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KRISLAI
Geras sumanymas.
Prezidente, štai “bulius!’*
Perdėtas liaupsinimas.
Marija ir Jieva.
Nepatinka, negerai.
“Dvidešimt metu išdavys

tes.“
Rašo A. Bimba

Du kongresmanai iš Pen n- 
syvanijos pateikė Kongresui 
gerą sumanymą. Jie ragma at
gaivinti Public Works Admi
nistration.

Jie sako: valdžia turėtu 
tuojau \ iešiems darbams pa
skirti tris bilijonus doleriu.

Sumanymas geras ir remti
nas. 

• te
Atsimenate, ką pasakė mū

są krašto prezidentas, išskris
damas (’alifomijon ant valel
ei jų ?

Jis sakė: jei ir kovo mėne
si nedarbas didės, aš grieb
siu bubu už ragu!

Mes jau galime sakyti: pre
zidente, štai bulius, griebk jj 
už ragą.

Nedarbas auga, bet prezi
dentas dar nė iš vietos nesi
judina.

•
Komercinė’ spauda liaupsi

na naująjį Italijos premjerą. 
Taąai Scelba esąs tikruoju 
ItaW/os Maižiešiumi.

Bet teks juomi nusivilti. 
Scelbos. premjeravimas laikosi 
tik ant senos vištos kojos.

Iškils koks rimtesnis klausi
mas ir Scelba nuvirs nuo koią. 
Pamatysite.

Iš Lietuvos pabėgę vysku
pai išleido ir paskelbė ilgą 
aplinkrašti. Keista ta ją “en
ciklika.“ Beveik visa pašvęsta 
Marijai.

Vienoje vietoje jie sako:
“Kaip Jieva atvaizduoja 

nuodėmės pradą pasaulyje, 
taip Marija pažymi naujai 
trykštančio šventumo ir teisu
mo šaltinį.“

Tiems vyskupams ir kata
liką bažnyčiai Jieva atstovau
ja visas moteris. Visose mote
ryse jie tesuranda vieną gerą 
ir padorią moteriškę — ta) 
Mariją.

Tuo “mokslu“ pasirėmusi 
kati likiškoji dvasininkija pei a ... .amžius niekino ir žemino mo- 
terj-motiną. Dar ir šiandien ji 
uždraudžia moterims priklau
syti pufe bažnytiniu choru ir 
bažnyčiose giedoti. Moters 
balsas dievą tiktai erzinąs!

Tokį patvarkymą, kaip ži
nia, pernai išleido Mass, vals
tijos kataliką vyskupijos gal
va.

Ir vėl vienas menševikas 
Keleivy kaltina Bimbą už Lie
tuvos “griekus.“

Girdi: “Kokia laisvė Lietu
voje, jei žmogus negali nei 
iš jos išvažiuoti, nei įvažiuoti?

Bet ko aš tame kaltas?
Man tas irgi nepatinka, 

labai nepatinka.
Tai šaltojo karo pasėka.
Iš kitos pusės, o kaip su 

mūsų kraštu, kuris savo lau
kuose nematė svetimų armiją 
abiCjiis pasauliniais karais, 
kurio miestų bombos nebuvo 
sulyginę fcu žeme? Ar galima 
laisvai Amerikon įvažiuoti bei* 
Iš jos išvažiuoti? Negalima.

Man tas irgi nepatinka, la
bai nepatinka.

(TąM 4—twin® pudap.)

Imalenkov jspfja, kad 
'atominis karas 
ŽUDYTU CIVILIZACIJĄ
[Pageidauja ramių ekonominių 
lenktynių su Jungi. Valstijomis

Maskva.— Sovietų prem- 
, jeras Malenkovas sakė, ga
lima būtų taikiai baigt šal- 

, tąjį karą tarp Amerikos ii
i Sovietų Sąjungos. Pageida- 
' vo, kad Jungtinės Valstijos 
'ir kiti vakariniai kraštai 
; atidarytų laisvą prekybą su 
i Sovietų Sąjunga; tuomet 
'galėtu eiti “ramios ekono- I ~ *
; minės lenktynės tarp So- 
' vietų Sąjungos ir kapitalis- 
j tinių kraštų.” (
1 Kalbėdamas kaip kandi- 
i datas i Aukščiausiąją So-
, vietų Tarybą (seimą), Ma- 
Įlenkovas kaltino Jungtines 
[Valstijas už šaltąjį karą 
i ir perspėjo, kad jeigu iš to 
kilti] trečias pasaulinis ka
ras, tai atominės - hydroge- 
nioės bomobs ir kiti naujo
tiniai ginklai sunaikintų vi
so pasaulio civilizaciją. Ato
minis karas būtų pralaimė
jimas abiem kariaujančiųjų 
pusėm.

Malenkovas pareiškė pa
sitenkinimą, kad Anglija 
nori plačiau išvystyti pre
kybą su Sovietų Sąjunga. 
Jis gyrė Indiją, kuri prieši
nasi Amerikos bandymams 
viešpatauti Azijoj, ir vadi
no patrijotais tuos francū- 
zus, italus j r vakarinius vo
kiečius, kurie reikalauja 
atmest Amerikos peršamą 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą.

Stevenson sako, Nixon 
patvirtino makartizmą

Washington. — Richar
das Nixon, Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas, perei
tą šeštadieni bandė sumušt 
pi ūmesniąją Adlai Steven- 
sono kalbą per radiją ir te
leviziją. Stevensonas, buvęs1 
demokratų k a n d i d a tas į 
prezidentus, tada tvirtino, j 
kad McCarthy jau užvaldė 
pusę Republikonų Partijos 
ir kenkia pačiai Amerikai.

Nixonas, atsak y d a m a s 
Stevensonui, pagyrė Mc- 
Carthy’o smarkumą me
džioklėje prieš komunistus, 
bet sykiu padarė švelnią 
pastabą McCarthy’ui, kad 
jis “nešaudytų” kitų žmo
nių, kurie taip pat medžioja 
komunistus. Nixonas sakė, 
jog tikrasis republikonų va
das tebėra Eisenhoweris, ir 
nenoromis pripažino, kad 
makartizmas kenkia ame
rikiečių vienybei.

Stevensonas, sekmadienį 
atsiliepdamas į Nixono kal
bą, pareiškė:

“Nixonas iš tikrųjų pri
pažino, ką aš pirmiau sa
kiau apie McCarthy, — kad 
jis daro žalą valdžiai, skal
dydamas mūsų tautą ir nu-

Sykiu Malenkovas prane
šė, jog:

Per ketverius paskutinius 
metus Sovietų darbininkų
algos pakilo 58 procentais. 
Žmonės šiemet išperka dvi
gubai daugiau kasdienio 
vartojimo dalykų, negu per
nai. O -penkmečio planas, 
keliant kasdieniu, reikmenų 
gamybą, bus įvykdytas per 
ketverius metus.

Viesulas užmušė 7 
žmones, sunaikino 8 
karinius lėktuvus

Atlanta, Georgia. — Sa
vaitės pabaigoje šėlęs vie
sulas šioje valstijoje užmu- 

i šė 7 žmones, sužeidė 70 ir 
padarė daugiau kaip $23,- 
000,000 medžiaginių nuo
stolių, ypač Macon ir Co- 

i lumbus miestų apylinkėse. 
I Viesulas, tarp kitko, su- 
j daužė aštuonis didžiulius 
karinius lėktuvus arti For
to Benning ir trylika dide
lių gazolino trokų; suardė 
įvairius karinius įrengi
mus; sunaikino 23 namus ir 
apardė apie 100 kitų.

Dingę daug “sekretnu” 
atominių dokumentų

Washington. — Praneša
ma, kad dingo daug slaptų 
atominių dokumentų iš di
džiosios atominės laborato
rijos Hanforde, Wash.

Atominis Kongreso komi
tetas tyrinės, ar tie popie
riai prapuolė per neatsar
gumą, ar juos kas nors pa
vogė.

Žuvo angly lėktuvas, 
užmušant 33 žmones

Singapore.—Besileidžiant 
žemyn susprogo didelis ke
leivinis Anglijos lėktuvas, 
užmušant bei sudeginant 
33 žlnones, o tarp jų ir tris 
amerikiečius biznierius.

Žuvo 32 keleiviai ir vie
nas lėktuvo įgulos narys. Iš 
visų buvusiųjų lėktuve žmo
nių išliko gyvi tiktai 8 Įgu
los nariai. Lėktuvas skri
do iš Australijos į Londo
ną ii“ bandė staptelėti Sin
gapore..

kreipdamas žmonių mintis 
nuo tikrai svarbių klausi
mų. '

“Bet jeigu Eisenhoweris 
yra tikrasis republikonų va
das, tai kodėl Nacionalis 
Republikinų Komitetas vis 
naudoja McCarthy, kaip sa
vo partijos atstovą?”

[ VALDŽIA SURANDA, KAD 
BEDARBIAI PER MĖNESI 
PADAUGĖJO 584.000

Į y ;

Walsh ington. — Pereitą 
j mėnesį dar 584,000 darbi- 
i ninku buvo paleista iš dar- 
i bo, kaip surado prekybos 
departmentas pagal naują 

i apskaičiavimo būdą, i
Bet jeigu būtų skaičiuoja

ma pagal senesnįjį būdą, 
tai būtų surasta, jog bedar
biai per tą menesį padaugė
jo visu milijonu ir 25 tūks
tančiais, sako Sinclair 
Weeks, prekybos sekreto
rius.

Pasak valdžios, dabar esą 
viso 3,071,000 bedarbių.

I SKANDALIŠKAS SLePL 
į MAS BEDARBIŲ
Į Emile Rieve, pirmininkas 
CIO Ekonominiai - Politi
nio Komitetą, smerkia, val- 

i džią, kad ji taip “begėdiš- 
| kai slepia tikrąjį bedarbių 
! skaičių.” . I» <

GAUSOS MOKSLININKAI
SVEIKINO EINŠTEINĄ

Princeton, N. J. — Ke
lios dešimtys plačiai žino
mų mokslininkų iš Ameri
kos bei kitų kraštų susiun- 
tė sveikinimus garsiausiam 
pasaulyje mokslininkui Al
bertui Einšteinui, pagerb
dami 75-metinę jo amžiaus 
sukakti, c
Sveikino jį Trumanas, Roo- 
seveltiene, bet ne Eisen- 

howerio politikieriai
Einšteiną taip sveikino 

telegramomis buvęs prezi
dentas Trumanas, velionio 
prezidento našlė Eleanora 
Rooseveltienė, Kanados už
sienio reikalų ministras

Suimtas ir subadytas 
buvęs užsieninis 
Irano ministras

Teheran, Iran. — Polici
ja, pagaliau, suėmė Hossei- 
ną Fatemį, buvusiojo prem
jero Mossadegh o užsienio 
reikalu ministrą. Bet kai 
policija vedė jį kalėjiman, 
tai tūlas gengsteris su pei
liu puolė Fatemį ir pavojin
gai jį subadė.

Fatemi slapstėsi nuo 1953 
m. rugpjūčio, kada karališ
ki generolai nuvertė Mos- 
sadegho valdžią. Jis dabar 
paguldytas ligo n i n ė j e, o 
kuomet pasveiks, tai bus 
atiduotas kariniam teismui 
kaip karaliaus išdavikas.

