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KRISLAI
St. Patrick Day.
Airiai kovotojai.
Ka sakė James Larkin?
Pakils, pakils!

Rašo R. MIZARA

EISENHOWERIS RAGINA 
PALAIKYTI ESAMUS 
Aukštus taksus

(McCarthy išsisukinėja nuo 
! tardymo prieš jį patį

l^ovo 17 d. yra airių tautinė 
šventė — St. Patrick Dav.

Kadaise ši šventė buvo rcli- ♦
ginio pobūdžio, — prisimini
mas, kaip šventasis Patrikas 
išvijo iš Airijos- gyvates Bet 
šiandien St. Patrick Diena yra 
daugiau tautinė šventė ir .jos 
proga airiai ir airių kilmės 
amerikiečiai kelia obalsius už 
tai, kad Airija būtų apvienyta, 
kad jai būtų grąžinta šešios 
šiaurinės apskritys, kurias dar

Bet perša palikti turčiams 
daugiau pelnų nuo Šerų

pirkiniams —Washington.
tas Eisenhoweris pirmadie- puošalams, gražylam-s, odos 
ni pabrėžtinai ragino Kon- krepšiams ir kt.
gresą atmesti siūlymus, rei-

i kalaujančius palengvinti
1 taksų naštą visiems ameri- du kiti žadėjo per radiją irtaksu našta visiems 
( kiečiams.

Kalbėdamas per keturių howerio 
kompanijų radiją - televi
ziją, prezidentas smerkė de-1 turčių, 
mokratų sumanymus — pa- 

■ likti be taksų asmenims 
j $700 iki $800 pajamas per 

Tarp lietuviu yra įsigyv<>nu- į metus. Jis piršo netaksuo- 
Ri nuomonė, būk airiai visi yra Į ti tiktai $600, kaip ir iki 
konservatyvūs, būk jie čia, A- , ' 
merikoje, tik užima vietas tei- j 
sėju, poli cm anų 
dininku.

Tai ne tiesa, 
riu amerikiečiu 
kai.

Airiu tauta davė daug ko
vingu, geru darbininku vadovu 
Amerikai 
įeitai, Wm. Z. Foster, Eugene 

Dennis, Elizabeth Gurley 
Flynn,— tokie žymūs darbinin
kų judėjimo vadovai-marksis- 
tai. Kas jie? Airių kilmes a- 
merikiečiai.

Kalifornijoje airių kilmės 
amerikiečiai darbininkų vado
vai nuteisti kalėj iman 
Smitho įstatymu: Olėta 
nor Yates, Bernąrdette 
Connelly; Baltimorės 
Meyers jau sėdi kalėj i 
taipgi airių kilmės.

Tai tik keletas airių kilmės 
amerikiečių, žiauriai puolamų 
už tai, kad jie ryžtingai kovo
jo už taiką ir darbo žmonių in- j sipelriytų ir 
teresus.

Daug airių kilmės amerikie
čiu v ra veiklūs darbo 4 V

Bostonui ši diena reikšminga 
ir tuo, kad 1776 metų kovo 17 
d. britai buvo išvaryti iš to 
miesto.

Eisenhoweris graudeno 
ir kitokiu vai- ! Kongresą ir visus amerikie- 

| čius, kad jeigu taksai būtų/ 
1 taip numušti, tai sudarytų 
i “pavojų šalies apsigyni- 
i mui” ir varytų jos iždą dar 
i gilyn į skolas. Jei būtų pra- 
‘ dėta taksuot tiktai paja
mos virš $700, tai valdžia 
prarastų pustrečio bilijono 
dolerių įplaukų per metus.' 

Eisenhoweris siūlė tiktai 
| turčiams numušti taksus 
I nuo dividendų, tai yra, nuo 
i pelnų, kurie jiems plaukia 
i už pramonių Šerus - akci- 
j jas bei bonus. Pasakojo, 
.' būk fabrikantai tuomet ga- 
■ lėtų geriau palaikyti dar- 
j bus.

Demokratas kongresma- 
( nas Herman P. Eberharter

Dauguma ai- 
yra darbinio-

einant 
O’Con- 
Doyle, 

George

tini.jose.

gyveno i 
vadovas ,

Kadaise Amerikoje 
darbininkų judėjimo
James Connolly, kurį britai nu- j 
žudė už tai, kad 1916 metais 
dalyvavo Dublino žmonių suki
lime už Airijos nepriklausomy-

! žinimo turčiams dikčiai pa- 
Eisenhowerio 

iiždo sekretorius, bankinin- 
I kas George M. Humphrey, 
( kuris turi milijoną dolerių 
1 vertės serų keturiose dide- 
I lėse kompanijose.

Prezidentas nutylėjo net 
i apie pačių republikonų siū
lymą pamažinti tiesioginius 
taksus-akčyžes tūliems p ra-

Demokratų kongresmanų 
vadovas Sam Rayburn ir

televiziją kritikuoti Eisen- 
pasiūlymus, tar

naujančius tiktai saujelei

Syng. Rhee reikalauja 
panaikint paliaubas

W ashington. — V adovau- 
jantieji republikonai sena
toriai Wm. Knowland ir 
Fv. M. Dirksen prašė ra- 
gangaudį senatorių McCar
thy šiuo tarpu pasilikti 
Washington e, kad McCar
thy’o vadovaujama tyrinė
jimų komisjja galėtų grei
čiau išspręsti jo kivirčius 
su armijos vadais.

McCarthy atmetė prašy
mą, pareikšdamas, kad jis 
turės sakyti eilę prakalbų 
įvairiuose miestuose.

Taigi McCarthy išsisuki
nėja nuo kvotimų pačioje 
savo komisijoje. Nes jeigu 
pasiduotų kvotimams, tai 
turėtų atsakyti į armijos 
sekretoriaus Stevenso klau
simus:

Kodėl McCarthy su. savoi

advokatu reikalavo paliuo- 
su o t d r a f t u o tąj ų a ge n tą 
Davidą Schine nuo karinio 
muštro? Kodėl jie spyrė 
karinę v a 1 d y b ą paskirti 
Schine oficierium? Kodėl 
paskui reikalavo laikyti 
Schine kariuomenei kaip 
šnipą, kuris cenzūruotų Ka
rinės West Point Akademi
jos knygas? ir tt.

Kitas republikonas sena
torius Karl Mundt patarė 
sudaryti naują, bepusišką 
komisiją, kuri turėtų spręs
ti vaidus tarp McCarthy’© 
ir armijos valdybos. Nes 
jeigu McCarthy’© komisija 
darys tardymus, tai tikrai 
teisins jį ir jo bičiulius.

Bet McCarthy tuojau su 
protestu atmetė naujos ko
misijos siūlymą.

i AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
PAVEDA KOMPANIJOM 
NAFTĄ PO JŪROMIS
Pripažįsta keturiom valstijom 
milžiniškas tos naftos versmes

Washington,— Rhode Is-i ma sakė, tie milžiniški naf- 
land ir Alabamos> valstijos j tos šaltiniai turi būti laiko- 
kreipėsi į Aukščiausią Teis-1 mi visų Jungtinių Valstijų 
mą, kad panaikintų per
nykščių Kongreso nutari
mą, kuris pripažino pojūri- 
nius naftos - aliejaus šalti
nius nuosavybe tiktai tų 
valstijų, kurios tiesioginiai 
prieina prie jūros.

Rhode Island ir Alaba-

Indija prašo jankius 
laukan iš Kašmiro

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos prezidento Syng- 
mano Rhee valdžia ragina 
Ameriką atsaukt paliaubų 
sutarti su šiaurinės Korė
jos liaudininkais bei kinais 
ir stiprint jėgas karui-pa
naujinti prieš juos.

Rhee politikieriai perša 
“azijinių tautų” 

konferenciją
i Rhee tautininkai taip pat 
smerkia Ženevos konferen- j nešama, 
ciią, kurion pakviesta ii’’ blausias.

j Liepsnoja “svarbiausius” 
Indo-Kinijos karo mūšis
Vietnamo liaudininkai įsiveržė 
į francūzų tvirtovės vidurį

Hanoi, Indo-Kin. —Pra- 
kad šėlsta ^svar- 

. ____ , gal 1 e m i a m a s
Kinijos Liaudies Respubli- (jncĮ0 _ Kinijos karo mūšis 

Sako, ta konferencija i dgl Dien Bien Fu> paskuti-ka. !
bus užgerinimas komunistų.

Rhee politikieriai, iš sa
vo pusės, perša sušaukti 
“azijinių tautų” konferen- 

tuoei j a prieš komunizmą 
pačiu laiku, kai įvyks 
nevos konferencija.

Syriečiai susikirto 
su izraeliečiais

nes francūzų tvirtovės* 
Vietna- 
Kinijos

tūkstan

pila bombų ir kul- 
i Vietnamo limidi- 
Kiti amerikiniai 
gabena m i e s t a n

James Larkin buvo veiklus 
darbininkų vadovas Amerikoje 
ir už tai sykiu su C. E. Ruthen- 
berK\^ sėdėjo Sing Sing kalėji
me-

Esant James Lark i nu i kalė
jime, vieną gražią St. Patrick 
Dieną kalėjimo viršininkai pra
šė, kad jis, Larkinas, pasakytų 
kaliniams kalbą apie tos die
nos reikšmę.

Larkinas,— didis oratorius, 
nepaprasto balso savininkas,— 
pradėjo aiškinti, kaip St. Pat- 
rickas išvaikė iš Airijos gyva
tes. Paskui kalbėtojas padarė 
pauzelę, pagalvojo ir šitaip sa
kė:

—Ar jūs žinote, kur tos gy
vatės, išvytos iš Airijos, pasi
dėjo? Jos atšliaužė j Ameriką 
ir čia patapo policmanais, de
tektyvais, teisėjais ir kalėjimų 
sargais...
^•Tuomet kalėjimo viršininkas 
Karkino kalbą nutraukė, neleis
damas /baigti.

■ Anglija prieš Kinijos 
i priėmimą į J. Tautas

London. Anglijos užsienio 
reikalų ministras Anthony 
Eden sakė:

Nors Anglija yra pripaži
nus Kinijos Liaudies Res
publiką, bet nerems reika
lavimo priimti Kiniją Į 
Jungtines Tautas. Supran
tama, jog Sovietų Sąjunga 
statys šį reikalavimą Žene
vos konferencijoje, kuri 
prasidės balandžio 26 d.

Buvusioji Berlyne Ameri
kos, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Francijos užsieni
nių ministrų konferencija 
nutarė pakviesti ir Kiniją 
į Ženevos konferenciją.

Tel Aviv, Izrael. — Syri- 
jos kareiviai nuo šiauriniai- 
rytinio Galilėjos ežero 
kranto šaudė iš patrankų į 
Izraelio žuvininkų 
kus.

Izraeliečiai mio 
niai - vakarinio to 
kranto atsakė patrankų šū- i 
viais iš savo pusės. '

Syriečiai sužalojo dvi iz
raeliečių valtis, o izraelie
čiai sužeidė du syriečius.

Susikirtimas įvyko dėl 
žvejybos teisių Galilėjos 
ežere.

