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KRISLAI H BOMBOS SPROGIMAS ! Vietnamo liaudininkai užveržia.
V. Bacevičiaus koncertas.
Jam daromi priekaištai.
Rusai ir lietuviai.
K. Petrausko nuomonė.

Rašo R. Mizara

DREBINĘS SALAS 
PER 176 MYLI AS

mwyor- j
kiškūje Town Hali Vytautas '
Batel ius davė pianinos mu I Jjno hydi’ogeninę 
zikos koncertą. j Eniweto'k

V. Bacevičius Amerikoje ■ sprogimas 
gyvena jau arti 1 1-ka metų. I Kwjalein 
New Yorke jis jau ne kartą I 
davė konceilus, —— koncer- i 
tus didžiosiose miesto salėse. 
Bet juo daugiau i is jų ren
gia, juo menkesni (piibliKon

Hanoi, Indo-Kin. — Viet-; francūzus pačioje D. B. Fu 
snamo liaudininkai, užimda-i širdyje, paleisdami po spro- 
! mi Dien Bien Fu m i estei gini kas 5 sekundos, kaip 

Kuomet * pirmosios hyd r o g e n i n g s i pakraščius, dai kiečiau uz- teigia United 1 i ess,
' Amerika kovo 1 d. išsprog- bombos sprogimą, įvykdy- 

bomba tą 1952 metais, ir 750 sy- 
srityje, tai kių pragaištingesnis, negu 

) u r t ė n e t pirmosios atominės bombos, 
už 170 my- kurios sunaikino Japonijos 

miestus Hirošimą ir Naga
sakį, Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje.

Dabar Amerika rengiasi

ą aplink francū- ' Mieste “užrakinta” 10,000 
tvirtovėje, šiaur- : fra^cūzų, kuriuos atakuoją 

Imlo-Kinijos j 40,000 liaudininkų. Kasdien 
: užmušama bei sužeidžiama 

Liaudininkų artilerija ir Į tūkstančiai kareivių išabie- 
u pusių.

žus toje 
vakariniame 
kampe.

minosvaidžiai nuolat daužo

EISENHOWER SAKO, JOG 
PER DVI MINUTES 
ATMUŠTŲ ATAKI

šiame koncerte publikos 
buvo labai mažai ir ją daugu
moje sudarė ne lietuviai.

Tai dar kartą parodo, kad 
pianisto prestyžas lietuviuose 
ne kyla, bet tirpsta. Boikotui)- >' 
ia ji dipukai, boikotuoja j. 
tautininkai, boikotuoja jj kle- i 
i’ikalai, 
taip žemai

nežiūrint to.
jiems len

Vytautas 
šį kartą 

skambino savo

kuria muziką, 
jis pirmu s\

Kongresiniai atomų jėgos 
i žinovai sako, ši eksplozija 
i buvo tokia galinga, kaip 15 
' milijonų tonų TNT karinių išsprogdini balandyje nau- 
| sprogimų. jesnę H-bombą, kuri bū-

Kovo 1 d. sprogimas bu- sianti dar
I vo trigubai smarkesnis už kesnė už kovo 1 d. bombą

kuri lai
bai smar-

LOTYNU AMERIKA PRAŠO 
ANGLIJA. FRANCU/ IR 
HOLANDIJA LAUKAN

Washington.— Preziden
tas Eisenhoweris trečiadie
nį sakė, jeigu kas užpultų 
Ameriką, tai prezidento 
įsakymu per dvi minutes 
būtų atkeršyta užpuolikui. 
Prezidentas negalėtų lauk
ti Kongreso nutarimo. O 
jeigu prezidentas lūkuriuo
tų, tai turėtų būti pasmerk
tas, pašalintas ir net pa-

O valstybės sekretorius

John Foster Dulles antra
dienį grasino baisiai ir tuo
jau be Kongreso leidimo 
nubausti tokią šalį, kuri 
užpultų Ameriką arba jos 
talkininkų Europoje, Azijo
je arba Pietinėje ar Cen
trinėje Amerikoje. Tuo bū
du grūmojo atominėmis-hy- 
drogeninėmis bombomis 
smogti Kiniją, jeigu Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
“vėl užpultų” Pietinės Ko
rėjos tautininkus.

Arabai sušaudę 11 
‘zraeliečių base

Ragangaudis laimėjęs 
i republikonam rinkimus

------------------- t

Providence, R. 1.—James

CARACAS, Venezuela. - | valdovai pasišalintu 
Amerikinių respublikų kon
ferencija 19 balsų prieš 0 
pasmerkė Angliją, Franci- 
ją ir Holandija kaip kolo- 
ninius pavergėjus tūlų že
mių Centrinėje bei Pietinė
je Amerikoje. Rezoliucija 
reikalauja, kad europiniai

iš Lo
tynų Amerikos.

Jungtiniu Valstijų atsto
vas Cabot susilaikė nuo 
balsavimo. Jisai sakė, “čia 
ne vieta diskusuot koloni- 
nius klausimus.” Anot jo. 
tiktai Jungtinės Tautos ga
lėtų spręsti tokius dalykus.

Maistas pabrango dar 
pora centy svarui

Japonijos premjero 
šulas - kyšininkas

Jeruzalė. — Izraelio
i džia pranešė, jog arabai iš į A. Farley, buvęs Demokra- 
I pasalų užpuolė izraeliečių į tų Partijos pirmininkas, 
Ibusą Negev dykumoje ir Į sakė, jog ragangaudis sen, 
I sušaudė 11 žmonių, vyrų,! Joe McCarthy daugiau pa- 
i moterų ir vaikų; sužeidė I dėjo republikonam išrinkti

taip ir da-1 kelis kitus. Izraelis veika-1 Eisenhoweri prezidentu, 
pauja, kad paliaubinė Jung-; negu kas kitas.

iniu Tautų komisija tuojau » n - j yp i ,J I čia kalbėdamas rarley 
, .. . I pareiškė, kad M cCarthy
Izraelis įtaria gretimojo , pĮnkiminiame vaiuie įtikino 

.....  ........... labai daug amerikiečiu, būk 
demokratai globoję komu-

Kaip pirmiau, 
bar komercinės spaudos 
kai primetė jam tai. k. 
sekąs> rusų kompozitorius: | ištirtų tą ataką. 
Skriabiną. Prokofjevą.

Girdi, ši sonata pagrįsta A- 
leksandrro Skriabino moty
vais, su kaiktiTiais Debussy 
kūrybos palytėjimais. . .

Nūnai, kai rusų kultūra,
rusų genijų kūryba Ameriko
je yra Įžūliai neigiama, 
kritikams lengva 
kiekvieną, kurį tik jie 
minti: tu seki rusus!

O, koks griekas!
O man atrodo, jei

čius, kurdamas muzika, seka 
didžiuosius rusu kompozito
rius, jis muzikai nenusideda;
jis, iš tikru iu, Įneša i muziki
nį meną didesnį indėlį.

'Jordano arabus kaip žmog
žudžius, vadindamas tatai 
“kariniu veiksmu,” prieš 
kuri Izraelis turės tinkamai

tai 
žeminti 
nori žo-

Bac evi

Vieni pranešimai teigia, 
kad arabai, pasislėne kalne, 
šaudė iš kulkosvaidžių į bu- j t

ia Egiptėnai užmušę dar

są. Kiti gi sako, jog du 
arabai isiverže i busa ir tie
siogiai šaudę izraeliečius.

Japonai baisiai sujušę 
dėl atominiai 
užnuodytos žuvies

du angly kareivius

t

4 milijonai angly 
mašinistų grasina 
streikan eiti

Prancūzai nusiminę 
del savo kenčiamu 

j smūgiu Indo-Kinijoj
n

Tokio. — Japonijos seimo 
dauguma, progresyviai ir 
socialistai, nutarė pašalinti 
premjero Yošidos “libera
lų” partijos atstovą Jirą 
Arita, Yošidos partijos se- 
duoti ji teismui.

Teismas iau apkaltino 
Aritą, Yošidos partijos šė

pa t ar kretoriu, kaip papirkinėto- 
ia valdžios ir seimo narių, 

dabar Arita ėmė kyšhlS iš vienos 
laivu kompanijos ir jais 
oanivkinėio ministrus bei 
seimo narius, kad uzgirtu 
kompanijai paskolas bei 
duotų iai pelningus užsaky
mus statyti valdžiai laivus.

New York. — Dun and 
Bradstreet biznio apžvalga 
suranda, jog per paskuti
nes 7 dienas kaina 30 svar
biausių valgių pakilo dar 
dviem centais svarui sandė
liuose visose valstijose.

Smulkmeniškos 
vės gi pabrangino 
vartotojams tiek 
daugiau.

Maisto kainos
aukštesnės, negu bet kada 
nuo 1951 metų vasario.

krantu - 
valgius

miLondon. — Mašinistų 
Laivastačiu Unijų Sąjungą 
atmetė valdžios patarimą, 
kad s a m d y t o j a i pridėtų 
iiems tiktai po penktuką 
uždarbio per valandą. 4 
milijonai technikų todėl 
ruošiasi streikuoti, reika
laudami daugiau uždarbio. 
O jų streikas suparalyžiuo
tų svarbiausius k a r i n i u s 
Anglijos fabrikus.

Valdžia atsišaukė i tų 
unijų vadus, kad sulaikytų 
streiką. Vadai todėl susi
rinks kitą savaitę ir spręs, 
ar skelbti streiką, ar klau
syti valdžios.

Paryžius.—Franci jos 
nistru kabinetas per 
valandas slaptai tarėsi, ką 
daryti, kad Vietnamo ko
munistai - liaudininkai tain 
muša francūzus. Neoficia
liai pranešama, iog Franci- 
ios valdžia norėtų taikyti: 
su liaudininkais.

Bet Amerika 
derybinei taikai, 
dama karinio 
prieš Vietnamo 
kus.
ma,
rika, kad leistu derėtis su 
liaudininkais.

Franci jos armijos štabo 
galva gen. Paul Ely šiomis 
dienomis lėks i Washingto- 
na tartis apie karine ir po
litinę padėtį Indo-Kinijoje.

Kanadinis majoras 
neigia McCarthy

Prez'dentas pareiškia 
pasitikėjimą Stevensui

Ra-
Joe

Toronto, Kanada. — 
gan gandi s senatorius 
McCarthy žada balandžio 
20 d. atvykti iš Jungtinių 
Valstijų ir mokyti kanadie
čius, kaip kovoti prieš ko
munizmą. Bet Toronto mie
sto majoras Allan Lamport 
daugiau negu šaltai atsilie
pė į McCarthy’o žadamą vi
zitą. Majoras pareiškė:

“Aš anaiptol nesveikinsiu 
ta svečią. Aš neduosiu jo
kio padrąsinimo McCar- 
thy’ui, kuris sabotažuo.ja

London. — Anglijos už
sienio reikalu ministras 
Anthony Eden sielojosi, kad 
Egipto “teroristai” nužudę 
dar 3 anglų kareivius Sue- 
zo kanalo ruožte ir sužeidę 
kelis kitus.

United Press praneša, 
kad anglai padidino terorą 
prieš egiptėnus Suezo ruož
te. Jų kariuomenė apsupa 
ištisus egiptėnų kaimus ir 
daro urmines kratas.

Kuris iš žymiu ju Lietuvos 
kompozitorių bei literatu ne
buvo "užsikrėtęs” rusu geni
jų, — muziku. rašytojų, — 
kūrybinėmis idėjomis?

MBcas Petrauskas tiesiog 
dietfjųo Rimskį-Korsakova. ' geninę bombą,

Kind* iš žyminiu Lietuvos Į atominėmis dulkėmis 
poetu ir 
"kai ko” 
nas, 
montovaS;
kaip
kaip Ostrovskis, kaip 
vas. kaip Gorkis?

Gal tik vienas Kristijonas i 
Donelaitis.

Lietuvių tauta maža. Per 11- | 
?us metus jos gyvenimas buvo ! 
ankštai susietas su kaimynių- ■ 
ka rusų tauta, 
y Rusų muzika, rusų litera
tūra, rusu paišyba, rusų dra-; nuodais ir žuvį didžiuose (Syriečiai apdaužė dvi iz- 
ma ir baletas kur kas anks-1 jūros plotuose. O iš kitur raeliečių valtis, o izraelie- 
čiau atsistojo gyvenimo see- j atplaukiančios didesnes žu- čiaj sužeidė porą Syrijos 
non negu lietuvių. Vys, rydamos mažesniąsias, kareivių.)