Vietnamiečiai smarkiai atakavo francūzu tvirtovę

Saigon, Indo-Kin.— Dau
giau kaip 10,000 Vietnamo 
liaudininkų audringai ata
kavo francūzus, apsuptus 
Dien Bien Fu tvirtovėje, 
šiaur-vakariniame Indo-Ki- 
nijos ruožte.

Francūzai sako atrėmę 
ataką, užmušdami bei su-

Rieve išleido viešą pareiš
kimą, šaukdamas valdžią 
tuojau pradėti ką nors da
ryti, kad būtų apstabdytas 
“milžiniškas nedarbo augi- 

i mas kas mėnesį.“ Rieve 
į sako:

“Valdžia būtinai turi nu
stoti švilpavus patamsyje 
dėl pasidrąsinimo (būk vis
kas gerai). Ji turi pradėti 
spręsti klausimus, su ku
riais susiduria kiekvienas 
amerikietis; privalo tuojau 

■ veikti, kad galima būtų su- 
I laikyti šį pavojingą dardė- 
j (imą žemyn į visuotiną de- 
! presiją” (nedarbo krizę).

VALDŽIA DAR TIK 
“PLANUOJA”

Washington. — Valdžia 
praneša, kad jau “beveik 
baigia planuoti, ką reikėtų 
daryti, jeigu darbai griežtai 
sumažėtu.” €

Lester B. Pearson, Italijos 
prezidentas Einaudi, Izrae
lio premjeras Moše Šarett 
ir kt.

Bet tarp sveikintoju ne
matyt nė vieno iš Eisen- 
howerio politikierių. Nes 
Einšteinas smerkė makar
tizmą ir patarė mokyto
jams bei profesoriams ne
atsakinėti į ragangaudžių 
klausimus.

Tarp sveikintojų yra G. 
T. Seaborg, Albert Szent- 
Gyorgyi ir 13 kitų moksli
ninkų, literatų bei politikų, 
laimėjusių tarptautines No
belio dovanas.

Čekoslovakija apšaudė 
“skridusius per ją” 
Amerikos .lėktuvus

Praga. — Čekoslovakijos 
rakietinis lėktuvas MIG ap
šaudė du karinius Ameri
kos lėktuvus, skridusius per 
vakarini čekoslov a k i j o s 
ruožtą. Paskui Čekoslova
kija u ž p r o t e s t a vo prieš 
amerikinių lėktuvų įsiverži
ma į jos orą.

Munich, Vokietija. — Če- 
koslovakai nušovė vieno 
amerikinio’ lėktuvo uodegą. 
Amerikonų komanda užgin
čija, kad jos lėktuvai skri
do per Čekoslovakiją; sa
ko, jie lėkė per pasienį Va
karų Vokietijos ruožtą.

žeisdami “1,000 komunis
tų;” bet pripažįsta, kad 
liaudininkai-komunistai pa
darė ir francūzams “labai 
didelių nuostolių.”

Peking. — Kinijos Res
publika suvalstybina dau
giau privačių pramonių.

DULLES ĮPIRŠO LOTYNU 
AMERIKAI REZOLIUCIJĄ 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Atsisakė pasmerkt fašizmą ir 
remi žmoniškumo teises
C a ra c a s, V en ezu el a.—J o h n 

Foster Dulles, Eisenhowe- 
rio valstybės sekretorius, 
per dvi savaites darbavosi, 
iki pereitą šeštadienį įpir
šo savo rezoliuciją prieš 
komunizmą konferencijai 

i amerikinių respublikų.
17 Lotynų Amerikos res- 

publikų, pagaliau, pasisakė 
už Dulleso rezoliuciją. Vien 

i Guatemala balsavo prieš

į Generolas pasistatė 
šunim būdą už $1,200 
valdžios pinigu

Washington. — Genero
las Roderick Allen pastatė 
savo šunim būdą FortDix, 
N. J., už $1,200 valdžios pi
nigų ir aptvėrė tuos šunis 
brangia tvora. Paskui nu
ėmė tvorą ir paėmė iš val
džios $158 už tvoros pašali
nimą. Visa tai jis priskai
tė prie savo tarnybos išlai
dų, kaip sako liudijimai 
kongresinei lėšų komisijai.

(Generolas teisinasi, kad 
mokėjo valdžiai iki $180 
rendos per mėnesį “be jo
kių patogumų.”)

“Pasitaisęs” pamišėlis 
pasmaugė savo pačią

New York. — Hector Ca- 
rattini, 21 metų amžiaus, 
primušė ir pasmaugė savo 
pačią Mary, tokio pat am
žiaus. Jis pereitą mėnesį 
buvo paleistas iš beprotna
mio kaipo “pasitaisęs.”

Suimtas žmogžudis sako: 
“Aš mylėjau ją, o jinai my
lėjo kitą; todėl ir nužudžiau 
ją-”

Baigiasi Sperry Gyro, 
inžinierią streikas

Lake Success, N. Y.—Bai
gėsi streikas 2,300 inži
nierių prieš Sperry Gy
roscope kompaniją, ga
minančią karinius in
strumentus. Inžinierių va
dai po 12 dienų streiko pri
ėmė kompanijos pasiūlymą 
pridėti jiems apie 6 su puse 
procentus uždarbio, pada
rant dvimetine sutartį.

Sutartis dabar pavesta 
patiems Inžinierių - Moks
lininkų Sąjungos nariams.

Washington. — Daugelis 
Kongreso narių bijo, kad 
makartizmas perdaug ne- 
nupuldytų Amerikos įtaką 
pasaulyje.

ORAS.—Giedra ir truputį 
šilčiau.

ją; o Meksika ir Argentina 
susilaikė nuo balsavimo.

Rezoliucija sako:
“Jeigu tarptautinis komu

nizmo judėjimas užviešpa
tautų ar kontroliuotu bent 
viena amerikinę valstybę, 
praplėsdamas šiame žemes 
pusrutulyje politinę san
tvarką valstybės iš kito že
myno, tatai būtų pavojus 
savistovumui ir politinei 
nepriklausomybei ameriki
niu valstybių, grasinantis 
taikai Amerikoje; todėl rei
kėtų sušaukti pasitarimų 
susirinkimą, kuris apsvars
tytų, kokius žygius daryti, 
pagal esamąsias sutartis.”

Rezoliucija tuo tarpu 
specialiai ragina kiekvieną 
amerikine šąli šnipinėti vi
sokią veiklą, ir sušnininėtas 
anie tai žinias perduot vi
siems kitiems amerikiniams 
kraštams.

Dulles savo rezoliucijoje 
praveda “supratima,” kad 
komunistinis iudėiimas bet 
kurioie šiaurinės, Centri
nės bei Pietinės Amerikos 
šalvie — tai esą tik Sovie-
tu Sąjungos irankis.

PRIEŠ GUATEMAL;^
Rezoliucija buvo tiesiogi

niai nukreipta prieš pro- 
gresyve Guatemalos val
džia. kain kad nrinažista ir 
New Yorko Times (sekma
dieni). Jungtiniu Valstijų 
nnlitikieriai jau seniai va
dina Guatemala “komunis
tine.” Bet DulFso rezoliii- 
c.iia vengia vardu minėti 
Guatemala. Nes jeigu bū
tu Guatemala įvardinta, tai 
gal daugiau Lotynu Ame
rikos atstovu būtų pasiprie
šinę rezolicijai.

ATMETA SIŪLYMUS 
PRIEŠ UŽPUOLIMĄ 

IR FAŠIZMĄ
Dulles su savo šalininkais 

’atmetė Meksikos ir Argen- 
; tinos siūlomas rezoliucijai 
i pataisas, — kad vieni ame
rikiniai kraštai neužnuldi- 
I nes kitų, tiktai prisideng- 
i darni skraiste kovos prieš 
; komunizmą. Taip pat, at- 
■ metė Uruguay’aus ir Mek
sikos pasiūlytas pataisas — 
sykiu pasmerkti fašizmą, 

j kovoti už žmogaus teises ii* 
i už mežiaginiu bei socialiniij 
! sąlygų pagerinimą.

FAŠISTAI DŽIAUGIASI 
REZOLIUCIJA

Todėl “net kai gurie ar
šiausi totalitariniai (fašis
tiniai) Lotynu Amerikos 
diktatoriai džiaugsmingai 
priėmė šią rezoliuciją,” sa
ko New Yorko Times edL 
torialas (sekmadidenį).

“Dabar klausimas,—tęsia 
Times,—kiek naudos bus iŠ 
rezoliucijos? Gal nelabai 
daug, bet visgi bus šiek tiek 
naudos.”
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PARLAMENTO “RINKIMAI” IRANE
KOVO 11 DIENĄ Irane baigėsi parlamento “rinki

mai.”
Fašistinėse šalyse rinkimai visuomet buvo ir bus 

tragiškos pajuokos objektu, bet “rinkimai,” kurie bai
gėsi Irane, buvo tokie žiaurūs, tokie baisūs, kad žmo
gui plaukai ant galvos stojasi, paskaičius apie juos 
spaudoje.

Įdomiai apie tuos rinkimus parašė New York Times 
korespondentas Teherane Kennet Love.

Mr. Love ironiškai sako, jog “rinkimai“’ pačiame j 
Teherane baigėsi “ramiai.”

Kodėl jie ramiai baigėsi?
Irane per keletą dienų siautėjo baisus teroras. Da

bartinio premjero generolo Zahedi ir karaliaus suorga
nizuotos govėdos mušeikų, gaudė Mossadegho pasekėjus, 
gaudė kairiuosius iraniečius,gaudė kiekvieną nužiūrėtą 
Zahedi priešą ir jį kankino, mušė, daužė. Šitos mušei
kų govėdos veržėsi į žmonių namus, stovėjo prie bal- l 
savimo vietovių, kaip sakėme, niršėjo gatvėse. Visur, i 
kur tik buvo nužiūrėtas pilietis, jį puolė ir kankino.

Vyriausias govėdų organizatorius ir mušeika, ku
rį valdžia pasamdė, buvo šaban Jafari, buvęs ristikas, 
sveriąs apie 250 svarų gorila, vadinamas “besmegeniu.” 
Jis buvo tikras budelis, vyriausias niekšas ir niekšų or- Į 
ganizatorius.

Besiautėdamas, Jafari užpuolė kitą ristiką, Abdulla I 
Nuri, taipgi anti-komunistą, ir jį taip sumušė, kad pa- Į 
starasis turėjo būti nugabentas į ligoninę ir gal mirs. 1 

Tuomet Nuri’o šalininkai pradėjo ieškoti ano niek
šo, Jafari’o, kad jam atkeršyti. Jafari ir jo gengsteriai ■ 
pasislėpė.

Po to, kaip rašo korespondentas, buvo “ramu” ir i 
rinkimai “ramiai” baigėsi! ■

Kiek žmonių buvo nukankinta, sumušta, sužalota, 
aišku, nieks nežino ir gal nežinos. Veikiausiai buvo ir j 
užmuštų, kurių taipgi niekas nežinos.

Bet, jeigu šitokie dalykai vyko Teherane, šalies sos
tinėje, tai galima įsivaizduoti, kas darėsi provincijoje. 
Sostinėje, atsiminkime, yra daug svetimšalių, — diplo
matų, laikraštininku, — kurie girdi ir mato, kas darosi. 
Todėl čia, tenka manyti, buvo iš valdžios pusės šiokių 
tokių “susivaldymų.” Betgi provincijoje svetimšalių nė
ra. Ten gengsteriškos Zahedi valdžios padūkėliai-gengs- I 
teriai siautėjo “niekeno nepastebimi.” Jie ten siautėjo 
atvirai.

