutylėdavo, nes 
jie orientavosi į supuvusį Vakarų menų. 
Tik tarybiniais metais buvo atkreiptas 
reikiamas dėmesys į šį realistini paliki
mą mūsų dailėje, ir jis atstovaujamas 
dekadoje.

“Dekadinės parodos ekspozicijoje mes 
matome vieno iš pirmųjų mokyklos or
ganizatorių — R. Smuglevičiaus — Įdo
mų paveikslų ‘Lietuvos valstiečiai.’ Pui
kus jo Granovskienes portretas pasižy
mi spalviniu subtilumu ir psichologiniu 
gilumu. Kitas mokyklos dailininkas — 
Jonas Rustemas (1761-1835), atstovau
jamas puikiais portretais, o J. Damėlis 
(1780-1840), dirbąs istoriniame žanre, 
atstoavujamas, tarp kitų darbų, grafi
kos kūriniu ‘Napoleono armijos bėgimas 
iš Rusijos per Rotušės aikštę Vilniuje’ 
bei puikia tapybine vyro galvos studija.

“Įdomus Maskvos žiūrovui bus daili
ninkas V. Vankevičius (1799-1842), ku
ris mokėsi Peterburgo Dailės akademi
joje, pas tokius garsius rusų dailininkus 
kaip Jegorova ir Šebaniova. Ilgiau iš
gyvenęs už savo bendralaikį V. Sma- 
kauskas (1797-1876) pasireiškė visose 
dailės srityse. Kai jisai studijavo Pe
terburgo dailės akademijoje, jo darbai 
buvo įvertinti sidabro ir aukso meda
liais.

“Kanutas Ruseckas (1801-1860) po to, 
kai buvo uždaryta Vilniaus meno mo
kykla, savo mokiniams pats perdavė 
mokyklos realistinę krypti, kuria gavo 
dalimi iš, savo mokytoio Rustemo. Įdo
mus savo žanre yna ‘Lietuvaitė su grė
bliu’ ir puikus šalia kitų darbų jo ‘Be
sijuokiančio italo galva.’

“Aktyvus 1831 metų sukilimo dalyvis 
buvo anų laikų žinomas peizažistas V. 
Dmachauskas (1805-1862), kurio paro
dyti gamtovaizdžiai ‘Gimtine,’ ‘Verkiai,’ 
‘Miško gaisras’.”

Repetuojami veikalai
Žiema pas newyorki-ecius lietuvius bu

vo niūri, kiek tai liečia meninę veiklų, 
bet artėjant pavasariui veikla pagyvėjo.

Lietuvių Liaudies Teatro nariai-akto- 
riai ryžtingai ir rūpestingai mokosi Os- 
trovskio veikalų “Ne visada katinui už
gavėnes.” Šis veikalas bus pastatytas 
balandžio 11 d.

Aktoriai savo rolių žodžius jau išmo
ko; dabar jiems tenka tiktai įsigyventi 
į roles, tik savo veiksnius darniai sude

rinti, suharmonizuoti. Jie taip be abejo
jimo ir padarys, nes repetuoja du kartu 
per savaitę.

Aido Choras taipgi ruošiasi—ruošia
si operetei “Pepitai” pastatyti. Aidie- 
čiai dažniausiai repetuoja sekmadie
niais. “Pepitai” sukauptos geriausios 
aidinčių jėgos. Turi talkos ir iš siety- 
niečių. “Pepit'a” bus suvaidinta gegu
žes 2d.

Taigi džiaukimės,, kad turėsime du 
graži us spektak 1 i us.

Daina ilgina amžių
BOSTON, MASS. — Dainuoja ne tik 

žmonės, bet ir visa gyvūnija; ypatingai 
pradedant aušti pavasariui. Kuomet 
paukštė patele peri arba šildo mažyčius, 
tai patinėlis šalia traukia dainužę.

Tiek to apie gyvūnų dainas; mes čia 
trumpai pakalbėsime apie mūsų pačių 
daina. Daina tveria poetas, jis pasiren
ka tema ir tų temų taip sukoncentruoja- 
suspaudžia, kad jos tarpe nebūtų galima 
nieko dadėti nei išimti. Juo daugiau 
įgudęs poetas, tuo jo žodis galingesnis 
ir daugiau reiškia. Jeigu rašytojas, pa
ėmęs tema, parašo storų knyga arba net 
kelis tomus knygų, tai poetas ta pačia 
tema gali pasakyti keliais posmais.

Karta senovės Egipto karalius užsi
manė sužinoti darbo žmogaus istorija. 
Visiems Egipto mokslininkams buvo 
Įsakyta, kad jie tokia istorijų parašy
tų. Kuomet istorija buvo baigta, jų rei
kėjo gabenti kupranugariais. Karalius, 
pamatęs istorija, išsigando ir, sušaukęs 
mokslininkus, sako:

—Trumpinkite, trumpinkite, nes ma
tote, kad pragyvenau didesne puse sa
vo gyvenimo, tai nesuspėsiu pažinti 
darbo žmogaus istorija. Mokslininkai 
istorija sittrumpino i tris knygas ir, 
kuomet atnešė karaliui, tai jis dar pik
čiau sušuko:

—Trumpinkite, trumpinkite, argi ne
matote, kad nesuspėsiu perskaityti!

Kuomet mokslininkai sutrumpino ir 
atnešė viena knygų, tai karalius jau 
gulėjo ant mirties patalo ir apie skaity
mų nebuvo nei kalbos. Tuomet pašau
kė poetą, kuris prie mirštančiojo pa
sakė:

—Darbo žmogus gimė, vargo ir mirė!
Tai rodo, kad visuomet iš didelio ga-

Apie Panevėžio miestų
Yra žinoma, kad dar XIV'tik miesto darbo žmonės, bet 

šimtmetyje toje vietoje, kur ir žemdirbiai. Nemaža valstie- 
dabar yra Panevėžio miestas, čių atvyko iš Pumpėnų, Pi-
buvusi žmonių gyvenvietė. 
Naujasis Panevėžys (kairėje 
Nevėžio upes pusėje) pradė
jo kurtis trim šimtmečiais vė
liau, kada čia buvo perkeltas 
Upytes pavieto centras.

Ilgą ir sunkų kelią praėjo 
miesto ir jo apylinkių darbo 
žmonės, kol surado tikrąją 
laimę ir laisvę. Juos žiauriai 
išnaudojo Upytės feodalai ir 
Senamiesčio bažnyčios klebo
nai. Kelis šimtmečius šiai baž
nyčiai priklausė visos žemės 
nuo Nevėžio iki Lėvens upės 
su gyventojais ir pastatais.

Po Lietuvos prijungimo 
prie Rusijos 1795 metais Pa
nevėžys tapo apskrities cent
ru. Čia buvo nutiestas gele
žinkelis, pradėjo vystytis pra
monė, amatai, prekyba. Pras
linkus keleriems metams mies
te buvo atidaryta realinė mo
kykla, mokytojų seminarija, 
pastatyti trys malūnai, mielių 
fabrikas. Pradėjo augti darbi
ninkų klasė.

1905 m. revoliucija rado at
garsį Panevėžyje, čia įvyko 
eilė politinių streikų ir demon
stracijų. Gegužės Pirmąją 
darbo žmonės pirmą kartą su 
raudonomis vėliavomis ir pla
katais išėjo Į gatves, reikšda
mi protestą išnaudotojams ir < 
caro patvaldystei.

Spalio socialistinės revoliu
cijos pergalė Rusijoje sukėlė 
didžiulį revoliucinio pakilimo 
banga Lietuvoje. Panevėžyje 
pradėjo organizuotis pogrin
dinės komunistu kuopelės, ku
rios kėlė darbo žmones į ko
vą už Tarybų valdžios įkūri
mą, prieš okupantus, vežan
čius iš Lietuvos prisiplėštą 
maistą ir kitas gėrybes.

1918 m. gruodžio 19 d. Pa
nevėžio komunistai suorgani
zavo didelį mitingą-demon- 
straciją, kurioje dalyvavo ne

niavos ir kitų apylinkių.
— Okupantai ir buržuazi

niai nacionalistai, — pasako
ja šios demonstracijos dalyvis, 
dabar pensininkas Praninskas, 
— bandė kulkosvaidžių ugni
mi sustabdyti demonstrantų 
koloną. Bet išsigandę įsisiū
bavusios minios, jie turėjo pa
sitraukti.

Panevėžio darbo žmonės se
kančiomis dienomis išvadavo 
miestą ir organizavo rinkimus 
į darbininkų, bežemių ir ma
žažemių tarybą. 1918 metų 
gruodžio 26 d. įvyko pirmasis 
tarybos posėdis, paskelbęs Ta
rybų valdžią Panevėžio ap
skrityje ir priėmęs rezoliuci
ją, kurioje buvo karštai pri
tariama Laikinajai revoliuci
nei Lietuvos darbininkų ir val
stiečių vyriausybei su V. Mic
kevičium-Kapsuku1 priešakyj. 
Nau jamiestyj e, Ramygaloj e, 
Kupiškyje ir kituose valsčiuo
se buvo įsteigti revoliuciniai 
komitetai. Jie organizavo pra
monės ir prekybos įmonių at
statymą, steigė mokyklas, kul
tūrines įstaigas. Kaimo var
guomenės tarybos dalino ma
žažemiams ir bežemiams dva
rininkų žemes. ,

Buržuaziniams nacionalis
tams su užsienio imperialisti
nių valstybių pagalba pavyko 
užgniaužti Tarybų valdžią 
Panevėžyje. Ėmė siautėti te
roras, įkalinimai, žudynės. 
Buržuazija iš kailio nėrėsi, 
stengdamasi iš darbo žmonių 
atminties ištrinti dargi atmin
tį apie Tarybų valdžią. Bur
žuaziniai nacionalistai išnie
kino kritusių kovose Panevė
žio bataliono karių kapus.