Tai koks .čia gali būti ste-į taip pat apsinuodija. ’---------------- —
Žuvies apnuodijimas tęsis ; Prancūzai šaltai atsiliepia• • 1 • ‘ _

rašytoju nepasisėmc 
iš tokiu, kaip Puški- 

kaię Gogolis, kaip Ler- 
Folstojus,

•Kolsykovas-SČedrinaa, 
recho-

Tokio, Japonija. — Mili
jonai japonų persigandę bei 
sujušę, kad amerikonai, 
sprogdindami savo hydro- 

apnuodijo 
žuvi 

vandenyse per tūkstančius 
ketvirtainių mylių.

Daugybė japonų todėl vi
sai atsisako valgyti žuvį, 
pagautą po to pragarinio 
sprogimo . Tokios žuvies 

j kaina nupuolė jau 50 pro- 
į centų ir dar žemiau.

Pasirodo, kad atominės 
I šiukšlės apnuodijo ne tik 
■ jau buvusią žuvį japonų lai- 
ve, už 80 mylių nuo sprogi-' I _ _ . . *

J. Tautu komisija smerkia 
Syriją ir Izraelį už mūšį

Jeruzalė.-Paliaubinė Jung
tinių Tautų komisija pa
smerkė Syriją už tai, kad 
jos artilerija apšaudė Izra
elio žvejų 
ežere.
smerkė Izraelį, kad jo pa
trankos šaudė per sieną į

valtis Galilėjos 
Sykiu komisija pa-

i mo vietos, bet' užteršė tais Syrijos apsigynimo liniją.
(Syriečiai apdaužė dvi iz-

Rhee liepia ruoštis 
panaujintam karui

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
Įsakė savo komandieriams 
pilnai pasiruošti,

būklas, jei vienas ar kitas 
kompozitorius bei literatas se
miasi iš rusų genijų pavyz
džių, pamokų ir Įkvėpimo!

Šitrmėnesio pradžioje Mas
kvoje per ^dešimt dienų vyko 
lietuvių literatūros ir meno 
festivalis, trumpai vadinamas 
dekada.

Ta/proga ten buvo pasaky
ta nemaža kalbų. Maskvie-

(Tąsa 5-tam push)

per visą eilę savaičių bei; 
mėnesių.

Daktarai bando gydyti 23 
japonus : 
bombos sprogimo nuodai 
pavojingai sužalojo laive už, 
80 mylių.

į Dulles grūmojimus 
Sovietams

v„o •.c, Vitvi-uMa TT I Paryžius—Prancūzų laik- zvejus, kuliuos H-| J , . - , .raščiai tik trumpai ir šal
tai atsiliepė į Amerikos 
valstybės sekretoriaus Dul
les pasižadėjimą, kad jeigu 
Sovietai užpultų Paryžių 

— Egipto policija ar Londoną, tai Amerika 
suėmė 9 graikus kaip į ta- tuojau be Kongreso leidimo 
riamus komunistus. 1 smogtų Sovietų Sąjungą.^

Kairo.

priešinasi 
reikalau- 

laimėjimo 
liaudinin-

Francija to^ėl, sako- 
mėgins perkalbėti Ame-

Cigaretai vėl kaltinami 
už plaučiu vėžį

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pareiškė 
pasitikėjimą armijos sekre- 

I toriui Robertui T. Steven
sui.

Pasikalbėjime su repor
teriais prezidentas sakė ti
kis Stevenso argumentais 
kivirčiuose su senatorium 
McCarthy, nors Stevens ir 
galėjęs suklysti tūluose da-

L-n ” oą.

Albany, N. Y. — New 
kad bilejYorko valstijos sveikatos 

dieną galėtų stoti į panau- departmentas surado, kad 
Korėjos smarkiai rūkantieji cigare- 
į. tus gauna plaučių vėžį 11 
— sykių dažniau negu nerū-

jin tą karų prieš

Republikonai bando pavaryl 
demokrata sen. Chavez

Washington. — Republi- 
komi vadovaujamas taisy- 
klinis Senato komitetas 5 
balsais prieš 4 nutarė pa- 
varyt demokratą senatorių 
Dennis Chavezą. Pasako
ja, kad Chavez 1952 metais 
buvo “neteisingai” išrink
tas kaip senator ius nuo 
New Mexico valstijos.

Tačiaus, dar. visas Sena
tas turės balsuoti, ar pa
laikyti (Jhavezą ar pašalin
ti. Demokratai turi 48 se
natorius, o republikonai 47.

San Francisco. — Ame
rikiečiu Draugija Kovai 
prieš Veži raportavo perei
tą trečiadienį, jog:

23 įžymiausi vėžio ligos 
tyrinėtojai įvairiuose mies
tuose nužiūrėjo, kad ciga
re tų rūkymas, matyt, dau
gina sirgimus plaučiniu vė
žiu. Bet manoma, kad ir 
miestų dujos-dūmai prisi
deda prie tos ligos platini
mo.

Athenai, Graikija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenauer viešėjo 8 die
nas pas karališkąją Grai
kijos valdžią.

Suimtas mokytojas su 
pačia kaip plėšikai

Portage ls. — Pob’ci.ia

Ko amerikiečiai bijo
Eisenhoweris pastebėjo, 

kad daugelis amerikiečiu 
dabar bijo, ką neišmintingi 
tvrinėto j ai (kaip kad Mc
Carthy), kovodami prieš 

i komunizmą, galėtų jiems
Ji vi LCIgv, 10» L Vl’vAJC’ l t € • t •

suėmė miestinės mokyklos Patiems^ padaryti Kiti bi- 
mokytoją John E. Huntą, i° krizės, kur jie galėtų t 
io pačia ir 'pusberni jųdvie- Prarasti darbą. Dar kiti 
iu bičiuli kaip plėšikus. | “isteriškai” bijo, kad Ame-

Ttr jrika per silpnai pasiruošus 
atmušti Sovietus.

ių bičiulį kaip plėšikus.
Kada jie apiplėšė Walte- 

rio Davinskio saliūną, pri- 
mušdami io savininką, ir m r .i . npnaka<; 
pabėgo, tai pati užmiršo pi-1 MCLanny^ saKO nepaisąs 
niginę savo mašnelę. Tad ‘ jokią kritiką 
pagal mašnelėje rastus po- į 
piergalius ir buvo susekti 
plėšikai.

Visi trys prisipažino, kad j 
jau ir pirmiau padarė 5 j

Chicago.—Senatorius Mc
Carthy, kalbėdamas šv. Pa- 

I tricko dienos bankiete, už- 
■ reiškė, jog vis medžios ko- 
I munistus, kaip ir iki šiol, 

Mokytojas teisinosi, kad; ‘.‘^paisydamas nei ankštų- 
negali pragvventi iš mažos g,1 , ze kil ikų,
algos, turėdamas pačių ir; aS ?edaodu j>ra; 
tris vaikus I keikto cento uz ]U kritiką.”

“________  ' McCarthy sugalvojo dar
j viena gudrybę. Sako, “ko- 

ORAS.—-šilčiau ir gal bus į munistai kursto renubliko- 
lietaus. nų Valdžią prieš jį.”

i
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DR. KAZIM. KERPĖ
Chicagos Draugas rašo, 

kad š. m. kovo 12 d. auto
mobilio katastrofoje žuvo 
Dr. Kazimieras Kerpė, ma
tyt, dipukas.

Ten pat D r. Petras Ba
nys atsišaukia į savo ko
legas. ragindamas, kad jie 
suteiktų materialine pagal
bą žuvusiojo šeimai, našle.1 
ir keturiems vaikams, “ku
rių mažiausias 10 dienų am- 

I žiaus.”
ATSIKVĖPIMAS

BĖGYJE KELETO savaičių raudongaudis Joe MC
CARTHY neinkvizuos žmonių, nes, atrodo, jis pats bus 
inkvizuotas. Jis bus klausinėjamas ir turės po priesai
ka atsakinėti į klausimus.

Sekamą savaitę Washingtone tikimasi manyti įdo
mių įvykių, — įdomesnių negu ten yra buvę per tūlą 
laiką.

Skaitytojas jau žino apie tą skandalą, kurį makar- 
tistai sukėlė prieš Jungtinių Valstijų armijos vadovybę, 
ypatingai prieš armijos sekretorių Mr. Stevens.

M Carthy ir jo advokatas Roy Cohn pasakė Mr. Ste- 
vensui: jei tu nepaaukštinsi mūsų bendradarbio David 
Schine į leitenantus, tai mes pulsime tave ir armiją; mes 
ieškosime armijoje komunistų ir tave “nunokinsime.” 
Stevens atsisakė tai padaryti. Tuomet McCarthy pra
dėjo inkvizuoti armijos generolus, pradėjo pulti patį 
Stevensa. *■ «

Kai dokumentai apie tai buvo viešai paskelbti, tai 
McCarthy jų užsigynė; jis pridėjo, kad armijos sekreto
rius Stevens patarė jam tyrinėti ne armiją, o laivyną 
ir aviaciją.

Skandalas, kaip matome, didelis. Kuris iš jų sako 
tiesą, kuris meluoja? štai, kokis klausimas prieš Ame
rikos žmones!

Kaip visa tai išspręsti? Kaip surasti tiesą? Kas 
nrivalo ieškoti tiesos?

Buvo siūlyta, kad Kongresas paskirtų specialę ko
misiją tam skandalui ištirti. Deja, Kongresas to ne
padarė.

Buvo sutikta, kad visą tą skandalą ištirtų ne kas 
kitas, kaip sub-komitetas, kurio Joe McCarthy yra pir
mininkas!

Bet argi gali McCarthy tyrinėti pats save? Tai bū
tų daugiau negu juokinga.

Dėl to buvo sušauktas (prie uždarų durų) McCarthy 
vadovaujamo senatinio sub-komiteto posėdis ir ten buvo 
"nuspręsta, kad šis pats senatinis sub-komitetas turėtų 
visą skandalą ištirti. *

Joe McCarthy laikinai buvo pašalintas iš pirminin- 
kystės, o io vieton paskirtas senatorius Karl Mundt 
(republikonas iš South Dakotos).

Tyrinėjimas privalo būti pradėtas, jei ne sekama 
antradienį, tai vėliau, bet būtinai kitą savaitę.

Tyrinėjimas-klausinėjimas bus viešas. Kiekvienas 
žodis, ten pasakytas, bus užrekorduotas ir visuomenei 
žinomas. Bus klausinėjami (po priesaika) McCarthy, 
jo advokatas Roy Cohn, kareivis makartistas David 
Schine, armijos sekretorius Stevens ir jo padėjėjai.

Tyrinėjimas gal būt tęsis keletą savaičių, o per tą 
laiką šis makartistinis komitetas neturės teisės pulti 
nekaltus žmones ir juos juodinti!

Vadinasi, bus atsikvėpimas. Oras truputėlį (laiki
nai) mūsų šalyje patyręs. Tie, kurie buvo šnipų ir pro
vokatorių sudėti į McCarthy sąrašą ir laukė bile dieną 
būti pašauktais inkvizicijai, atsidus.

VISA TAI GERAI, BET NE VISAI. Mums rodosi, 
McCarthy turėjo tyrinėti-klausinėti pilnesnis senato ko
mitetas, o ne sub-komitėtas. Mums rodosi, senatinis ko
mitetas turėjo imti nagan McCarthy ne tik dėl šito 
skandalo, susijusio su David Schine paaukštinimo rei
kalu, o giliau.

Laikas jau labai laikas, kad atitinkamas kongresi
nis komitetas ištirtų visą McCarthy biznį: jo praeitį, jo 
pasipinigavimus, kuriuos kadaise minėjo buvęs senato
rius Benton, jo tinkamumą bent ką tyrinėti.

Kiekvienam galvojančiam piliečiui yra aišku tai: 
M .Carthy, tiek daug nekaltų žmonių apjuodinęs, neturė
tų teisės nieko tyrinėti pirmiau, negu pats bus smulkiai 
ištyrinėtas.

Na, bet tenkinkimės tuo, ką turime. Žiūrėkime, ką 
atliks šis sub-komitetas.

KAS LAIMĖTA?
CARACAS KONFERENCIJOJE Mr. Dulles buvo 

tol, kol buvo pravalyta jo rezoliucija, nukreipta prieš 
“tarptautinį komunizmą.”