Na, ir po “rinkimų,” valdžios atstovai pareiškė 
spaudos korespondentams:

—Į parlamentą išrinkti visi vyriausybei lojalūs 
žmonės!...

Be abejojimo, taip ir bus. O jeigu kaip nors “per 
klaidą” į parlamentą ir pateko vienas kitas opozicijos 
žmogus, tai jis nedrįs kalbėti, nes jo laukia Šaban Ja
fari su visais savo gengsteriais, karaliaus ir premjero 
Zahedi valdžios pasamdytais.

Tokie dalykai dedasi nualintame Irane, kur, kaip 
kadaise Mossadeghas sakė, valstiečiai gyvena tokį gy
venimą, kokiuo gyveno biednuomenė prieš 2,000 metų.

Atrodo, jog dabar Irano valdžia, su naujai “išrink
to” parlamento užgyrimu, vėl grąžins užsieninius impe
rialistus, kad jie šeimininkautų tame krašte, kaip namie.

O visgi tai nebus amžinai!

PRIEINA LIEPTO GALĄ?
.Tūli spėja, kad Joe McCarthy artinasi prie savo ra- 

gangaudiško liepto galo.
Gal ir taip. Bet reikia žinoti, kad McCarthy nebus 

nugalėtas, nebus pavarytas į šalį, jei pradėta prieš šį 
demokratijos neprietelių ir žmonių ėdiką kova nebus 
pagyvinta, nebus pasmarkinta.

Dabar, štai, paaiški, kad McCarthy su savo advo
katu Roy Cohn’u ryžosi “nunakinti” kariuomenės sekre
torių Stevensą, kad pastarasis atsisakė teikti pirmeny
bių McCarthy’o buvusiam “pamočninkui” G. David 
Schine, kuris yra paimtas į armiją.

McCarthy buvo pradėjęs savo darbą labai plačiu 
baru: pulti kiekvieną, kuris taria prieš jį žodį. Neva 
ieškodamas komunistų, jis smogia kiekvienam ir anti- 
komunistui, suabejojančiam jo, McCarthy, politika.

Na, bet pastaruoju laiku kiekvienas, kuriam rūpi iš
gelbėjimas amerikinės konstitucijos, pamatė, jog Mc
Carthy eina per toli. Todėl jie siekiasi jį pažaboti. Jis 
atsisako būti pažabotas,, dėl to šokinėja, rėkia, žven
gia. Girdi, jūs neleidžiate man “komunizmo naikinti.” 
Bet vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda matyti, kad 
McCarthy’o “kova prieš komunizmą” yra tik priemonė 
fašizmui' įvesti mūsų šalin.

McCarthy sakosi esąs katalikas, dėl to tamsūs kata
likai jį palaiko. Bet štai šiomis dienomis Anglijos kata
likų laikraštis “The Catholic Worker” McCarthy pa
smerkė griežtais žodžiais! Atsiras ir daugiau dorų ka
talikų, kurie tai padarys.

Jei tik Amerikos žmonės budės, atsisakys jam pa-

PASTABOS
Marinų korpuso pulkinin

kas Fr. H. Schwable, buvęs 
Šiaurės Korėjos belaisvėje 
ir dabar grįžęs išlaisvintas, 
teisiamas, neš' “po kankini
mu palūžo ir pasirašė po 
neteisingais kaltinimais, 
kad amerikiečių aviacija 
naudojo Korėjoje mikrobi-

galvis profesorius, kurio 
protas pirmiau negu bile 
kito žmogaus suvokė r'ela- 
tyvumo dėsnį, kuris sukėlė 
tikrą revoliuciją žmonijos 
galvojime, — gilus huma
nistas ir gerbiamas visame

Kaip buvo sutikti Lietuvos menininkai 
ir rašytojai Maskvoje

Taip sako kaltinimas.
Pats Schwable dabar sa

ko, kad prisipažinimas bu-

prisipažino ne faktuose, 
jam patiektuose išgalv 
muose.

Nejaugi?
Kuomet Schwable dar ra

dosi belaisvėje, jo ir kito 
karininko (majoro, rodosi) 
prisipažinimai tilpo dauge
lyje laikraščių Vakaruose. 
Britanijoje kai kurie dar- 
bietiški leidiniai juos per
sispausdino. F r a n c ū z i j o j e

kyti į stačiokiškus klausi
mus nežinėlio, vulgariško 
karieristo ir dvasinio tuš
tumo rėksnio McCarthy. 
Joe, kuris gyriasi kare ga
vęs žaizdas, nors niekad ne
buvo arti karo fronto, ku
ris melą padarė savo spe
cialybe, kuris Ei n š t e i n o 
minčių ir prie geriausio no- 

į ro savo galvoje neapimtų,— 
jis klausinėtų profesorių 
Einšteiną, 
nueis kaip žmonių galvoji
mo titanas 
Newtonas,

kuris į istoriją

šalia tokių kaip 
Marksas...

Jugoslavijos Tito neseniai 
buvo paklaustas vieno jan-

MASKVA. — Vilnietis, 
kaunietis ar aplamai žmo
gus, atvykęs iš Lietuvos 
šiomis dienomis, labai daž
nai užsimiršta esąs Mask
voje.

Eini, pavyzdžiui, didžiąja 
Maskvos M. Gorkio gatve, 
o pro didžiulius krautuvių 
prekylangius į tave žiūri 
“Kalvio Ignoto teisybės,” 
“Marčios,” “Ant marių 
kranto” ir kitų Lietuvos te
atrų spektaklių personažai. 
Jau antra savaitė prekylan- 
giuose stovi skydai su mū
sų teatrų pastatymų foto 
nuotraukomis.

Einantį bet kuria gatve 
tave pasitinka, tave palydi, 
tave pasveikina, tau pamo
ja gausingi plakatai, skel
bią mūsų teatrų spekta
klius. Plakatai patrauklūs, 
gerai įsimeną, įvairių for-

Rašo
A. GRICIUS

liaudžiai gerai pažįsta- 
ir jos mylimų meninin-

ištraukos iš jų prisipažini- kio žurnalisto, kokį asmenį i matų, įvairaus piešinio ir
mo tilpo konsei-vatyviniame i Italijoje jis labiausiai ger- Įvairaus turinio, bet visi jie .

1 — kovo 4 d. Mas-! kvoje.
• 1 1 1 • į • ■ I

pusimi valstybiniame orga- J bia. Tai buvo baliuje, ir 
ne “Le Monde.”

Kame Schwable prisipa- ■ 
žino? Kokiu budu?

detalių.
Jis tą ir tą dieną atvyko 

Kcrejcn;

skelbia
■ Tito liežuvis buvo kiek at- kvoje prasideda lietuvių li-

nes 
mu 
ku. v

Iš Maskvos akademinio 
Dailės tearo sutikime daly
vavo Lietuvos teatro meni
ninkams gerai žinomi Or
lovas ir Konskis. Išauklė- 
ję visą jaunąją Kauno mu
zikinio dramos teatro gru
pę, su ja pastatę du spek
taklius, kurie atvežami į 
dekadą, jie susigiminiavo su 
Lietuvos scenos menu. Lie
tuvos teatro mokytojų ei
lėje yra ir bus ir jų vardai.

Tokia gausybė žymių 
Maskvos teatrų menininkų 
vardų, dalyvavusių vilniš
kių svečių sutikime, paro
do, koks didelis dėmesys 
skiriamas lietuvių literatū
ros ir meno dekadai Mas-

tautų draugystės pasi- 
reiškimas, jis demon
struoja lietuvių ir rmsų 
kultūrų bendradarbiavimą. 
Kol kas kuklūs yra mūsų 
pasiekimai. Bet lietuviška
sis teatras nuolat auga ir 
vystosi, įsisavindamas di
džiosios rusų tautos kultū
ros ir meno pasiekimus. 
Mes tikimės, kad rusų tau
ta padės mums nugalėti 
sunkumus ir kliūtis, paska
tins naujiems kūrybiniams 
laimėjimams. §u šiuo giliu 
įsitikinimu pradedame pir
mąjį mūsų spektaklį operą 
“Kunigaikštis? Igoris.”

Po sveikinimų maskvie
čiai įteikė mūsiškiams gė
lių, mūsų atstovai jiems — 
lietuvių liaudies taktines 
juostas.

Maskvos Dailės akademi
nio teatro filiale dekada 
prasideda Lietuvos Valsty
binio dramos teatro pir
muoju spektakliu “Kalvio 
Ignoto teisybė.” Lietuvos 
Valstybinio dramos teatro 
kolektyvo v a r d u kalbėjo 
spektaklio režisierė K. Ky
mantaitė. Jį kalba apie tai. 
kad teatro kolektyvas iš 
senojo Vilniaus perduoda 
broliškus lietuvių tautos 
linkėjimus maskvieč i a m s, 
reiškia gilią padėką už šir
dingą sutikimą.

Atidarymo spektaklyje 
dalyvavo Maskvos Dailės 
akademinio teatro ir Mažo
jo teatro aktoriai.

Čaikovskio vardo koncer
tu salėje pasirodė 
Valstybinis dainų 
liaudies ansamblis.

Maskvos cirke 
lietuviškieji cirko meno 
meistrai .

Šiandien taip pat ^las- 
kvos Aktoriaus namuose 
atidaryta paroda “Lietuvos 
teatrinis menas,” kuri eski
zais, maketais, spektaklių 
nuotraukomis parodo Lie
tuvos teatro meUo klestėji
mą.

Sutikti su gėlėmis, su 
karštais pasveikinimais vil
niškiai padovanojo mas
kviečiams draugams dailias 
tautines juostas. Linksmo
je ir pakilioje sutikimo mai
šatyje Baltarusijos stoties 
perone matėsi artistai Špi- 
ler,. Konskis ir kiti su per
rištomis per petį lietuviš
komis juostomis.

Tai buvo jaudinantis, ne
užmirštamas susitikimas.

Vilniškiai trumpai teilsė- 
me miesto milžino Maskvos! Vakare Dailės teatro 
gyvenime pats naujasis ir, i filiale jau ėjo Marčios 
atrodo, visu svarbiausias j spektaklio montažas ir re- 
šiuo metu įvykis - lietuvių ; peticija. Didžiojo teatro fi- 
literatūros ir meno dekada,■ Halę ~. 91^es^'10 s°llsbų 
ir anie tai garsiai, su giliu • susipažinimas su . scena,

rištas jugoslaviškos rijkos teratūros ir meno dekada! 
šlivovico. Prie Čaikovskio vardo sa-

Ką aš labiausiai gerbiu? lės apie čia įvyksiančius an- 
— klausė Tito. — Ogi Giną samblių ir choru koncertus 
Lolabrigita. kalba jau ne tik plakatai,

Ne koks kovotojas už Ita- kurių skelbimu lentose čia 
lijos bežemių ir darbininkų visa marga kolekcija, nors

, parodon statyk. Apie lie- i 
ne į tuvių liaudies ansamblių • 

koncertus čia kalba didžiu-' 
liai skydai su ryškiai, iš to- ‘ 

llo pastebimai parašytais: 
skelbimų tekstais. i

Turtingame ir turininga- i

reikalus, ne koks rašytojas 
ne koks menininkas, 
koks naujos Italijos kultū
ros nešėjas, bet... Gina.

tiesa,

tą aviacijos tiekimo bazę;
Jis buvo pašauktas pas 

ta ir tą aukštesni karinin
ką, kuris jį informavo apie 
io būsimas pareigas (mi
krobinį bombardavimą);

Toje sbazėje prie slapto 
mikrobinio tiekimo (mažai 
kas ir pačioje armijoje bei, 
marinuose apie tai žinojo) 
darbavosi tie ir tie aukštes- 
ni karininkai, tie ir tie jau- deimantiniais" žiedais sk‘ŪomŠitaVl7Vamu su"?bandymas, susipažini 
nesni karininkai, tie ir tie; apSįj<abinęs, Georingo tipo. interėsuotumu kalba ne tik; mas ®_u teatro akustinėmis 
lakūnaL tie ir tie puskari- į unįformą užsidėjęs, adkoho- į Maskvos teatrų meninin- į savybėnus. 

lyje ir erotiškose mintyse! kai, rašvtojai, spauda, ra-! 
paskendęs.