Miestas, kaip ir visa Lietu
va, merdėjo po užsienio ka
pitalistų ir jų statytinių — vie
tinių plėšikų batu. Beveik 
dvi trečiąsias dalis miesto pre

įima padaryti maža. Visuomet reikia 
turėti omenyje: jeigu dainos tema yra 
reali, tai tokia daina tampa tautos arba 
liaudies daina; bet jeigu poetas pasi
renka temų, su kuria nuskrenda į dau
sas, tai tokia daina tik klaidina ir nene
ša jokios naudos. Daina yra galinga*, 
ji gali mus linksminti, bet gali ir ašaras 
ištraukti iš akių. Daleiskime, tokia, kaip 
kareivio daina:

Oi, skriskie, skriskie, mano laiškeli, 
Parneškie žinių mano tėveliams,—
Pro laukus, pievas, pro kapinynų, 
Kur mano miela vainikų pina. 
Praneškie žinią iš karo lauko, 
Kad mano kūnas kraujuose pluko...

Kaip niekas ant vietos nestovi, taip 
ii’ dainos. Vienos miršta, o kitas rei
kia taisyti, daryti joms operacija, nes, 
gyvenimui pasikeitus, turi būt pakeis
ta ir dainos prasmė. Pavyzdžiui, mū
sų “bakūžė samanota.” Kur sakoma, 
kad bakūžė jau supuvo, pilnai išlaiko 
savo tiesų, nes jeigu ji būtų dar ir nesu
puvus, tai liaudis vis vien ją nugriaus 
ir jos vietoj atsistos dailus mūras. Bet 
kur pasakyta, kad “upeliai jau išdžiū
vo, vargas vien tebėr,” tai šis posmas 
jau atgyveno savo dienas, nes ponai, 
bėgdami iš Lietuvos, čemodanuose išsi
vežė ir vargų. Vietoj žibančios ba
lanos '- lemnos, šiandien elektra šviečia; 
vietoj ratelių, spragilo ir Petro Rimšos 
vaizduojamo artojo, mašinos ir trakto
riai veikia.

Jau atvejų atvejais vra pasakyta, kad, 
jeigu norime ilgo amžiaus sulaukti, tai 
turime būti sveiki ir linksmi. Kūno svei
kumui palaikyti, mes stengiamės valgy
ti maistingų maistų su vitaminais, o 
palaikyti dvasinį ūpų, mes turime klau
sytis linksmų-tyrų dainų, kurios teikia 
dvasinius vitaminus.

Kurie norite sveiki būti ir ilgai gy
venti, tai š. m. balandžio 4 d. ateikite į 
Municipal Auditorijų, Broadway, South 
Boston, Mass.; ten bus turtingas kon
certas, kuriame dainuos Aido Choras 
vadovybėj Jono Dirvelio, duetai Jono 
Sabaliausko ir Onos Dirvelienės, Montel
lo Liuosybės Choro trio—Pocius, Rožė 
Stripinis ir Yudeikis; solo dainuos Al
dona Wallen ir O. Mineikytė.

Jaunutis

Plymouth, Pa.
Džiugu pažymėti, kad LLD 

kuopa, kuri buvo mirusi, gra« 
žiai ir pasėkiningai atgijo.

P c n n sy l va n i j os vai sti jos
anglies kasyklų srityse no 
naujiena, kad Įgriuvo ar ir 
dabar Įgriūva paviršius že- 
mes, dažnai net i)’ su gyveni
mo namais. Bet vis Įgriūdavo 
darbo žmonių apgyventose
srityse. Tai, žinoma, nebuvo 
ir nėra jokio strioko. Trum
pai, nežymioje vietoje ko
merciniai laikraščiai keliais 
žodžiais pranešdavo, na, dar 
ir radijas keliais žodžiais pri
siminė, tai ir baigta.

Seni mainieriai sako, kad 
pirmiau anglių kompanijos 
turėdavo atsakyti už sugriau
tus bei sugadintus namelius, 
bet apsižiūrėjo, kad perdideli 
nuostoliai. Taigi, anglių kom
panijos pasistengė miestų ir 
valstijos Įstatymus taisyti taip, 
kad jie daugiau už tokius at
sitikimus nebūtų atsakomingi.

Bet šiomis dienomis kiti vė
jai papūtė. Mat, Wilkes-Barre 
miesto aristokratiją gerokai 
aplamdė, nes paviršius žemės 
susiūbavo ponų apgyventoje 
srityje. Labai daug brangių 
namų gerokai apardė; van
dens, geso ir elektros laidus 
sugadino, na, ir poniškus žmo
nes labai išgązdino. Oi! ko
kia baisi nelaimė! Visi laik
raščiai su dideliais antgal- 
viais per ištisus puslapius, 
kasdien kėlė ir da]- tebekelia 
aliarmą, kad čia negerai, kad 
tai nežmoniška, ir ieško, kas 
už tai turi būti kaltas. Suran
da, kad anglių kompanija kal
ta. Pastarieji teisinasi ir įsta
tymais vadovaujasi. Bet, ..kad 
čia, didžiumoje, poniška vi
suomenė tapo paliesta, tai gal 
ar tik neprisieis Įstatymus 
laužyti, jei anglių kompani
jos griežtai atsisakytų atly
ginti už padarytus nuostolius.

Pastebėtina tai, kad apie 
darbo žmonių nuostolius Nie
kuomet nenorima- nei prisi
minti. Taigi, darbo žmonės 
turėtų pagalvoti ir suprasti, 
kad yra dvi viena kitai prie
šingos klasės, o ne taip, kaip

kybos kontroliavo Amerikos 
biznieriai, pasivadinę “ Lietu- 
vių-amerikiečių bendrove.” 
“Maisto” fabrikas buvo pri
klausomas nuo Anglijos, o 
cukraus fabrikas — nuo čekų 
kapitalistų. Siautėjo nedar
bas. Iš kultūrinių įstaigų mies
te tebuvo viena viešoji biblio
teka. Nežiūrint to, kad ir taip 
mokymosi įstaigų mieste bu
vo mažai, buržuazija 1935 
metais uždarė Panevėžio mo
kytojų seminariją.

Darbininkai, ir valstiečiai 
atkakliai kovojo prieš išnau
dotojus, streikavo, rengė de
monstracijas, kol pagaliau 
Lietuvoje buvo atkurta Tary
bų valdžia.

Didelę žalą miestui padarė 
hitleriniai okupantai karo me
tais. Jie sugriovė beveik visas 
čia buvusias įmones, sunaiki
no daug gyvenamųjų namų.

Pokariniais metais darbo 
žmonės ėmėsi atkurti ir su
tvarkyti Panevėžio miestą. 
Praslinko aštuoneri metai, ir 
miestas tapo stambiu respub
likos kultūros ir pramonės 
centru. Miesto pramonė išlei
džia 4—5 kartus daugiau pro
dukcijos, negu buržuazijos 
valdymo metais.

Šiuo metu Panevėžyje vei
kia 20 mokslo įstaigų, tame 
tarpe hidromelioracijos tech
nikumas, dvi- muzikos mokyk
los, pedagoginė mokykla, eilė 
vidurinių, septynmečių ir ki
tų mokyklų. Jose mokosi dau
giau kaip *10 tūkstančių moks
leivių. čia veikia trys viešosios 
bihiįoteko.s ir viena biblioteka 
vaikams, keliasdešimt biblio
tekų atidaryta prie Įmonių 
bei įstaigų. Mieste veikia dra
mos teatras. Jo kolektyvas yra 
pastatęs nemaža veikalų. Iš
augo nauji scenos meno kad
rai. 13 pjesių vien tik 1953

kad mokyklose, bažnyčiose ir 
kitur yra, ypatingai jaunuo
liams, pasakojama.

V. Z.

Įvairūs išsireiškimai
“Taip, maro sūnui dabar 

gana gerai sekasi,” kaimy
no paklaustas, atsake El
mer Summers. “Pirm dve
jų metų jisai mano senais 
švarkais dėvėjo, dabar gi 
aš jo Švarkais dėviu.”

•

Laisvė niekuomet neatėjo 
iš valdžios... Laisvės isto
rija tai istorija valdiško
sios jėgos apribojimų, o ne 
jos padidinimo.

Woodrow Wilson,
pasakė rugs. 9, 1912.

Surinko Kas Kitas

metais pastatė kultūros namų 
saviveiklininkai'.

Metai iš metų Panevėžio 
miestas vis auga ir gražėja. 
Pastatyta visa eilė naujų gy
venamųjų namų, Įrengti skve
rai bei alėjos, pasodinta tūk
stančiai medžių, medelių, krū
mų.

Didelės statybos bus vykdo
mos ateityje. Jau šiais metais 
mieste pradės veikti naujas 
linų apdirbimo fabrikas, bus 
pradėtas statyti linų kombina
tas, baldų fabrikas. Baigiama 
hidromelioracijos technikufno 
rūmų statyba. Miesto darbo 
žmonės gaus eilę naujų gyve
namųjų namų.

Panevėžiečiai dės visas jė
gas, kad gimtasis miestas tap
tų dar gražesnis, o darbo 
žmonių gyvenimas būtų dar 
šviesesnis xir laimingesnis.