Už rezoliuciją, kaip žinia, balsavo 17 amerikinių 
respublikų; viena (Guatemala) balsavo prieš, o Meksika 
ii’ Argentina susilaikė.

Grįžęs namo, Mr. Dulles pareiškė, kad -Jungtinės 
Valstijos toje konferencijoje laimėjo didžiulę pergalę.

Argi?
Mums neatrodo, kad tai buvo pergalė. Meksika ir 

Argentina, tiesa, nebalsavo prieš rezoliuciją, bet jos 
griežtai kalbėjo prieš rezoliuciją. Tai reiškia, kad jų su
silaikymas. buvo lygus balsavimui prieš.

Visa eilė amerikinių respublikų balsavo už rezoliu-

2 psl.—Laisvė (Liberty)* Penktadicn., Kovo-March 19, 1954

PREKYBININKAI 
Į MASKVĄ

Chicagos Marijonų Drau
gas rašo:

Vykstantiems i Maskvą 
vakariečiams prekybinin
kams dabar visai lengvai, 
tiesiog šimtais, išduoda
mos vizos. Kiekvienas pre
kybininkas gali vykti į so
vietų sostinę tiek kartų 
kiek jis norėtų, jei tik va
žiuoja biznio reikalais. Sa
koma. kad visi greitieji 
traukiniai į Maskvą yra 
perpildyti ir lygiai tas 
pats matosi rusu sostinė
je. Ten tiršta įvairiu pre
kybiniu delegacijų iš Šve
dijos, Prancūziios, Italijos 
ir Benelux kraštų. Rusai 
duoda vakarams elektr. 
motoru užsakymus, garve
žiu, laivu ir sunk, mašinų 
patys siūki parduoti javus 
ir medi. Tain pat rusai 
įdomaujasi ir įmonių sta
tyba, kurios galėtų gami11- 

i ti pusiau įrengtus namus.
K a gi visa tai sako?.
Tai sako, kad Tarybų 

! Sąjungos vyriausybe deda 
didžiausiu pastangų preky
bai praplūsti su visu pasali
au. Kai prekyba sunorma- 

J lės. kai ji pądįd.ės, karo pa- 
1 volus bus nustumtas į šalį,

Vadinasi, rusai karo re- 
I nori; jie nori taikos, už tai
ka k o v o i a, už p i • e k v b ą. k o - 
veja, už ramu, taikų visu 
k r a š t ii :' u g y v e i m a k o v o i a1 
Bet nežiūrint, to, reakcinė 
spauda ir makartistai nuo
lat rėkia, būk rusai užpul
sią Ameriką, būk jie norį 
karo. Na, ir klerikalų Drau
gas prisideda prie to rėks
niu choro ’. v

KELEIVIO MAIKIS 
JAU SUPROTĖJO?

South Bostono Keleivio 
Maikis, kuris dažnai nušne
ka labai kvailai, kvailiau už 
savo tėvą, šį kartą (kovo 
17 d.), atrodo, suprotėjo. 
Jis šitokį tėvui pamokslą 
duoda:

Tik pagalvok, tėve, kiek 
dvasiškija yra nrasima- 

1 niusi visokiu burtų žmo
nėms "uo pikto apsaugoti’ 
Kryžiai, škaplieriai, viso
kios juostelės, žvakes, ag- 
nosėliai, šventintas van
duo, šventinta ugnis, šven
tos Agotos duona, visokio: 
relikvijos, visokie atlaidai 
beldimas varpais, gaudi
mas vargonais, barškini
mas barškuliais, dūmu 
pūtimas, atsistojimas, pri
tūpimas, susilcnkimas ir 
kitokie dalykai. Ir visa 
tai daroma neva žmonių 
pataisymui, velnio nubai- 
dymui, širdžių suminkšti
nimui. Tas daroma beveik 
jau per 2,000 metų. O ar

žmonės pagerėjo? Pažiū
rėk į kalėjimus. Jie pil
ni visokių piktadarių. Ar-' 
ba pasižvalgyk po plačią 
Ameriką. Kunigai lenda 
visur. Viešos mokyklos 
uždarinėjamos, o vaikai su
varomi į parapines moky
klas, kur moko davatkos. 
Jeigu sekmadienį atsisuksi 
radiją pasiklausyti žinių 
ar muzikos, išgirsi kunigą 
triūbijant pamokslą: Mels
kitės, aukokite bažnyčiai. 
Tokia tų pamokslu tema. 
Bet Dievas ir Kristus ne
padeda tiems, kurie juos 
myli ir garbina. Komu
nizmas, kuris nepripažįsta 
nei Dievo, nei Kristaus, 
užėmė jau apie pusę pa
saulio ir vis plinta toliau. 
Ar tėvas kada nors pagal
vojai, ką visa tai raiškia?

Mes Maikiui tiek pasa
kysime: Tai reiškia, kad 

I pasaulis, kad žmonija eina 
į pirmyn, o ne atgal. Tai, be
je turėtų žinoti ne tik Za- 
: cirką, o ir Michelsonas, ir 
i Januškis, ir kiti, kurie dir- 
I ba išvien su tais, kurie muk 
i kiną žmones, su klerikalais.

PRANCIŠKONAI APMO
VĖ “BENDRUOMENĘ”
Sandara rašo:

Vienas turtingas k’ana- 
dietis pradėjo dalinti skly
pus žemes, netoli Toron
to, įvairioms tautinėms 
grupėms. Pasak “N. L.” 
laikraščio, tokius sklypus 
jau gavo estai, lenkai, vo- 

• kiečiai, suomiai ir kit 
Lietuviams irgi tapo pa- 

j skirta 20 akerių žemės.
i

Bet čia iškilo klausimas
— kas tą žemę priims? 

' Pirmoji pasipiršo bendruo
menė, kaipo visų lietuvių 

į atstovė. Bet sykiu pre- 
' tenzijas pareiškė ir pran 
! ciškonai vienuoliai, kurio 
; gana smarkiai bujoja To

ronte. Bendvuomenininkai 
; nenorėdami užbėgti už 

akiu pranciškonams, atsi- 
’ sakė nuo savo pretenzijų 
i ir tie 20 akerių buvo pa- 
i vesta vienuoliams.

Aišku, kanadiškė “ben
druomenė” nėrajjokia “vi
sų lietuvių atstovė,” kaip 
rašo Sandara. Bet ir pran- 

j ciškonai teatstovau.ia ' tik 
keletą - keliolika davatkų. 
O visgi jie laimėjo! Uvėrūs 
sutvėrimai, .tie pranciško
nai !

Rusės nevažiuos pas 
anglus savo vyrus

Maskva. — Anglijos val
džia prašė leisti keturiom 
rusėm išvykti pas savo vy
rus į Angliją. Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Molotovas atsakė, kad tos 
Sovietų pilietės jau teismiš- 
kai atsiskyrė nuo savo vy
ru, v

Jos buvo ištekėjusios. už 
Anglijos atstovybės narių

New York.—Kanadiniai- 
amerikinė Nikelio kompa- 
panija pernai gavo $53,695,- 
000 gryno pelno, po visų 
taksų bei kitų išlaidų ap
mokėjimo.

ciją dėl to, kad joms buvo pasakyta: nebalsuosite, ne
gausite dolerių,

Tai žino Mr. Dulles. Tai žino kiekvienas, giliau 
pažįstąs Lotynų Amerikos kraštu padėtį.

Kalbėjusieji prieš rezoliuciją sakė: ji taikoma ne 
piieš “tarptautinį komunizmą,” o pateisinimui Jungti
nių Valstijų kišimosi į kitų amerikinių respublikų vi
dujinius reikalus.

Na, tai kas bus dabar? Ką darys su Guatemala?
Liekasi palaukti ir pamatyti.

1953 metų gruodžio mė
nesį anksti rytą mes atvy
kome į Vievio rajono Kazo
kiškių kaimą. Atsisveiki
nęs su šoferiu, nuėjau prie 
Molotovo vardo kolūkio val
dybos pastato. Čia susipa
žinau su kolūkio pirminin
ku Jonu Gumbiu, su pasi
tenkinimu išklausiau jo lė
tą pasakojimą apie žemės 
ūkio artelę.

Prieš penkerius metus 
Kazokiškių apylinkės vals
tiečiai laisvanoriai susibūrė 
į kolūkį. Greitu laiku' jis 
pasiekė aukštą gerbūvio ly
gį, sukūrė stambų, daugia
šakį visuomenini ūkį. Sa
vo nualintą smiltėtą žemę 
jie pavertė derlinga žeme. 
Čia buvo įvestos teisingos 
žalieninės sėjomainos, lau
kuose dirba Vievio MTS 

j traktoriai, kombainai, su
dėtingos kuliamosios ir ki
tos mašinos, palengvinan
čios valstiečiams įdirbti že
mę. Pelkės, kurios per am
žius sukeldavo maliariją ir 
kitas ligas, paverčiamos 
pievomis ir ariama žeme.

Derliaus, pakėlimas
Gumbys man pateikė 

skaičius apie žemės ūkio 
kultūrų derlingumą. Kol
ūkis dabar gauna: vasari
nių ir žieminių kviečių, ru 
gių, grikiu—po 15-20 cent
nerių, dobilu šieno — po 40 
centnerių, pašarinių šak- 
niavusių — po 350 centne
rių, daržovių—po 280 cent
neriu iš kiekvieno hektaro. 
Tai maždaug dvigubai-tri- 
gubai daugiau, kiek valstie
čiai anksčiau gaudavo iš 
vietinės žemės. Tokie der
liai tapo galimi dėka to, 
kad valstiečiai pradėjo tai
kyti priešakines agrotech- 
nines priemones, kad jiems 
į pagalbą atėjo žemės ūkio 
mašinos.

i

i Mokslo pagalba
Čia taikomas agronomijos 

! priemonių kompleksas: sė
klos ja revizavimas, anksty
vi kryžminė sėja, ariamo
sios žemės sluoksnio pagili- 

! nimas, mineralinių trąšų, 
durpių panaudojimas, aukš
tai kokybinis dirvos įdirbi
mas ir tt. O svarbiausia 
tai, kad mokslo metodus 
įsisavino ne vien agronome 
Adelė Tamošiūnaitė, bet ir 
daugelis valstiečių. Štai jau 
treti metai, kaip daugelis 
valstiečių mokosi agrotech
nikos kursuose. Kursų klau
sytojai praktikoje pritaiko 
gamyboje agronomijos 
mokslo pasiekimus.

Kolūkyje sparčiai vystosi 
visuomeninė gyvulininkys
te. Kolūkio fermose dabar 
yra šimtai galvijų, kiaulių, 
avių, daug ančių, žąsų, viš
tų.

—Jei norite, mes galime 
apsilankyti fermose, — pa
siūlė man Gumbys.

Gyvulininkystes fermose
Netrukus mes jau važia

vome vieškeliu, vedančiu į 
gyvulininkystės fermas. Pa
kelyje mes pabuvojome kol
ūkio plytinėje, malūne, lent
pjūvėje. Iš šių įmonių že
mės ūkio artelė gauna daug 
pajamų. Artelė turi įvai
rias paprastas kertamąsias 
mašinas, šienauj a m ą s i a s 
mašinas, sėjamąsias, reika
lingą žemės ūkio invento
rių. Kolūkio bityne vis dau
gėja aviliu. Jau keleri me
tai, kaip artelė pradėjo 
verstis daržovininkyste. Iš 
šios šakos kolūkiečiai taip 
pat gauna daug pajamų. 
Vasaros metu artelės auto
mašina beveik kasdien at
veždavo daržovių ir vaisių 
i respublikos sostinės rin
kas.

Rašo
M. BIELIAUSKAS 
.. štai mes ir gyvuli-

gliu ir kitų smulkių gyvu
lių bei paukščių, y

Kultūriniai reikalai
ninkystės fermose. Jos pa
statytos 1951 -1953 metais. 
Jas pastatė Juozo Petkevi-; 
čiaus vadovaujama kolūkio j 
statybinė brigada. Mes pri-| 
važiavome prie kiaulidžių— 
erdvių ir šviesių patalpų su 
betonuotomis gr i n d i m i s. 
Kolūkio pirmininkas paro
dė man pašarų viryklą, 
esančią greta kiaulidžių. 
Čia pašaras ruošiamas pa
šarų šutintuvo, šakniagum- 
bių plautuvo bei kitų maši
nų pagalba. Kolūkiečių tar
pe yra puikių gyvulių au
gintojų. Pavyzdžiui, Vero
nika Rosliakaitė 1953 me
tais gavo po 23 paršelius iš 
kiekvienos motininės kiau
lės.