Dar keli žingsniai ta link-

ninkiai.
Jis Įvardino turzinus ka

rinio personalo vardų, nuo 
pulkininkų ir generolų iki 
seržantu, įvardijo ir dato
mis pažymėjo jų atliktus 
aktus, pravestas pareigas, 
padarytus jam pareiškimus

Gerai. Jeigu aukštoji ka
rinė vadovybė dabar tikrai 
norėtų įrodyti pasauliui 
kad Schwables ir jo kolegų 
prisipažinimai buvo klas- 
tuotai prirengti ir .jėga iš
gauti, ji tai galėtų lengvai 
padaryti:

Pašaukti liudyti tuos visus 
Schwables įvardintus ka
rius, kurie galėtų paneigti 
tuos neva išmįslus.

Bet joks liudininkas 
buvo šauktas. Niekur 
daliai nepaneigta, kad
zistavo tokia ar tokia įvar
dinta bazė, kur toks ir toks 
majoras buvo komandahtu 
ir toks ir toks štabo ser
žantas pačių mikrobinių 
bombų tiekimo tvarkytojas- 
technikas.

Apie Schwables iškeltus 
faktus patogiai tylima.

Kodėl?
Atsakymą te sau duoda

ne- 
ofi-

Einšteinas 
šauktas prieš 
McCarthy ko- 

Bet 
is būtų šauktas, pa-

Profesorius 
dar nebuvo 
senatoriaus 
mitetą, ir gal nebus, 
jeigu 
saulis 
kuris 
kitas 
prieš 
kintu. 
žinė ir protas, ir 
nedora.

Tik pagalvokime, — žila-

labiau negu bile koks 
a p k a 1 u s i n ė j i m a s 
tą komitetą išryš- 
kurioje pusėje sa

ku r io j e

Gina Lolabrigita 
turi puikią figurą.< Dėl to 
ji vaidina filmuose, nors jos 
artistinis talentas yra nu

Bet del Tito, dėl 1954-tų 
metu Tito, to užtenka. Toks 
jis dabar, tas buvęs parti
zanų kovotojas Tito: nutu-

Fa r o u kas.

Šanchajaus, Pekino ir li
kusios Kinijos darbo žmo
nės netrūkus skaitys išsa
miai ir plačiai apie Penn- 
sylvanijos lietuvių darbi
ninkų gyvenimą. Ir tai dė
kui tam, kad ten ruošiama
si išversti j kinų kalbą 
Amerikos lietuvio rašyto
jo Bonoskio - Baranausko 
romaną “Ugnies Slėnis.” Jo 
ankstyvesnė k n y g a . apie 
Fordo darbininkų organiza
vimą jau išversta. Šiomis 
dienomis autorius gavo 
laišką iš Šanchajaus su pra
šymu parašyti specialų įva
dą kiniškam vertimui.

Senas Pennsylvanijos lie
tuvis Vincentas Bulmanis 
taps žinomu charakteriu 
Kinijos ryžių laukuose.

Štai ką reiškia tarptau
tinis kultūrinis bendradar
biavimas, bendradarbiavi
mas taikos labui.

A. šilčnas
I

NAUJAS GYNYBOS 
SEKRETORIUS

Washington. — Preziden
tas Eisen howeris paskyrė 
kalifoimietį Charles Tho- 
masą karinio laivyno sekre
torium. Iki ' šiol Thomas 
buvo gynybos sekretoriaus 
padėjėjas.

Robert Anderson, 
laivyno sekretorius, 
gynybos sekretoriaus 
duotoju,

tapo 
pava-

Naircbi, Kenya. — Anglai 
giriasi nužudę dar 125 Mau 
Mau r negrus.

dijas. Ta dekadą skelbia 
visos gatvės, namų sienos, 
visas miestas.

Kovo pirmoji diena buvo 
vėjuota ir gana šalta iš pat 
ryto. Biro retos snaigės. 
Tokiu oru ne kas tenori 
kišti nosį iš pastogės. Bet 
Baltarusijos stotyje iš pat 
ryto užvirė darbas. Kine
matografininkai patys pir
mieji užviešpatavo peroną, 
stati n ėdami įvairaus kali
bro prožektorius ii’ pasi
rinkdami taškus, iš kurių 
patogiau filmuoti: Lietuvos 
kino studija kartu su mas
kviškiais draugais kinema
tografininkais nuf i 1 m u o s 
visus dekados spektaklius, 
koncertus, parodas, išvy
kas, maskviečių ir Lietuvos 
menininkų kūrybinius susi
tikimus ir visa, kas deka
dos eigoje įvyks svarbaus 
ir reikšmingo, ir išleis į ša
lies ekrana dokumentini fil
mą.

Pučiamųjų orkestras už
groja maršą. - Lėtai slenka 
garvežys, traukdamas ilgą 
eilę nuo šalčio apšarmoju
sių vagonų. Bet šalčio ir 
šarmos tartum nebūtą, kai 
iš vagonų išlipo Vilniaus 
teatro artistai. Atrodo, su
sitiko seni, geri pažįstami, 
artimi giminės, nuoširdūs 
draugai. Štai senas, geras 
Lietuvos menininku drau
gas V. E. Mescheteli, kuris 
parodė tiek daug dėmesio, 
nuoširdaus rūpestingumo 
ir puikaus skonio, lankyda
mas respublikos 
kolektyvus jiems 
šiant dekadai.

Perone gausu
miųjų Didžiojo teatro meis
trų: laureatai ir TSRS liau
dies artistai Špiler, Nelepp, 
Ivanovas, Chanajevas, Meš- 
seris ir kt, — visas žvaigž
dynas mūsų didžiosios tėvy-

meninius 
besiruo-

buvo žy-

kvos Aktoriaus

Lietuvos 
ir šokiu v

pasirodė

siduoti, gins amerikinę konstituciją, taksis Wisconsino 
“didvyris” ir prieis liepto galą. '

Tuo tarpu, kai Vilniaus 
teatrai įsikūrė su savo 
spektakliais, da i 1 i n i n k a i 
triūsė Dailės Akademijos 
rūmuose, eksponuodami 16- 
koje salių lietuvių tarybi
nių dailininkų kūrinius, lie
tuvių liaudies meno pavyz
džius. Suruošta ir knygų 
paroda,

Kipras Petrauskas 
taria žodį

MASKVA, kovo 4 d.- 
Šiandien Maskvoje įvyko 
pirmieji Valstybinio operos 
ir baleto teatro, Lietuvos 
Valstybinio dramos teatro 
ir Valstybinio dainų ir šo
kių liaudies ansamblio pasi
rodymai, skirti dekados 
atidarymui.

TSRS Valstybinio Di
džiojo akademinio teatro 
filiale iškilmingai aidi 
TSRS Valstybinio ir Lietu
vos himnų garsai.

RTFSR liaudies artistas 
A. Baturinas Maskvos me
no darbuotojų ir TSRS Di
džiojo teatro vardu sveiki
na dekados dalyvius su pir
muoju spektakliu sostinėje.

—Mes dalijamės su jumis 
tuo susijaudinimu, kurį jūs 
šiandien pergyvenate. Mes 
tikime, kad talentingas jū
sų kolektyvas sėkmingai 
pasirodys sostinėje. Linki
me naujų kūrybinių laimė
jimų, linkime sukurti nau
jus kūrinius apie tarybinį 
žmogų.

TSRS liaudies artistas, 
laureatas K. Petrauskas ta-

—Nuo Baltijos ir Nemu
no krantų mes atvežėme į 
mūsų brangiąją Maskvą 
n u o š i r džiausius Lietuvos 
darbo žmonių sveikinimus. 
Mūsų susitikimas yra daf 
vienas ryškus tarybinių

Kanados premjeras 
tvirtina, kad vakarai 
turės pripažint Kiniją

Tokio, Japonija. — Atvy
kęs Kanados'premjeras St. 
Laurent pranašavo, jog 
Amerika bei kiti vakariniai 
kraštai turės, galų gale, 
pripažinti Kinijos Liaudies 
Respubliką, sumegsti diplo
matijos ryšius su ja ir pil
nai atidaryti prekybą su 
Kinija, Sovietu Sąjunga 
bei kitais komunistiniais 
kraštais. Vakarai turės 
skaitytis su komunistine 
Kinija kaip faktu.

St. Laurent kalbėjosi ir 
su Japonijos karalium Hi
rohito.

Anglų komisionierius 
ramina francūzus

Saigon, Indo-Kin.— Mal
colm MacDonald, Anglijos 
komisionierius pietiniai-ry- 
tinei Azijai, sakė francū- 
zams, kad jie “laimės” ka
rą prieš Vietnamo liaudi
ninkus.

SUDEGĖ NO. ATTLEBO 
RO FABRIKAS

No. Attleboro, Mass., — 
Sudegė Barber elektrinu 
dirbinių fabrikas. Gaisra? 
padarė pusę milijono dole 
rių nuostolių.

Hanoi, Indo-Kun. 
cūzai skelbia, kai 
bei suėmę 113 ' Vietname 
liaudininkų .Raudon o s i o j 
Upės klonyje.

užmušą

3. p$l.;—Lajsvė (Liberty)-Antradienis, Kovo-March 16, 1954
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Kolūky j e-milioiiieriu j e
Penki kilometrai į pietry

čius mįįo Dotnuvos stoties 
driekiasi “Tiesos” kolūkio 
žemės.

Kasmet artelė darosi vis 
turtingesnė, didėja jos pa
jamos.

—Prieš metus, — pasako
ja kolūkio agronomas Juo
zas Strazdas, — su mūsų 
kolūkiu susijungė dar trys 
nedidelės artelės. Kolūkis 
pasidarė stambus ir daug 
pajėgesnis. Jei 1952 metais 
visų keturių, dabar į vienų 
susijungusių artelių paja
mos sudarė 860 tūkstančių 
rublių, tai 1953 metais jos 
prašoko 1 milijoną 300 
tūkstančių rublių. Tuo bū
du, per vienerius metus pa
jamos padidėjo pusantro 
karto. O tai — valstiečių 
gerovės pakilimo, mūsų kol
ūkio tvirtumo rodiklis.