Paliaubinė Jungtinių Tau
tų komisija puolėsi taikyti 
izraeliečius su syriečiais, 
kad sulaikytų nuo platesnių 
mūšiu.

laivu-

šiauri- 
ežero

Nauji kariniai lėktuvai 
stačiai aukštyn pakyla

Tiesa, daugelyje Amerikos 
miestų, minint St. Patrick Die
ną, turtingieji airiai naudoja 
ją baliams, pokyliams, ir, kai

(Tąsa 3-me, pusk).

Manila. — Filipinų val
džia nepripažįsta Amerikos 
nuosavybe tūlas laivyno bei 
lėktuvų stovyklas, kur ame
rikonai įsitaisė karines ba
zes*

Los Angeles. — čia iš
bandoma naujausi kariniai 
Amerikos lėktuvai, kurie 
galį stačiai aukštyn pakilti 
ir tiesiog žemyn nusileisti, 
“net ant penktuko.” Tai 
lengvieji kovos lėktuvai, 
kurie skrenda panašiai kai;; 
helikopteriai.

United Press teigia, kad

šiaurvakari^ i a m e 
m o kampe netoli 
sienos.

Kelios dešimtys
čiu Vietnamo liaudininkų vi
somis pusėmis apsupą fran- 
cūzus Dien Bien Fu mies
te. Liaudininkų patrankos 
tūkstančiais šovinių bom
bardavo francūzus. Apsup
tį francūzai kontratakavo, 
mėgindami ištrūkt iš apsu
pimo.

Liaudininkai - komunistai 
jau užėmė du tvirtovės for
tus ir įsiveržė į patį jos vi-

Iš miesto griaudžia ame- 
j rikinė francūzų artilerija, 
i Amerikiniai francūzų bom- c

bonešiai 
ku ugnį 
n in kus. 
lėktuvai
f r a r c ū žus paragintistus.

' ginklus ir amunicija. Fran
cūzai dar atlaiko lėktuvu 
aikšte nriemiestvie. kur 
nusileidžia iu parašiūtistai.

Per kautynes taip daug 
kareiviu užmušta bei su
žeista iš abiejų dusi u. jog 
francūzai ir liaudininkai 
susitarė t r i m valandom 
uertraukt mūšius, kad vie- į 
ni ir kiti galėtu pasiimt sa
viškius užmuštuosius bei 
sužeistuosius.

Francūzai tuo tarpu pa
skelbė. kad atgriebė nuo 
liaudininku Ouinhon miestą 
su uostu, rytiniame Vietna
mo pajūryje. Francūzų “ko
mandos” atplaukė laivais ir 
urmu įsiveržė miestan. 
Liaudininkai dabar j u o s 
atakuoja iš sausumos pusės.

New Delhi, Indija. — In
dija pakartojo savo reikala
vimą, ' kad amerikonai, pa- 
liaubinės Jungt. Tautų ko
misijos nariai, apleistų Kaš- 
mirą, šiaurinę Indijos pro
vinciją. Ta neutralių šalių 
komisija buvo paskirta žiū
rėti, kad ’’ nepasinaujintų 
Pakistano karas su Indija 
dėl Kašmiro.

Indija sako, amerikonai 
liovėsi buvę neutraliais po 
to, kai Amerika pasirašė 
karinę sutartį su Pakista
nu ir pasižadėjo naujoviš
kai apginkluoti jo armiją.

Indijos valdžia protesta
vo, kad Pakistanas gali nu
kreipti amerikinius 
klus prieš Indiją.

gin-

Dulles džiaugiasi 
Caracas konferencija

Washington. — Valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles sugrįžo iš ameriki- 
nių respublikų konferenci
jos, įvykusios Caracas mies
te, Venezueloje, Pietinėje 
Amerikoje.

Dulles didžiuojasi, kad 
toje konferencijoje pervarė 
rezoliuciją prieš komuniz-

I v ° c d
1 bendruoju turtu, o ne. nuo
savybe privačių kompanijų 
tose valstijose, kurios ru- 
bežiuojasi su jūra.

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas šešiais bal
sais prieš du atmetė Rhode 
Islando ir Alabamos bylą, 
visai atsisakydamas net 
svarstyti. Tuo būdu jis pa
neigė ir pirmesni Aukščiau
sio Teismo sprendimą, pa
daryta 1947 metais prie 
prezidento Trum an o val
džios, — kad naftos šalti
niai, esami po jūrų pakraš
čiais. turi priklausyti ištisai 
šaliai, o ne atskiroms vals
tijoms.

Dabartiniame sprendime 
nedalyvavo vyriausias tei
sėtas, kalifo r n i e t i s Ear.l 
Warren, matomai, todči, 
kad šis sprendimas paliečia 
ir Californijos valstiją.
REPUBLIKONAI PADO
VANOJO KOMPANIJOM 
50 BILIJONŲ DOLERIŲ
Aukščiausias Teismas da

bartiniu savo sprendimu 
paveda tuos po jūrinius naf
tos turtus privačioms alie
jaus - žibalo kompanijoms, 
bizniaujančioms Texas, Ca
lifornijos, L o u i si anos ir 
Floridos valstijose, kurios 
rubežiuojasi su tokiomis 
jūromis.

žinovai skaičiuoja, kad jų 
pcj uriuose yra 50 bilijonų 
doleriu vertes naftos

Aukščiausias Teismas pa
darė taip, kaip Eisenhow
eris pasižadėjo prezidenti
nėje savo rinkimu kampa
nijoje — palaikyti po jūri
nius turtus atskirų valstijų 
nuosavybe, kitaip sakant, 
privačių kompanijų savas
tim.

Texas ir Florida laiko

Izraeliečiai įsiveržę
4 mylias i Jordaną

Laužiško namo gaisre 
sudegė 5 asmenys

Jeruzalė.—Arabiškoji Jor
dano valstybė sako. Izrae
lio kareiviai įsiveržė apie 4 
mylias i Jordaną ir ataka
vo Yabad policijos stotį 
bombomis bei automatiniais 
ginklais. Taip izraeliečiai 
nukovę du Jordano arabus.

Jordanas protestuodamas 
reikalavo, kad paliaubinė 
Jungtinių Tautų komisija 
tuojau svarstytų šį jo skun
dą prieš Izraelį’.

New London, Comi. — 
Smarkus gaisras supleškino 
trijų aukštų medinį namą, 
suklypusią apart m e n t i n ę 
lūšną, sudeginant keturis 
suaugusius žmones ir vienų 
0 metų mergaitę. Sužeista 
12 kitų asmenų.

Supuolę "pagalbon jūrei
viai pagavo kelis pro lan
gus metamus vaikus; taip 
juos ir išgelbėjo.

mą. Rezoliucija reikalauja, nuosavais vandenimis jū-

.visi Lotynų Amerikos kraš-, mylių nuo ju krantų, 
tai išvien veiktų prieš bet • nfornįja įr ‘ 
kurią amerikinio žemyno: vinasi tiktai 
šalį, kur komunistai įsiga- (plonio ruožtus, 
lėtų valdžioje. j

Guatemala balsavo prieš' 
Dulleso rezoliuciją, o dvi; 
svarbios šalys, Meksika ir i 
Argentina, susilaikė nuo 
balsavimo.

kad Jungtinės Valstijos ir j ruožtus per 10 su puse 
> Ca- 

ir Louisiana sa- 
trijų mylių

Fabrikinė gamyba 
nusmuko 12 procentų

Tad kompanijos ir galės 
pumpuoti naftą per tuos 
jūrų plotus nuo keturių mi
nimų valstijų.

Prezidentas Trum a n.a s 
savo laiku atmetė (vetavo) 
tokį Kongreso nutarimą 
kaip šalies apiplėšima, tar
naujanti tiktai savanaudiš
koms aliejaus kompanijoms, v

ORAS. — Giedra ir 
pūtį šilčiau.

tru-

Anglija ir Sovietų Sąjunga 
taip pat stato tokius lėktu
vus.

SUDEGe 8 INDIJONŲ 
VAIKAI

Hogansburg, N. Y. — Per 
seno namo' gaisrą Indi’onų 
Rezervacijoj sudegė 8 indi- 

’jonų P. Cree Šeimos vaikai, 
nuo pusantrų iki 15 metų 
amžiaus.

PASPRUKO 8 JAUNI 
GENGSTERIAI

Bordentown, N. J. — As
tuoni gengsteriai, 19 iki 21 
metų amžiaus, pabėgo iš 
čionaitinio pataisų namo. 
Pasivogę deginantį elektri-

Washington. — Nuo ko
vo 15 d. iki vasario 15 d. 
visu amerikinių fabrikų ga
myba šiemet bendrai nu> 
puolė apie 12 procentų že
myn, lyginti su tuo pačiu 
laiku 11953 metais.

O pirmiau gamyba pa-lnį švyturį, jie išdegino ge- 
prastai pakildavo vasario ir. ležines lango grotas skiepe, 
kovo mėnesiais. i taip ir paspruko.
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AMERIKOS INTELEKTUALŲ 
UŽDAVINYS

RYŠIUM SU EINŠTEINO 75 metų amžiaus sukak
ties minėjimu, Princeton, N. J., ten pat, kur Dr. Albert 
Einstein gyvena, iš vakaro įvyko konferencija, sušaukta 
Emergency Civil Liberties Komiteto.

Konferencija tęsėsi ištisą šeštadienį, Joje dalyvavo 
apie 200 intelektualų, tarp kurių buvo Dr. Corliss La
mont, Mary Van Kleeck, I. F. Stone, profesorius Dirk 
Struik, Harvey O’Connor ir kiti.

Konferencijos tikslas: pasiruošti ryškiau ginti ci
vilines žmonių teises,—ginti jas nuo makartistų, nuo 
visų raga(ngaudžių.

Mums rodosi, tokis mokslininko Einšteino 75-rių 
metų sukakties paminėjimas buvo labai reikšmingas, nes 
pats jubiliatas gynė ir tebegina civilines žmonių teises, 
nesigailėdamas aštresnio žodžio makartistams, kurie jį 
puola.

Tačiau jubiliatas mokslininkas atsisakė asmeniškai | 
dalyvauti konferencijoje. Jis atsisakė ir priimti nuo 
konferencijos dalyvių puokštę gėlių. Dr. Einstein 
pasakė:

—Atneškite prie mano buto durų gėles tuomet, kai 
paskutinis ragangaudis bus priverstas užčiaupti savo ; 
lūpas...

Bendrai, mokslininkas minėjo savo deimantinę am- • 
žiaus sukaktį labai kukliai, be didelių ceremonijų.

Jį klausė (raštu) konferencijos dalyviai, ką šiuo j 
metu privalą daryti intelektualai savo ir visų žmonių 
teisėms apginti nuo inkvizitorių. Mokslininkas (taipgi 
raštu) atsakė, daug maž, taip: Intelektualai privalą 
juo daugiau ginti žmonių teises ir laisves dėl to, kad jie 
yra daugiau prasilavinę ir daro daugiau įtakos į žmones. 
Jie privali atsisakyti atsakyti į ragangaudiškų komitetų 
statomus jiems klausimus, jei tie klausimai yra statomi ; 
ne pagal šalies konstituciją...

Kaip matote, Dr. Einstein čia pakartojo tai, ką jis , 
pirmiau buvo pataręs intelektualams: neatsakyti į ra- 1 
gangaudžio inkvizitoriaus McCarthy statomus klau- • 
simus.