Greta kiaulidės yra 
paukštininkystės ferma. Čia 
yra daug žąsų, ančių, ‘leg
horno” veislės vištų. Paukš
tininkystės fermai vado
vauja aštuoniolikmetė Ve
ronika Bararitavičiūtė.

Didelę lietuvišoksios juod
margių veislės karvių ban
dą, duodančią daug pieno, 
mes matėme gyvulių fermo
je. Daug pieno kolūkis par
duoda valstybei ir kolūki
niuose turguose.

Mokestis už darba
C-

—Mūsų kaimo valstiečiai 
gyvena pasiturinčiai ir kul
tūringai, — sakė Gumbys. 
— Patariu Jums aplankyti 
šiandien mūsų klubą.

Vakare kolūkio klube 
įvyko meninės saviveiklos 
koncertas. Jo programa 
buvo įvairi. Liaudies in- 

! strumentų orkestras, Izido-
• riaus Bernatavičiaus vado
vaujamas, atliko lietuvių 
liaudiškas melodijas. Po to

' dainavo gausingas choras, 
į Iš scenos skriejo dainos 
Į apie lietuvių didvyrę Mel- 
! nikaitę, Apie laisvą ir lai- 
' mingą Lietuvą. Kolūkie- 
' tės Stefa Gumbytė, Aldona *
• Ignatavičiūtė ir kitos pa- 
i skaitė Salomėjos iSeries, 
Antano Venclovos eilėraš- 

■ čius. Buvo atliktos ir^tol- 
i ūkinės dainuškos.

Po to prasidėjo šokiai. 
| Linksminosi iki vėlyvos 
I nakties. Daugelis vyresnio- 
| jo amžiaus valstiečių po 
koncerto bevelijo pasėdėti 
ramiajame bibliotekos kam- - 
baryje . Čia i|4os patraukė 
šaškės, šachmatai, knygų, 

į naujų žurnalų ir laikraščių 
i skaitymas. Klube dažnai 
; demonstruojami nauji fil- 
i mai, skaitomos paskaitos.

Mokyklos
Grįždami atgal, prie kol- Kazokiškėse veikia sep- 

ūkio svirnų mes sutikome i tynmetė mokykla, kur mo- 
sandėlininką Aleksą Bort-: mokyklinio am-
kevičių. Jis pranešė apie ! žiaus vaikai. Taip pat yra 
tai, kad kolūkiečiai jau at-' i1’ vakarinė ’ kolūkinio jau
sima užsidirbtus grūdus ir i uimo mokykla. Ją lanko 
kitus produktus. Valstie- • tie, kurie senais laikais ne- 
tis Mykolas Taločka, Juo-: ga^jo išeiti mokslo.,, Čia 
zas Petkevičius, Genė žel-J mokosi kolūkiečių Mykolo 
nickienė ir kiti už li953 me- i Talačkos, Stasio Bortkęvi- 
tus gavo po 3-4 tūkstančius | Mykolo K'arpavįčiaųs 
kilogramų grūdų,' ))o toną 
ir daugiau bulvių, kopūstų 
ir kitų daržovių, o taip pat 
po 1,500-2,000 rublių pini
gais. ___________
ūkinės šeima turi nemažą
pajamų iš asmeninio ūkio, mokOSĮ respublikos techni-

Grįždami atgal, prie kol
ūkio svirnų mes ;_______

ir kitų kolūkiečių skaugę 
sūnūs ir dukterys. Septyn
metės mokyklos direkto
rius— Lietuvos TSR Aukš- 

Be to, kiekviena kol- gausiosios Tarybos depute- 
tas Elena Kazlauskienę.

‘ Daugelis kolūkiečių vaikų 

susidedančio iš daržo, sodo, bumuose ir aukštosiose mo- 
karvės, kiaulių su prieau- kyklose.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TARYBINIO ŪKIO DARBI

NINKŲ ŽODIS

PASVALYS.—Naradavos ta
rybinio ūkio darbininkai, svar
stydami Visasąjunginio tarybi
nių ūkių darbuotojų pasitari
mo dalyvių kreipimąsi, apžvel
gė pasiektus rezultatus. Pra
ėjusiais metais iš kiekvieno 
hektaro gauta po-18 centnerių 
grūdinių kultūrų, po 450 cent
nerių pašarinių runkelių. At
skiros melžėjos. Tendzegols- 
kienė, Kuzinskienė iš kiekvie
nos jų prižiūrimos karvės pri- 
melžė po 4000 litrų pieno.

Tarybinio ūkio darbininkai 
iškėlė esamus trūkumus.. Jie 
pažymėjo, kad grūdinių ir 
techninių kultūrų savikaina, dar 
yra aukšta. Pagrindinę to prie
žastį nurodė agronomas drg. 
Bagdonavičius:
—Mes dar vis neįvykdomo der
lingumo užduočių, mažai taiko
me mechanizavimą, ypatingai 
auginant bulves. Pasiekti aukš
tesnius derlius galima pakei
tus seną bulvių auginimo būdą 
nauju — kvadratiniu-lizdiniu 
būdu, darant griežtą sėklinių 
bulvių atranką.

Visasąjunginio lenktyniavimo 
nugalėtojai

Lietuvos Maisto prekių pra
monės ministerija vasario 13 
d. gavo žinią apie Tarybų Są
jungos prekių pramonės įmo
nių Visasąjunginio socialisti
nio lenktyniavimo rezultatu*

už 1953” metų ketvirtąjį ket
virtį.

TSRS Maisto prekių pramo
nės ministerija pripažino nu
galėtoju Priekulės rajono Vil
kyčių valstybinio malūno ko
lektyvą ir paskyrė Maisto pre
kių pramonės ministerijos pe
reinamąją Raudonąją vėliavą 
bei pirmąją piniginę premiją. 
Vilkyčių malūno kolektyvas 
ketvirtą-kartą iš eilės tapo Vi
sasąjunginio socialstinia jdenk- 
’•yniavimo nugalėtoju.

Malūno kolektyvas ketvir
tame ketvirtyje bendrosios 
produkcijos planą iv^kdė 117. 
3 procento. Darbo našumas 
pakeltas daugiau kaip 35 pro- 
centaL, savikaina sumažinta 
»o.() procento. Malūnas davė 
107,f)0U rublių viršum plani- 

inių sankaupų.
Antroji vieta ir antroji pi

niginė premija paskirta Ši
lutės sūrių gamybos įmonė?

! kolektyvui.

j Auga gamybinis aktyvumas

PANEVĖŽYS: — Metai iš 
I metų didėja “Raudonojo švy- 
i tūrio’’ daugverslinės artelėj 
gamybinis pajėgumas. Pei 
betveriu metų laikotarpį arte
lės gamyba išaugo beveik pus
trečio karto, o> darbo našumai 
cechuose pakilo 40 prwentu. 
Praėjusiais metate, be kitoj 
produkcijos, bu'^J išleist® 
1340 porinių ir vienkinkių 
vežimų. Tai pasiekti padėjt 
nauji įrengimai, gauti iš įvai 
:iu mūsų šalies vietų, v > *



IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

NEMENKINKIME RUSŲ MOKSLO!
-•-PATARIA NEWSWEEK ŽURNALAS

ČEKU DIDVYRIAI— , liavo. Jie 
HUSSAS IR ŽIŽKA vinėti tam 

ir . Kas juos
. .v , , , , . . t-,- . , , , , KODĖL VYTAUTAS AT- i griekų atleidimą, jau papil-pats taipgi išrado sync io~ i suc c lnilJ m.ca ,4^ SISAKĖ NUO ČEKŲ KA-I dytų ir tų, kuriuos dar pa- tapti ir Čekijos karaliumi 
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;, Čikagoj, tei- 
Millanas, dar nežinodamas; gia, kad Sovietai pralenkė 
apie Vekslerio iš radimą,! Jungtines Valstijas daryme

Savaitinis amerikiečių miau už McMillaną, bet Mc-; mokslininkas 
žurnalas Newsweek (kovo 
1) pataria “neapsigaudinė- 
ti kas liečia rusu mokslą.” 
Peikia tuos amerikinius 
laikraščius, kurie mulkina 

• skaitytojus, rašydami bei 
piešdami, būk rusai esą ne
mokšos.

Newsweek kritikuoja ir 
sklerQžiamą Amerikoje mo- 
ną, buk Sovietų Sąjunga 
tikŲji pagal “išvogtus” 
amerikinius bei vokiškus 
planus” pasigamina moksli
nius įrengimus.

ATOMŲ JĖGA
Newsweek rašo:
—Rusai išvystė galingas 

atomines ir hylroge nines 
bombas ir puikius rakieti- 
nius lėktuvus.

Sairelė amerikiniu moks
lininku. kurie seka moksli- j 
ne Sovietu literatūra, pra
neša. jog komun i s t i n i a i 
mokslininkai anaiptol nėva.; 
tik valstvbės kontroliuoja- . 
mi kompdininkai.

Mūsn Kongresinės Atomu 
Jė^os Komisijos pirminin-; 
kas kongresmanas Sterling 
Cnle sako:

“Maskva taip greitai iš
sprendė painius atominės ir 
hydrogeninės jėgos klausi
mus todėl, kad sovietiniai 
mokslininkai ir technikai 
vra. geri.”

Newsweek teiravosi pas, 
daugiau kaip 100 moksli-1 
ninku šioie šalyje ir kituo- • t^is? pagamino 
se vakariniuose kraštuose! 
!»• gavo iš iu atsakymus ‘ 
apie sovietini n r o g r e s a 
įvairiose mokslo šakose. 
Būtent:

MATEMATIKA ;
“Matematikoje (aukšta-! 

jame skaičiavimų moksle) 
rusai tikrai stovi aukščiau
sioje vietoje, — sako dr. F. 
J. Weyl, vyriausias mate-1 
matikas Amerikos karinio i 
laivyno tyrinėjimų skyrių- i 
je. — Rusiškieji matemati
kai ypač gabiai suderina 
teorinę matematiką su jos 
vartojimu praktikoje. Aš 
eičiau į lažybas, kad jų 
mokslininkai žino daugiau I 
matematikos, negu bent 
vienas asmuo Jungtinėse 
Valstijose. Ir rusų mate
matikai yra gana laisvi nuo 
politinio spaudimo.

“Jie genau negu mes mo- nyčia. Tulsoj, Oklahomoj 
ka prilaikyti matematiką paskelbė per savo laikraš- 
.tokiems dalykams, kaip Į j°5 
vandens jėgos naudojimas, 
orlaivininkvstė ir statvba, 
taip kad trobesiai savaime 
nesuklyptų. Kuomet mes 
statome brangius tunelius 
naujiems savo lėktuvu spar
nams išbandyti, tai jie gali 
daug nigiau surasti atsaky- 

zmą matematiniais apskai
čiavimais.”

FIZIKA
Sovietiniai fizikai pasie

kė dideliu laimeiimu.
Rusas V. Veksler savi

stoviai išvystė synchrotro
ns (patobulintą atomų 
skaldvmo mašiną) tame pa
čiame keleto mėnesiu lai
ko® rnvie, kada ja išrado 
ir Califmmijos Universiteto 
nrofesoitius Edwin McMil
lan.

(O mokslinis amerikiečių 
žurnalas Science Letter an
dai rašė, jog Veksleris tą 
mašiną išrado truputį pir-

trona.) ! suliejama varis ir nikelis:
Sovietai užima pirmąją ! su kitais metalais.

vietą pasaulyje kas liečia i 
atomų skilimą vieno nuo k i-1 
to ir išvystyme transisto- 
rių, tai yra, tam tikrų me- i 
talų, kurie pavaduos vacu- Į darbuojas 
u m lemnas radijuose bei ki-atsjiėjimu 
tose
Jie pasigamino
rūšies mašinas elektroms
kiems apskaičiavimams da

I ryti.
Rusu mokslininkas Pe 

tras Kanitsa pirmas Prade 
mašina, kuri helijo elemen
to duias perdirba i skvsti-1 kiečiai, 
ma labai dideliame šnpvie. i visus kitus 1930 m. leido ha-1

Amerikinės Genev,M EJec- 'liūnus su radijo įrengimais j 
Uric kompanijos i^zi^'erius j i didžiuosius oro aukščius, j 
Įdr. Pier A. Abetti labai | ir radijas tiesiog iš i

I liūnu pranešė žemei
> aukščiuose esama ovo tirs-;
i tuma bei spaudimą
I tenait’ni
laipsni ir k t.