P. Aleksandravičius ..
Panevėžio Kraštotyros mu
ziejaus vyresnysis mokslinis 

bendradarbis
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SKAITYTOJŲ BALSAI CLEVELAND© ŽINIOS
Kaip žmonija kultuvėj a?
Nemanau, kad mes eisime 

prieš istorinę gadynę, kuo
met žmogus dar tik mokėsi 
ant akmens ar kelmo sė
dėti. Per daug būtų kalbė
ti ir apie akmens ir žalva
rio gadynes, kuomet mūsų 
bočiai paupiais kėlė puotas. 
Užteks, kad mes pakalbėsi
me tik apie ta kultūrą, ku
rią mes pergyvenome ir te
begyvename, o ypatingai 
šiame naujame pasaulyje.

Atvykdami čion, mes at- 
sivežėme ir savo kultūrą. 
Mūsų drabužiai buvo rate
liu verpti ir stovais austi; 
mes atsivežėme savo kalbą 
ir papročius. Pirmutinė mū
sų stotis buvo karčiama, 
kur mes vienas kitam ga
lėdavom antausius aplupti; 
antra, tai statymas bažny
čių, o trečias—tamsybės ir 
prietarų “literatūra.” kuri 
tūlus užnuodijo amžinai.

Tačiau, nieko nėra amži
no. Mes turėjome taikytis 
prie aplinkybių. Atvežti 
drabužiai vieniems nuplyšo, 
o kiti taip numetė ir pasi
puošė amerikoniškais. Pa
jutome, kad muštynės neu- 
užsimoka: kuomet mes prie 
nabašninko giedodavom, tai 
kaimynai rinkdavosi aplink 
butą ir juokus darė iš mūs. 
Mes tuomet buvome jauni, 
tai netaip jau buvo sunku 
pakeisti paveldėtus papro
čius ir taikytis prie naujų. 
Pradėjome plačiau apsi
žvalgyti. Vieni pradėjome 
mokytis amatų, kiti skaitė
me blaivesnę literatūrą, o 
treti pasimojome pasiekti 
profesiją,ir, ot, taip pradė
jome maršuoti su visais. 
Visuomet ir visur turėjome 
budėti, kad nebūtų nuosto
lių ir gėdos. Valgykloje 
nemokėjome valgyti; nemo
kėjome 'gatvekariu važiuo
ti, šalygatviu vaikščioti; 
vyrai nemokėjo kaklaryšį 
užsirišti, o moterys — plau
kus susukti i lietuvišką šie
no kupetą, Gal žmonija ir 
daug lėčiau progresuotų, 
bet čia verčia materializ
mas atsižadėti to, kurio 
mes dažnai nenorėtume. 
Pavyzdžiui, moterų sijonai 
tuomet ne tik kad buvo ma
doj, bet net ir reikalingi, 
moterys su jais nušluodavo 
šalygatvius ir po jais galė
davo pasislėpti pustuzinis 
“bomų” nuo policijos. Bet 
tas nepatik o pelnagro- 
biams. Jie sijonus pradė
jo siaurinti ir taip susiau
rino, kad moterys negalė
davo laiptais užlipti ant 
antro aukšto; bet už tai jie 
iš vieno sijono pasiūdavo 
pustuzinį.

Kartą Scrantone susipa
žinau su liesa čia augusią 
mergina, ir mes susitarėm 
sekmadienį išvažiuoti į zo
ologijos sodą. Kuomet nu
ėjau į jos namus, tai radau 
ją jau pasipuošusią; ji*tą 
dieną buvo įlindusi į jūrei
vio klešnį. Kuomet dasluo- 
gė iki gatvekario, o tuomet 
gatvekariai būdavo atdari 
ir labai aukštai reikėjo ko
jas kelti, aš įšokau į gat- 
vekarj, gi maniškė žiūri Į 
konduktorių, o kondukto
rius juokėsi, žiūrėdamas i 
ją. Kiek palaukęs, paleido 
gatvekarį, palikdamas ją. 
Nuo to laiko ir nesidrauga- 
vo ji su manimi. Anų lai
kų moterų ir kepei i ūsai bū
davo dideli, su ilgiomis špil
komis. Sakoma, kad jos 
su tomis špilkomis daugiau 
išbadė žmonių, negu Ispani
jos buliai buliškų gladiato- 
riti-

Biznio medžiotojai greit 
pamatė, kad moterys labai
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lengvai pasiduoda visokiom 
madom, tai ir neduoda jom 
ramybės. Gal nei oras taip 
dažnai nesikeičia, kaip mo
ters galva. Ilgas gamtos 
suteiktas kasas ji suko į 
kupetą, kirpo, raitė, o da
bar nori paversti į arklio 
uodegą.

Aš buvau pradėjęs drau
gauti su žilaplauke, bet 
kartą pas ją nuvažiavęs 
nustebau — negalėjau sa
vo akims tikėti. Ta daili, 
baltai žila moteris per nak
tį pavirto ruda.

Nieks kitas tiek daug sa
vęs nenuaknkina, kaip mo
teris; ji lupa plaukus nuo 
antakių, kabina įvairius 
donacus prie ausų, dažo 
plaukus, antakius, lūpas, 
rankų ir kojų nagus, pu
druoja veidus, rankas, ko
jas ir kas nematoma. Ne
žinau, kaip kam patinka 
tas pudravimas, bet kai aš 
pabučiuoju pudruotą ponią, 
tai jaučiuosi lyg pabučiavęs 
tuščią nuo miltų maišą.

O kaip su vyrais? Žino
ma, ir tūli vyrai durnavo- 
ja, bet jau netaip daug ir 
netaip lengvai pasiduoda 
biznio medžiotojams. Kar
tą nuėjau į kirpyklą plau
kų nusikirpti. Pirma ma
nęs į kirpėjo kėdę atsisė
do vyrukas kokių 40 metų. 
Jo plaukai buvo taip tan
kūs, kaip būdavo Marcin
konių rugiai. Jis paprašė 
kirpėją, kad jam padarytų 
karštą vonią ant galvos. 
Kirpėjas kurį plauką tik su 
šukomis pasigaudavo, tai 
be jokio pasigailėjimo su 
žirklėmis kirto žemyn, ir 
kuomet jis visus išgaudė, 
tai, nuėjęs prie sinkos, pa
leido verdantį vandenį ant 
abrūso. Paėmęs karštą 
abrūsą ir, mėtydamas nuo 
rankos ant rankos, pribė
gęs tik šliurkšt ant nepro
taujančios galvos. Kirpė
jas užsirūkė cigaretą ir už
vedė kalbą apie Korėjos 
karą, o nelaimingasis raito
si kėdėje, jo kojos virba, iš 
akių ritasi ašaros, lyg tai 
Čenstachavo panelei šven
čiausiai, kuriai kunigas Ma- 
cochas išlupę akis. Kuomet 
karštis ištraukė iš galvos 
naturalį aliejų, kuris palai
ko plaukit gyvybę, tuomet 

j kirpėjas užpylė dirbtinio 
aliejaus, tačiau, nusivedęs 
prie sinkos ir tą patį išplo
vė, palikdamas plaukus 
sausus, kad ir likusieji grei
čiau išnyktų.

Sakoma, kad ir Chicagos 
socialdemokratinių daktarų 
plaukai nusišėrė .ne nuo 
mokslo, bet nuo barberių 
nušutinimo. Jaunutis

JAU DANGUS'PARAUDO
Jau dangus paraudo
Iš rytų šalies, 
Saulė gaivingoji 
Žemę greit palies.

Švinta rytas, švinta, 
Džiugina jausmus, 
Sveikina jis lauką, 
Sveikina namus.

Džiaugsmo dainos aidi, 
Taip lengva širdis, 
Nes šalin nuėjo 
Slegianti naktis

Džiaugias jaunos gėlės, 
Džiaugiasi jų žiedai, 
Viens kitam jie sako; 
Laimę suradai!

Laimę—kada gaivūs 
Saulės spinduliai 
Širdį pakutena 
Žavinčiai, giliai.

Jau dangus paraudo, 
Kyla saulė jau,—

(Džiaugsmas mūsų širdį 
Liečia vis labiau!

St. Jasilionis

Reikalauja tik 5 centų
Clevelando apylinkės UAW 

CIO unijos, kurių kontraktai 
bus atnaujinti šiais metais, 
reikalaus kopmanijų pakelti 
algas 5 centais per valandą, 
prisilaikant G. M. ir Chrys
ler bei Fordo plano. Lawson 
ir Sessions Co. užgyrė kont
raktą su UAW 850 darbi
ninkų. Taipgi ir National Mal
leable & Steel Castings Co. 
užgyrė 7 centų valandai pakė
limą tūkstančiui darbininkų. 
Ištikrųjų yra tik, 5 c. pakėli
mas, nes tie du centai yra 
išgauti pirmiau, bet tebebuvo 
neišmokami1.

Atstatys iš darbo
Admiral Kilpatrick, pro- 

gresyvis darbo vadas, tapo at
leistas nuo darbo iš Wellman 
Bronze & Aluminum Co. Jis 
ten buvo šapos čermanu. Kil
patrick tapo atleistas todėl, 

j kad jis “pamiršo” kooperuoti 
su Ohio Un-American Komi- 

į tetų, kuomet jis buvo atvykęs 
Cleveland e raganų ‘ gaudyti. 
Neamerikiniai čia mažai pešė, 
greitu laiku išsikraustė po ke
lių įkandimų.