Netenka nei sakyti, kad McCarthy po viso šito 
dar labiau puls mokslininką Einšteiną. Bet jis, matyt, 
yra nusistatęs to nepaisyti.

___ •____ i

KAIP SAKĖME, TAIP IR BUVO: D r. Einšteinui 
buvo prisiųsta daug sveikinimų. Sveikino jį žymūs ame
rikiniai intelektualai ir visuomenininkai. Sveikino jį žy
mūs pasaulio mokslininkai, intelektualai ir visuomeni
ninkai. Bet vis tai buvo pažangūs žmonės. Dešinieji, 
reakcininkai jo nesveikino. Jis jiems nekošer dėl to, kad 
jis priešingas karui, dėl to, kad jis priešinasi fašizmui, 
dėl to, kad jis eina su pažangiąja žmonija, kovojančia už 
taiką ir gražesnį, šviesesnį gyvenimą.

PAINIAVA
KAIP IR BUVO TIKĖTASI, vice-prezidentas Nix- 

on, kalbėdamas praėjusį šeštadienį per radiją ir televi
ziją į Amerikos žmones, nieko įdomesnio nepasakė.

Jo kalbos tikslas buvo: atsakyti demokratų vadovui, 
kuris prieš savaitę kaltino republikonus, kad jų par
tiją ir valdžią valdo pusiau: pusę McCarthy ,o pusę Ei- 
senhoweris.

Tiesa, Nixon pasakė, būk republikonų partiją va
dovaująs ne kas kitas, kaip prezidentas Eisenhoweris. 
Tačiau prieš McCarthy jis nieko griežtesnio nepasakė. 
Jis faktinai pagyrė McCarthy už tai, kad pastarasis ko
vojąs “prieš komunizmą.” Tiesa, Nixon pripažino, jog 
McCarthy puolimas ant armijos ir kitų republikonų ken
kiąs Eisenhowerio “programai.”

Visa tai davė medžiagos demokratams. Jei demo
kratai, ypatingai jų vadovas Adlai Stevensonas, pasi
ryžtų, tai galėtų įvaryti didesnį kylį į republikonus ir 
padėti Amerikos žmonėms apsivalyti nuo tokių ragan- 
gaudžių, kai]) McCarthy. Bet mums atrodo, kad patys 
demokratai bijosi griežčiau pasmerkti makartizmą; jie 
nedrįsta apvienyti Amerikos žmones kovai už išlaiky
mą savo krašto konstitucijos.

TUO PAČIU KARTU Washingtone viešpatauja ti
kra painiava.

Buvo iškelta aikštėn tas faktas, kad McCarthy su 
savo advokatu Roy Cohn nusitarė keršyti armijos va
dovybei už tai, kad pastaroji nepaaukština vieno ragan- 
gauduko, paimto į armiją, Schine. McCarthy su savo 
advokatu atsikelta, sakydami, kad armijos sekretorius 
bijosi “investigacijos,” todėl rjis patarė McCarthy eiti 
ieškoti komunistų į aviaciją ir laivyną.

Kaip ten viskas yra, kas tą visą ištirs ir kada ištirs, 
nieks šiandien negali pasakyti.

O tai reikėtų ištirti ir kartą ant visados tą skanda
lą užbaigti.

Kaip užbaigti? '
Amerikos žmonėse jau kyla nuomonė, kad McCar-

KAS Už LAISVE, 
KAS Už VERGIJĄ?

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Kanados užsienio reikalų 
ministras L. B. Pearson 
aną dieną Amerikoje išsi
reiškė, kad dabar konflik
tas eina ne tarp imperijų, 
didžiųjų jėgų, o tarp “lais
vės ir vergijos, despotiz
mo ir demokratijos, tiesos 
ir netiesos.” Ką jis minty
je turėjo, labai aišku. Jis 
įsivaizdavo, kad kapitaliz
mas atstovauja laisvę, de
mokratiją ir tiesą, o soci
alistinės ir liaudies demo
kratijos šalys vergiją, des
potizmą ir netiesa. Tas 
nelabai svarbu. Svarbu 
tas, kad jis pripažino, jog 
kova yra ideologinė.

Ar iš tikruiu tain vra? 
Galima sutikti, kad kova 
daugiau iedologinio pobū
džio. Faktas, kad Tarybų 
Sąjunga ir Amerika netu
ri jokių teritoriniu ginču 
Juo labiau nėra teritori
nių nesusipratimų tarp 
Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos. Kokius gali turėti te
ritorinius ginčus Francija 
ir Tarybų Sąjunga arba 
Italija ir Tarybų Sąjun
gą? Nėra jokių. Ginčas 
yra grynai ideologies.

Amerikos ir kitų šalių 
kapitalistai yra reakcijos 
galvinys. Jie nenori leist1 
žmonėms eiti pirmyn. Jų 
ginklai slopina ž m o n i ų 
tautinius *ir darbininkiš
kus sambrūzdžius koloni
jose, kai}) Indo - Kinijoj, 
Burmoj, Malajuose, Keni
joj, Britų Guianoj ir'dau
gelyje kitų šalių. Jie la
bai bauginasi, kad Italijos 
ir Francijos žmonės kai- 
rėja ir reikalauja geresnės 
dalybos.

A me r i kos vado vau j a m as 
kapitalo blokas yra atsuk
tas prieš visų šalių darbo 
žmones, prieš liaudies pa
stangas pagerinti savo bū
vi, išsilaisvinti iš imperi
alistų jungo kolonijose.

Kapitalas, žinoma, taip 
nekalba. Jis savo negar
bingą žygi dengia gražia 
maska. Pearsonas tikrai 
gražiai nupasakojo. O jam 
tūravoja spauda, radijas. 
Ir taip dauguma darbo 
žmonių pajungiami palai
kymui išnaudojimo, despo
tizmo ir netiesos. •

JŲ LIUDYTOJAI
Vilnis rašo:
Byloj, kurią Brownell iš

kėlė kailiasiuvių unijos 
prezidentui Ben Goldui, 
prieš Goldą liudijo du pro
fesionaliai informeriai — 
Hladun ir Gitlovas. Jie 
taip susipainiojo savo me
luose, kad net prokuroras 
Lowther turėjo pripažint 
Hladuna melavus teisme.

Kas tas Hladun? Tai 
profesionalis antikomunis
tinis ekspertas, kuris iš 
savo amato daro labai ge
rą biznį. Pasirodo, kad 
savo kišeniun jis susikro
vė daugiąu negu $30,00C 
už savo lekcijas, straips
nius ir liudijimus. Rau- 
donėdizmas jam labai ge
rai apsimoka.

Kanados laikrašty “Win
nipeg Free, Press” jisai 
parašė seriją straipsnių 
antgalvių “Aš Buvau Ko
munistų Agitatorius.” 
Teisme jišai prisipažino, 
kad tie straipsniai buvo 

thy netinka būti Jungtinių'Valstijų senate.
Jis turėtų būti iš ten atšauktas, sako žmonės.
Jo partijos švaresnieji veikėjai patys pirmieji turė

tų tai .tuojau pradėti daryti. • ■ -

išmistas, fikcija, panašiai 
kaip istorijos apie indėnus 
ir kaubojus!

Kada Ben Goldo advo
katas Marcantonio jį pri
rėmė prie sienos, Hladun 
prisipažino, kad melų tose 
istorijose buvo 50!

Hladun liudijo, kad 1931 
metuose, jisai sykiu su 
Goldu, studijavo “Tarybų 
Sąjungos Komunistų Par
tijos Istoriją.” Kaip jis 
galėjo studijuoti tą knygą. 
1931 metuose, kuomet ji 
tik 1938 metuose buvo at
spausdinta? !

Kitas profesionalis in- 
formeris, Gitlovas, švokš
tė teisme, kad tik komu
nistai priešingi Taft-Hart
ley aktui, kad tik komu
nistai vadina tą aktą 
“slave labor law.”

Marcantonio tuoj sugavo 
jį biauriai meluojant. 
Marcantonio priminė, kad 
ne kas kitas, kaip Philip 
Murray, CIO prezidentas, 
praminė Taft-Hartley ak
tą “darbininkus p a ver
giančiu įstatymu.” J. L. 
Lewis visuomet taip api
būdindavo tą aktą.

Ben Gold 1950 metuose, 
prieš pasirašant Taft- 
Hartley afidavitą, išstojo 

i iš komunistų partijos. Tai
gi, jokio įstatymo jis ne- 

| sulaužė. Bet prokuroras 
! bando įrodinėti, kad Gol- 
; das, vis viena, yra kaip ir

komunistų partijos narys.
Kur bent elementarė lo

gika?

i Įdomūs išsireiškimai
Vienas pasiryžimo turįs 

žmogus sudaro didžiumą.
Andrew Jackson.

Mažiukai kirčiai didžiu- 
! liūs ąžuolus nuverčia.
I Benjamin Franklin.

Moteriškė rūpinas ateiti
mi tol, kol ji gauna vyrą. 
Vyriškis gi ateitimi visiš
kai nesirūpina tol, kol jisai 
gauna sau moterį.

Patrick W. O’Reilly.
I ____•____

Mano geriausias pviete- 
lius yra ne tas, kuris į mane 
kalba, kai aš esu nelaimėje. 
Gerinusiuoju yra tas, kuris 
klausosi.

James 1. O’Reilly.

Asmuo gali atmokėti jam 
j paskolintąjį auksą, bet as- 
! niuo ir mirdamas liekasi 
j amžinai skolingas tiems, 
i kurie jam ką nors gero pa- 
I darė.

Malajiečių patarle.

Mano gydytojas liepė 
man nebevartoti jokių rie
bių valgių, taipgi atmest 
cigarus ir alkoholinius gė
ralus. Pildydamas jo įsa
kymą aš tiek pinigų su
taupiau, jog pajėgiau ap
mokėti gydytojo priduotą 
saskaita.

Hum. Hogan.

M Šekspyro (Shakespeare) 
veikalus vaidinti tai labai 
alsinantis darbas. Aktorius 
niekuomet negauna progos 
atsisėsti, jėi bent jis vai
dins karalių.

Josephine Hall, 
aktorė.

Surinko Kas Kitas

New York. — Tęsiasi se
nosios Laiva krovių Unijos 
streikas prieš naująją fe
deracinę uniją.

Senasis Vilnius, Lietuvos 
respublikos sostinė, metai 
po metų gražėja, darosi vis 
puošnesnis ir vis geriau su
sitvarko. Per tarybų val- 

| džios metus mylimojo mies
to išvaizda neatpažįstamai 

! pasikeitė.
Didelis yra čia statybi

ninkų nuopelnas. Didžiulės 
kapitalo investicijų sumos 

• sunaudotos miesto pramo- 
į nei išvystyti. Pastatyta 
' naujų gyvenamųjų namų, 
' bendrabučių ir visuomeni
nių pastatų. Apie 450 ob
jektų yra statybos stadijo
je: kai kuriuose užbaigiami 
apdailinimo darbai, kituose 
mūrijamos sienos ir per
dangos, trečiuose tik deda
mas pamatas.

Architektai ir inžinieriai 
projektuoja naujus pastatų 
ansamblius, pramonės įmo
nes ir įrengimus, kurie ar- 

' timiausiu laiku bus pradėti 
! statyti. Jei anksčiau žie
mos mėnesiais statyba fak
tiškai būdavo nutraukiama, 
tai dabar darbai vyksta žie
mą lygiai taip, kaip vasarą.