Juozas Strazdas — žmo
gus pagyvenęs ir daug kur 
buvęs. Per savo amžių jis 
išvažinėjo ne tik Lietuvą, 
bet ir visą Vakarų Europą, 
buvojo Artimuosiuose Ry
tuose ir Afrikoje. Lietuvos 
valstiečių gyvenimas praei
tyje ir dabar jam žinomas 
su visomis smulkmenomis. 
Jį nepaprastai džiugina tie 
dideli posūkiai į gerąją pu
sę, kurie įvyko Lietuvos 
kaime.

Prie kelio, vedančio į ge
ležinkelio stotį, iš kairės 
pusės matyti galvijų fer
mos pastatai. Karvidės pa
statytos iŠ plytų, dengtos 
raudonomis čerpėmis. Pa
talpos erdvios, šviesios ir 
šiltos. Per praeitus metus 
čia pastatyta dar viena 
karvidė, arklidė, du deng
ti grendimai.

Urtelė nusipirko daug 
žemės ūkio inventoriaus. 
Įsigyta dešimt šienapiūvių, 
siloso pjaustomoji mašina 
ir tt. Kolūkis nusipirko 
taip pat sunkvežimį.

Iš senų senovės Dotnuvos 
rajono žemės buvo pelkė
tos. Pelkės buvo lyg rykš
tė kultūrinei žemdirbystei. 
Kolūkis nepagailėjo pinigų 
drenavimo darbams atlikti.

Žemės ūkio darbų mecha- 
nizavimas, priešakinių 
agrotechnikos metodų tai
kymas, kultūringas gyvuli
ninkystės tvarkymas — vi
sa tai įgalino “Tiesos” kolū
kį tapti milijonierium.' Ypa
tingas dėmesys čia skiria
mas tokių kultūrų, kaip 
kviečių, cukrinių runkelių 
ir bulvių pasėliams išplėstų 
Praeitą pavasarį sodinant 
bulves pirmą kartą buvo 
panaudotas tarybinių moks- 
liE.inkų paruoštas kvadra- 
tinis-lizdinis metodas. Bul
vių pasėlių plotas buvo ge
rai patręštas ne tik mėšlu, 
bet ir mineralinėmis trąšo
mis — superfosforatu, ka
lio druska, amonio sulfatu. 
Ypatingai aktyviai naują
ją tarybinę agrotechniką 
naudojo A. Galento lauki
ninkystės brigada.

Būdinga, kad tuose skly
puose, kur buvo sodinama 
kvadratiniu - lizdiniu bū
du, iš hektaro .nukasta 40- j 
60 centnerių bulvių dau
giau, negu tame plote, kur' 
buvo sodinama įprastu bū
du.

“Tiesos” kolūkis tiekia 
cukrinius runkelius Paven
čių cukraus fabrikui. Pernai 
šią kultūrą augino devy
nios brigados. Ir kiekvie
na iš jų stengėsi gauti gau
sų der£ių. Daugiau kaip tris 
šimtus' centnerių cukrinių 
runkelių iš hektaro gavo 
kolūkiečių J. Bigaitės ir O.
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Kišonienės grandys iš J. 
Beranskio brigados, apie 
tris šimtus — L. Rakevičie- 
nės ir Z. Vaikevičienės 
grandys iš J. Račio briga
dos-

Rudenį iš kolūkio viena 
paskui kitą važiuoja į sto
tį automašinos, prikrautos 
cukrinių runkelių. Fabri
kas išmokėjo “Tiesos” kol
ūkiui 391 tūkstantį rublių 
už jam pristatytus runke
lius. Be to, artelė gavo iš 
fabriko lengvatinėmis vals
tybinėmis kainomis 21 toną 
cukraus, kuris paskirstytas 
tarp kolūkiečių.

Vystydamas gyvulinin
kystę, kolūkis didina paša
rinių šakniavaisių pasėlius. 
Ypatingai didelių laimėji
mų šioje srityje pasiekė J. 
Pavolio brigada. Ji surin
ko apie keturis šimtus 
centnerių “Dotnuvos baro” 
rūšies pašarinių runkelių 
iš hektaro.

Vis daugiau pajamų kol
ūkiui duoda tokių kultūrų, 
kaip pašarinių runkelių, sė
tinių ir morkų sėklininkys
tė. Sėklininkystė čia tapo 
tradiciniu dalyku. Ir tai 
visiškai suprantama. Ne
toli “Tiesos” kolūkio yra 
Dotnuvos selekcijos stotis 
ir Dotnuvos bandymų sto
tis. Lietuvos kolūkiečiai 
sėkmingai panaudoja mok
slo pasiekimus. Už valsty
bei parduotą sėklą artelė 
gavo 172 tūkstančius ru
bliu. C-

Puikūs yra grūdinių kul
tūrų derliai. Z. Žvyno bri
gada surinko vidutiniškai 
po 22 centnerius vasarinių 
kviečiu iš hektaro. J. Pa
volio brigada gavo po 24 
centnerius “Auksinės II” 
rūšies miežių iš hektaro.

Artelė nuolat didina dau
giamečių žolių pasėlius.
1953 metais dobilu šieno 
buvo nuimta 455 hektaru 
plote, o 1954 metais numa
tyta nušienauti 702 hekta
rų plote. Rimtą dėmesį 
kolūkiečiai skiria sodinin
kystei, bitininkystei ir dar
žininkystei.

Kolūkis gavo apie tris 
šimtus tūkstančių rublių 
pajamų iš gyvulininkystės. 
Žemės ūkio artelės nariai 
nutarė pagerinti karvių, 
kiaulių ir avių veislingumą. 
pervesti geriausias, dau
giausiai pieno duodančias 
karves į tvartinį laikymą
1954 metais kolūkyje bus 
taip pat padidinti silosinių 
kultūrų pasėlių plotai.

Augant pajamoms iš vi
suomeninio ūkio, didėja že
mės ūkio artelės narių pa
jamos. 1 Pavyzdžiui, Anta
nas Valaitis ir jo sūnus 
Pranas dirba galvijų fer
moje. Pereitais metais jie 
gavo 3.6 tono grūdų, apie 
keturis tūkstančius rublių 
pinigais ir daug pašarų sa
vo gyvuliams. Niekad gy
venime Valaičių aruoduose 
nebuvo tiek daug grūdų. 
A. Stankevičiaus šeima ga
vo 4.5 tono grūdų ir 4.5 
tūkstančio rublių pinigais, 
daug kitų produktų.

Apsilankykite kaimuose, 
kur gyvena kolūkiečiai iš 
“Tiesos’’’ artelės. Visur pa
matysite pasiturinčio gyve
nimo požymius. Vien 1953 
metais dvylikos kolūkiečių 
šeimos pasistatė erdvius ir 
gražius namus. Į naujus 
namus persikėlė J. Vytau
to, K. Valaičio, S. Šapo, Z. 
Žvyko ir kitų šeimos. De
šimtys kolūkiečių šeimų 
nusipirko gatavus namus.

N. Klimašauskas

ATMINČIAI

VINCO VISOTSKIO
Mirusio (Kovo 16, 1946 melais

Ilsėkis, mano mylimas drauge, o aš, kiek ga
lėdama, vykdau tavo darbus.

— Onutė Visotskienė,
, Kensington, Conn.

Imigraciją ir natūralizaciją 
liečią klausimai ir atsakymai

Klausimas: Esu svetim
šalis (alien), priimtas pa
stoviam apsigyvenimui. Ta
čiau daug laiko teko pra
leisti užsienyje betvarkant 
motinos biznį. Teko nugirs
ti, jog naujajame imigraci
jos įstatyme yra nauji nuo
statai, liečią sąlygas gauti 
pilietybei. Kadangi noriu 
gauti pilietybę, malonėkite 
nurodyti, kas tai per nuo
statai ?

Atsakymas: Pilietybei 
gauti sąlygos yra šios:

1) Išskyrus tuos, kurie 
yra vedę JAV pilietį(ę), vi
si svetimšaliai privalo iš
gyventi ištisus penkeri§ me
tus, kad galėtų prašyti pi
lietybės (at least five-year 
immediately)...

2) Kaip taisyklė, išvyki
mas iš JAV-bių ilgiau kaip 
metai laiko šią sąlygą pa
naikina;

3) Išvykimas iš JAV il
giau kaip pusė metų, bet 
trumpiau nei metus,- šių 
bandomųjų, penkerių metų 
laikotarpyje, panaikina pi
lietybės reikalaujamą pen
kerių metų išgyvenimo są
lygą, nebent svetimšalis įro
do, jog pastovi gyvenamoji 
zieta tebebuvo JAV.

4) Svetimšalis privalo fi
ziškai išgyventi ne. mažiau 
kaip pusę nustatyto 5 metų 
laikotarpio arba 30 mėne
sių. Užsienyje išbuvęs il
giau nei 30 mėnesių neturi 
teisės prašytis pilietybės. 
Išimtys daromos vyriausy
bės tarnautojams, kažkurių 
bendrovių ir tarptautinių 
organizacijų pareigūnams 
ir svetimšaliams, kurie yra 
ištekėję ar vedę Amerikos 
piliečius.

5) Svetimšalis privalo bū
ti išgyvenęs ne mažiau kaip 
6 mėnesius be pertraukos 
valstybėje, kurioje jis pa
duos pilietybės prašymą.

6) Jis privalo būti JAV- 
se visą laiką nuo pilietybės 
popierių padavimo iki pat 
įpilietinimo ceremonijos.

Klausimas: Atvykau į šį 
kraštą ne - imigranto vizą 
gavęs darbo įmonėje. Da
bar norėčiau pakeisti savo 
statusą i pastovaus imi
granto remiantis “the. Im
migration and Naturaliza
tion Act of 1952.” Manau, 
jog pagal šį aktą galiu ti
kėtis pirmenybės. Tačiau 
mano žmona ir sūnus tebė
ra užsienyje, o mano gim

tojo krašto kvota yra per
krauta. Ar jie gaus pirme
nybę atvykti pas mane?

Atsakymas: Taip. Vals
tybės Departmentas ir Imi
gracijos bei Natūralizacijos 
įstaigos sutarė, jog jei pro
fesionalas svetimšalis at
vyksta į šį kraštą remian
tis minėtu aktu, tai jo žmo
na ir vaikai gali vykti kar
tu. Akte nurodoma, jog jei 
asmuo yra įsileidžiamas 
suteikiant jam pirmenybę, 
tai jo šeima turi teisę vykti 
kartu su juo pagal tą pačią 
kvotą. Jūsų atveju, žmona 
ir sūnus galės atvykti ne
delsiant, jei jiems viza bus 
išduota nepraėjus 4-riems 
mėnesiams nuo datos, kada 
bus suteiktas leidimas apsi
gyventi JAV-se.

Šis sprendimas taip pat 
galioja, jei turįs pirmenybę 
asmuo randasi užsienyje, o 
jo žmona ar vyras su šei
ma gyvena šiame krašte, 
kaip ne-imigrantai. Tuo at
veju skaitoma, jog jie “at
vyko kartu” su turinčiu 
pirmenybę svetimšaliui, jei 
jie paduos prašymą pakeis
ti jų statusą, ne vėliau kaip 
4 mėnesiai po to, kai “spe
cialistas” svetimšalis yra 
gavęs savo “pirmenybės” 
statusą.

Klausimas: Gyvenu JAV- 
se, bet dar nesu pilietis. 
Šiais metais planuoju ap
lankyti Kanadą. Ar turiu 
išsiimti pasą ir vizą, kad 
pereičiau per sieną? Ar ki
tu atveju turėčiau sunku
mų grįžtant į JAV-bes?