A Pš VIETA
Pirm dveių metu Rusijoj! 

buvo 150 000 nrofesinnQb’ii i 
mokslininku ir anie 4P0 000

ASTRONOMIJA IR 
METEOROLOGIJA

Sovietų astronomai gerai

elektronikos srityse. | lenkia Amerika., sako 1. 
pirmosios i Nennenhill, galva Jungtinių 

i Valstijų oro biuro. “Oro 
j stotims jie išleidžia., dvigu-

! negu Amerika.
Jie geriau ištiria, požemi- 

į nius vandenis, negu ameri- 
Rusai pirmiau už

npvini stpbpio nyogre 
kur bp wehnrs se^min

’ tob’m aeios viekas.

mokslininkai 
nkvb’on skaido nmerikinuw 
mokslo žurnalus. t'oP'ii oa-

žinias.
CHEMIJA

Teorinė rusu chorini vi-

mokslininkas D^Prms 
Mendeleievas jau 1 R69 me- 

i tokia žino
mu ir dar nežinomu ele
mentu lentele. k^d j;nm 
miškui padėio surasti nati
nis elementus.

Rusas Pavlovas 
laikomas didžiausiu

tebčra 
pasali

išgalvojo parda- lovas IV buvo karalius čeki- 
tikrus popierius.
nusipirko, -gavo tais mirė.

Tada Zigmantas sumanė

joje, bet Vaclovas 1419 me- ko regėjimo, bet jis su pa
galba draugų ir po to aklas 
sėkmingai vadovavo su k ii u-

MINERALAI IR 
METALAI 
geologai s u r a d o 
klodus metalu ir 

požeminių minera-
Kasykliniai rusų inži- 

turi gerus įrengi-

nau jus
įvairiu 
lų.
nieriai
mus.

Dr. Max Hansen, Armou- 
ro Tyrinėjimų Instituto

pildys. Prieš tokį religijos i Po sudeginimo Jono Husso, 
iškraipymą sukilo doresni į katalikų vadai, ypatingai 
kunigai. Vienas jų buvo; vokiečiai, dūko Čekijoje.

! Žmonėse Husso vardas da
rėsi vis labiau mylimas. 
Net dalis dvarponių ir fa
brikantų, nepakęsdami vo-

i kiečių, dėjosi prie Husso 
' pasekėjų. Kada po Vaclo-
• vo mirties Zigmantas pasi-

RALIšKOS KARŪNOS
Jonas Hussas sukilo prieš 

popiežių .: čekų didvyris Jan Hussas.
Virš 500 metu atgal, Vy-! ,z. , i m . į "-• į i Jonas Hussas gimė 1369 tauto laiku gadynėje, du i , . o & ;T, .

dkhVrrii T'm n. « ir imetais- Baig<?s Pragos uni- 
r „J 4- versiteta, ps tapo kunigu.:Jau Zizka, supurto Europa. rp_. . R’ r i,r . . .J r -14- ~ ! Pula laika buvo umversite-1 lai buvo viduramžiu tam- . “ -n i
i- • to mokytojum. Romos po-į

gadynė. Ro™- —''plezIUS reikalavo> kad ku-1 
kišosi i Europos šalių gy- i ~.vl . . .. ! tyniskai ir toje kalboje lai-

! kytų maldas. Jonas Hus-

omos popiežiai I me . ? skelbė ir Čekijos (Bohemi•nnne i,ii„ „v. i oigai sakytų pamokslus lo- . , ■ t . \,10

Viešpatavo žiaurus bau-; sas, pasipiktinęs popiežių
džiavizmas.

Kryžiuočiai laimėjo per
galę tik 1434 metais, prie 
Lipan miesto, kada sukilė
lius išdavė tūli prisiplakę 
prie sukilimo iš feodalų va
dai. Bet vis tiek Čekija 
daug laimėjo per tas kovas.

i liaudis kasmet švenčia 6 d. 
liepos Husso paminėjimą ir 
didžiai gerbia Joną žižka,-

Po 1420 metų hussistų 
pergalių, jie sudarė laikiną 

i valdžią iš 20 asmenų. Tuo 
j pat kartu pasiūlė Lenkijos 
i k a r a 1 i u i Vladislovui (tai 
i (tai yra. Jogailai, kuris ap- 
: sikrikštijęs tapęs Lenkijos 
i karaliumi, vadinosi Vladis- 

išvy- lovų) Čekijos karaliaus ka-

jos) karaliumi, tai 1419 me
tų liepos 30 dieną prasidė
jo sukilimas Pragoję. Su
kilimas pavyko.

Hussistus sudarė dvi gru
pės: (1) češnikai—čekai fe- 

; odalai, fabrikantai ir kiti, 
kurie reikalavo reformų 
katalikų bažnyčioje; 2 
ti iš Čekijos vokiečius, at-! n-ina'_ Bet Vladislovas, rei- 
imti nuo bažnyčių žemes,; tG)]a„ j;int Romos popiežiui, 
sudaryti sąlygas, kad dau-' —atsisakė.
iriau būtu laisvu fabrikams ! 'pat,a sukilėliai pakvietė 
žmonių. (2) Taboristai, nuo ! aidiii Lietuvos knni<mikšti 
nrasidėiusio judėjimo Ta- Vvtauta būti Čekijos kara- 
bor mieste, buvo kairysis 
sparnas iš varguoliu, kurie 
reikalavo liaudžiai laisvių, 
padaryti gala kunigaikščių, 
feodalų ir bažnyčios vadovų 
valiai.

Taboristams vadovavo Jo
nas (Jan) žižka, gimęs 1360 
metais varrdnno >^cierio dovvstėie 
šeimoje, žižka buvo labai buvo įsiyrže i Austriją 
gabus armijos vadovas. Jis į Saksonija, Bavarija, 
su čeku pulkais dalvvavo ir ! 
Žalgirio mūšvie, 1410 metu i aelhėio baudžiauninkus iš 
liepos 15 diena, kur; buvo 

; suduotas didelis smūgis vp- 
' kiškam Kryžiuočių Orde- 
' nu i.

Feodalai ir vokiečiai visu 
1 žiaurumu puolė sukilėlius— 
i žudė, degino, gyvus metė į 
: Kutnogoro kasyklų^ urvus. 
Bet sukilimas augo ir ėmė 
viršų, v

15-kos metų karas K
Romos popiežius Marti

nas V 1420 metais paskel
bė kryžiaus karą Čekijai, 
kad “išnaikintu eretikus 
hussistus.” Jo padrąsintas, 
vokiečių imperatorius Zig
mantas suokuopė 1,00,000 
kryžiuočių armiją ir įsiver
žė į Čekiją. Bet/jam pa-

Romos popie-1 politika, — sakė pamokslus 
šalims kara-1 ėej<u kalboje, suredagavo ir 

liūs, kitus nuversdavo, or-1 Bibliją savo tautiečių kal- 
ganizuodavo kryžiokų ka-; boję.
rus prieš “eretikus,” tais Į Čekijoje vienas trečdalis i 

> 0 I žemių priklausė vokiečiams, 
! tiems priklausė ir nemažai 
i dirbtuvių. Iš vokiečių buvo 
' daug kunigų, kurie buvo 
i paklusnūs Romos popiežiui.

Hussas reikalauja, kad;
i bažnyčia atsisakytų tarnau
ti turčiams, kad neskriaus
tu vargšų žmonių, kad grįž
tu nrie tikros “Dievo reli
gijos.”

Pradžioje vyskupas, o vė
liau popiežiaus atskiria Jo
ną Hussą nuo bažnyčios; 
reikalauja, kad jis pasiduo
tu popiežių valiai. Jonas at
sisako.

1414 metais, Konstanco 
mieste (dabartinėje Rumu
nijoje), susirinko Romos 
katalikų viršininkų kongre- i 
sas ir reikalavo, kad Hus-1 
sas atvyktų ir stotų teis-! 

... . ; man. Vokietijos karalius;
JielTls yeikėio j Zigmantas I davė laišką! 

džiauninku Atsnadus mies-1 jjussui, užtikrinant, kadi 
Janis ir dirbtuvėm.s, tai fa-1 nebus sulaikytas, kadi 
brikų savininkams reikėjo j j0 asmens laisvė garantuo- 
laisvu darbininku, plačios j’ 
prekybos. Prasidėjo nesu
tikimai tarpe dvarponių ir 
fabrikantu. Baudžiaunin
kai jautė geresni gyvenimą 
fabrikų darbininkų, tad jie 
masėmis bėgo į miestus.

Romos popiežiai sauva-

eretikus,” tais | 
tų ba-1 laikais ir prieš lietuvius, !< \ r 
i apie I dažnai katalikus prieš kitus ! j 
~ tirs- j ’^'tulikus. ’ ! ‘

. . . . Vvtautas, kaip ir kiti tumi t e mp e r a t u r o s i, . ,, . • , ,•1 i buku valdovai ir mokvtiep,
I težinojo, kad vra Amerika, 
i kad kada nors lietuviai gv- 
vens Amerikoje. Jie nieko 
uipžinou) ir nnie Australia, 

'MnnJjįjn Zelandiją, mažai
inžinierių. Jungtinėse Vai s- i 
tijose tada buvo 243,000 
mokslininku ir apie 500,000 
inUniemu. Bet riria 
baisėtinu” greičiu 
amerikiečius.

Pernai techninė'- 
mokyklos davė 
i u inžinierių 
tais metais

He manė, kad žemė yra 
! kai o koks blynas — plok«- 
iMa. ir kad galima nrieiti 

.; w Pv.n'ta ir nusiversH. vejasi |

r u sų

o Amerika

čokiia arba Čekoslovakija 
nprjnrp nrogreso — joje bu- 
v'o išbudavoti miešti, isteig- 

dirbtuvių, gamino aukso, 
r,idahro ir metalo dirbinius,

savo inžinie-1 aii^ė įvaikius audeklus.
Prie feodalizmo vyriausi 

Trytten, vai-; valdovai buvo dideli dvar- 
dinės Jungtinių Valstijų ta- j noniai.
rybos narys dėl mokslinių 
jėgų išvystymo, sako:

r m 4

da į grynąjį mokslą, tai Ims 
suprantama iš to, kad jų 
vidurinėse mokyklose - gim
nazijose matematika, fizi
ka ir chemija užima 
25 procentus visos
tos tarp įvairiu kitu daly
ku.” ' ‘ N. M.

a])i e 
vie

KOKIŲ KEISTUMŲ KARTAIS BŪNA
KOMUNIKANTAI, 

BET NE...
Episkopalų trejybės baž-

; prie parapijos 
“prisidėjo du komunistai.” 

Bažnyčios klebonas E. H. 
Eckel kitą sekmadienį per 
pamokslą apgailestaudamas 
atšaukė klaidą; sako, “pa
vapi jon įstojo ne du komu
nistai, bet du konnunikan- 
tai

Sekamo jo j laikraJtuko lai
doj redaktorius aiškino, 
kad tai buvo “šiurpi zece- 
riška klaida.”

Komunikantu vadinamas 
religinis asmuo, ■ kuris pri
ima komuniją arba turi tei
sę priimt ją.

GENEROLAI DAR 
KITAIP MELŽIA

ŠALIES IŽDĄ
K o n g r esm ana i W a sh i n g- 

tone klausinėjo gene r o 1 ą 
Rodericką Alleną, kodėl jis 
už $1,200 valdžios pinigų 
pasistatė būdą savo šunims. 
Tad Allen teisinosi:

—Kiti generolai įsitaiso 
sodus už valdžios pinigus, 
bet man geriau patinka su
neš.

JAPONU KARALAITIS 
MOKINA BIBLIJOS ( 
Japonų karaliaus brolis 

Mikasa dėstys žydų - krikš
čionių Bibliją krikščioniš
kame Moterų Universitete, 
Tokio mieste, Japonijos sos
tinėje. Ar jau užmiršo sa-, išlošia, 
vo “pagonišką vierą”?

DIDŽIUOJASI PAVĖLA
VIMŲ REKORDU

Long Island, N. Y... gele
žinkelis su pasididžiavimu 
raportavo, kad sausio mė
nesį šiemet tiktai 515 jo 
traukinių pavėlavo daugiau 
kaip po 5 minutes, o sausio 
mėnesį 740 traukinių pavė
lavo.