Kilpatrick tyrinėtojų pa
klausė, kas yra neamerikoniš- 
ka — persekioti darbininkus, 
plėšti neapsakomas rendas iš 
darbininkų už laužynes ir lai
kyti žmones belaisviais, ar ko
voti už geresnes sąlygas dar
bininkams baltiems ir juo
diems ir už prieinamas ren
das moderninėse trobose ?

išgirdę tokius žodžius, ty
rinėtojau Kilpatricką tuojau 
paskaitė “su o veršy viu.’’

Reiškia, geresnės sąlygos 
darbininkams — nuvers val
džią ’

Nežiūrint to, AFL Moulders 
Unija įteikė NLRIB direkto
riui John A. liuli, Jr„ reika
lavimą, kad dalykas būtų tei
sėtai ištirtas, nes tas šapos 
veiksmas yra antLFĘPC. .Pa
reiškė, kad mps norirtie Kihį 
patricką sugrąžinti; atgal į 
darbą. ' « j į;

Vietinis darbų ieškantiems 
patarnavimo skyrius praneša, 
kad dabartiniu laiku turi net 
11 aplikantų kiekvienam dar
bui ir 30,000 bedarbių Cleve
land© apylinkėje.

White Motor praėjusį ru
denį pranešė, kad nuo darbo 
leis tik apie šimtą darbinin
kų. Bet dabar paaiški, kad 
tik vienoje dalyje šapos at
leista virš 200, 
kiek atleista E. 79th šapoje. 
O atleidinėjimai eina beveik 
kas savaitė, nors ir po mažai.

Tik pasigyrė

neskaitant,

Park Drop Forge Kompa
nija, kurioje CIO Lokalus 776 
veda streiką nuo 17-tos spalio 
mėnesio, paskiausiu laiku bu
vo pasiryžusi grįžti į biznį. 
Išleido kvietimus visiems to 
lokalo nariams ir AFL Blac-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Žemės ūkio kultūros namai 

kolūkyje
DOTNUVA. — Kelią j 

“Auksinės varpos” kolūkio že
mės ūkio kultūros namus žino 
visi kolūkio nariai. Žemės ū- 
kio kultūros namai teikia 
jiems gausią konsultaciją, at
lieka didelį darbą, bandyda
mi praktikoje naujas, mokslų 
rekomenduojamas agrotechni
kos priemones ir įdiegdami 
jas į gamybą. Kultūros namų 
pasiūlymu kolūkyje buvo a 
kėjami pasėliai, piktžolės nai
kinamos preparatu 2,4-DU, 
gyvuliai papildomai šeriami 
ganykloje. Kolūkiečiai buvo 
apmokyti sodinti bulves kva- 
dratiniu-lizdiniu būdu.

Visame “Auksines varpos” 
kolūkio pasėlių plote išaugin
tas gausus derlius. Žieminių 
kviečių “Dotnuvos Akuotuo- 
tejį” derlius, siekė po 19.9 
centnerio iš hektaro 22 hek- 

kompanijos

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite .Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, į kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

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

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

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

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

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

nepaveiks
Taft-Hart-

po 10 c.

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

smith — kalvių — unijai. Po 
to pasigyrė, kad gavo virš 
200 atsakymų, jog darbinin
kai pageidauja grįžti darban. 
AFL lokalas simpatiškai bu
vo išėjęs dėl 776 lokalo darbi
ninkų. Kompanija buvo nu
džiugusi, kad pasiseks streiką 
sulaužyti ir pavaryti uniją, 
kuomet AFL darbininkai su
grįš.

Laukta diena atėjo. Jai pri
sirengta su policija — raita ir 
važiuota. Bet viena diena pra
ėjo, praėjo ir kita, savaite 
praslinko, bet lauktieji dar
bininkai nepasirodė. Tik soli
darumas tarpe AFL ir CIO 
darbininkų laimės streiką. 
Tiesa, 29 kalviai sugrįžo, bet 
toli gražu iki 200, ir tie su- 
grįžusieji nedirba ant sunkių, 
didelių krankšaftų.

CIO lokalas turi 426 darbi
ninkus.

Beje^ aną dieną Clevelando 
Press’e buvo pranešimas, būk 
kompanija ir AFL jau baigia 
tartis ir pradės dirbti. Na ii 
pasakė “humbugą.” Streikuo
ja ne AFL lokalas, bet CIO 
776-tas randasi streike. Dar
bininkai pikietavo per visus 
26 colius sniego ir panašias 
pūgas, kurios siautė aplink jų 
ausis.

Pasirodo, kad 
“čyfas” sugrįžo iš ilgos va- 
kacijos Floridoje ir nori, kad 
produkcija eitų iš jo šapos 
bent per spaudą. Jis ginčija
si, kad jis gerai sugyvena su 
AFL darbininkais. Aišku, kad 
tokiais monais jis 
CIO streikierių ir 
ley neišgelbės jo.

CIO reikalauja 
daugiau per valandą, o lavin
tiems darbininkams kitą 10 
centų. Keista, kad fabrikan
tas, .reikalaudamas iš darbi- 
ninkd geros dienos sunkaus 
darbo, skūpauja jam dešimtu
ko.

Laikas rikiuotis, ne snausti
• ■ n • •; .. i i.
j' Pašėlusia^ politikai sten- 
giąhtis lįdš^elbti^.’d'arbo žmo
nių 'ųrganizacijas l “subversy- 
vemiš,” neduodant nei teisėto 
pasiaiškinimo, turėtų ^ska
tinti mūsų organizacijų žmo
nes — narius ir draugus — 
tuos puolimus atremti. Reikia 
protestuoti, veikti prieš tokį 
neteisingą smūgį, kokį mums 
taiko J. V. prokuroras Brow
nell, McCarthy ir Co.

Stovint ir sėdint už pečiaus , 
ir manant, kad tas gelbės, f 
yra savęs apsigavimas. Jeigu ‘ 
jūs rimtai globoj at ir gelbstite 
savo organizacijas ir tose or
ganizacijose įdėtą savo turtą, . 
tai jau, broliai ir.sesės, atėjo 
laikas, kuomet snaudulys at
neš jums ir jūsų organizaci
joms žalos. Stok į eiles, dar
buokis, idant nieko blogo ne- 
atistiktų savo organizacijoms.

neatsitiks, jei kiekvienas 
narys stos už savo teises, 
J. A. V. Konstitucijos garan
tuotas.

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

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

Mortos Vilkienės Diyorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Paraše 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 įvairias kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABĄR TIK $1.00.

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

tarų plote. Pieno primelžimas 
kolūkyje padidėjo per pasta
ruosius metus dvigubai.

Kultūros namų darbui v ai
do vau j a taryba iš 13 akty
viausių kolūkio narių ir kol-1, 
ūkio pirmininkas Pranas M i- ’ 
iieška. Žemės ūkio kultūros 
namų vedėju dirba žemės ū- 
kio specialistas selekcininkas 
Antanas Krutkis.

Vyt. Dovydaitis

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

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

t

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apstotus, 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.

1

t
i

Nauji ūkiniai pastatai

MAŽEIKIAI. — Sparčiai 
vyksta ūkinių pastatų staty
ba “Jaunosios gvardijos” kol
ūkyje. šiuo metu Čia baigia
ma statyti 100 vietų karvide, 
grūdų džiovykla, grūdų san
dėlis ir kalvė. Taip pat pasta
tyta ketureilė 320 vietų kiau
lidė ir du siloso bokštai 200 
tonų talpos.

Vjsos aukščiau suminėtos Knygos gaunamos Laisvės knygyne.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
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Lawrence. Mass
Pamišėlis Edward Kee

nan, 20 metų amžiaus, nu- 
šoyė Tarėjos karo veteraną 
victor J. Majkut, 26 metų, 
lenką. Methuen ir Law
rence policija leidosi jo ieš
koti. Jį suėmė pašauta. Iš 
ligoninės vėliau nuvežė i 
kalėjimą. Jo motinai pra
šant, teismas atidėtas iki 
balandžio 1 d. Daktarai dar 
tyrinės jo protą.

LDS kuopos nariams ir

Pa., gyventoja. Ta proga 
ji ir mus aplankė. Ji sake, 
jai patinka Florida; “tai 
bent rojiiškas čia pas jus 
gyvenimas.”.

Plymouth-Wilkes-Barre, Pa
TRUMPOS ŽINELĖS

Nauiojon Anglijon pri
vežta daug nuodingo Snap
so. Valdžios agentai įspė
ja apsižiūrėti, kad isigėrus 
nereikėtų atsisveikinti su 
šnapsu ir pasauliu. Pirkė
jams degtinių i klubus ir 
galiūnus patartina pašauk
ti inspektorius patikrini
mui nauių pirkinių.

Andoveryie nuo 1 d. ko- 
■ v</ nuimta uždraudimas no 
• 12 valandos nakties parkin - 

ti mašinas. Tain nat bus 
ir Lawrenciuie. Automobi
listams 
lerius. 
kainavo

sutaunvs kelis do-

10-12 dolerių.

Italian Toilers Club nrie 
Firn St. turi įkūręs Milk 
Fund vaikučiams mokyklo
se nusinirkti pieno ar ka
vos. Vasario 26 išdalino 
mokykloms A n d o v e r y je 
Lawrenciuie. Methuenuose 
po 100. 75. 50 ir 26 dolerius, 
viso $3.566. Kur daugiau 
italu tautvbės mokinių, ten 
davė po daugiau.