Visuomet pirmyn
Prasidėjusiais n a u j a i s 

1954 metais miesto statybi
ninkams teks įvykdyti žy
miai didesnę programą, ne
gu praeitais metais.

Tai visų pirma liečia mie
sto pramonės įmonių staty-

i bą. Stos veikiančiųjų ri
kiuotei! stambi buitinių 
elektrotechnikos mašinų ir 
prietaisų gamykla Saltonų 
gatvėje.

1954 metais rekonstruoja
mi ir padidins gaminių 
asortimentą esamieji duo
nos fabrikai, stambiausias 
respublikoje mėsos kombi
natas. Lietuvos Tarybinių 
ūkių ministerija pradės 
statyti šiltnamių kombina
tą, kuris ateityje turės ap
rūpinti Vilniaus gyventojus 
ankstyvosiomis daržovėmis.

Be veikiančiųjų plataus 
vartojimo prekių įmonių 
rekonstruavimo ir išplėti
mo, Vilniuje netrukus pra
sidės darbai medvilninių 
audinių, trikotažo, galante
rijos ir lovų fabrikams pa
statyti. Jau statomas baldų 
fabrikas “Lignum.” 1954 
metais stos rikiuotei! pir
moji silikatinių plytų ga
myklos eilė.

Gyvenamieji namai
Miestą papuoš ne tik nau

jų fabrikų ir gamyklų kor
pusai. Darbo žmonės gaus 
naujus gerai įrengtus gyve
namuosius namus. 1954 m. 
turi būti perduota'eksploa
tacijon eilė didelių gyvena
mųjų namų — Stalino pro
spekte, K. Požėlos,-P. Cvir
kos, Komjaunimo, Basana
vičiaus, Dzeržinskio gatvė
se, Tarybinės Armijos alė
joje, o taip pat Žvėryno ir 
Antkainio rajonuose.

Didėjanti gyvenamųjų na
mų statybos apimtis įagli- 
na greičiau išspręsti mies
to statybos uždavinius su
tinkamai su patvirtintu 
miesto planavimo ir užsta
tymo projektu. Centrinę 
miesto dalį puoš daugiau- 
aukščiai gyvenamieji na
mai. Be Neries krantinėje 
statomo 70 butų gyvenamo
jo namo, užplanuota pasta
tyti penkiaaukščius namus 
—miesto butų valdybai, Mi
nistrų Tarybos reikalų val
dybai, pastatus geležinkeli
ninkams, energetikams. Vi
si šitie namai išsidėstys pa
krantės gatvėje ir dar la

. V. MIKUČIONIS 
Vilniaus miesto vyliausias 

architektas

namuosius prekių ministe
rijos administracinį pasta
tą, pradės formuotis busi
moji nauja operos ir baleto 
teatro aikštė. .

Vilniečiai žino, kad praė
jusiais metais Respubliki
nės bibliotekos plote buvo 
pradėtas statyti bendrabu
tis Mokslų akademijos aspi
rantams. Šiemet darbų už
mojis padidės, mes pamaty
sime Mokslų akademijos 
gyvenamojo namo korpusą, 
kuris sujungs statomąjį 
bendrabutį su Stalino pro
spekto pastatais.

Nauji gyvenamieji namai 
iškils P. Cvirkos gatvėje, 
išsiplėtos statybos darbai 
Muziejaus gatvėje. Vietoj 
siauros gatvės bus sudaryta 

I nauja, plati gatvė su bul
varu viduryje. Čia bus pa
statyti keturaukščiai 140 
būtų gyvenamieji namai su 
parduotuvėmis ir Lietuvos 

j Verslinės kooperacijos ta- 
j rybos technologijos techni
kumas. Išaugs namai dar
bo žmonėms Basanavičiaus 
ir Montvilos gatvių rajone, 

, o taip pat Tarybinės Armi- 
i jos alėjoje. Žvėryne, Ant
kainyje ir Dzeržinskio gat- 

; vės gale eilė organizacijų 
i statys mažaaukščius na
! mus.

Žymų indėlį į miesto gy
venamojo ploto fondo pa
didinimą įneš individuali
niai užstatytojai. Jie pasta- 

' tys 245 individualinius na- 
i mus.

Dabar galima pasakyti, 
kad 1954 metais busfstato- 
ma apie 100 valstybi^s sta
tybos gyvenamųjų namų ir 
apie 300 individualinių už- 
statytojų namų, kurių ben
dras gyvenamasis plotas 
sudarys daugiau kaip 100 
tūkstančiu kvadratiniu me
tru. • c.

Visuomeniniai pastatai
Be pramoninių bei gyve

namųjų pastatų, Vilniuje 
atsiras nauji visuomeniniai 
ir administraciniai pasta
tai. Bus perduotas eksploa
tacijon Žemės ūkio ir pa
ruošų ministerijos adminis
tracinis pastatas Stalino 
prospekte/ Miško ir popie
riaus pramonės ministeri
jos ir Statybinių medžiagų 
pramonės ministerijos ad
ministraciniai pastatai, o 
taip pat Ryšių ministerijos 
pastatas Stoties aikštėje.

Lenino aikštė puošia 
miestą ir visada patraukia 
daug lankytojų. Čia nau
jaisiais metais taip pat pra
sidės statyba. Maisto pre
kių pramonės ministerijos 
ir Lietuvos Versalinės ko
operacijos tarybos adminis
traciniai pastatai bus pa
statyti P. Cvirkos gatvėje. 
Stalino prospekte prie Jau
nimo stadiono bus pradėtas 
statyti vienas iš svarbiau
siu sostinės centrinio an
samblio pastatų — Respu
blikinės bibliotekos rūmai. 
Miestas gaus bibliotekos 
pastatą Kaštonų, gatvėje ir 
kinoteatrą Dzeržinskio gat
vėje. Kauno gatvėje nu
matyta statyti geležinkeli
ninkų klubą.

Apšvieta ir mokslas
Tarybų valdžia nesigaili 

lėšų liaudies švietimui. Vil
nius anksčiau niekuomet 
neturėjo tiek mokslo įstai
gų, kaip dabar. Sostinėje 
bus pastatytos naujos mo
kyklos. Latvių gatvėje bus 

pe r d u o tas eksploatacijon 
pastatas, skirtas mcLom^ 
jam kolūkinių kadrų paren
gimo kombinatui. Stato
mas Lietuvos vartotojų 
draugijų sąjungos koopera
tinis technikumas, o taip 
pat elektro mechanikos 
technikumas. Bus pradėti 
darbai pienininkystės ir fi
nansinio - kreditinio tech
nikumų pastatams statyti, 
o taip pat numatyta Žvėry
no gatvėje pastatyti nau
jus Pedagoginio instituto 
rūmus. Iki naujų mokslo 
metų/ sostinės moksleiviai 
gaus dar vieną 960 vietų vi
durinę mokyklą, bus pradė
tos statyti dvi naujos mo
kyklos, kurių kiekviena tu
rės 880 vietų. Stalino, Le
nino ir Tarybų rajonuose 
atsidarys nauji vaikų /dar
želiai.

1954 metais bus tęsiama 
miesto klinikinės ligoninės 
statyba Antkalnnio rajone. 
Valstybinio stadiono terito
rijoje statomas sporto pa- 
vilijonas, o greta bus įreng
tas stambiausias miesto 
sporto įrenginys — žiemos 
baseinas.

1954 metais daugiau kaip 
5 milijonai rublių numato
ma prekybai vystyti. Lėšos 
skiriamos prekybos įmonių 
bazėms statyti, parduotu
vėms rekonstruoti bei 
įrengti. Daugumoje naujų 
gyvenamųjų namų numato-
ma suorganizuoti gerai 
įrengtas parduotuves. Mie
sto pakraščiuose planuoja
ma įtaisyti specialius pre
kybinius pavilijonus.

Daugiau kaip 15 milijonų 
rublių skiriama komunali
niam ūkiui ir miesto su
tvarkymui. Toliąu vykdo
ma troleibuso ūkio staty
ba ir rekonstruojamos Jftt- 
vės, kuriomis ateityje kur
suos troleibusai. Bus re
konstruotas ir išplėstas 
vandentiekio bei kanaliza
cijos tinklas.

Žymius sutvarkymo dar
bus numatoma atlikti Gedi
mino kalne, Puškino sode, 
Jaunimo sode ir Vingio so
de.

Vilnius 1954 metais dar 
labiau išaugs, pasidarys 
gražesnis ir puošnesnis. 
Atkuriant ir statant respu
blikos sostinę, Lietuvai pa^ 
deda visos TSRS tautos. 
Savo pagalbą siunčia Mas
kva, Leningradas, Kijevas, 
Minskas, Ryga, Talinas ir 
kiti miestai. *

ŠYPSENOS
Jo giliukis

Dirbtuvės darbininkųJfeu- 
sirinkime bosas stengias ap- 
ramint algos priedo norin
čius darbininkus:

“Jūs, vyrai, tik pinigų ir 
pinigų. Supraskit, kai ne 
pinigai svarbu, bet asmens 
giliukis. Štai, pavyzdžiui, 
aš, jaunystėje šią pramonę 
visai be nieko pradėjau. 
Nei patyrimo — apart pi 
nigų — nieko neturėjau. 
Ir aš sakau, jog vien tik 
geras giliukis padėjo man 
įsigyventi.”

“Balione!” pasigirdo iš 
darbininkų būrio.

Tikras įrodymas
Katriutė (ką tik susižadė

jusi) : “Ar mano tėvelis iš
rodė patenkintas, kai tu 
pasisakei, jog jau du tūks
tančiu turi sutaupinęsyp

Sužadėtinis: “Taip, jis 
buvo labai patenkintas! Ji
sai tuojau tas sutaupąs iš 
manęs pasiskolino.”

surinko Kas Kitas

1 biau papuoš resp u b 1 i k o s 
sostinę.

Kultūriniai užmojai
Pastačius 70 butų gyve- 2 psl.—Laisvė (Liberty)-Trečiadienis, Kovo-March 17, 1954



MOTERŲ KAMPELIS
Lietuvaites studentes įspūdžiai 
ir įdomūs išgyvenimai Maskvos 

valstybiniame universitete
Rašo M. KOST1NA1TĖ’ 

Lomonosovo vardo valstybi
nio universiteto biologijos-dir- 
vožemio fakulteto studentė

Kada virš Maskvos pradeda 
temti, aš prieinu prie esančio 
studentų namuose savo kam
bario lango ir iš čia, iš devin
to aukšto, gėriuosi sostine. 
Puiki ji, spinduliuojanti ži
burių jūra.' Jau keletas mė
nesių aš gyvenu ir mokausi 
daugiaaukščiuose univer
siteto pastatuose Lenino kal
nuose, kur nepaliaujamai lan
kęsi žmonės, kurie grožisi 
pirtikių tarybinio žmogaus ran
kų kūriniu. Dar ir dabar, kaip 
pirmąją dieną, mane stebina 
didingumas rūmų, tartum pa
sakiška pilis, iškilusi j Mas
kvos padangę. Ir kiekvieną 
kartą mane apima ypatingas 
jausmas, kurį galima išreikšti 
dviem žodžiais — susižavėji
mas ir dėkingumas

Ir štai kas nuostabu: vis
kas, kas pradžioje stebino, 
dabar tapo įprastu, savu. Vis
kas, viskas —ir 150 didžiulių 
šviesių auditorijų, ir puošni 
aktų salė, ir milžiniška biblio
teka, kurios knygų saugyklose 
yra virš milijono tomų, ir šim
tai mokymo-mokslo laborato
rijų, įrengtų pagal paskutinį 
technikos žodį.