Atsakymas: Jums nerei
kia nei paso, nei sienos per
ėjimo dokumentų, kad iš
vykti Kanadon ir grįžti at
gal. Valstybės Sekretorius 
ir Valstybės Prokuroras 
panaikino šiuos formalu
mus norintiems apsilankyti 
Kanadoje. Tačiau, ten vyk
dami svetimšaliai turi tu
rėti su savimi Aįien Regis
tration Card, kad įrodyti, 
jog yra teisėti Amerikos 
gyventojai. Įstatymas rei
kalauja, kad šitokias korte
les turėtų visi, vyresni kaip 
18 metų svetimšaliai kiek
vienu metu. Naturalizuo- 
tieji piliečiai neturėtų už
miršti savo pilietybės gavi
mo dokumentų. Svetimša
liai betgi turi žinoti, jog 
kiekvienas toks jų sugrįži
mas į JAV yra naujas įsi
leidimas, galįs būti atšauk
tas kuo. nusikaltus.

Cominop Council

Bostono ir Apylinkes Žinios
Lowell—Boston

.šiuo laiku Mass, valstijoje 
vyksta kas. tokio nepaprasto. | 
Tai sezonas vykdomų gražių i 
parengimų, kuriuose šios apy- j 
linkės lietuviai turi progas j 
dar iv dar kartą pasigrožėti 
nepaprastai gražiomis lietu
viškomis dainomis.

Ar tai artėjimas linksmojo Į 
pavasarėlio * turi kokią nors : 
tėkmę į tai, ar ne, negaliu pa- ■ 
sakyti. Gal tai bus tik pažan
giųjų lietuvių judėjimo pa- 
smarkėjimas, tai ir viskas. Bet i 
tai labai sveikas pasireiški- ! 
mas. .. i

■

Lowell, Mass., vasario 28 d. Į 
įvykdytas puikus kultūrinis į 
parengimas, kur puikiausiai 
pasirodė Broadway Kvartetas.

So Boston, Mass., tai cent
ras Naujosios Anglijos lietu
viškojo judėjimo, čia randa
si žymusis Broadway Kvarte
tas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
2-roji Apskritis mojasi čia į- 
vykdyti (Muncipal svetainė
je), balandžio 1 dieną, di- į 
džiausią koncertą.

Į ši L. M. S. Apskrities 
koncertą bus sutraukta visos 
Mass, valstijos geriausios dai
lės jėgos. .

Lai gi besiartinančio pava- ■ 
sario viliojanti tėkmė atgaivi
na ii’ sužadina mumyse pa
žangos jausmus. Leiskime sa
vo prislėgtiems jausmams 
dar kartą maloniai susižavėti 
gražiųjų dainų — lietuviškų 
dainų — liūtingais aidais.

Nepraleiskime nei vieno pa-, 
vasarinio didžiojo parengimo, 
kad juomi įiepasigrožėjv.s, ne
panaudojus savo sveiktingu- 
mųi.

Sakoma, jog bus didžiau
sias koncertas šiame pavasa
riniame sezone. Apie tai vė
liau bus rašyta. .

J. M. Karsonas

Bostono ir Apylinkės Atidai!
A. L. D. L. D., L. M. Sąjungos ir kitų organizacijų 
šaukiama svarbi konferencija įvyks sekmadieni, ko- 
t o (March) 28 d., prasidės 10 valandą ryto, Kliuho 
patalpoje, 318 Broadway, So. Boston, Mass.

šioje konferencijoje bus svarstoma, kaip geriau
sia prisirengti prie mūsų didžiųjų piknikų, kurie 
įvyks:

Bendras Apskričių piknikas bus birželio 13 d. ir 
didysis spaudos piknikas liepos 4-tą dieną.

Kviečiame visų organizacijų atstovus dalyvauti 
šioje konferencijoje pasitarimui Viiųšminėtais ir ki
tais reikalais.

J. Jaskevičius, 
7-tos Apskr. Sekr.

Chicagos Žinios 
I

Su mūsų aidiečiais

Aido Choro rėmėjų bankie- I
tas atkeltas iš kovo 28 Į ko
vo 21 d., nes J. ‘Stulgaitis už
kvietė Aido Chorą dainuoti 
Ciceros LDS parengime kovo 
28 d., Liuosybės svetainėje.

Balandžio 1 d. Aido Choras 
dainuos Eks-Mainierių Klubo 
parengime. Mildos svetainėje. 
Taipgi komisija pranešė, kad 
dėl. Aido Choro pikniko dar
žas parenduotas liepos zl d., 
prie Tautiškų kapinių.

Aido Choras dainavo Rose- 
lando žemaičių parengime va
sario 21 d., išėjo yęcrai. 

Linksmas ir draugiškas kui- 
tūriečių vakarėlis

Bridgeporto ir apylinkių 
Moterų Kultūros Klubas ren
gia kovo 21 d. Dailės ir Dra
mos Klubo svetainėje, 3LIG 
So. Halsted St., visokių praš
matnybių vakarą. Bus lošimai 
visokios rūšies su dovanomis. 
Nuo pirmos valandos po pietų 
prasidės žaislai ir tęsis iki 6 
vai. val/ire. Po šešių bus gera 
Pavio muzika šokiams. Prie 
to bus skanių valgių ir viso
kios rūšies stiprių ir minkštų 
gėrimėlių pagal kiekvieno 
skonį.

Vaikų popietis gerai pavyko

Ateities, žiedo Vaikų Drau
gijėlės popietis kovo 7 dieną 
labai gerai pavyko, žmonių 
buvo daug, žaidimas smarkiai 
ėjo. Daug kas gavo pryzų už 
daugiau punktų gavimą.

Dirbo parengime veik visi 
čiagimiai ir gerai darbu atli
ko.

Atrodo, kad Draugijėlė tu
rės kiek pelno tolimesniam 
darbo vedimui.

Rep.

Detroitiečių Masių 
kelionė po Vakarus

Vienas laisvietis gavo 
keletą atviručių iš detroitie
čių Masių kelionės po vaka
rinės valstijas ir net po 
Meksiką.

Mikas žada parašyt Lais
vei pluoštą įspūdžių iš savo 
įdomios kelionės.

Kenosha, Wi$.
Mirė Antanas Wallace

Kovo 1 dieną mirė Antanas
Wallace, 876-1 Cooper Rd., 
Pleasant Prairie kaimelyje, 
sulaukęs 65 metų amžiaus. Jis 
sirgo apie tris metus. Buvo gi
męs Lietuvoje. Jis atvyko Chi- 
cagon 1910 m. ir Kenoshon, 
1911 m.

Wallace buvo savininkas 
Wallace Cheese Castle per ke
letą metų, bet 1951 m. pasi
traukė. Liko žmona buvusi 
Miss Agnes Butkus, su kuria 
vedė 192 1 metais ir brolis Jo
seph Molis, Chicago, III,

Lawrence, Mass.
Trys apsimaskavę banditai, 

grasindami revolveriu, pasiė
mė $600 iš Victory Klubo 
prie Lowell St. Kitoje vietoje, 
prie Valy St., irgi apiplėštas 
prekybininkas.

šv. Pranciškaus lietu\iu 
parapijos klebonas kviečia šv. 
Mariją išvaduoti jam Lietu
vą, Įsake visiems melstis į Ma
riją.

Socialistai ir tautininkai 
tani pačiam tikslui kaulina iš 
žmonių pinigus.

Maple Parko komiteto susi
rinkimas įvyks kovo 21 d., 
Maple Parke, 2 vai. po pietų. 
Visi direktoriai ir visas ko
mitetas būkite parke, nes tu
rėsime sutvarkyti viską ir per
duoti naujam gaspadoriui. 
Taipgi apžiūrėsime, gal reiks 
ką pataisyti pirm atidarymo. 
Turi būti viskas tvarkoje.

J. Lewis, 55 metų moteris, 
buvo prapuolusi 2 savaites. 
Manyta, kad išvažiavusi pas 
savo draugę. Bet Pacific Mill 
sargas iš tolo pamatė kanale 
lyg moters koją. Dave žinią 
policijai, kuri tą moterį iš
traukė iš kanalo. Nežinoma, 
ar ji nužudyta, ar nusižudė. 
Buvo bedarbė. Gyveno 367 
Oak St.

CIO direktorius Brown 
kreipėsi į kongresmanus ir se
natorius. Reikalavo, kad grei
čiau pradėtų mokyti bedar

Philadelphia, Pa.
REFRIGERATION REPAIRS

No service charges. Free estimate 
ail 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 Equipment Feeds.

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 3-5075
(41-60

BALTIMORE

CALL IS
For Free Estimate 

On Gas & Oil Heat. 
Immediate Service

B. A B. HEATING SERVICE 
828 N. Chester st. EA. 7-0354 

(50-79)

bius kitokių darbų. Lawrence 
randasi daug bedarbių, kurie 
kitokių darbų nemoka, kaip 
tik tėkšti Ii uitis.

L. K. Biu» •as

Elizabeth, N. J.
Prašome visus i taip svarbų 

parengimą, kuris Įvyks šį šeš
tadieni svetainėje 108 Court 
St. Jį ruošia LDS Trečioji Ap
skritis bendrai su Elizabetho, 
Bayonnės ir Lindeno kuopo
mis.

Mes neturime daug paren
gimų šioje valstijoje, šis gi 
'parengimas yra svarbiam tiks
lui, paramai kuopom pasiųsti 
delegatus i LDS seimą, kuris 
Įvyks viduryje liepos mėnesio, 
šių metų.

Va karionės gerumas visiems 
užtikrintas. Atsilankydami, 
praleisite smagiai laiką, su
eidami savus senus draugus, 
gimines ir kitus pažįstmus. 
Rengėjai jūsų iš plačios šios 
apylinkės laukia ir tikisi, kad
ius juos nuoširdžiai savu at
silankymu pa remsite.

i “Tad si šeštadieni, kovo 20 
d. 8 vai. vakaro, bus mūsų 
pažangiosios visuomenės paž- 
monys. Trys kolonijos ir ap
skritis turi gražų skaičių na- 
Tių ir pritarėjų ir juos visus 
tikisi matyti šiame parengime.

Kviečia, Rengėjai.

Montello, Mass. *
Paskutinis pakvietimas j Lietuvių 

Literatūros Draugijos 6-tos kuopos 
rengiama pasilinksminimo vakarą, 
arba baliuką, paramai dienraščio 
Laisvės. įvyks šj šeštadieni, kovo 
t March) 20 d., bus Lietuvių Tautiš
ko namo žemutinėje salėje, North 
Main ir Vine Sts., prasidės7-tą vai. 
vakare.

Bus skanių namie gamintų valgių 
ir gardžių gėrimų. Kvietėja visus 
rengimo komisija.

(51-53)

Liuosybės Choro Koncertas įvyks 
šeštadienį, balandžio-April 2-1 dieną 
(per klaidą buvo paskelbta 4 d. ba
landžio, turi būti balandžio 24 d.), 
bus Lietuvių Tautiško Namo žemu
tinėje salėje, N. Main ir Vine Sts., 
pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga .tik 
81.00. Apart Liuosybės Choro, Trio 
ir solistų taipgi dalyvaus ir Latvių 
Choras iš Roxbury, Mass.

Geo. Shimaitis.
(51-52)

Naujakurys: Koks skir
tumas tarp recesijos ir de
presijos?