Palaidūnai iaununoliai St. 
Ann’s mokyklai nadarė blė- 
dies $1.000 sumai. Turėjo 
Pertraukti mokslą iki mo
kyklą ai^varino. Popieriai 
buvo išmėtyti, stalai, suo- 

I lai grind vs. sienos aolais- 
• tvtos inodvla. Speh’oiama 

. ’ kad gal ne turėjo pykti ant 
savo mokytojų vienuolių.

Methuenu p-v ve n t o i as 
’Kiemine nuvažiavo į New
buryport ž u v a u t i. Jam 

. esant už 150 pėdu nu c 
kranto pakilo vanduo, ii? 
negaloio pabėgti. Turėio 
ten išbūti 2 valandas, iki 
gaisrininkai išgelbėjo.

Concorde kalbėjo arkivys
kupas Cushing. Jis pripa
žino, kad yra būdai žmo
nėms sugyventi taikoje, iš
vengti karo. Taipgi pripa
žino. kad marksizmas yra 
teisingas tvirtinime, kad 
karas y r a nereikalingas. 
Žinoma, jis nepasakė, kad 
tas karo žudynes sukelia 
kapitalistai.

’ 'Žilabarzdis senis buvo 
pasigavęs 7 metų mergai
čiuke ir vedėsi kur nors, 
gal išprievartauti. Mergai
čiukė pradėjo rėkti. Tuo 
kartu važiavo keliu polic-

< manas. Diedas pamatė, kad 
bus blogai, pabėgo. Dabar 

; jo ieško.

‘ . Majoras Buckley Miesto 
Tarvboie pervarė rezoliuci-

: ją, kad nepriimtų Kinijos į 
Jungtines Tautas. Pasiun
tė kongresmanui Lane. Pa
sirodo, kiek majorui apeina 
bedarbiai, pradeda kišti no
sį, kur -nereikia.

Pasimirė Agnes Akstin, 
19 Tcwksbtry St. Sūnus 
mirė vasario 14. Motina pa
ėjo iš Lietuvos. Paliko liū- 
^*syj sūnūs ir anūkas, ne- 

: tekę savo brangios motinė? 
lės. ^Palaidota su bažnyti- 

• nėmis’apeigomis.
L. K. Biuras

Ruoškitės prie didelio LDS 
125 kuopos susirinkimo, kuris 
bus balandžio 1 dieną, 2 vai. 
po pietų, 
anksto ] 
žinotumėte ir 
nes turėsime 
reikalus.

Pirmas, tai 
tas, kurį kas 
bendrai abi kuopos 
mėnesį.

Kitas, tai 4 apskričių pikni
kas, kuris įvyks 20 birželio, 
Maple Parke. Ir yra kitų rei
kalų.

Nemanykite, draugai, law- 
renciečiai ir kitų kolonijų, 
kad laiko dar turime daug. 
Laikas bėga greitai. Turime 
iš anksto prisirengti gerai.

, Maple Parke. Iš 
pranešame, kad visi 

at va žinotumėt, 
labai svarbius

metinis banke- 
metai rengiame 

gegužės

d. šaukiama LDS 
konferencija So. 
Broadway. Kuo-

Kovo 28 
apskrities 

j Boston. 318 
I pa turėtų pasiųsti delegatus,
nes bus labai svarbi konfe
rencija. Po pietų bus ir pikni
ko susirinkimas. Du labai 
svarbūs susirinkimai. Visų ko
lonijų draugai ir draugės tu
rėtų tuose susirinkimuose da
lyvauti.

Narys

Miami, Fla.
Kas naujo pas mus

Miesto centre prie Flag
ler gatvės ir N. E. First 
Avė. iškilo naujas dango- 
rėžis, 15 aukštų. Budavo- 
jimas ėmė apie dvejus me
tus laiko. Lėšavo tris mi
lijonus dolerių. Pastatas 
užvardintas Ansley Build
ing. Tikras savininkas ir 
būdavotojas yra ponas Her
man Greenfeld.

Kovo- 7( dieną buvo iš- 
| kilmingas atidarymas ir fo
tografavimas. Ponia Green- 
feldienė sumušė bonką šam
pano į granitinę pastato 
kertę. Ceremonijų kalbė
tojais buvo senatorius Geo. 
Smathers ir Valstijos Sei
mo narys R. Floyd, miesto 
majoras Abe Aronovitz ir 
kiti.

“Miami Herald” paduoda, 
kad publikos sugužėjo 10 
tūkstančių asmenų. Pa
rinktiems saviškiams ir sve
čiams su pakvietimo korto
mis 14-tame aukšte nemo
kamai davė skanius užkan
džius su stipriais gėrimais. 
15-tame aukšte visai mar
gai publikai davė dykai 
keiksų, aiskrymo ir gėri
mų, vadinamų “punč.” kaip 
ir paprastos sodės. Tai gė
rime ir valgėme, dėkoda
mi ponams Greenfeldams. 
Apart 8-to aukšto, visi ki
ti aukštai dar nebaigti iš- 
dekoruoti.

Nuo kovo 5 iki 14 Dinner 
Key Auditorijoje vykdyta 
penkta eilinė Miamės in
dustrinė paroda, su teatra
liškais perstatymais.

Priemiestis Miami Springs 
Šauniai auga. Aplink skve
rą pereitą vasarą buvo pa- 
budavota 15 krautuvių vi
sokiems bizniams. Viskas 
išnuomuota. Dabar baigia
ma budavoti 9 krautuvės 
prie Westward Drive. Vie
na krautuvė skiriama kir
pyklai (arbernei). 
biai budavojamas 
mės upę naujas 
tiltas iš cemento 
žies.

Ir sku- 
per Mia- 
ketvirtas 
ir gele-

Pastaruoju laiku pas drau
gus Meisonus svečiuojasi 
Anna Mažuikienė, buvusi 
Naudienė, iš Dorchester, 
Mass. Tai buvusi Easton,
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Atšalus ir prisnigus daug 
sniego šiaurinėse valstijose, 
palietė tie šalčiai ir mūsų 
saulėtąją Floridą. Tai ne
koks tas saulėtumas, kuo
met reikėjo užkaitinti viso
kio kalibro pečiukus ir eks
tra kaldra apsikloti nakties 
laiku. Tačiau nereikia nu
siminti: diena kita, ir vėl 
saulutė mus sušildo.

V. J. Stankus

sudrožė, pradėjome rengtis 
į namus. Marijona Sienke- 
vičienė perdavė nuo pares 
dalyvių nors ir menka do
vanėlę atžymėjimui Krimų 
dešimties metų ženybinio 
gyvenimo sukakties. Visi 
palinkėjome draugams Eri
niams sveikatos ir geriau
sių pasekmių!

Jo santy-

Los Angeles, Cal.
Nominuotas, bet ar bus 

išrinktas?

Californijos demokratų par
tija oficiališkai nominavo 
James Roosevelta būti demo- 

| kratų kandidatu į Jungtinių 
Valstijų Kongresą iš 26-to dis- 
trikto. Prieš jį buvo susidariu
si smarki opozicija. Opozicija 
daugiausia rėmėsi argumen
tais dėl Roosevelto asmeniško 
gyvenimo reikalų.
kai su jo atsiskyrusia žmona 
tebėra neužbaigti. Paskelbi
mas jo laiško, kuriame jis sa
vo žmonai karo metu prisipa
žino turėjęs artimus santykius 
net su devyniomis moterimis, 
pakenkė jo karjerai. Dabar 
jisai sako, kad tai padaręs 
(“pasigyręs’’ apie tas mote
ris) pačios verčiamas, kad jis 
tokių santykių tomis mote
rimis neturėjęs.

žinoma, politiniai .jo opo
nentai išnaudoja šitą atsitiki
mą savo reikalams. Roose- 
veltas gi pareiškė, kad jis no
ri būti išrinktu, idant galėtų 
nuplauti savo vardą ir patei
sinti žmonių pasitikėjimą juo- 
mi.

James Roose veltas yra ve
lionio Franklin Delano Roose-, 
velto sūnus. Jis jau 18 metų 
amžiaus. Politikoje visuomet 
veiklus. Kol kas jis dap nėra 
paskelbęs savo politinės plat
formos rinkimams. Berods jis 
save skaito liberališkų pažiū
rų žmogumi.

Nominavimas, suprantama, 
dar nereiškia išrinkimą. Tie
sa, kad 26-tas distriktas vi
suomet yra buvęs demokratu 
tvirtove, bet rinkimuose gali 
visko būti. Demokratai ruošia
si pravesti plačiausią kampa
niją Rooseveltui išrinkti.

Koresp

Hartford, Conn
Pataisa

Kovo 4-tos laidoje, J. Sir- 
vido rašte Vieša Padėka, įvy
ko klaida. Iš to rašto tapo 
praleistos nepaminėtos kelios 
šeimos, kurios buvo prisiun- 
•usios gyvų gėlių puokštes 
kaip pagarbą velionei Vero
nikai Sirvidienei ir užuojautą 
jos vyrui Juozui Sirvidai. 
Praleistos buvo: Mr. ir Mrs. | 
Carlson, Valavičiai ir Mažei
kai. Atsiprašome.