Vieninga, draugiška didele 
šeima gyvena rūmų gyvento
jai — tūkstančiai jaunuolių 
ir .merginų. Įvairių tautų vai
kai — jauni atstovai daugiau 
70 tautybių — mes be galo 
laimingi, kad mokomės, mo
kyklų je^ Aš tankiai mintimis 
persikeliu Į gimtąjį Čekonių 

Ifcaimą, Anykščių rajone, 
užduodu sau klausimą: ar ga
lėjo mano tėvai, valstiečiai 
Laurynas Kostinas ir N. Kos- 
tinienė, svajoti apie tai, kad 
jų duktė pasieks aukštąjį 
mokslą ir dar mokysis Mas
kvoje! Buržuazinės Lietuvos 
metais jiems ir į galvą neater* 
davo. O dabar? Mano motina 

— motina-didvyrė, ji auklė
ja dešimt vaikų. Devyni mano 
broliai' ir seserys mokosi, mo
kosi visi, išskyrus vieną —

Today’s Pattern

Pattern 9000: Women’s Sizes 
34, 36, 38, 40, 42, 44. 46, 48. Size »6- 
take* 3% yards 39-inch fabric.

5 Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume- 
rioliif dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Trečiadienis, Kovo-March 17, 1954

Eugenijų — jam tik ateinan
čiais metais sukaks septyneri 
metai.

Tai puiku, kad štai mes, 
pačios paprasčiausios tarybi
nės mergaitės ir jaunuoliai, 
savo gyvenime, nieko ypatin
go neatlikę, pasidarėme ne 
paprastais studentais, — juk 
ir tai jau daug, — bet pasa
kiškų rūmų studentais, rūmų, 
kur studentų paslaugoms skir
ta tiesiog viskas.

Kartu su manimi čia gyve
na ir mokosi mano tautiečiai 
— lietuviai. Kiekviena iš mū
sų išsirinko profesiją pagal 
savo norą. Rita Jakubėnaitė, 
kaip ir aš, studijuoja biologi- 
jos-dirvožemio fakultete; Ja
nina Vaitiekaitytė ir Gintau
tas Tamašauskas bus geolo
gais; Vytautas Daukšas — 
chemiku. . .

šventadieniais mes susiren
kame mano jaukiame kamba
ryje. Man linskma matyti už 
stalo ii- mano tautiečius, ir di
delius mano draugus iš kitų 
tautų. Kiek mes išdainavome 
puikių dainų, kiek draugiškų 
žodžių pasakyta tokiais va
karais ’

Ir norisi dar apie kai ką pa
pasakoti. Mane išrinko kultū
rinės komisijos pirmininku. 
Tik pradėjus vykdyti šias vi
suomenines pareigas, tuojau 
įsigijau daug gerų padėjėjų. 
Yra čia ir rusai, ir lietuviai, ir. 
uzbekai, ir latviai, ir gruzi
nės. Yra tarp jų ir Tea no By- 
ša iš Albanijos, ir Janas Vož- 
da iš Čekoslovakijos, ir Ger
trūda Jailing iš Vokietijos De-
mokratinės Respublikos. Už- 

' eidami į klubą arba svetainę, 
ii; ; mes tankiai sutinkame tenai

Liu lao-sani iš Kinijos,- Niko
lajų Popeskų iš Rumunijos, du 
nepersikiriamus draugus 
Francą ir Stanislavą iš Len
kijos. Ir reikia matyti, kaip 
jaunuolis iš Lietuvos stipriai 
spaudžia ranką savo Kinijos 
draugui, kaip prie šachmatų 
lentos kovoja studentas iš U- 
ralo ir to paties kurso studen
tas, atvažiavęs mokytis iš to
limosios Korėjos.

Ir tūkstantį kartų buvo tei
sus mūsų jaunasis bičiulis 
C h van Ben Inas iš Korėjos, 
kada jis pasakė:

—Jeigu dar kam nors rei
kalingi tarybinių žmonių tai
kingų siekimų įrodymai, tai 
tegu pasižiūri į šiuos jaunuo
sius draugus, susirinkusius j 
savo klubą ne tik iš įvairių Ta
rybų Sąjungos kampelių, bet 
ir iš įvairių šalių. Tegu pasi
žiūri, kaip visko juos čia mo
ko, pasižiūri į šiuos mokslo 
rūmus, kurių laimingais gy
ventojais esame mes.

štai apie ką norėjo papa
sakoti ir Lietuvos mergina, 
kurios gyvenimas Maskvoje 
perpildytas didele ir tikra 
laime.

Naujoviški rakandai
Ne viskas, kas naujausia, 

reiškia pagerinimą. Labai 
daug mažaverčių pirkinių 
pakišama pirkėjui po prie
danga naujausios mados. 
Tas ypatingai pritaikoma 
drabužių ir rakandų srity
je. Juo pigesnės medžiagos 
vartojama, tuo daugiau 
naujovių įdedama tam, kad 
modernizmo ieškotoją pa
trauktų.

Neseniai teko lankytis 
vienos jaunos nuotakos na
muose. Butas užgriozduo- 
tas “moderniškais,” visaip 
išskėtriotomis kojomis ra
kandais, kad kožnu pasiju-

/ \

Šeimininkėms
Antrasis iš svarbiųjų 
septynių mūsų maiste

Mažai kam reikia patari
mų, kad valgytų duonos ir 
mėsos. Tai pasako alkanas 
apetitas. Tačiau mūsų kū
nas beveik taip pat gali 
nukentėti nuo negavimo tū
lų kitų maisto dalykų, kaip 
nukentėtų negavęs duonos. 
Tik tų trūkumų mūsų ape
titas nepasako taip aiškiai. 
Tai dėl to mitybos eksper
tai tuos apetito nepasako
mus dalykus dijetai sąra
šuose stato pirmiausiais.

Apie pirmąjį iš svarbiau
sių plačiai rašėme šiame 
skyriuje praėjusią savaitę.

Antruoju svarbiausiųjų 
eina turintieji daug vitami
no C. Ką tas vitaminas 
veikia? Kur jo daugiausia 
gauname ?

Vitaminas C saugo dan
tenas nuo škorbuto, gelbs
ti nuo jo pasigydyti ir ben
drai stiprina dantų ir bur
nos atsparą ligoms; stipri
na kraujo takų sieneles.

Vyriausiais šaltiniais to 
vitamino C (Ascorbic Acid) 
yra citriniai vaisiai ir žali 
kopūstai.

Į citrinių vaisių grupę įei
na grapefruit, kumquats, 
lemenai, limes, oranges, 
tangerines. Panašių savy
bių turi tomatės, cante- 
loupes, nevirtas pineapple, 
nevirtos strawberries.

Greta žalių kopūstu stovi 
nevirti žalieji pipirai, ridi
kėliai.

Tačiau, jei šios antrosios 
grupės produktai negauna
mi ar neįperkami, praėjusią 
savaitę paduotieji iš pirmo
sios grupės žalieji lapai ir 
kitos žaliavos dalinai pava
duoja šias, žinoma, susiau
rintas pasirinkimas nelei
džia patiekalų įvairumo. O 
nuo stokos įvairumo nu
kenčia ne tiktai apetitas, 
bet gali nukentėti ir virški
nimas.

Asparagus
Ne už ilgo pradės prasi

kalti iš žemės vietiniai as-j 
paragai. Sezone jie — ne
brangi daržovė.

Pirk tiesiais, storais ir 
pilnais stiebais, tankiai su
gedusiomis galvutėmis. Re

dinimu turi žiūrėti į žemę. 
Kai užkliuvusi už vieno to
kio rakando kaiminkos du
krelė parvirto, šeimininkės 
motina pasiguodžiamai pa
sakojo:

—Kiek aš Tesei įkalbinė
jau tokių griozdų nepirkti! 
Neklausė. Tada, tiesa, jie 
buvo pasiėmę didelius kam
barius. Buvo brangūs, o kai 
rendą pakėlė, pasidarė sun
ku išmokėti. Tuo tarpu ir 
jos vyro darbas pasibaigė. 
Gavo kitą, bet su daug ma
žesne alga. Taigi, turėjo 
pareiti pas mus. Bet mū
sų kambariai, matote, tik 
normaliam gyvenimui, ne 
tokiems griozdams statyti. 
O vis tai už įkalbėtą, įgir
tą paiką “modernizmą” ir 
“madnumą.” V-a.

Montello, Mass.
Kovo-March 20 d., Lietuvių Tau

tiško Namo žemutinėje svetainėje 
jvyks puikus balius naudai dienraš
čio Laisvės. Pradžia 7 valandą va
kare, rengia L.L.D. 6 kuopos komi
tetas.

Būtų malonu, kad dalyvautų sve
čių iš Norwoodo, So. Bostono ir ki
tų apylinkes miestų. Čia baliavoda- 
mi pasitartume del parsikvietimo 
operetės “Pepita”, kurią mums siū
lo brooklynietis Jonas Grybas. Pa
sitarę turėtume užimti svetainę. 
Taipgi pasitartume Meno Sąjungos 
rengiamo koncerto reikalu. Tas kon
certas įvyks balandžio-April 4 d., 
So. Bostone, 2-rą vai. popiet.

Gco. Shimaitis.
(52-56)

Liuosybės Choro Koncertas įvyks 
šeštadienį, balandžio-April/ 24 'dieną 

ceptų yra visokių. Man 
skaniausias yra paprasta
sis:

Gerai nuplauk. Sukietė
jusius stiebo galus nupiauk, 
numesk. Likusią apikietę 
stambų apačią įskaldyk. 
Surišk pupdelį. Įstatyk į 
gilų puodą. Įpilk apie colį 
pasūdyto verdančio van
dens. Uždenk. Virk apie 
10 iki 15 minučių. Ne visi 
vienodai išverda. Prižiūrėk, 
kad nepervirtų — sugadi
na išvaizdą ir skonį.

Reikiant virti negiliame 
puode, stiebų kietesniąją 
dalį pavirk pirma. Minkš
tąją! pusei stiebelių su gal
vutėmis užteks apie 5 mi
nučių laiko.

Paduok biskelį apibars
čiusi druska. Dar skaniau 
aplaisčius biskelį pasūdytu 
tirpytu sviestu ar margari- 
na. Duoda prie mėsos, žu
vies. Arba duoda vienus, 
kaip užkandį, su priedu 
ant karštų užberto tarkuo
to sūrio, ar šmoteliais spra
gintų lašiniukų. Daro ir su 
grybais, su kiaušiniais ir 
daugeriopais kitais būdais. 
Duodant prie mėsos užten
ka paduoti be pridėčkų.

Vitaminas A—ką jis veikia 
ir kur randamas?

Vitaminas A veikia at
sparos nosies ir gerklės slo
goms; stiprina regėjimą ir 
gelbsti išvengti kai kurių 
ligų akyse; vaikuose aksti
ną augimą.