TAKSAI Už KAREIVIŲ 
“KRIAPĄ”

Amerikos valdžia reika
lauja taksų iš savo karei
vių už pinigus, kuriuos jie 

“kriapą šaudami” 
| bei kitaip gembleriaudami |

Francijoj, Vakarinėje Vo
kietijoj ir Pietinėje Korė-

BERAŠČIAI JANKIAI
Bent šeši iš kiekvieno 

šimto amerikinių kareivių 
Korėjoje nemoka mei rašy
ti nei skaityti. Armija sten
giasi juos pramokyti.

PAŠTO “SPARTUMAS”
NEW YORKE

Paštas Didžiajame New 
Yorke pristato ant rytojaus 
tiktai pusę laiškų, išsiun
čiamų diena pirmiau. Apie

i jama.
Bet kai Hussas tik pasi-

rodė Konstancoj, tuojau ji 
sugriebė, kankino, įmetė į 
kalėjimą. Laikė jį skiepe 
per septynis mėnesius ir 
reikalavo pasiduoti Romos 
popiežiui. Jonas Hussas at
sisakė. Jis, tarpe kitko, sa
kė: “Kaip aš pažiūrėsiu 
lįftudžiai į akis, atsisakęs 
nuo teisybės?... Siela man 
brangesnė už mano kūną.”

Popiežiaus šalininkai 1415 
metų liepos 6 d. sudegino 
Joną Hussą ir jo artimus 
draugus ant laužo.

čekų sukilimas ir Jonas 
žižka

Vengrijos karalius Zig
mantas, Romos popiežiaus 
valia, 1411 metais tapo ka
raliumi (imperatoriumi) ir 
Vokietijos. Jo brolis Vąc-

kos mokslus taip gabiai, 
kad kiti profesoriai laikė jį 
geniališku mokslininku.pusę kitu laiškų pristatoma p’ .riono-oiiJ • Bet vienas prastas stu- 
dentas kažin kaip, paga
liau, sušniukštinėjo, kad 
Marvinas Hewitt tiktai pa
sidirbęs diplomą vardu “dr. 
Yates.” Tad universiteto 
valdyba ir pavarė jį kaip 
monelninką.

Sykiu, tačiau, pasirodė 
įdomus dalykas. Hewitt 
pats per save, studijuoda
mas iš knygų, taip gerai iš
moko matematikos ir fizi
kos, kad stebino tikruosius 
profesorius.

trečia dieną, bet daugelis 
suranda savo adresą tiktai ■ 
ketvirtą dieną.

GENIALIS “NEMOKŠA”
Malvinas Hewitt buvo 

vos baigęs vidurinę moky-- 
klą (high schoolę), bet pa
sivadinęs “dr. Kennetho P. 
Yates” vardu, per ištisus 
metus profesoriavo New 
Hampshire Valstijos Uni
versitete. Dėstė aukštuo-, 
sius fizikos bei matemati-

Kurni, bet ir Vytautas, vei
kiant Jogailai ir Romos po- 
niežiui, atsisakė nuo karū
nos.

1424 metais greta Jono 
žižkos iškilo jo pagelbinin- 
kas Prakapas Bolšoj. labai 
o-abus karo vadas . Jo va

šu k i lėl iai

Ven
grija ir net Pabaltijį. kur

Modalų priespaudos.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Pereitą penktadieni Įvai

rumuose du p a r a g r a f a i 
straipsnio apie čigonus taip 

sumaišyti antrojoj skiltyj, 
kad lieka beveik be pras
mės. Todėl čia ištisai per
spausdiname tuos paragra
fus, kaip jie originaliai pa
rašyti, būtent:

Čigonų tauta neturi savo 
raidyno, neturi ir literatū
ros. Bet čigonai turi apie 
200 gražiausių pasakų. Či
gonai padarė nemažą idėlį’į 
muzika ir šokius. Čigonų 
šokikai, iu grupės links
mindavo turtingus ir už tai

stojo kelią Jonas žižka, ii' jįe gaudavo pragyvenimui 
1419 m. liepos 14 dieną prie reikmenų. Ju muzikai žy- 
Vitkovo kalno (nuo to laiko mjai paveikė į rytų ir cen- 
vadinamu žižkovo) sumušė trinės Europos muziką. Či- 
kryžiuočius.

Antras užpuolimas kry- 
I žiuocių vėl buvo atremtas 
prie Pragos 1420 metų lap
kričio 1 dieną. 1422 metais 
čekai vėl supliekė kryžiuo
čius prie Vokiečių Brastos. 
Supliekė kryžiuočius jie dar 
1426 ir 1431 metais.

Sukilėliams vyko perga
lės, nes Jonas žižka sugal
vojo naują karo taktiką. 
Kryžiuočiai buvo apsikaus
tę geležimis; dažnai toks 
karys nuverstas nuo arklio 
patsai net apsikelti nega-1 
įėjo. Gi sukilėlių armija vo iš vienos šalies į kitą, 
buvo masėje paprasi darbo 
žmonės — jie neturėjo šar
vų. ,Pėsti j a kiekvi eniem 20 
kareivių turėjo dideli veži
mą. Reikalo esant, iš veži
mų sudarydavo apsitvėri- 
mą, per kuri kryžiuočių

gonų muzika ir šokiai sma
gūs ir aistringi: plasnoja, 
kaip laisvas girios paukštis.

Baisus buvo čigonų 
persekiojimas

Europoje sukilo valdovai 
ir religija, o paskui ir jos 
Žmonės prieš čigonus. Kur 
tik čigonai pasirodė — juos 
puolė, mušė pagaliais ir ak
menimis. Jeigu ir kas kitas 
atliko vagystę, — čigonai 
buvo kalti. Todėl čigonai 
kalbėjo: “Pyksta ant mūsų 
Dievla, pyksta,” ir jie kelia-

TRUMĄ NO SOCIAL 
SECURITY

Buvęs prezidentas Tru- 
rtianas Įstojo į Social Secu
rity senatvės apdraudą, už-

raiteliai negalėjo prasimuš- surašydamas kaip farmeris, 
ti. Jonas žižka 1421 me- rašytojas ir kalbėtojas.
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IJŪDNA GYVENIMO PA
BAIGA BRIEDŽIU SALOS

GYVENTOJU
Tai buvo prieš 36 metus, 

Nashua, N. H., 1918 metais, 
kuomet generalio prokuroro 
Palmerio policiją užpuolė lie
tuvių susirinkimą.

Tų laiku lietuviai dar netu
rėjo aiškios pakraipos. Sykiu 
maišėsi socialistai, komunistai 
ir daugelis vėliau, nepasilikusiu 
prie vienu nei prie kitų. Poli
cija areštavo apie 100 jaunu 
vaikinu ir merginų O to va
karo pirmininku buvo A. že
maitis—A. Kawlaicze.

Nuvežus į policijos stoti, Įvy
ko sijojimas (screening). Spė
jami esant mažiau pavojingais 
palikti čia pat, Nąšvėje, o Įtar
ti “pavojingaisiais’’ išvežti Į 
Deer Island prie East Boston, 
Mass. A. Kawlaicze (žemaitis) 
ir jauna mergaitė Alena Gra- 
žiūtė buvo kalinami ilgai toje 
saloje ir tardomi federalės vai-, 
džios teisėjo.

A. K. gyvendamas Lowellyje, 
dirbdamas, buvo pagavęs baisią 
ligą, tetanus-lockjaw. Pagyve
nus Deer Island “viešbutyje,” 
pradėjo pasireikšti nuomaris. 
Gavęs tokią “draugę” vargiai 
tegalėjo susirasti darbo ar jį 
palaikyti.

Kuomet pateko kalėjimai), jis 
buvo persimainęs pavardę iš 
Kawlaicze Į žemaitį. Tam bu
vo priežastis, buvo padavęs 
prašymą priimti i šios šalies 
piliečius..j Paskutini kartą jį 
pastačius Middlesex apskrityje 
prieš federal] teisėją ar teisė
jus, jie rengėsi jį bausti. Ta
čiau amerikonu d ra u pys tė ci
vilinėms teisėms ginti paėmė 

' advokatą Katz ginti tą žmogų.
Kai A- žemaitį atvedė iš 

Deer Island “viešbučio,” jis 
buvo labai suvargęs, ligūstas, 
plaukais apaugęs. *Jo apgyni
mo kalboje advokatas Katz 
kreipėsi i teisėją:

— Gerbiamas teisėjau, val
džios liudytojai bando įrodyti, 
kad šis žmogus, Anthony že
maitis, yra pavojingas mūsų 
šalies santvarkai ir mūsų de
mokratinėms įstaigoms, čia A. 
Žemaitis stovi nusiminęs lyg 
tas Kristus priešais Pontijų 
Pilotą, skundžiamas, kad nori 
Romos- Imperiją sugriauti. Mū
sų miestai ir miesteliai turi 
būrius policijos, būrius detek
tyvų, valstybės policiją ir mi
liciją, federalės valdžios ka
riuomenės pulkus, lėktuvų es
kadronus, laivyną ir daug vi
sokių apsigynimo įstaigų.

— Ar nubūtu gėda piliečiams 
ir mūsų valdžiai mįslyti, kad 
šis menkas žmogelis gali būti 
pavojingas mūsų šaliai?

— Varde tų faktų, meldžiu 
teismo mano klijentą Anthony 
žemaitį paliuosuoti nuo baus
mės.

Mirtina tyla teismo kamba
riuose. Teisėjas nusiėmė.. aki
nius, nušluostė, vėl užsidėjo ir 
žiūri į žemaitį Pamislijo • dar 
keletą sekundų .ir sako: An- 
.thony žemaitis discharged.”

Advokatui džiaugsmas, o že
maičiui dar didesnis.

Žemaitis tuojau apsivedė su 
Alena Gražiūte. Gyveno South 
Bostone, Norvvoode, po to per
sikėlė į Athol. Pasistatė name
lį prie poros sklypų žemės 1439 

.So. Main St ir ten gyveno vi
są laiką. Paliko 28 metų sūnų 
Albiną Kawlaicze.

Žemaičio gyvenimo pabaiga 
f tokia:

2 d. vasario jis pats krito 
nuo priepuolio. Moteris buvo 
sirgusi, turėjo aukštą kraujo 
spaudimą- Pamačiusi ligos su
imtą vyrą, mirė. Palaidota 5 
d. vasario, dalyvaujant mažam 
būreliui palydovų. Iš Rumford, 
Maine, buvo brolis ir brolienė 

• Kaulaičiai; iš Peru, Me., sesuo 
Annė ir švogeris Plioplis. Bu- 

» vo keletas gražių gėlių bukietų 
nuo kaimynų amerikonų. Atė
jęs vietos klebonas Pijus Jųrai- 
tis pakalbėjo poterius ir labai 
greit išėjo. Pats A. Kawlaicze 

, del susižeidimo negalėjo moters 
laidotuvėse dalyvauti. s
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7 d. vasario Kawlaitis tapo 
ištiktas kito nuomario smūgio 
ir nuvežtas į ligoninę. Neatga
vęs sąmonės, 11 d. vasario pa
simirė, 14 vasario likosi palai
dotas, Grabeliui rekomenduo
jant sūnui, buvo atėjęs Salvaį- 
šių Armijos kapitonas. Tai tas 
pasakė maldą ir prakalbą. Iš 
Rumford ir Peru, Me., dalyva
vo giminės, pačios sesuo Pap
lauskienė. Paliko, nežinau kur, 
paties pusseserė ponia Strum- 
skienė ir švogeris Alex Strum
skis.

Brocktonas ir Athol seniau 
buvo ir dabar dar nuo senovės 
tebėra žinomi kaip Vabalninku 
davatkų užkampis, nors anaip
tol ne visi lietuviai gyventojai 
čia toki- Kol čia nebuvo para
pijos, iki 1908 metų, geri ka
talikai ir Lietuvos patrijotai 
gerai sugyveno, šv. Jurgio pa
rapija buvo suorganizuota pa
dedant Am. Lietuvos leidėjui 
M. Paltanavičiui iš Worcester, 
Mass., ir nepriklausomam vys
kupui S. Mickevičiui iš Provi
dence.