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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

>

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172 I

Vasario 7 d. Marijona 
Sienkevičienė su savo drau
gu Kazimieru sumanė su
rengti netikėtą parę farme- 
riams V. ir M. Krimams. 
Prie M. ir K. Sienkevičių 
prisidėjo dar apie dešimts 
asmenų, kurie dalyvavo pa
rėję. Marijona valgius pa
gamino namie. Kazimieras 
gėrimus parūpino namie 
taip pat. Viską susidėjo
me į auto karus ir patys 
susėdę la-ta-tai į farm as 
pas Krimus. Sustoję ties 
Krimų kiemu, ėmėme vi
sus reikmenis nešti į stubą, 
tai Krimai iš karto nusi
gando, nes manė, kad čigo
nai kėsinasi juos užviešpa
tauti; bet greitai apsižiūrė
jo, kad visi pažįstami ir 
draugai.

Nepaisant, kad čia mes 
buvome visi Kirmų drau
gai, ,bet jų stubą tuolaiki
niai visiškai užviešpatavo
me. Marijona su pagelbi- 
ninkėmis pirmiausia virtu
vę su pečiumi okupavome 
vyrai stalus ir sėdynes ki
tuose kambariuose. Krimai 
tik dairosi, pasijutę tuo tar
pu bejėgiais. Marijona su 
pagelbininkėmis stalą apdė
jo visokiomis gėrybėmis ir 
pakvietė pirmiausia gaspa- 
dorius Krimus ir visus pa
res dalyvius prie stalo. Po j 
skanių vaišių ir i 
lietuviškų dainelių, kurias pirmaeiliu baso dailininku 
kelios moterėlės smarkiai Kadangi su abiemis Mikio-

LDS 60 kuopos susirinki
mas buvo geras ir pasek
mingas. Globičiai iš Rich
mond Hill persikėlė i šia 
kuopą. Juos draugai šiltai 
vienbalsiai priėmė.

Vasario 20 d. Margaret 
Navickienė per telefoną 
pranešė mums, kad Stanley 
Mikionis, iš Newark, N. J., 
atvažiavo į Kingston, Pa., 
i jo moters tėviškę, ir pra
šo būtinai būti šį vakarą 
ten, kur jis ir jo moteris 
nori pasimatyti. Gerai, va
kare nuvykome pas Navic
kus ir su jais nuvažiavome 
pasimatyti su Mikioniais.

S. Mikionis ir čia turi jau į 
gana pažinčių, nes iis visur I 
ir su visokių pažiūrų žiro- i 
nėm.is moka gražiai sugv- Į 
venti. Menininkai, su Tnaža I 
išimtimi, visi tokie yra. ;

S. Mikionis vra plačiai ži- į 
nomas Newarko, N. J., apy-i 
linkėse, nes iis nėr daugel’i 

smagių1 metų yra Sietyno Chore

Philadelphia, Pa
Vėliau Mikionienė

vakarienes, kuri
Dar rei-

niais jau gana seniai matė
mės, tai buvo malonu pasi
kalbėti.
su savo dukrele pataisė ir 
pakvietė
buvo labai skani.
kia priminti, kad Mikioniai 
savo stubos vidurį labai 
gražiai, pagal šių laikų ma
dą, ištaisė. Išrodo kai]) vi
siškai nauja stuba.

Ačiū draugam Mikioniam 
už draugingumą ir vaišes.

Baltimore, Nd
Taupykite Pinigus

Gaukite geriausia darbą dabar už 
žemiausią kainą todėl, kad mes tu
rime palaikyti savo išlavintus me

chanikus darbe per žiemos 
mėnesius.

PATAISYKITE IR PERDIRBKITE 
BAILIŠKAI SAVO DIRBTUVĘ 
Permalite Aluminum Awnings 

KLUBU SKLEPU S—.ši IJ ) Y M -Ą 
AIR CONDITIONING 

ATTIC PLUMBING
Rezidencijinius ir Komerci.jinius 

TU. 9-5575
Dykai Aprokavimai. Dieną ar N;ikii 

MALLOY, Inc. 
2115 N. CHARLES ST.

BALTIMORE

BALTIMORE

For Free Estimate
On Gas & Oil Heat.

1 mmediat e Service
B. X B. HEATING SERVICE

828 N. Chester St. EA. 7-0351
(50-79)

HELP WANTED—FEMALE

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

(46-50)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

CL. 4-8417 — 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)

Baltimore, Md
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY 
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 3-5075
(41-60

įdomūs išsireiškimai
“Šaltis” galvoje mažiau 

vargo sudaro negu nauja 
galvoje pasireiškusi idėja.

Jules Renard, 
francūzas novelių ir c 
dramų rašytojas.

Kai du žmonės biznyje 
vienodai galvoja - sutinka, 
tai reiškia, jog vienas jų 
yra nereikalingas.

Win. Wrigley, Jr.
surinko Kas Kitas

Jau šią savaite ivyks

R A N K D A R BIU P A R 0 D A
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos 
Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu

Šeštadienį
Kovo 13 March
Pradžia 5-tą Valandą Vakare

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 atvykusiems pasilinksminti ir kad 

anksti galėtų grįžti namo.

—rr
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NewWko^zgj^Zlnlos NEW YORK
REAL ESTATE

BROOKLYN
1210 Bay Ridge Avenue

Džiugu, kad draugas 
pasveiko

Brooklvnui įr visai apylin
kei gerai žinomas veiklus pa
žangietis Petras Taras buvo 
smarkiai susirgęs, .lis gyvena 
Floridoje. Dabar jis rašo A. 
Bimbai:

■‘Noriu jums paačiuoti už 
jūsų laiškeli, 'kuriu prisipažin
ti, kad a- pats nepraktikuoda
vau pasiusti ligoniam laišką 
bei atvirutę. Bet nuo dabai 
aš tą darysiu, nes tai turi di
delės reikšmės dėl ligonio. 
Tuoj pradedi jaustis, kad turi 
draugu ir verta dar gyventi, 
atsiranda noras pasveikti.

“Dabar biskj apie save. Li
gą turėjau didelę, viduriu už
degimą. Daė.jo prie to. jog 
kraujas pradėjo eiti per bur
ną. Tai praradau daug krau
jo. ir prisiėjo ilgai ilsėtis ir 
gydytis. Gavau kartą sveti
mo kraujo. Bet dabar atrodo, 
jog būsiu pasveikęs. Daktaras 
sako, kad jau galiu dirbti.

“žinote. drauge, kad čia 
sirgti tikrai negalima darbi
ninkui žmogui, čia dirbtuvė 
neturi jokios apdraudos, O 
gydytis iš savo kišenės, tai 
daktarai ir ligoninės baisia) 
žmogų aplupa.

“Bedarbė ir čia reiškiasi. 
Šiemet oras pas mus šaltas.

“Duodu jums visiems lais- 
viečiams gerus linkėjimus ir 
linkiu geros sveikatos.“

Kviečiame 
Parodą

štai, sutraukoje, viskas, kas 
bus tomis dienomis \eikiama:

šeštadieni paroda prasidės 
prievakarį. 5 vai. Tą vakarą 
dainuos Aido Choras, vadovy
bėje savo mokytojos Mildred 
Stensler.

Sekmadieni paroda prasi
dės nuo 2 vai. Tą popietį, 
pirm 5-tos valandos, lietuvių 
j a u n i a u s: e j i pa d emon stru os
savo talentus: dainuos, šoks, 
eiles sakys, žais.

Nuo 5 valandos prasidės 
šokiai prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestro. įžanga 50 c., 
Įskaitant taksus.

Abiemis dienomis bus iš
parduodami dovanotieji dai-

atvykti j Laisves 
kovo 13-14 dienomis

I les kūriniai, taipgi ir papras
tosios. kasdieniniam gyveni
mui vartojamos dovanos. A- 
bieju rūsiu dovanos pagausė- 

| jo paskutinėmis dienomis pirm 
Į parodos. Taigi, atėję rasite 
[ daug didesni pasirinkimą, ne- 
į gu matėte iŠ anksto paskelbta 
i Laisvėje. Kas metai dovanu 
Į sąrašai ilgesni po parodos. 
1 Atrodo, kad šiemet paskelbi- 
, mil jau po parodos dovanu 
i sąrašai bus dar ilgesni.

Kadangi oras dabar pato- 
1 gus, girdisi, jog rengiasi at- 
I vvkti svečiu ir iš toliau, 
j Brooklyniečiai, aišku, laukia 

juos pasitikti. Tad —
Iki pasimatymo Laisvės pa- 

Į rodoje 13 ir II kovo'

Į CHILDEN BOARDED Į
BAY RIDGE—Kūdikių ir Vaikų 

auklėjimas; Gražūs Namai, Eksper- 
tiška Atyda. Asmeninė Atyda. šau
kite TE. 6-1289.

9102 Ridge Blvd., Brooklyn 
PRIVATINIAI GYDYTIS NAMAI 
FLATBUSH R.N.’s patogūs namai, 
aptarnauja senyvus, Puikiausi val
giai, Tray Service, porėiai, Puikūs 
kiemai, prieinamas užlaikymas.

‘NA varpe 8-2624 *
NAMAI DEL SENYVU

Slaugių patogumas, Privatiniai, Pu
siau privatiniai rūmai: Tray Ser
vice; Geriausi valgiai; Asmeniška 
atyda. Porėiai, Puikūs kiemai.

Tel. UL. 1-7053
FLATBUSH

Ditmas Sekcija. Atskiras 1 šeimos 
namas. Didelis plotas žemės; 2 ka
ram garadžius; kambariai, aliejum 
šildomas. Ištisai pilnai moderninis. 
Tinkantis profesionalui.