To vitamino yra po bis- 
kytį daug kur. Bet gau
siausiais šaltiniais, kaip 
nustatė produktų tyrimai 
laboratorijose, yra:

Kepenys, žuvies kepenų 
aliejus, geltonos daržovės, 
žalios ankštinės ir lapuotos 
daržovės, sviestas, pasti
printa margarina, grietinė, 
viso pieno sūris, evaporated 
pienas, kiaušinių trynys, 
džiovinti apricots.

PATAISA
Paskiausiame skyriuje 

techniška klaida pakeitė 
broccoli virimo laiką. Broc
coli stambai turi virti ne 5, 
bet 15 iki 20 minučių. N. G.

(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. vakare. Įžanga tik 
$1.00. Apart -Liuosybės Choro, Trio 
ir solistų taipgi dalyvaus ir Latvių 
Choras iš Roxbury, Mass.

Gco. Shimaitis.
(51-52)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

kur, net raudonbau bizniu i 
plėsti.

Nemažai yra airių b i ed n lie
menės, dar skendėjančies reli
giniuose prietaruose.

Bet vieną dalyką tenka pri
minti: airiai katalikai fair kas 
mažiau aukoja kunigams negu 
lietuviai katalikai.

Tai patvirtins jums kiekvie
nas, kuris tai gerai žino.

Pati Airija dar vis labai at
silikusi šalis. Darbo žmonės 
gyvena trūkumuose, skurde.

žalioji sala tebestovi atsiri- 
bavusi nuo socialistinio pasau
lio,— nepalaiko su juo jokių 
diplomatinių ryšių.

O visgi taip visuomet nebus.

Nairobi, Kenya. — Pra
nešama, kad anglai nuteisė 
savo kapitoną G. Griffiths^ 
5 metus kalėti už per daug 
žiaurų kankinimą suimtų 
Mau Mau negrų. I

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

MONTELLO/MASS.
Paskutinis pakvietimas j Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-tos kuopos rengiamą pasilinksminimo 
vakarą arba baliuką paramai dienraščio Laisves. 
Įvyks šį šeštadienį, Kovo (March) 20 d., Lietuvių 
Tautiško namo žemutinėje 'salėje, North Main ir 
Vine Sts., prasidės 7-tą vai., vakare.

Bus skanių namie gamintų valgių ir gardžių 
gėrimų. '■ Kviečia visus rengimo komisija.

LOWELL, MASS.
Gerai nusisekė bankietas 
su gražia programa

Vasario 28 d. atrodė lyg 
jau būtų Įpusėjusio pavasario 
laikas: sausa, saulėta ir šilt? 
buvo pas mus Lowellyje. Ta 
dieną įvyko vietinių kuopę 
bankietas.

Su pačiu bankietu jau išva- 
karyje buvo pilnai prisireng
ta. Tačiau dar buvo neaišku, 
kiek publikos turėsime ir ko
kią programą pravesime. Vie
nok buvo tvirtai tikėtasi, jog 
ką nors gero susilauksime if 
mylimųjų draugų kaimynų 
Taip ir buvo.

Iš kitų miestų dalyvavo 
net 20 žmonių, kas sudarė la
bai gražų būrį svečių, imant 
kartu su vietiniais Kaip dėl 
mūsų kolonijos, tai buvo ne
blogai.

Svečių, apart vietinių, turė
jome iš Boston, Worcester ii 
Lawrence. Jie visi mums pri
davė daug paramos ir smagu
mo. Už tai labai, labai jiems 
ačiū!

Pirmininko pareigas turėti 
teko man pačiam. Apie penk
tą valandą, jau svečiai- buvo 
susodinti už skaniais valgiais 
papuoštų stalų ir tas viskas 
puikiai atrodė Klubo dailioje 
svetainėlėjo. Gi mūsų gerbia
mosios šeimininkės: M. Arba- 
čauskienė, M. PalubinskienG 
ir A. Paulenkienė tik ruošėsi 
po virtuvę ir prie stalų, vis pa- 
pildydamos stalus daugiau ir 
įvairiaui., Toki šeimini-nkių 
triūsą visi svečiai gerai įverti
no ir patarnavimu visi pasi
tenkino.

Visus, kaip rengėjus, taip 
ir svečius labai gerai nutei
kė pasirodymas gerbiamųjų 
dainininkų, kurie sudaro žy
mųjį , Broadway Kvartetą, 
žmonės jiems nuoširdžiai plo
jo tik juos pamatę. Gi kuomet 
buvo pirmininko iškviesti dai
nuoti, vėl karštas plojimas 
O sudainavus pirmąją dainą 
ir antrą ir trečią, tai publika 
karščiausiu plojimu išliejo 
savo didžiausią širdingumą 
dainininkams.

žinoma, tarpais sekė labai 
geri raportai: Penkausko iii 
Chicagos suvažiavimo. Skliuto 
iš Laisvės dalininkų suvažia
vimo ir kiti pranešimai.

Broadway Kvartetas keliai:) 
atvejais buvo iškviestas dai
nuoti ii’ kiekvieną kartą su
dainavo po keletą gražiai 
skambančių dainų.

Lowellio publika, kaip ir 
svočiai iš kitur, labai pamylė
jo kvarteto sudainavimą. 
Ačiū Paurai, Niaurai', švedui 
ir Zelsonui! Lovvelliočiams pa
lieka ant ilgo gražiausias 
įspūdis.

Prie šio bankinio buvo 
rengtasi neblogai ir už tai jis 
įvykdytas pilnai kultūringoje 
formoje is su. geromis pasek
mėmis. Labai ačiū svečiams, 
bet vietiniai—komisija gerai 
pasidarbavo. Paulenka, Bla
zon is ir draugės moterys, ku
rias jau minėjau, labai gerai 
pasidarbavo, kad tik viską:) 
išeitų geriausiai. Ir išėjo vis
kas gerai.

Čia reikia priminti ir tą, 
jog grupė draugų, kaip: 
Drazdauskas, Karsonas. Bla- 
žonis, Daugirda, Andrulionis, 
Arbačauskas, Paulenkienė ir 
Stančikas šį-tą iš kalno pa
aukavo valgomuosius dalykus 
tam bankietui, tai irgi daug 
pagelbėjo sumažinimui išlai

dy. Todėl gerokai liko uždar
bio. Ypatingai- stambesnis pa- 
ąukavimas buvo, tai Draz- 
dausko dvi bonkos snapso ir 
Stančiko du galionai raugintų 
kopūstų ir du sūriai. Ačiū 
visiems už paaukavima ban- 
kietiri'

Dar reikia pasakyti, jog 
šiame bankiete, pasekmėje 
Penkausko gero raporto iš 
sveturgimių gynimui suvažia
vimo, Įvykusio Chicagoje, su
rinkta aukomis .$30.') apsigy
nimui’.

Pats parengimas buvo sma
gus, svetingas ir visais atžvil
giais naudingas. Visuomet. ga
lima kas nors padaryti, jeigu 
tik yra daroma kas nors.

J. M. K.

B LIETUVOS
Naujas žvejų rajonas

KLAIPĖDA. — Nemuno 
gatvė prieš 3—4 metus buvo 
laikoma miesto pakraščiu. Vi
sai kitas vaizdas čia dabar, 
šioje vietoje bazuojasi žuvies 
pramonė, kuri buvo sukurta 
pokariniais metais. Klaipėdos 
žvejai kasdien sugauna šim
tus tonų žuvies. Atlanto van
denyne. ir Baltijos jūroje su
gautas si Ik esti r kitas žuvis ap
doroja čia pa\ esančios žuvies 
pramonės įmonės.

Klaipėdiečiai. kalbėdami 
apie žvejų uostą supančią te
ritoriją, vadina ją žvejų ra
jonu. Iš tiesų, paskutiniais ni
tais čia išaugo naujas žvejų 
miestelis.

Prieš tūlą laiką prie žve
jų uosto buvo plynas laukas. 
Dabar keliadešimtics hektaru 
plote vyksta gyvnamųjų na
mų statyba. Penkiuose triauk
ščiuose namuose ir daugybėje 
kitų namų gyvena šimtai žve
jų šeimų. Statyba vis labiau 
plečiama, čia dirba daugiau 
kaip 200 statybininkų. šiuo 

i metu statoma 20 triaukščiu i . .mūrinių gyvenamųių. namų po 
16 ir 27 butus. Pusė šių na
mų bus perduota naudojimui 
dar šiais metais. Bus šiemet 
pastatyta daug sudedamų na
mų. Iš viso iki motų pabai
gos žvejai gaus apie 20 tūk
stančių kvadratinių .metrų gy
venamojo ploto.

Naujame žvejų miestelyje 
statomos taip pat kultūrinės- 
buitines Įstaigos. Dedami pa
matai vaikų darželiui, neuž
ilgo bus pradėta statyti žvejų 
vaikams didžiausia mieste vi
durine mokykla, kultūros na
mai, bus Įrengtas didelis par
kas, stadionas.

N. Saru lis.

Muzikalinio lavinimo koncer
tai per Vilniau radiją

Lietuvos Kultūros ministe
rijos Vyriausioji Radijo infor
macijos valdyba paruošė cik
lą laidų-koncertų “Kaip su
prasti muziką.”

Siekiant supažindinti radi
jo klausytojus su m,uzikos is
torijos epochomis bei atski
rais kompozitoriais, ruošiami 
koncertai — pasikalbėjimai: 
“Glinka,” “Rimskis-Korsako- 
vas,” “Bethovenas,” “Mocar
tas,” “Listas,” “šostakovi- 
čius,” “Chačaturianas” ir kiti. 
Paruošti taip pat koncertai- 
pasikalbėjimai apie lietuvių 
kompozitorių Gruodžio, Dva
riono kūrybą, surengtas Jion- 
certas-pasikalbėjimas skirtas 
J. Tallat-Kelpšos 5-siom.s mir
ties metinėms paminėti.

Philadelphia, Pa.
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 Equipment—Feeds.

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 8-5075
(41-60

Naujoje mechanizatorių 
mokykloje

UKMERGĖ. — Keleivis, 
važiuojantis iš Kauno į Uk
mergę, dar tolokai nuo mies
to mato didelį dviaukštį pa
statą. čia neseniai atidaryta 
nauja Ukmergės žemės ūkio 
mechanizatorių mokykla. 1 
mokyklos klases susirinko 
žmones iš respublikos rnašinų- 
traktorių stočių ir kitų vietų.

čia buvusi amatų mokykla 
»reorganizuota i žemės ūkio 
mechanizavimo mokyklą, šio
mis dienomis jau Įvyko pir
mieji busimųjų traktorininkų 
ir kombainininkų užsiėmimai.

ELEKTRIFIKUOJAMI 
KOLŪKIAI

TELŠIAI. “Viešvienų” kolū
kyje paleista nauja 45 kilovatų 
pajėgumo elekrinė. Elektros 
lemputės sužibo vietos septyn
metėje* mokykloje, ambulatori
joje, bibliotekoje, k lube-ska i ty
kioje, kolūkio raštinėje, gyvu
lininkystes fermose, artelės na
rių Kasparavičiaus, Urbanavi
čiaus ir kitų kolūkiečių butuo
se.