Senas amerikonas: Kada 
kitas negauna darbo-, tas 
mums atrodo tik recesija, 
bet kada pats esi bedarbių 
eilėje, tai jau depresija.

surinko Kas Kitas
— ■■ ' II ■ ■ ■■! W - -‘■ii — * > I UI > ■ • — J - - - ■ l« » " - Tl 1 •****^*’
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Bellerose, N. Y
Advokatas Kęstutis ir Olga 

Michesonai susilaukė jau ant
ro sūnaus. Gimė H» d. kovo. 
Doctor’s Hospital, N. Y. Ma
žyčiui vardas duotas: Rich
ard-Vincent.

Motina Olga Lukauskaitė ir 
sūnus yra geroje 
O]gos m a m ė — 1 
džiaugiasi, kad vėl, antru sy
kiu tapo "grandma ” Taipgi 
ir Kęstučio tėveliai Vincentas 
ir Marijona Michelsonai pilni 
džiaugsmo. Jie ir bendrai gy
vena abi šeimos.

■ sveikatoje. 
Lukauskiene

Masiniu atsilankymu 
parėmė mokyklą

New Yorke veikianti darbi
ninkam naudingų mokslų Je
fferson mokykla viešbutyje 
McAlpin įvykdė banketą pa
minėjimui mokyklos 10 metų 
sukakties. I banketą susirinko 
apie 4—5 šimtai sveičų. La
bai daug inteligentijos.

AI o k y k 1 os d i rėk torius 
Howard Seksam atžymėjo
k.vklos nuoveikius, dabarti
nius reakcininkų ant mokyk
los puolimus ir darbininkų 
didvyriškas pastangas mokyk
lą palaikyti. Nežiūrint prieš 
mokyklą užvestų persekioji
mų (užmojį paskelbti mokyk- 

šiam še
lpiu 2,()()()

Mokyklos vedėja 
gaili mokinių

Naudingai tarnavęs 
ponams ir sau

D r.
mu

Linkim Naujagimiui Rishar- 
dui-Vincentui laimingai ii; 
sveikam užaugti 
sektų savo tėvų 
kitą širdingumą. 
M ichelsonai.

ir kad pa- 
apšvietą ir 

kokiais yra

F. KLton

Brooklyno Moterims
Moterų Apšvietus Klubo 

susirinkimas įvyks jau šį ket
virtadienį, 
ra, 8 vai., 
patalpose, 
b i etoms 
parodoje, 
ti Motinos

kovo 18-tos \aka- 
Liberty Auditorijos 
Išgirsime, kaip klu- 
sekėsi rankdarbių 
Turėsime pasiruoš- 
Dienai ir kiti svar

būs reikalai. Visos narės pra- 
irSonios atvykti. Kviečiame 

ne nares.
Valdyba

Smerkia elektristu 
unijos ardytojus

Nepriklausomos elektristu 
(UE) unijos viršininkai New 
Yorke pareiškė, kad maža 
grupele Schenectady unijos 
viršininkų susitarė su senato
riumi McCarthy ir su Carey 
suskaldyti United Electrical 
uniją.

Nacionalini unijos vadai pa
reiškė, kad Schenectady uni- 
jistai eiliniai nariai nesiduos 
makartistams suvedžiojami'. 
Sako, kad tos grupės paskel
bimas, būk Schenectady pe
reinąs į CIO, nėra unijistu 
nutartas, o tiktai tos santar
vininkų su makartisais grupės 
noras.

Šimtai pajūriečiu 
pikietavo teismą

Kovo 9-tą virš 500 pajūrie
čių ILA narių išsirikiavo pi
kietuoti Foley Square teisma
butį. Pikietą jie paskelbė pro
testui prieš teisėją Dimock, 
kuris prieš pajūriečius pavar
tojo Taft-Hartley įstatymą, 
įsakė jiems eiti dirbti be pa
tenkinimo jų reikalivimų.

Pajūriečių nešamos iškabos 
—plakatai šaukė: "Eiliniai — 
nėra kontrakto, nedirbame.’’ 
"Nedirbsime iki NLRB už- 
girs mūsų atstovybę.” "Eili
niai nariai nori kontrakto.”

Pikietuotojai taipgi sakė, 
kad jie protestuoja prieš gra
sinimą teismuose jų unijai už
dėti $100,000 pabaudos. Pa
baudomis grąsina jiems už 
negrįžimą dirbti, kaip teisė-

atėję 
teis- 

prieš 
kurie

protestavo
teisėjus,

bando atimti iš

Laivakroviai masiniai 
pikįetavo teismabutį

Kovo 11 d. laivakroviai fnil- 
žinišku būriu vėl buvo 
pikietuoti Foley Square 
mabutį. Jie 
ten sėdinčius 
drausmėmis
laivakrovių teisę apginti savo 
duoną ir teises. Jiems drau
džia streikuoti. O streikas yra 
vienintelis tokiame atsitikime 
ginklas.

Nežiūrint drausmių, strei- 
kieriai vėl įvykdė susirinkimą 
ir nutarė negrįžti j darbą be 
laimėjimų.

svarba yra 
eiliniams 

ir dirban- 
čionai ir

lą “subversyve”), 
mestrui susirašė 
studentų.

Mokykla ir jos 
žinoma ne tiktai 
darbininkams, bet
čia jai šviesuomenei 
kitur. Tai geriausia paliudija 
tas, kad garsusis artistas Paul 
Robeson dainavo ir kalbėjo 
už mokyklą šioje sueigoje. 
Taipgi gauti sveikinimai 
pasauliniai žymiu vadų iš 
lijos, Danijos, Anglijos, 
nados ir kitų kraštų.

nuo
Ma

i)'

Uniiistai reikalavo 
aprūpinti bedarbius

Didžiojo New Yorko 
visos valstijos kailius
vaistininkų ir elektristu unijų 
delegacijos buvo 
į Albany kovo 
kalavo atšaukti 
įstatymą, kuris 
bes bedarbiams 
apdrauda.

Pagal tą įstatymą 
dos čekį gali gauti tiktai tu
rėjusieji 
žiau 20 
metais.
žmonių 
ir

nuvykusius
9 d. Jos rei-

atima 
gauti

galimy- 
nedarbo

a pd mu

praėjusiais 
tūkstančiai 

neišdirbo 
šiemet.

progą išdirbti ne ma- 
savaičių 
Tačiau 

pernai tiek
milijonai neišdirbs

Apie šimto asmenų delega
cijos vadai Leon Strauss ir 
Charles Fay įteikė reikalavi
mą. kad valdžia pakeltų sa
vaitinį bedarbiui davinį iki 
$36 asmeniui, su priedais iš
laikytiniams, Reikalauja, kad 
apdrauda būtų mokama per 
29 savaites ir kad apdraudos 
gavimui užtektų išdirbti 15 
savaičių per metus.

Eksplodavo Fort Tilden 
sandėlyje padedama granata 
ir sužeidė du bombinio būrio 
detektyvus.

Policija sugaudė būrį 16 
motų vaikinukų. Sako, kad 7 
prisipažinę buvę dalyviais 
12-tos mokyklos žalojimo ko
vo 8-tos vakarą. Ne visai ma
ži, du po 16 m., du 17 ir vie
nas 19 metų. Kiti 2 mažesni.

Mokyklos vršininke Mary 
Dailinau, apie juos kalba su 
pagaila. Ji nesutinka juos 
skaityti kriminalistais. Sako, 
jog tai vaikiškai gaivališkas 
pasireiškimas prieš autorite
tais uždedamus varžtus. Ji
nai taipgi užtikrino, kad virš 
90 proc. vaikų vra geri moki
niai, tad neleistina tų kelių 
išsišokimą vartoti žeminimui 
visų mokinių.

areštuotas
House pa-
Nežiūrint

New Yorke 
puošniame. Mayfair 
taisą mechanikas, 
jo pirmesnio kriminalinio re
kordo, jis ten dirbęs 7 metus. 
Na i)’ pritaisęs. Pas jį ir pas 
vogtų daiktų priėmėją rado 
dar neišparduoto daug turto.

Sugaudė būrį jaunų 
mūšeikučių

Demokratai pasidalinę 
skandalo klausimu

Brooklyne prie 18th Avė. 
ir 55th St. buvo įvykusios pa
laidų jaunukų gaujų pešty
nės. Tyrinėtojai numanė, kad 
dar lures įvykti' “atsimokėji- 
mo” mūšis. Jie sekiojo ir 
gaudė 46 jaunukus, 16 ik 
metų amžiaus.

SU-
|8

doleriu

Republikonų aukštų valdi
ninkų ir politikierių lyderių 
susi žėri m as milijonų 
prie arklių lenktynių demo
kratams duoda daugybę me
džiagos republikonus nugalėti 
rinkimuose. Tačiau tarp de
mokratų vadovybės esąs pasi
dalinimas apie tai, kada, 
kaip ii- kur tą medžiagą var-

Vieni demokratai sako, kad 
parodinėjimas grafto pui’vc 
įklimpusių republikonų gali 
pavirsti į "katilas vanoja puo
dą” ginčus. Tačiau Balch, de
mokratų organizacijos pirmi
ninkas šioje valstijoje, sako, 
kad gub. Dewey yra ir turėtų 
būti skaitomas atsakingu už 
savo valdininkų ir partijos ly-

Teismu tik papiktino 
darbininkus

New Yorko uosto laivakro
viai visą praėjusią savaitę iš
buvo streike. Gale savaitės 
streikas atrodė ne mažėjan
čiu. bet stiprėjančiu. Newyor- 
kiečiams suteikė daug stipry
bes Philadelphijos lai’vakro- 
vių solidarumas. Jie atsisakė 
dirbti prie iš New Yorko uos
to atplukdytų laivų iškrovimo 
ar prikrovimo.

MEAT MARKET — GROCERY
Su alaus laisniais geroje veiklioje 
sekcijoje, Hungl ingtorj, L. I. $900 

savaitinių jeigu, biznis lengvai padi
dinamas. Puikiausia proga porai ar 
pusininkams. Savininkas parduos 
prieinamai-at si t raukė poilsiui.

MRS. PARISI
31-32 -- 14th Si., Astoria, L. f.

Tel. RA. 8-3481

OPERATORES
Dirbti prie moteriškų gatvinių ai 
formalių suknelių. Nuolatinis dar
bas. Nauja moderninė dirbtuvė. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DIGLON DRESSES
814 1 Now Utrecht Ave., Brooklyn
(West End Line iki 18th Avo. Sta.)

Tel CL. 6-0114

WOODWORKING JlIOP
Pilnai įrengta, puikiausia viela, Įs
teigia 31 motai. Tinkantys asmuo 

gali daryti puikiausią pragyvenimą. 
Žema randa, 4 rūmai tušti. šią pui
kią biznio progą ^avininkas parduo
da labai prieinamai; priežastis

Matykite

prasidejęs 
pasibaigęs

su
su

R. N. NURSES 
VISIEMS AIFTAMS

Vien tik Supervisor ir Day Head 
Nurses. 
Taipgi

Licensed Practical Nurses 
Dieninėms Pareigoms 

Gyvenimas ištaigoje. Gera Person
nel Policy. Kreipkitės:

Director of Nurses
UNITY HOSPITAL

Tel. PR. 4-5700

427
(arti 301 h

liga, 
ar Saukite Savininką: 
M r. Thomas
3rd Ave.. N. Y. C.
St.) Tel. MU. 3-2521

(51-57)

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

Taipgi tuščią krautuve. Tinkama 
vaisių ir daržovių bizniui 
kiam kitam. Kreipkitės pas 
ką:

14-02 3lst Avrv, Astoria, 
Tel. RA. 8-5354)

t r biko* 
savinin-

L. I.

Queens apskrityje suimti 7 
mokiniai, kaip prievarta iŠga- 
vinėję iš kitų vaikų pinigus 
savo išdykavimui. Abi palies
tos mokyklos yra geresnių re
zidencijų srityse. Tie 14-15 
motų vyrukai atiminėję pini
gus iš mažesniųjų.