Tel. IN. 2-5769

i Atostogauja

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

KAINA $14,000, 
TE. 7-1219

(49-54)

SOLIU OZONE PARK
SU NUOSTOLIU KAINA $8,500 

Detached. Graži virtuvė. Breakfast 
Nook dining rūmas, gyvenamasis 
rūmas', porėiai, maudyne žemai, 2 
cross ventilated miegrūmiai viršuj, 
pilnas skiepas, dirbtuvuke, yard ga
radžius, iš lauko naujai dekoruotas, 
naujas stogas, puikiausia garo ši
luma, bengal stove, šaldytuvas, 
screens, mokykla tik už kampo, ar
ti krautuvių. JA. 9-1413.

(45-47)

ELMHURST, nuo Eliot Ave, 1 šei
mos mūrinis namas; 5 kambariai. 
Basementas išnuomojamas; privati
nis įėjimas. Saulės porėius. Gara
džius. Aliejum šildoma. Brass ir cop
per, plastinės sienos. Arti transpor- 
tacijos, parko. 6 mailės nuo miesto. 
Prieinamai IL. 7-9114.

(49-51)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

TINKANTI NAMU DARBINJNKf: 
Mylinti vaikus. Guolis vietoje, ma
lonus rūmas ir maudynė. Turi mo
kėti kiek nors angliškai. Visi įren
gimai elektriniai. $40 j savaitę.

Linksma namų atmosfera. Su vė
liausiu paliūdijimu.

Tel. RO. 4-1748
(48-50)

NAMU DARBININKĖ AR PORA
Abclnai namų darbas prižiūrint vai
kus (nereikia valgių gaminti). Visi 
įrengimai cletriniai. Gera alga, mo
kanti kiek nors angliškai. Vėliau at
vykusi (dipuke) priimtina. Tuščias 
apartmėntas dėl poros. Vyras gali 
dirbti kitur. Linksma narni) atmos
fera.

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

Laisves Parodos Reikalai
šiomis dienomis dovanų 

gauta sekamai:

Daiktais

Ona Balčiūnienė, Juozo 
žmona, išvyko atostogauti Flo
ridoje, pasižiūrėti, kaip gyve-

MASSAPEQUA PARK
English Tudor: 3 miegrūmiai, gy
venamasis rūmas su balkiais po lu
bomis, ir ugniavietė. Valgymui rū-

Juozinės jau čia
Kaip kas metai, taip ir šiais 

metais Lietuviu Amerikos Pi
liečiu Klubas, vadovybėje jo 
gaspadoriaus Juozo Zaka
rausko ir jo draugu, rengia 
Juozines, kuriose suėję: Juo
zai, Jonai, Jurgiai, Juzės, 
Jedvygos, • Jievos, Juditos — 
prie skaniu valgiu ir gėrimu 
smagiai praleidžia laiką, su
tinkant visiems laukiamą pa
vasarį: baliavojant. dainuo
jant ir šokant.

Ši sykį, tai yra, kovo 20-tą 
dieną, šeštadienio vakare, 
įvyks tas smagus pavasarinis 
pažmonys. Laikas — 7:30 v. 
vakare. Jžanga $3.25 asme
niui.

Valgius gamins visiems ge
ra: žinoma gaspadinė Joze- 
fina Augutis. Tad nėra jokios 
abejonės, kad valgiais bus vi
si patenkinti. kuriu bus iki 
sočiai.

Tad Lietuviu Amerikos Pi
liečiu Klubas visus maloniai 
kviečia dalyvauti šiame pava
sariniame baliuje.

Po vakarienės, kas norės, 
galės ir pasišokti žemutinėje 
svetainėje. Bus muzikantai.

J. N.

Teisme sijos tėvelio 
gyvenimą už dolerį

Neseniai* mirusio turtuolio 
Charles F. Du Bois taip pat į 
ne biedniokė duktė užvedė 

. teisme bylą prieš tėvo testa
mente paliktą savo slaugei ir 
draugei turtą. Tas turtas dar 
gi paliktas tai slaugei ne am
žinai, po slaugės miities per
vedamas tai dukteriai.

Auginkite Cinčilas
Tai nepaprasta proga įsigyventi 
finansiniai nepriklausomu nuo ki
tu. Mūsų Cinčilos yra kilusios iš 
geros veislės. Registruotos ir ga
rantuojami.

Kada perkate. CINČILAS pir
kite nuo atsakomingo augintojo, 
kuris turi patyrimo ir pažįsta 
tuos gyvuliukus.

Dėl greitų informacijų 
šaukite Dunnellen (N.J.) 2-28,30

Chinchilla Farms
NEW JERSEY

Rt. 22 Corner of Mountain 
Parkway

___ BOUND BROOK, N. J.
Mes esame nariai The National 
Chinchillas Breeders Association.

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

BEAUTY SALOVį
Vienas ar du geri stailisuj čia 
daryti stebuklus. Moderniškas nau
jas Salon. Geros įeigos. Žema randa 
- 5 metų lysas. Biznis lengvai padi
dinamas. Gera veikli vieta.

Tclefonuokite savininkui:
BU. 4-0091

(44-50)

MEAT MARKEET
Pilnai ir moderniniai įrengtas. Ge
ra, veikli kampinė vieta. Parsiduo
da ar išrandavojama. Daro gerą 
pragyvenimą.

Taipgi tuščia krautuvė. Tinkama 
vaisių ir daržovių bizniui ar biko- 
kiam kitam. Kreipkitės pas savinin
ką:

14-02 31 st A ve., Astoria, L. L 
Tel. RA. 8-5350

(50-!^W

HUNTINGTON
135 Woodbury Road 

Fornišiuoti, 6 kambariai, su priva
tiniu kiemu. Z akro žemes su gra
žiu sodeliu. Trumpas nuėjimas į 
krautuves ir bažnyčias, busas ant. 
kampo. Arti beach. Tik $8.500. šau
kite savininką:

FI. 7-128!
/A0-52)

c
•u

NAM VI DARBININ Kft—V IRft J A
Guolis vietoje, atskiras kambarys -- 

1 air conditioned, puikiuo.se Long Is
land namuose. 2 suaugo, 3 mokyk
los amžiaus vaikai. Visi įrengimai 
elektriniai. Gera alga, Tinkamas 
paliuosavimo laikas, linksma namų 
atmosfera. Su vėliausiais paliudiji
mais. Tclefonuokite:

Rockville Center 4-8027
(44-50)

FI NG ERWAY’ ERS
Patyrusios—pilnai mokančios opera
torės. Pilnam ar daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
FRAN & SILBERT BEAUTY 

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SIL 8-4300
(45-52)

VI Rfc J A-N A M V DARBI NIN Kft
Patikima ir tobula, del linksmos 
šeimos. 3 mokyklos vaikai, 2 suau
gę. Guolis vieloje, malonus rūmas 
ir maudyne. Linksma namų atmos
fera. Visi įrengimai elektriniai. Su 
paliudijimu.

Tclefonuokite: Scarsdale 3-6167
(49-50)

DO IT Y-o-u-r-s-e-I-f^
Save valuable dollars and u?*1 ynur 

S-p-a-r-c Time by—“Doing it 5eurself“!
REPAIR and MODERNIZE at mini

mu.n costs atid cijoy the thrill <>f sav
ing those valuable dollarst The business
firms listed below arc anxious to s-rve 
you. Patronize them to-day!

mas, didelė virtuvė, 
Apda ry t as s u nporch, 
terio sienos. Dideli 
siui.
ėjimui į stotį' ir 
šildymui sistema, 
kėjai kreipkitės.
Tel. Massapequa

2 maudynės, 
skiepas. Ples- 
m ėdžiai pavč-

(naši ten. Ji žadėjo apsistoti 
“Gerbiamieji: Pasiunčiau pas buvusius brooklyniecius

puudą-box Parodai šių daik- ' Bovinus, iš kurių turėjo di*au- 
(tų ; 2 žvėriukus (opposums) : • 

i, kuris tinka ’ 
ant sienos lai- 
Šliurių, kurios j

gišką kvietimą.

sienos.
Viranda, garadžius. 3 minutes 

krautuves. Nauja 
$13,500. Tik pir- 
.32 Lincoln Avė. 
6-7469.

LUMBER BARGAINS—C OMPARE
Didelis sandėlis puikiausia 

budavonei materiolo.
Sheetrock 4’aC pėda. 2x4. 7c peda.
2x3 5c pėda. Ceiling tile, 8^c pėda. 

Hardboard Under Laymcnt, 5Lc 
keturkampe pėda.

Ateikite ir Taupykite 
Nemokamai pristatome $35 ar vir

šaus pirkinį.
Bergen Lumber & Material Co.

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

(45-74)

Liberty Auditorijoje
Laisvės Parodos laiku šį 

šeštadieni ir sekmadienį Li
berty Auditorijos restauranas 
veiks kaip paprastai pramogų 

Parodos šeimininkės 
žada turėti gerų už-

Au-Apšegienė, 
5 spalvuotus, 
darbo mezginius.

Mrs. A. 
burn. Me., 
žius rankų

Anna : 
mouth, Pa., 
priejuostes.

Marta Yodaugicnė, 
mouth, Pa., du padušl 
vai kalus, 
k u darbo

Petro
Pittston, 
kom numegstus

Mrs. Mary
Brooklyn, N. Y., 
muose pasiūtas

A. Merkienė, 
Pa., labai gražiai

na m u

gTa-

darbo

kų uz- 
su labai gražiai ran- 
apmegstais galais.
Kiziavičiaus šeima, 

Pa., 8 gražiai ran- 
mezginius.