Elektrifikuoti taip pat “Rau
donojo Spalio“, fNaujo gyve
nimo“, Karlo Markso vardo ir 
kiti kolūkiai.

K- Pąl ružauskas.

NAUJOS KALKINĖS 
STATYBOJE

AKMENĖ. Sparčiai vyksta 
naujos Karpūnų kalkinės sta- 

i tyba. Jau nutiestas kelias, jun
giantis statybos aikštelę su sta
toma gyvenvietej užbaigta te
pa 1 ų-dega 1 ų sandėlio statyba i r 
eilė pagalbinių pastatų. Padė
ti pamatai trim šachtinėms 
kalkių deginimo krosnims, ku
rios bus pačios pajėgiausios 
respublikoje. Jos duos po 50 
tonų degtų kalkių per parą.

Kyla pagrindinio gamybinio 
korpo sienos. Visus įrengimus 
kalkinei prisius broliškos respu
blikos. Iš Taškento bus gautas 
galingas tiltinis greiferinis 
kranas, iš Leningrado — elekt
riniai Įrengimai, iš Maskvos 
metalo apdirbimo staklės.- Kal
kinę numatoma atiduoti eksplo
atacijai kitais metais.

A. Balkus.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Paminėjimas. Nedėliojo, 

21 Kovo-March, Liet. Muzikalia Klu
bas rengia paminėjimą svarbių mu
zikų, kurie savu laiku toje salėje 
daug darbavosi del lietuviškos mu
zikos ir dainų, kaip tai: Juozas Jur
čiukonis, Mikas Petrauskas. Stasis 
Šimkus, Antanas Vanagaitis ir kiti. 
Taipgi savo narių. Juozapų, Kazi
mierų ir Jurgių. Ta proga yra už- 

Į prašyti buvę J. Jurčiukonio moki- 
( niai. Lyros Choristai ir muzikai. 
Taigi bus ir dailės programėlė. Prie 
to bus užkandžių ir įsigerti; taipgi 
šauni J. Ivanausko ’‘Kepurnikų Or
kestrą.” Prasidės 4 vai. popiet. Ne
patingėkit būti- 2715 E. Allegheny 
Ave.

Kliubiotis.
i (52-56)

! MATTHEW A.!
: BUYUS :
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Palaidotas Vincas
Lazauskas

Kovo 12 d. buvo Alyvų kai-

NEW YORK NEW YORK

no krematorijo je sukremuob 
palaikai Vinco Lazausko, il
gamečio brook)yniečio, kuris 
mirė kovo 10 d.

Vincas Lazauskas gimė 
Kruonio miestelyje, Traku ap
skrityje prieš, 63-jus metus. 
Amerikon atvyko 19F3 mot- 
tais, — atvyko i Massachu
setts valstiją. Ilgai gyveno 
Brighton, Mass. Kadaise jis 
veikė visuomeniniame gyveni
me. Priklausė senojoje 1/SS ir 
vietos kuopoje buvo sek roto
riumi; priklausė Lietuviu Li
teratūros Draugi jai •_ skaitė 
pažangiąją spaudą. Velionis 
visuomet, iki mirties palaikė 
pažangųjį darbininku judėji
mą. Gyvendamas Brightone, 
dirbo gurno fabrike. Užėjus 
hooverinei depresijai jis buvo 
skaudžiai paliestas. — žuvo 
jo sutaupą.

Prieš apie 20 metu atvyko 
j Brooklyną ir čia, gavęs dar
bą restorane, dirbo iki susir
gimo. Per daugiau kaip pusė 
metu sirgo, — sirgo viduriu 
vėžio liga. Gyvendamas 
Brooklyne, tačiau, jokiame 
visuomeniniame veikime ne
dalyvavo, nors laisvę nuolat 
skaitė.

Brooklyne liko brolis Jo
nas, Lietuvoje — agronomas 
Juozas, Kanadoje sesuo Ma
riukė. Jonas rūpinosi velionio 
laidotumvėmis.

Krematorijoje kalba pasakė 
R. M izara. Laidotuvių direk
torius S. Aromiškiš rūpestin
gai tvarkė laidotuves.

Po laidotuvių Jono Lazaus-„ 
ko užeigoje palydovams buvo 
duoti užkandžiai.

Koresp.

Kaltina nemokėjime 
valdžiai taksy

Brooklyno prokuratūra 
traukia teisman 26 asmenis 
kaip nesumokėjusius valdžiai 
atitinkamų taksų. Visi įtartie
ji asmenys užsiėmė prekių 
prieplaukon pristatymo ir iš 
ten išvežimo darbais. Kaltina, 
kad vesdami $580,000 apy
vartos bizni, jie surašę darbi
ninkais savo šeimas, gimines 
ir tuo būdu sudarę tokią pa
dėtį, kad biznis neprivalo mo
kėti taksų. Tyrinėjimas buvęs 
vykdomas virš metus laiko.

“Nėra sutarties, mes 
nedirbsime”

Prisilaikydami to obalsio, 
Didžiojo New Yorko laivakro- 
viai praėjusį pirmadienį vis 
dar tebebuvo streiko lauke. 
Buvo prieš juos teismuose iš
gautos drausmės einant Ta ft- 
Hartley įstatymu. Tačiau teis
mų nuosprendžiai taip ir pa
siliko raštinėse nieku nepakei- 
tę eilinių narių nusistatymo 
nedirbti be pripažinimo uni
jos ir be kontrakto.

Streikan originaliai išėjo 
pasilikusieji senojoje ILA lai- 
vakroviai. Vienok dauguma 
AFL narių taip pat pagerbia 
ILA pikietuotojus, kaip kad 
pagerbtų savo pasirinktos uni
jos ir dėl to prekės laivuose 
nesijudino iš vietos

Jamaikoje suimti du 16 me
tų vyrukai, amatų mokyklos 
mokiniai. Sako, kad jie važia
vo vogtu auto, atsimušė į stul
pą, tačiaui vis viena važiavo 
tolyn iki policija sustabdė. Ki
ti 3 buvę mašinoje ištrūko.

Suimti brooklyniečiai Micha
el Raia ir Albert Colasanto 
kaip plėšikai-pagrobėjai dviejų 
asmenų Flushingė.

*Brooklynietė Julia Hynes, 17 
metų, pavojingai pasišovė. Sa
koma, ją perdaug jaudino ir 
nervus krikdė ligos ir mirtys 
jos geriausių draugų Begley 
šeimoje.

NewM)rto^žfe^Zlnl(«
MIRUS

VINCUI LAZAUSKUI .
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui, Jonui 
I ,aza usk u i, a ktor i u i -m egė j u i, da ly va u j anč i a m 
su mumis pastatyme Ostrovskio komiškos dra
mos “Ne visada katinui užgąvėnės.”

.4l e ii a B i 'aza 1i .s k i ei i ė
1\ o s t ė R uk ii i s k i e11 ė 
Kva Mizarienė 
.4. R.

Laisves Parodoje turėjome 
draugiškos talkos

Kovo 13 ir 1-1 dienomis Įvy
ko dienraščio Laisvės sureng
ta rankdarbių ir kitu daiktų 
paroda. Dėka daugelio priete- 
lių iš kitų miestu ir vietinių 
pasiaukojusiam darbui, per vi
są ilgą Liberty Auditoriją nu
tiestas stalas mirgėjo daugia
spalviais žiursteliais, užtiesa
lais, baltiniais ir įvairiausiais 
kitais daiktais-daikteliais- Už 
stalo, išstatinėti ant palangių 
švietė piešiniai, bukietai, va
zos.- Rūpestingos dovanų gar
sintojos ir pardavėjos net langų 
užlaidas panaudojo ryškesniam 
parodymui servetėlių ir kitu 
smulkių gražmenėlių.

Ant kito stalo buvo medaus, 
sūrių ir net grybų. Dar ant 
kito, iš virtuvės, buvo parduo
dami užkandžiai, kava. čia 
daug įvairumo svečiams ir 
naudos Įstaigai suteikė draugią 
moterų atnešti namie kepti py
ragai.

Pasišventusiai dirbo nedidelė 
grupė darbštuoliu per porą die
nų, tūĮįi po dieną, tą viską iš
parduoti. O publika, Įvertin
dama dovanu davėją didį triū
są ir dovanas gavusios Įstaigos 
svarbą, labai draugiškai koo
peravo ;tas dovanas išpirkti. Iš
pirko, rodos, visas, ar arti vi
sas. Dar neteko patirti, ar dar 
liko bent kas mažajai parodė
lei — užbaigtuvėms surengti.

šeštadienio vakarą keletą 
dainų sudainavo Aido Choras, 
vadovybėje savo mokytojos 
Mildred Stensler. Akompanavo 
muzikas -Frank Balevičius. 
Taipgi Aido Vyrą kvartetas su
dainavo porą dainą, kurių su- 
mokino Balevičius ir pats 
jiems akompanavo. Choro pir

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

2—3;. 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85|h Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.
------  ...... — ■ -J

mininkas Jonas Grybas kvietė 
publiką ruoštis i Aido vaidinsi
mą operetę Pepitą, kurią sta
tys gegužės 2-ros popietį, Li
berty Auditorijoje. Pirminin
kavo Rojus Mizara.

Sekmadienio popieti atvyko 
gražus būrys trečiosios kartos 
lietuviuką, vadovyje jaunų 
vedėjų Aldanos ir Ruth jie čia 
žaidė daugelį žaismių, šoko, 
bėginėjo. O baigiantis jų pro
gramai, Kenneth ir Jeanne 
Stensler paskambino piano du
etus. Vienas iš jų sudarytas 
muziko Balevičiaus iš lietuvių 
liaudies melodijų, taikomas 
mažiesiems. Taipgi Paula Smith 
pašoko. Jai akompanimentą 
pagrojo armonistė Florence 
M i k losky-Ka žak evičiū te. *

Po mažųjų popiečio, Įvyko 
šokiai. Grojo Jurgio Kazakevi
čiaus orkestras. Tarpe dirbu
sių parodoje yra M. šmagorie- 
nė, R. Laukaitienė, M. Tame- 
lienė, V. ir O. Čepuliai, K. Pet- 
rikienė, I. Levanienė, J. Šim
kienė, O. Reinhąrdtienė, N. 
Buknienė, A. ir V. Kazlauskai, 
A- Mureika, G. Waresonas, 
Grabauskas ir gal tūli kiti. Iš 
pačios Įstaigos darbininkų iš
tisai dirbo P. Buknys, Lilija, J. 
Grybas.

Jei kas iš dirbusių likosi 
praleistas, tai žinantieji malo
nės šį pranešimą dapildyti. 
Nebuvus prie paskirstymo dar
bų, tik iš šalies stebint negali
ma viską pamatyti.

Daug dovanų buvo atneštos 
tiesiai Į parodą, tad jos bus 
paskelbtos prie pirmos progos.

Kaip davėjams dovanų, taip 
programos dalyviams, visiems 
dirbusiems ir atsilankomu -bei 

t

Grasina neleisti darbo 
žmonėms maršuoti

Miesto policijos viršininkas 
Adams- pareiškė,^kad jis ne
duosiąs leidimo darbininkams 
maršuoti gatvėmis gegužes 
1-mą dieną. Darbininkų laik
raštis pastebi, kad tokio lei
dimo darbininkai šiemet dar 
nei neprašė.