Laivakroviy protestas 
tęsėsi prieplaukose

Pikietavimas New Yorko 
ir kai kuriose Brooklyno prie
plaukose buvo vykdomas šeštą 
iš eilės diena. Tuo pat sykiu 
ILA viršininkai kovo 10-tą 
buvo susirinkę pasitarti. Ta
čiau spaudos atstovų į posėd] 
neįsileido, tad apie tarimus 
buvo tik spėliojama.

Seserys vėl pateko 
kaip vagilkos

Mary LouBrook ly Rietės
Harris ir Grace Harris Jones, 
gyvenančios 541 Hancock St., 
tapo vėl areštuotos kaip va- 

buvo išleistos 
laukė teismo 
vagystes. Jos 
turtuolių na-

i gilkos. Jos jau 
po kaucijomis, 
už pernykščias 
apvaginėjusios
mus, kur randama daug b ran
gu m ynų.

Iš pradžių streikas buvo k i- | 
lęs dalinai dėl varžybų uiž ga
lią vienos unijos prieš kitą. 
Tačiau dabar atrodo, kad lai
vakroviai negrįš į darbą be 
naujo kontrakto.

Išskridusio iš LaGuardia 
stoties lėktuvo vienas inžinas 
sugedo. Lėktuvas su likusiu 
vienu inžinm sugrįžo į stotį.

Dr. A. Petriką

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S

Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & ORIU
Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone E Vergreen 4-8174
„ . ...... .

•

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
................

i UP-TO-DATE E

1 BARBER SHOP Į
ANTANAS LEIMONA8

i Savininkas
306 UNION AVENUE § 

Brooklyn, N. Y. j 
į Gerai Patyręs Barberls

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes

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

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptu Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL KV. 7-6211

■ ■—■III I ~l

St.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
McCarthy paleido šūkį: 

"Dvidešimt metų išdavystės.”
Visas ilgas demok. partijos 

viešpatavimas, 
Rooseveltu ir
Tnimanu, buvęs viena ilga iš
davyste !

• Išdavikai gi daug baisesni 
už "subversyvius.” Demokratų 
kaleina ateina. Komunistų 
mažai, McCarthy apetitui ne
užtenka.

Visko dar gali būti ir su 
eisenhoweriniais republiko- 
nais. Jie bando McCarthy pa
žaboti. McCarthy nesiduos.

Gyvename be galo įdomiais 
laikais. '

"Subversyviai” ii’ "išdavi
kai” — milžiniška Amerikos 
žmonių dauguma!

Nori nuomonės apie 
Rosenbergą vaikus

Palikimų teisėjas (surro
gate) William T. Collins sa
ko, kad jis pageidauja nuo
monės visų suinteresuotų -Ro- 
senbergų vaikų našlaičių liki
mu. Sakė norįs pasiūlymų, ką 
paskirti globėjais.

Darbiniu kų
Worker kovo 
savo nuomone 
klausimu :

12-tos laidoje
pradėjo už-

(50-51)

n u to i, Mrs.
jų pačių se- 
Sophie Rosen-

j berg? Praneškite teisėjui 
| llins, jog jūs jaučiate, 
! vaikai turėtų ir pasilikti 
kur dabar yra, pas savo 
nutę. . .”

se-

Moses tapo paskirtas 
jėgainiy vadovu

New Yorko Valstijos Sena
tas užgyrė gub. Dewey pas
kirtą R. Moses valdinio Stato 
Power Authority valdininku. 
Už jį balsavo visi 35 republi- 
konai. Demokratų vienas bal
savo pri'eš, 
balsavo.

Paskirtis 
statybas ir 
gaines visos

16 susilaikė, ne-

įgalina jį vykdyti 
kontroliuoti jė- 

valstijos ribose.

VISI Į BANK1ETĄ
ELIZABETH, N. J.

Svarbus Užkvietinias
Šeštadieni vakare, 8 vai., kovo 21 

dieną, yra rengiamas banketas ini
ciatyva L.D.S. 3-ios Apskrities, New 
Yorko ir New Jersey valstijų. Ban
ketą rengia bendrai Elizabctho, Ba- 
yonnės ir Lindeno kuopos. Sal: 408 
Court St., Elizabeth, N. J. Rengė
jai kviečia visus atsilankyti j šj gra
žų banketą. Esamo pasirengę visus 
gerai priimti su skaniausiai val
giais ir gėrimai. Kaina labai žema. 
Kviečiame visus.

(51-53)
Komisija,

PARDAVIMAI
ar
ai' 
to

OT, JUMS PROGA!
Parsiduoda Photo Art Studio, 

ba priimtinas partnerys, vyras 
moteriškė. Jei ir nemokantys 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai jrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tarno bloke randasi lietu
viška bučernū ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, 
tinę ir likerių krautuve, balų 
mo štoras ir skalbykla.

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

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

Tel. AP.» 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M, 
šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

vais 
taisy

271
N. Y.

FINGERWAVERS
Patyrusios—pilnai mokančios opera
torės. Pilnam ar daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
ALBERT BEAl TV

85-10 3rd Ave., Brooklyn 
Tel. SU. 8-4300

(51-57)

AUKLF;
Jauna inteligentiška mergina, kuri 
myli vaikus. Priežiūrai metu senu
mo mergaitės ir 3L metų berniuko. 
Guolis vietojo, gražus kambarys, ge
ra algą, lengvas namų atmosfera 
linksmiuoso užmiestyje namuose. 
Telefonuokite. Turime pilnam laikui 
tarnaitę.

SCarsdale 5-0070
(50-54)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

G Palmer Ave.
Scarsdale, N. Y.

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

Kreipkitės tuojau.

Scarsdale 3-6160 
Scarsdale 3-8033 
poros $400. Na
ir aukštyn. Die- 
auklūs, virėjai,

(43-73)

HELP WANTED-MALE

TECHNIAKI DARBININKAI
DRAFTSMEN • MAŠINISTAI • 

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

SUBURBAN EMPLOYMENT 
102 Main St. WlHGj>Tlains 6-5622, 

White Plains, N. V.
Atdara 9 A.M.—6 P. M. Ketvlrtad. 

ikl 9 P. M.
(45-51)

REAL ESTATE\

BROOKLYN
1210 Bay Ridge Avenue

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

KAINA $14,000.
TE. 7-4219’

(49-54)

ELMHURST, nuo Eliot Ave. 1 šei
mos mūrinis namas; 5 kambariai. 
Basemen tas išnuomojamas; privati
nis jojimas. Saulės porčius. Gara
džius. Aliejum šildoma. Brass ir cop
per, plastinės sienos. Arti transpor- 
tacijos, parko. 6 n\ailčs nuo miesto. 
Prieinamai. IL. 7-9114.

(49-51)

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

2 maudynės.
Apdarytas sunporch, skiepas. Ples- 

Didcli medžiai pavė- 
Viranda, garadžius. 3 minutes 

krautuves. Nauja

mas, didelė virtuvė,

gy- 
lu- 
rū-

HUNTINGTON 
135 Woodbury Road 

Fornišiuoti. 6 kambariai, su priva
tiniu Jiiemu, a akro žemės su gra
žiu sodeliu. Trumpas nuėjimas i 
krautuves ii- bažnyčias, bursas ant 
kampo. Arti beach. Tik Šau
kite savininką:

FT. 7-1281

DELICATESSEN
Pilnai moderniniai įrengtas. Gera 
biznio vieta. Ideališka porai ar part
neriams. Virš $100,000 metinių jei
gu. Biznis lengvai padidinamas. 
Tmmpos valandos, žemos išlaidos. 
Geras lysas. šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai pri
einamai. šaukite ar matykite savi
ninką :
804 Mearhani Ave., Elmhurst, I>. I.

Tel. Valley Stream 5-7782
(49-5D

Sav*> valuable dollars an<l uf«! your 
S-p-a-r-e Time by ■ "Dointf it Youreelf"!

REPAIR and MODERNIZE at mini
mum eosts and r-ijoy the thrill of sav- 
ini’ those valuable dollars I The business 
firms lifted below are anxioui to serve 
you. Patronize ihern to-day!

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pine pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheetrock, Ceiling fine, homosole ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandėlis. 
Ateikite, apsidaiiykite ir taupykite.

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

Tel. Yonkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki P'tyu)

(45-58)

REAL ESTATE

COLLEGE POINT 
Pardavimui

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

rūmas, gesti šildoma, $300

Pasini ndavoju 
keturkampiu pėdų budinkas19,200

del išdirbystės ar dirbtuvės plumb
ing & Heating, bizniavoje vietoje.

DARYKITE PASIŪLYMĄ
FL. 3-1651

(49-54)

BENSONHURST
2 šeimų medinis shingeliuotas na
mas detached. 5 rūmai užėmimui, 
expansion attic. Arti transport ari
jos, krautuvių ir mokyklų. $85 mė
nesinių jeigu.

Kaina ■ $13,800 - - $6,000 Cash 
Tel. CO. 6-5215

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

CAPE COD, MASS.
Falmouth Heights

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

Kaina $10,000. a
ES. 3-1217 r

torio sienos.
siu i
ėjimui j stot) ir (50-51)
šildymui sistema. $13,500. Tik pir
kėjai kreipkitės. .32 Lincoln Avė. 
Tel. Massapequa 6-7469.

(44-45)
BAYRIDGE

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

BE. 8-2148
(50-51)

NEW BRIGHTON — Kraustykitės 
tiesiai j viršutinį 6 rūmų apart men- 
tą j talpų 2 šeimų namą. Žemutinis 
apartmentas 5 rūmų. Automatiškai 
šildomas, brass plumbing, gera vie
ta, gerose sąlygose. Puikiausias pir
kinys. Prašo $11,900. Pasiūlymai 
imami atydon. GI. 2-9008 ar WO. 
4-3891.

(46-52
/VRDSLEY. 6 rūmų ranch namas. 

Vaikų rojus. Graži kampinė vieta, 
90x100. Gera profesionalui. Sausas 
skiepas. Pilnai nauja mokykla vi

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

Tel. DObhs Ferrv 8-6370
’ (44-45)

SOUTH BROOKLYN — 6 šeimų' 
naTnas 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)
HICKSVILLE — $11,600, 4 metų 
senumo, mūrinis, 4 miegrūmiai, pil 
nas skiepas, garadžius, Cyclone 
tvora, storms. Venetian, veranda, 
gerame stovyje.

Hicksville 4-2609
r.--- ------------- . -

FOR RENT

BUTCHER STORE 
Pasirandavoja mėsinė, pilnai jreng

ta. Gera veikli vieta. Randa tik $75 
j mėnesj. Kreipkitės:

Superintendent
259 E. 169th St., Bronx 

Ar šaukite:
DAyton 9-8119

(51-52)

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antradiena. Kovo-March 16, 1954