Tais laikais buvo gražaus 
jaunimo, veikimas didelis. 1910 
metais surengė dideles prakal
bas Lietuvių Svetainėje, 15 
Oak St., paminėjimui 500 me
tų nuo mūšių prie Žalgirio. 
Kalbėjo Dr. J. šliupas. Susi
tvėrė SLA 117 ir LSS 114 kuo
pos. Visi dirbo, gyvenimas 
kunkuliavo. Atvažiavo Pr. ži- 
vatkauskas, SLA prezidentas 
su prakalbomis; Laisvės pir
mieji leidėjai A. Naveckas; po 
tam Antonovas (Dr. Montvi- 
das), K, šeštokas (Dr- Alf. 
Margeris), Svotelis iš Belgi
jos, Dr. J. Basanavičius ir 
daugelis kitų.

Apie 1912 metais pradėjo at
važiuoti į airių bažnyčią iš 
Clinton jaunas kunigas J. J. 
Jakaitis, dabartinis viršinin
kas. To ne gana. Patraukė 
“tėvą” Kazimierą kapuciną. 
Tuojau prasidėjo didelis kry
žiaus karas. Jau tuomet pir
meiviai negalėjo gauti svetai
nių. Atvykus Leonui Prusei- i ■
kai prisiėjo kalbėti žydų sina
gogoje.

1913 metais atvažiavo jš Lie
tuvos didelis fanatikas kun. P. 
Meškauskas. Tuojau iš lietuvių 
svetainės padarė bažnyčią. Pir
miau buvusią inkorporuotą šv 
Jurgio bažnyčią pakrikštijo Į 
švento Pranciškaus. Pirmiau 
sudėtus parapijos pinigus nuo 
šv. Jurgio (nors ir nuo karei
vio) atėmė, atidavė Pranciškui. 
Mūsų karingojo Vytauto pa
veiksią iš svetainės nunešė ii 
už pečiaus skiepe pakabino. 
Tu'omi laiku vakarais atrody
davo lyg švento Jurgio šventi 
burdingieriai su vežimėliais 
kraustytus! ieškodami laisvės, 
kur galėtų ramiau gyvenai.

Vaikinų tuomet jau buvo ga
na daug. SLA 117 kuopa per
siorganizavo ir pasivadino Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystė, su 170 narių, iš pirmų
jų mergaičių buvo gražios at
minties Paulina Navadvars- 
kaitė (Balčiūnienė, mirė) ; E 
Grudzinskaitė, dabar Motuzie
nė, gyvena Shenandoah, Pa.; 
Emilija Sabaliauskaitė, Pauli
na Adikuoniūtė (Kenenešienė) 
ir dar keletas kit. Iš vyrų: J. 
D. Taunis, J. Kaulaičia, P. Le- 
vinskas, D. Janulis, senosios 
kartos J. Daubaras, Buzevičia, 
S. Petronis, Grigas ii' dar ke
letas.

Pažangieji įkūrė liaudiškas 
draugijas. Bet, ką davė darbo 
žmogui parapija ir kunigai? 
čia kai kada turime bent 3 ku
nigus, porą gaspądinių, bažny
čią ant Main St., vertės 200,- 
000. Bet, kas iš to turi nau
dos? Neva įkurta tam, kad mo
kytų artimo meilės: ligonius 

dankyti, numirusius palaidoti. 
Bet, kame tas viskas yra?!

štai, 14 d. vasario cimpinėju 
Main Strytu, kur yra lietuvių 
bažnyčia ir už apie 150' pėdų 
nuo bažnyčios Mr. E. Murphy 
Funeral Home. Bažnyčioje gie
da psalmas, vargonai birbina 
gražią grigorijonišku tonu mu-
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Lietuvė moteris Anne Sweet, 
43 metų, nusiskandino. Ji buvo 
vedusi su kitataučiu. Gyveno 
500 Prospect St- Methuenuose 
turėjo drapanų parduotuvę 
prie Essex St. Buvo labai ner
vinga, ypač prasidėjus gyveni
mo permainai nervingumas jai 
puolė galvon. 

* * *
Policija užklupo jaunuolių 

namų apvaginėtojų sandėlį, ra
dę apie $400 vertės daiktų. Ke
li vagišiai suimti, padėti po 
$1,500 bonais. Kai kurie prisi
pažino dalyvavę vagystėse. 

* * >:=
Apvogtas lietuvių restauran- 

tas 2 Mill St., išnešė registery- 
je rastus $25. 

* * *
Skaičiau vietinio laikraščio 

sporto skyriuje žinią iš Švedi
jos, kad sporto komitetas nori 
tyrinėti dėl ko tarybiniai spor
tininkai laimėjo čiuožinėtojų 
kontestą.. Jie pralenkė kana
diečius ir pasiėmė karūną ir 
čampionatą, kurį kanadiečiai 
turėjo per keliolika metų. Die
na vėliau tarybiniai plaukioto
jai laimėjo plaukimo lenktynes. 
Laimėtojus turėtų pagirti, ne 
tyrinėti.

Gal švedų komitetas norėtų 
parsitraukti McCarthy?

* * s):

Dar 8,476 bedarbiai kolek- 
tuoja čekius, išskiriant tuos, 
kurių čekiai išsibaigė. Per vie
ną mėnesį skaičius pakilo 
4,370. Laukia iš naujo užsire
gistruoti 7,013. Toki rekordai 
pasirodė iš bedarbių raštinės, 
social security skyriaus. Did
žiausias nedarbas Lawrence is
torijoje. Ne už dyką įvyksta 
tiek apiplėšimų. Tai vis nedar
bo pagimdyti blogi darbai. 

>i: >i: *

Suaugęs vyras ir 17 m. mer
gaitė už nemorališkumą nuteis
ti po 12 mėnesių kalėti pataisų 
namuose-

* * >;:

Trims moterims vakare ei
nant Park Strytu prie jų su au
tomobiliu sustojo 3 plėšikai, 
ištraukė iš rankų krepšelius. 
Dviem moterims užvertė sijo
nus ant galvos, trečiai nepa
spėjo užversti, pabėgo. Viena 
spėjusi pamatyti auto numerį, 
raportavo policijai. Mašiną at
rado, bet ji buvusi vogta, tad 
plėšikų nesusekė. Nuo tų mo
terų plėšikai atėmė $134.

* * Ą:

KUOPŲ NARIAMS
Laisvėje buvo pranešta, kad 

4 balandžio turėsime susirin
kimus. Balandžio 4 d. tie su
sirinkimai neįvyks, nes visi 
važiuosime į koncertą, kurį 
rengia menininkų pirmoji ap
skritis Bostone. Turėtume visi 
ten važiuoti, nes bus labai tur
tingas dainomis. Katrie norėsi
te važiuoti, tai turiu ir koncer
to tikietų. Pasipurkite iš anks
to, kad tikrai turėtumėt sėdy- 
nę. 

• * * *
Susirinkimai įvyks savaite 

vėliau, 11 balandžio. Visi na
riai būkite 2 valandą po pie- 

ziką. Misliju: tai, po maldų 
užeis pagerbti a. a. A. Kaulai- 
tį. Bet, kas tau! Bėga visi pro 
šalį, .nė žiūrėti nenori į tą šo
ną, kur randasi grabernė. Per 
abu pagrabu buvo 4 moterys: 
ponia K. Judickienė, Z. Pėtro- 
nienė, Lapinskienė, o kitos nei 
nepažinau.

Reikėtų, rodos, žinoti, kad 
velioniai buvo kalėjime ne už 
savo reikalus. Prieš tiek metų 
žmogaus .darbas buvo 10 va
landų ir daugiau, mokesnis 
menkas, unijos nebuvo ir ne
turėjo galios organizuotis- Nuo 
nedarbo ir senatvės apdraūdos 
nebuvo. Dabar trumpesnes va
landas dirbame, naudojamės 
aukštesniu uždarbiu, organiza
cijomis ir apdraudomi.s . Ta
čiau visa tai buvo gauta darbu 
tų žmonių, kurie kovojo ir ken
tėjo areštus ir kalėjimus. Dėl 
to turėtume daug daugiau 
gerbti kovojusius žmones, ne
gu dangaus Real Estate agen
tus, kur pardavėja lotus.

Kupiskįo Dipukus. 

tų. Būkite toki geri nevėluoti, 
pasirodykite, kad esate ■ organi
zuoti. Nesakykit, kad ir be 
manęs susirinkimą atliks. At
siminkite, kad daugiau narių 
susirinkus gyvesnis būna susi
rinkimas ir geriau klausimus 
išriša.

* * *
Laiške iš Kanados švogeris 

Martinkas žymi, kad nedirba 
per visą žiemą. Toje vietoje 
dirbtuvių, nėra, tik vasaros lai
ku stato namus- Taipgi rašo, 
kad pas juos būna 40 laipsnių 
šalčio.

L. K. Biuras.

Mokytojai reikalauja 
gerinti mokyklas

Mokytojų unija kreipėsi j 
majorą Wagnerj ir į gub. 
Dewey su reikalavimu užtik
rinti daugiau ^pinigų iš mies
to ir valstijos iždų mokyklų 
reikalams. Sako, kad tų pa
skyrų reikia kur kas daugiau 
aky regyje tų faktų, kad mo
kiniuose plinta “prasižengi
mai ir atsilikimas moksle.”

Mokytojai sako, kad “dau
gelis grupių tą padėti apver
čia ir išsukąlioja tikslu nuka
poti paskyras iki mažiausių.“ 
Tačiau, ko labiausia reikia pa
taisymui padėties, to jie ne
nori daryti. Mokytojų numo- 
ne, pataisymui padėties mo
kyklose svarbiausia šai kas 
reikia taisyti:’

įrengti vaikams ir jaunuo
liams prižiūrimo ir įdomiai 
vedamo popietinio ir vakari
nio užsiėmimo centrus.

Apsaugai nuo atsilikimo 
moksle samdyti daugiau mo
kytojų ir statyti daugiau it 
patogesnių mokyklų. Kiekvie
nas vaikas turi gauti asme
ninę atydą jo problemoms.

Mokytojams reikią pakelti 
algas. ' ' ę ■

O kas liečia plitimą blog- 
darybių mokyklinio jaunimo 
i)- vaikų tarpe, mokytojai nu
rodo, tai be reikalo puolama 
ant liaudiškojo švietimo įstai
gų. Plitimas- , blogo taip pat 
žymus privatinėse ir parapiji
nėse mokytose. Tad viso blo
go priežastys glūdi ne liau
dies mokyklose, bet nedavime 
mokykloms reikalingos para
mos.

Laivakroviai vis dar 
streikuoja

Laivakroviams buvo pagra
sinta, kad militarinės įstaigos 
mis savo kontrolei! prieplaib 
kas ir dirbs laivų iškrovimo- 
prikrovimo darbus. Tačiau ir 
tas pagrasinimas neveikė, ko
vo 17-tą laivakroviai tebebuvo 
streike. Į militariškos įstaigos 
atsišaukimą ‘ gauti 500 laiva- 
krovių, neatsiliepė nei pusė to 
skaičiaus. Darbininkai laukia 
sutarties.

Siūlo jaunuolius 
uždaryti namie

Brooklynietis Miesto Tary
bos narys., prabilę pasiūlė į- 
vesti įstatymą, kuris įsakytų 
jaunesniems 18 metų berniu
kams ir merginoms būti na
mie tarp 11 vakaro ir 6 ryt. 
To nevykdančius tėvus ar 
globėjus baųtų po $50, o pa
kartojus prasikaltimą ir iki 
30 dienų kalėti.

New Yorke tardytojai uni
jinių gerovės įstaigų vadovy
bės areštavo Edną Drescher, 
,38 metų. 'Ją .sulaikė po $75,- 
000 kauciją, kaip liudytoją. 
Spėja, kad ji daug žinanti, 
bet nekalbanti.

Knygos - Skaitykite ■ Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokrati josJSteigėjai
Jojo rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

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

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
■r

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

Prisikėlusi Lietuva 
‘ < • f *' v * * •

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

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

POEZIJA
Prošvaistės

v

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

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

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

APYSAKOS' i.. " 4 4 F
Kelias į Laimę ,, .
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kąi nekarta giliai atsidus- 
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstięnų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. ■

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

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

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

---- Į <----

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

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

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos ąukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės knygyne.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

Policijos komisionierius A- 
dams kalbėdamas radio pro
gramoje sakė, kad sudaryta 
artimesnė kooperacija tarp po
licijos viršininkų ir mokyklų 
vedėjų. Tjkisi taip “kovoti” 
prieš blogdarybes.

110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
x t it:. t . • ..