Policija ir pernai leidimo 
nedavė. Tačiau Parkų Depart- 
mentas btrvo davęs leidimą 
susirinkti Union Square ir ten 
Įvyko milžiniškas masinis su
sirinkimas.

I

Aplankius Joe Weiss
Praėjusi pirmadienį teko 

aplankyti Joo Weiss, mūsų 
visų gerbiamą ir mylimą seną 
veikėją. Negerai, kad Laisvėje 
nebuvo pirmiau pranešta a- 
pie sveikatos padėtį. Pasiro
do, kad jis sirginėju jau nuo 
Kalėdų. Daktarai esą pripa
žinę jam širdies negalavimą, 
šiuo tarpu ligonis skundėsi 
negalįs gerai miegoti. O tas, 
žinoma, atsiliepia ant visos 
padėties, — nepailsėjimas ne
padeda nei nervams.

Visi mes 
linkime jums, 
pilnai su gyti.

nuoširdžiausiai
Joe, greitai ir

Ligonį labai rūpestingai pri
žiūri jo maloni duktė. Jis pas 
ją ir žentą ir gyvena. Adre
sas: 857 — 55th St., South 
Brooklyn.

A. B.

pirkimu kooperavusiems lais- 
viečiai yra dėkingi už tą dar 
vieną progą gražiai susieiti. 
Tuomi jūs taip pat pagelbėjo- 
te 42 su virš metus išgyvenu
siam laikraščiui gyvuoti ir to
liau. Rep.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-6868 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

I
 ANTANAS LEIMONAS i 

Savininkas 
306 UNION AVENUE

| ' Brooklyn, N. Y. į
> Gerai Patyręs Barberls f

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
, Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys4,1’ įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL KV. 7-62M

Gera žinia
Ateinantį sekmadieni, 21 d. 

kovo, 3 vai. po pietų, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y., 
bus parodyta labai graži fil
mą, spalvota. Parodo ’tarybų 
Sąjungos liaudies talentus, 
vaidinančius, šokančius, dai
nuojančiu? žymiausiuose Mas
kvos teatruose ir koncertų 
salėse.

Filmas rodys J. Klimas
Pelną, jeigu jo liks, Klimas 

skiria svarbiam tikslui.

Filmos-Teatrai
Roxy Teatre

Pradėjo rodyti naują filmą 
“Night People,’’ kurstomojo 
turinio. Vaizduoja būk tai ru
sų pagrobtą amerikoną kariš
kį Berlyne ir amerikonų gud
rų visko laimėjimą. Gaminta 
20th Century-Fox studijose. 
Gregory Peck pastatytas pul
kininko rolėje. Priedams rodo 
trumpą “New Horizons.’’

L S.

i Pavlovičiy nuteisė
Jugoslavas fašistas Alexan- 

| der Pavlovich, kuris sumušė 
; kalėjime darbininkų vadą Ro- 
i bert Thompson^, tapo nuteis- 

■ tas 3 metus kalėti. Pabaudą 
paskyrė teisėjas William Bon
dy. Pagal (Įžiūrės nuosprendį 
jį galėjo teisti p enk oriems 
metams.

į Nukritus ar meilužio nustum- 
i ta laiptais flushingė June 
j Krentzlin mirė. Areštuotas 
William Brown Jr., 21 metų, 
sakosi buvęs girtas, nieko ne
atsimenąs-

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

VISI I BANKIETĄ
ELIZABETH, N. J.

Svarbus Užkvietinias
Šeštadienį vakare, 8 vai., kovo 20 

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

Komisija.
(51-53)

PARDAVIMAI
PARŠlDddbA GERA 

MĖSINĖ
Tikrai geras pragyvenimas

Parsiduoda tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje mėsinė — Butcher 
Shop. Kostumeriai daugiausia ge
riausios rūšies mėsą naudoja. Yra 
gerų kostumorių ir iš kitų tautų. 
Čia daroma tikrai geras pragyveni
mas, puiki proga porai ar pusinin
kams.

Savininkas atsitraukiaJ nuo biznio 
del senatvės. Nemokanti to biznio 
pirkėją savininkas pats išmokys, 
čia yra (ikrai geras pirkinys.

Parduoda biznį su namu arba ir 
be namo, kaip pirkėjas pasirinks. 
Šaukite vakarais po 7tos valandos.

(52-56)

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

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

Studija gražiai įrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
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 bueernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė ii’ likerių krautuvė, batų taisy
mo štoras ir skalbykla.

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kondo
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.

HELP WANTED—FEMALE

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

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

Tel CL. 6-0114
(51-54)

R. N. NURSES 
VISIEMS ŠIITAMS

Vien tik Supervisor ir Day Head 
Nurses.
Taipgi

Licensed Practical Nurses 
Dieninėms Pareigoms 

Gyvenimas įstaigoje. Gera Person
nel Policy. Kreipkitės:

Director of Nurses 
UNITY HOSPITAL 

Tel. PR. 4-5700
(51-55)

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

Kreipkitės:
FRANK A ALBERT BEAUTY

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SH. 8-4800
(51-57)

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

SCarsdale 5-0070
(50-54)

NAMŲ DARBININKĖ
Abelnai namų darbas • paprastas 

valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai ir moderniniai įrengta. 
Guolis vietoje, atskirame malonia
me kambaryje ir maudynė. Priežiū
ra 2 jaunamečių vaikų. Gera alga. 
Vviešniai atvykusios priimtinos.

Linksma namų atmosfera.
šaukite: Great Neck 2-10175

(52-56)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ 
VIRĖJA

Guolis Long Islando namuose. At
skiras malanus kambarys. Pagelbi- 
ninkč priežiūrai 2-jų jaunamečių 
vaikų. Visi įrengimai elektriniai. 
Turi turėti paliudijimus. Gera mo
kestis patikimai ir tinkamai asme
nybei.

Telefonuokite:
Lynbrook 9-9090

(52-56)

NAMŲ DARBININKĖ — 
IŠSILAVINUSI

Guolis atskirame maloniame kamba
ryje su maudyne. Mylinti vaikus. 
Lengvas valgių gaminimas. Visi 
įrengimai .elektriniai. Gera alga. 
Linksma namų atmosfera. Su ve-

I lesniais paliudijimais.
Telefonuokite BU. 8-6233

(52-56)

MOTERIŠKĖ
Pagelbininkė daktaro žmonai. Ap
tarnavimui namų Great Necke (nė
ra valgių gaminimo). 2 gori mažy
čiai berniukai šeimoje. Atskiras gra
žus kambarys ir maudynė. $30 į sa
vaitę. Vėlesniai atvykusi priimtina.

šaukite: Great Neck 2-2746
(52-54)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160 
Scarsdale, JT. Y. Scarsdale 8-3038

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

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

REAL ESTATE

EAST FLATBUSH
1 šeimai mūrinis, semi-detached, 

2h> aukščio, aliejum apšildomas, 1’2 
maudynių, garadžius.

Telefonuokite:
INgersoll 2-4926

(40-44)

BROOKLYN /
1210 Bay Ridge Avenue

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

KAINA $14,000.
TE. 7-4219

(49-54)

FOR RENT

BUTCHER STORE
Pasirandavoja mėsinė, pilnai įreng

ta. Gera veikli vieta. Randa .tik $75 
į mėnesį. Kreipkitės:

Superintendent
259 E. 169th St., Bronx 

Ar šaukite:
DAyton 9-8119

(51-52)

Automobilistų Sąjunga siūlė, 
kad valdinė Įstaiga perijodiš- 
kai patikrintų automobilius. 
Tačiau priešinasi verstinam 
apdraudimui visų automobilių.

4 pusl.-Laisvž (Liberty)-Trečiadienis, Kovo-March 17, 1954

* DO IT Y o-u-r s-c-l-f *
Savo vnhiablo dollars and ir<» yonr 

S-p-a-r-e Tim" by -'l>oin<- it 1
REPAIR and MODERNIZE Jt 

mu <v coms and nijov the thrill of sav
im- tl.ose valuable dollars I Tb> I utinėm 
firms listed below are anxio>B to s- rve 
you. Patronize them to-day!

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui matoriolo. Knotty Pine pan
eling, rod wood paneling, Colotcx, 
.Sheetrock, Ceiling fino, homosote ir 
filo board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir paltcrson - Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandelis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

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

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

(45-58)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

MEAT MARKET —GROCERY
Su alaus laisniais gerojo veikliojo 
sekcijoje, Hungtington, L. I. $900 

savaitinių jeigu, biznis lengvai padi
dinamas. Puikiausia proga porai ar 
pusininkams. Savininkas parduos 
prieinamai-atsitraukė poilsiui. /

MRS. PARISI ,»
31-32 - • 14th St., Astoria, L. T.

Tel. RA. 8-3431
(5LffD

WOODWORKING SHOP
Pilnai įrengta, puikiausia vieta, įs
teigta 31 motai. Tinkantys asmuo 

gali daryti puikiausią pragyvenimą. 
Žema randa, 4 rūmai tušti. Šią pui
kią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinamai; priežastis—liga, 

Matykite ar šaukite Savininką:
Mr. Thomas

427 - 3rd Ave., N. Y. C. 
(arti 30th Si.) Tol. MU. 3-2521

(51-57)

HUNTINGTON
135 Woodbury Road 

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

IT. 7-1281
(50-52)

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 Meaeham Avė., L. I.

Tel. Valley Stream .5-7782

REAL ESTATE

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 šeimų medinis shingeliuotas na
mas detached. 5 rūmai užėmimui, 
expansion attic. Arti transportaci- 
jos, krautuvių ir mokyklų. $85 mė
nesinių įeigų.

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

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

PROFESIJOMS OFISAI
Rinktinė vietos dėl rinktinių profe- 
sijonalų, naujausiame Westbury pro- 
fesijiniame centre, greit augančioje 
susiedijoje. Budinkas jungiamas su 
išimtinai nauja namų budavojimo 
ir arti ligoninių, didžiųjų kelių ir 
L. I. R. R. stoties. Užėmimas apie 
balandžio 1 d. Optometrist, PedijU 
trician,/ Real Estate ir Insurance. 
Chiropodist, Podiatrist ir kitiem.
324 Post Ave., Westbury, L. I. Du 
blokai į pietus nuo Northern State 
Parkway. Post 'Ave. Exit. Teįi WE. 
7-6280, FL. 4-8800 arba rašykite del 
informacijų: Mr. R. Bloom, 91 Tulip 
Ave., Floral Park, L. I.

(52-58)

HICKSVILLE — $11,600, 4 metų 
senumo, mūrinis, <1 miegrūmiai, pil 
nas ' skiepas, garadžius, Cyclone 
tvora, storms, Venetian, veranda, 
gerame stovyje.

Hicksville 4-2609

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

(47-53)r ---------- ----- 1 - - - -
NEW BRIGHTON — Kraustykitės 
tiesiai į viršutinį 6 rūmų apartmen- 
tą j talpų 2 šeimų namą. Žemutiniu 
apartmentas 5 rūmų. Automatiškir 
Šildomas, brass plumbing, gera vie
ta, gerose sąlygose. Puikiausias pir
kinys. Prašo $11,900. Pa^pŪlymal 
imami atydon. GI. 2-9008 ar WO. 
4-3891.

(46-52