Sprainiene, 
■1 gražiai na- 

priej uostės.
Philadelph ia, 

numegstą

Richmond 
staltiesę, 

du gražūs

Mrs. Use Bimba.
Hill, N. Y., gražią 

į raštinę atnešti 
paveikslai, plunksnuoti pauk
ščiai ir gražiai rankom api- 
piešti. Pavardės nepažymėta, 
tad prašome 
padovanojo.

Prašome 
kus, kuriuos gavome:

| ant grindų ai 
kyli ii porą 
tinka įsinert iš darbo parėjus.
Draugiškai, K. Sinkevičiūtė, 
Ulster Park N. Y.

“Draugai: Jūs darbuoja
tės dėl brangios Laisvės pa
laikymo, tai ir mudu—Deltu
vai prisidėsime nors kiek. Pa
siimtam 3 sūrius ii* kaip nors 
galėsite. sunaudokite. Drau- 

ir J. Deltuvai, Ha
nover, Md.”

Dovanos gautos ir širdingai 
ačiū visiems, kurie taip gau
siai prisidėjo prie suruošimo 
Parodos.

Laisvės Administracija

SKELBKITĖS LAISVĖJ®

.Jei

198

Auto Painting
Body and Fender Repairs
Collision Experts

jūs didžiuojatės savo Karu..-
tai ateisite pas mus

GEORGE MIEHLE
Riverdale Ave. YO. 5-3493

20 th Century-Fox perstato jv.nr?
Berlyną Šiandien, per Cinema Scope!

GREGORY PECK 
ANITA BJORK 
RITA GAM Night People

Jautri drama, Techni-spalvomis nu filmuota 
pačioj širdyj Europos neramumu—Berlyne!

ROXY Theatre — Seventh Ave., prie 50th Street

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai frengtą

BAR &GRII.I
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreco MU:

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

By Appointment
Except Thurs. & Holidays

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

HICKSVILLE $11,600, 4 metų
senumo, mūrinis, 4 miegrūmiai, pil

metu.
taipgi
kandžiu pačioje parodoje. At
rodo, kad per abi Įstaigas 
bus gausus pasirinkimas val
gią ii' gera proga pasivaišin
ti. Abieji kviečia užeiti.

nas skiepas, garadžius, Cyclone 
tvora, storms, Venetian, veranda, 
gerame stovyje.

Hicksville 4-2609

PARDAVIMAI
0'1', JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, 
ba priimtinas partnerys, vyras 
moteriškė. Jei ir. nemokantys 
amato, tai išmokysiu.

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

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, 
tine ir likerių lą-autuvė, batą 
mo storas ir skalbykla.

Photo—Art Štūdio randasi 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, 
Nutraukia ir išdirbą paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, keršo
ms, 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 vakarais nuo 6:30 P. M. 
šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

ar- 
ar 
to

gerojo

Norwood

vais 
taisy

271
N. Y.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9--12 ryte; 1—8 vakar* 
Penktadieniais uždaryta

PONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
j ANTANAS LAIMONAS
! Savininkas

3I)« UNION AVENUE § 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

LEIST LANE
DRUGS, Inc

105 So. Ith Street
Cor. Hewes St.

Brooklvn. N. Y.
VibuK' vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams t reikmenys, Įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL KV. 7-62*3

ARDSLEY'. 6 rūmų ranch namas. 
Vaikų rojus. Graži kampine vieta, 
90x100. Gera profesionalui. Sausas 
skiepas. Pilnai nauja mokykla vi

sai arti. Pilnai įrengtas. G. I. mor- 
gečiūs. $21,000.

Tel. DObbs Ferry 3-6370

G REAT NECK — $21,000
3 L motų senumo old ranch, 
miegamieji, 1 maudynė, visokie prie
dai, Didelis praplečiamas attic, ap
tvertas kiemaš, plotas 75x100. Už 
3 blokų mokykla, patogi transpor- 
tacija. G R. 2-10388.

(46-47)

GREAT NECK ESTATES. Semi
ranch namas, budavotas sulig sa
vininko nurodymo. 1/3 akro žemės 
miške. 4 miegrūmiai, 3’/a maudynių, 
ištaisytas žaidimams rūmas. Tarnai
tei rūmas nuo žaislarūmio, maudy
mosi prūdo privilegijos. įkainuotas 
$40,000. Kreipkitės tik pirkėjai:— 
Great Neck 2-4715.

CAPE COD, MASS.
Falmouth Heights 

kambariai. Vienas neužbaigtas.
Galima gyventi apskritus metus.
Apdaryta. Gražiais žaliumynais ap
augtas. Pilnai išfornišiuotas.

Kama $10,000.
ES. 3-1247

b

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

Telefonai:
YYlilte Plains 9-0994 ar

PLazji 9-7303
(49-50)

NAMŲ DARBININKĖ — 
PAPRASTA VIRĖJA

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

Tclefonuokite: l'Lusiiing 8-1172 
(49-50)

GIRLS—HOUSEWIVES
21-35 years. $35 week start. 
Steady light factory work.

3:15 P. M.- 11:45 P. M. 40 hr. wk.
Q—Tips, Inc. 37-11—47th Ave.

L. I. City
(51-53)

AUKLĖ
Jauna inteligentiška mergina, kuri 
myli vaikus. Priežiūrai metų senu
mo mergaitės ir 3’^ metų berniuko. 
Guolis vietoje, gražus kambarys, ge
ra alga, lengvas namų atmosfera 
linksimuose užmiestyje namuose. 
Telefonuoktte. Turime pilnam laikui 
tarnaitę.

SCarsdale 5-0070
(50-54)

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:
804 Meacham Ave., Elmhurst, L 

Tel. Valley Stream 5-7782
(49-51)

REAL ESTATE

NEW BRIGHTON - - Kraustykftės 
tiesiai į viršutinį G rūmų apartmen- 
tą į talpų. 2 šeimų namą. Žemutinis 
apartmėntas 5 rūmų. Automatiškai 
šildomas, brass plumbing, gera vie
ta, gerose sąlygose. Puikiausias pir
kinys. Prašo $11,900. Pasiūlymai 
imami atydon. GI. 2-9008 ar YY’O. 
4-8891.

(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)

MALE and FEMALE

(50-51)

BAYRIDGE
Mūrinis atskirtas namas. 5 kamba
riai, garadžius. Malkom ugniavietė. 
Šviesa prie st ūbos. Gražus English 
daržas. Maža,s, bet moderniniai iš
taisytas ir tinkamas namas. Geras 
gyvenimas, arti subvių, knygyno, 
parko ir krautuvių. $13,500.

BE. 8-2148

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160 
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-3038

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėįai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau,
(43-73)

BRONX
Parkchester apylinkėje. 4 šeimų 

mūrinis namas, pusiau atskirtas. 
Yra galimybė gauti 4’,^ kambarių 
apartmentą, atliekant pirkimą. Kai
na $18,900. Skambinkite paprastom 
dienom po 5 P. M. Ištisą dieną šeš
tadienį ir Sekmadienį.

TA. 8-2924
(48-50)

(50-51) HELP WANTED-MALE

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 j, breeding size 
Zebras ........... ...........
Plattys ......................
Pilnos kiekybės gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime...

19c.
19c.

5c.
49c.
19c

14c.

9
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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. 7-37<r»3—Ar farmą: KE. H-2705

TECHNIŠKI DARBININKAI
DRAFTSMEN • MAŠINISTAI • 

ELECTRICIANS • LATHE13 OPE- 
RATORIAI • DARBAI VIDUJE. 
Westchester ir žemutiniame Con
necticut.

SUBURBAN EMPLOYMENT 
102 Main St. White Plains 6-5622, 

White Plains, N. Y.
Atdara 9 A. M.—6 P. M. Ketvirtad. 

iki 9 P. M.
(45-51)

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

Telefonuokitc:
DO. 8-6157

(48-50) 
__________________________ SL------ -

PLEASANT PLAINS—Mūrinis na
mas, didelis žemės plotas, 7 rūmai, 
screened porėiai, 28’ gyvenamasis 
rūmas, ugniavietė, 2 karam gara
džius. Kreipkitės tik pirkėjai.

TOHenvillo 8-1303
(49-50)

TVARKYTOJAS

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

6 Naktų Savaitė. Gera Alga.
Su Valgiu. (Tclefonuokite kasdien ir 

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

(48-50)

šv. Patricko paradui pasi
ruošiant, miestinio Trafiko 
Department© malioriai trafiko 
perdaiinimo ruožą ant Fifth 
Ave. dažo žaliai. Suvartosią 
70 galionų maliavų. Abejoja
ma, ar šventasis už tai atsiųs 
čekį. Teks “griešniesiems” iš 
kišenės išmesti.

6 pus!.—Laisvė (Liberty)-

COLLEGE POINT 
Pardavimui

2 šeimų, 3 miegrūmiai, rekriaci- 
jinis rūmas, ištaisytas skiepas, skal
bimui rūmas, gesu Šildoma, $300 
jeigu.

Pasirandavoja
19,200 keturkampių pėdų budinkas 
del išdirbystės ar dirbtuvės plumb
ing & Heating, bizniavoje vietoje.

DARYKITE PASIŪLYMĄ
FL. 8-1651

(49-54)

BENSONHURST
2 šeimtf medinis shingeliuotas na
mas detached. 5 rūmai užėmimui, 
expansion attic. Arti transportai^ 
jos, krautuvių ir mokyklų. $85 riS. 
nesinių įeigų. n

Kaina $13,800 — $6,000/Cash 
TeL CO. 6-5215 ’

Pasimatymas. 2448 84th St., B’klyn 
(50-52)
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