Worcester, Mass.
Kovo 14 d., be jokiu specia

lių garsinimų, įvyko Aido 
Chc^o natinis bankietas. ()- 
ras buvo prastas, per visą va
sario mėnesį ir iki šiol netu
rėjome sniegų, atrodė lyg jau 
pavasariškas laikas. Bet tą 
dieną taip nenoromis snigo ir 
lijo per visą dieną. Vienok 
publikos į bankietą prisirinko 
daugiau kaip šimtas. Buvo ir 
svečių: iš Bostono, S. Paura,

.veiklus menininkas; iš Monte
llo pilna mašina, penkiese, J. 
Karsonas taipgi.

Jau po 6-tos valandos vaka
ro, pasivalgo skanią vakarie- 

| nę, klausėmės programos. Ai
do Choras, vadavaujant Jonui 
Dirveliui, sudainavo keturias 

Į dainas, labai skambiai, armo- 
• ningai. Po tam dainavo duetas 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas, jiems pritarė pia
nu Helen Smith (Janulytė) ir 
chorvedis Dirvelis su smuiku.

Va,jo, skambėsis ir melodija, 
negali atsigerėti! Visa publika 
taip atydžiai, iškėlę galvą, 
žiūri ii- klausosi to žavėjan- 
čio skambesio. Pabaigus dai
nuoti ploja audringai, be su
stojimo, kol vėl atėjo priedo 
padainuoti, T įlomi ir užsibai
gė programa.

Buvo prašoma bei garsina
ma, kad vvorcesteriečiai skait
lingai nuvažiuotų i So. Bosto
ną balandžio 1 d., 2 vai. po 
pietų, kai bus LMS 2-ros Ap

skrities koncertas Municipalė- 
je Auditorijoje. Ten dainuos

I Aido Choras, vadovybėje Jono 
Dirvelio ir tas šaunusis due
tas Dirvelienė ir Sabaliaus
kas. Taipgi tame koncerte bus 
mouteliškiai talentingi dainų 
meni n in kai-menininkės.

Koncertas skiriamas Miko 
Petrausko paminėjimui, nes 
Bostonas buvo jo būstine jam 
esant Amerikoje. Taigi, kilnu 
ir reikšminga dalyvauti.

D. J.

MONTELLO, MASS.
Paskutinis pakvietimas į Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-tos kuopos rengiamą pasilinksminimo 
vakarą arba baliuką paramai dienraščio Laisvės. 
Įvyks ši 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.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORK. (Jon. and cook.
No laundry. Sleep in, own rm. Must 
be fond of children. $35 per wk. 
Exp. and ref. req. Steady position 
and good homo for right woman. 
Tel. Welsh Valley 1-7(100.

(53-58t

Baltimore, Md.
FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed.

CHICAGOS ŽINIOS Poultry Equipment--Feeds. • 
MILFORD HATCHERY 

Liberty Rd., Randallstown, Md.

KONCERTAS
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 2-ji Apskritis, Massachusetts Valstijos

Jvylcs Sekmadšen?, Balandžio 4 April 
MUNICIPAL HALI, SOUTH BOSTON, MASS.

Kaip atrodo senasis lietuvis 
kasis Bridgeport.as?

atatinka, — sutiko jiedu.
Jie turėjo ir daugiau už-

OL. 8-5075
(11-60

Ona Minelkytč, sopranas

Last Broadway)

Aldona Wallen, sopranas

Nepaprastai Turininga Programa, Kurią Išpildys:
GRUPES:

Aido Choras, Worcester,

Montello,

Liuosyhės Choro Trio

Alb. Potsus

VVm. Jucdeikis

Al Potsus, Rose Stripinis, Jucdeikiis, Trio

SOLISTAI:

Sopranas

Jonas Sa haliauskas, 
tenoras

Aldona Wallen
Sopranas

Ona Mineikyte,
Sopranas

Pradžia 3-čią vai. popiet
Įžanga $1.20 asmeniui

AIDO CHHORAS, iš Worcester,Mass., diriguojamas Jono Dirvelio

Senas Bridgeportas jau bu
vo benustojęs lietuviško iš- 
vaizdžio, bet dabar jis vėl 

' primena praeiviui anuos Įni
kus, kai čia lietuvių veiki- 

; mas, abelnai lietuviškumas 
virte virė. Tik basos moterys 
gatve nevaikšto.

štai, ant Halsted gatvės, 
viena priešais kitą didingai 
stovi Milda teatras, gražus iš 
lauko ir dar gražesnis iš vi
daus, ir Lietuvių Auditorija.

Du lietuviški pastatai at
stovauja dvi sroves — Mildą* 
pažangiąją, Lietuvių Audito- 

: rija “viduriniąja.”

Tik biskutį toliau stųjjr lie
tuvių bažnyčia, savo aukštus 
bokštus, kaip dvi kanuoles, 
atstačius į dangų.

Tai yra trečios srovės įstai
ga. Ne vien bažnyčia, čia yra 
ir sale. Čia taipjau dažnai 
žmonės susiburia.

•
Milda teatras ilgoką laiką 

riogsojo tuščias, pašiapęs. 
Gražus jo išvaizdis, papuoša 
lai dulkių buvo apdengti.

Bet susikūrė Lietuvių Dai
lės ir Dramos Klubas, atpirko 
namą. atnaujino, atidengė 
gražumą ir dar naujai gra
žina. Ir Milda vėl atgijo ir 
dar didesniu lietuvių sutrau
kimo punktu pasidarė.

Kas nežino Mildos?
žino lietuviai, žino ne lie

tuviai.
žino chicagiečiai. žino ne 

chicagiečiai.
Visi žino Mildą!

'Anądien einu Halsted gat
ve. Du jauni vyrai stebi krau
tuvės langą.

—Meldžiamasis, ar tai lie
tuvių audiniai išdėti?

—Taip. Netvirtinsiu, kad 
i jie Lietuvoje austi, liet tai 
j lietuvių audiniai.

—Ach, taip. Nesvarbu, kur 
austi. Mudu rankiojamo infor
macijas apie skirtingų tauty
bių Žmones Chicagoje. . .

—Kokia įstaiga?
—Prie Chicagos Universite- 

to. /
—Kuo galiu jums patar

nauti ?
—Atrodo, kad ši miesto da

lis vėl palietuviškėjo. Dipu
kai prisidėjo prie to?

—kiek tiek.
—Girdėjome, kad , yra jų 

tarpe ne kokio elemento, — 
sako vienas jų. —- Ar teisybė?

—Blogo elemento yra vi
sur. Man gi apie savo tauty
bės žmones nesinori blogai 
kalbėti, nes ne šovinistas 
esu.

—Ach, suprantame. Dabar 
tokie laikai, kartais nepažįs
tamam geriausia visi neteikti 
informacijų, — vienas pridė
jo

rašų.
Dabar lietuviškame Bridge- 

porte .Yra lietuviškų užrašų 
ant krautuvių, įstaigų. Tai di
pukų įnašas. Jis panaujina 
lietuviškumą.

Kitą sykį daugiau apie lie
tuvišką Bridgeport ą.

Vilnies Reporteris

Newark, N. J.
Kovo 27 dieną, šeštadienio 

vakarą, 6 valandą, 15-17 
St., Harrison, -N. J., įvyks 

Ją rengia LDS 
Harrison 158 kp.,

ki >parė.

warko 8

pui

žius koncertus. Worcesterio Aido Choras ir jo solistai pernai Laisves koncerte Brcokiyne šukele salę 
drebinančių aplodismentų iji skaitlingos publikos. Sujaudins ir jus, kai išgirsite. '

Apart worcestei iečių, čia dar dalyvaus Montello žymūs talentai, grupes įr solistai. Tad nepraleiskite 
šios puikios progos. 4 ;

Giname toliau.
—O ką reiškia tas užrašas 

ant valgyklos Kaunas?
Slebizavo vienas jų.
—Tai vardas buvusios Lie

tuvos laikinosios sostinės, —- 
paaiškinau.

—O taip, taip, atsimena
me. Manėme, gal kitą kokią 
prasmę turi.

—O ten toliau mes matė
me ant taverno tokį užrašą: 
“šaltinėlis,” — sako vienas 
jų ir parodė man ant popie
riuko pasirašęs.

—Tai reiškia versmę ska
naus vandens, natūralų šuli
nį, — aiškinau jiems.

—Gėralų vietai tas

Seoul, Korėja. — Syng- 
mano Rhee tautininkų val
džia Pietinėje Korėjoje 
skelbia, kad jos šaukianioj 
azijinių kraštų konferenci
joj prieš komunizmą daly
vaus Indo - Kini ja (Franci- 
jos kolonija), Malaja (an

iedu kolonija), Thailandasii 
! Čia n r Kai-šeko kinai tau- 
i tininkai iš Formozos salos.

Ši konferencija šaukiama
kaip “atspirtis” prieš Zene 
vos konferen iją, kur daly
vaus Jungtinės 
Sovietu Sąjunga, 

nciia, Kinijos Liaudies

kp. Jos bendrai rengia puikia | 
parę su geru bankietu, šokiai.' I 
ir meno programa.

Visus-visas užkvieėia į šį pui
kų parengimą Kviečia ne tik 
visus narius, bet ir pašaliečiui 
svečius smagiai laiką praleist! 

( ir kartu pasikalbėti.

I SIETYNO OPERETĖ

Gegužės 1 dieną brooklynie- 
čių Aidas, su pagalba sietynie- 

jčių, čia suloš operetę “Pepitą”, 
Tai yra smagi operetė. Visiems 
atsilankiusiems bus kuo pasi
grožėti. Sietyniečiai kviečia 
visus iš visos apylinkės.

Kviečia,
Sietino Choras.

! Montello, Mass.
T

| Kovo-Miirch 20 d, Lietuvių Tau- 
i tiško Namo žemutinėje svetainėje 
įvyks puikus balius naudai dienraš
čio Laisvės. Pradžia 7 valanda va
kare, rengia L.L.D. 6 kuopos komi
tetas.

Būtų malonu, kad dalyvautų sve
čių iš Norwoodo, So. Bostono ir ki
tų apylinkės miestų. Čia baliavoda- 
mi pasitartume del parsikvietimo 
operetės “I’epita”, kuria mums siū
lo brooklynietis Jonas Grybas. Pa
sitarė turėtume užimti svetaine. 
Taipgi pasitartume Meno Sąjungos 
rengiamo koncerto reikalu. Tas kon
certas įvyks balandžio-April 1 d., 
So. Bostone, 2-rą vai. popiet.

Geo. Sh ima i t is.
(52-56)

ši artford, Conn.
Laisves Choras rengia muzikai, 

festivalį, įvyks gegužčs-May 2 d., 
(sekmadieni). Prasidės 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klubo salė
je, 227 Lawrence St. Tai bus šau
nus parengimas. Dalyvaus Aido Cho
ras iš Worcester ir bus pora solistų. 
Apart Aido choro su jų solistais bus 
ir kitų pamarginimų. Atsilankiusie
ji būsite patenkinti. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

Rengėjai.
(53-54)

Cleveland. Ohio
/

L.L.D. 22ra kuopa šaukia susi
rinkimą trečiadienį, kovo 24 d., 7:3(1 
vai. vakare, L.D.S. Klubo svetainė
je.

Tame susirinkime bus išduotas 
raportas nuo pereito parengimo, ko
kios buvo pasekmės.

Tame susirinkime bus renkami 
delegatai į L.L.D. 15-tos Apskrities 
konferenciją, kuri atsibus balandžio 
4 d., ir bus renkama komisija dėl 
parengimo, kuris atsibus šeštadienį, 
balandžio 24 d.

Kviečiame ateiti L.L.D. 57tos kp. 
buvusius narius ir prigulėti prie L. 
L.D. 22-ros kuopos.

Esate kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti tame susirinkime ir 
jsitčmykite datą, kad nepamirštu
mėte ateiti. Kp. Valdyba.

(53-55)

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

Miami, Fla.
Kovo 8 dieną turėjome Tarp- 

i tautines Moterų Dienos minėji
mą pas dd. X. Dalyvavo gru
pe progresyvių moterų ir L.L. 
D. narių, taipgi ir šiaip svečių 

! susirinko gražus būrys. Links
mai laiką praleido pasikalbėda
mi ir pasivajšino.

Pasibaigus visam tam pobū
viui, pasikalbėjus su rengėjai.' 
ir rengėjomis, prieita išvados: 
padengus išlaidas, likusią visą 
dalį, $11, pavesti LLD Centrui 
svarbiems reikalams ginti. Yra 
labai smagu matyti, kad pro
gresyviai ir progresyvūs rūpi
nasi savo ir kitų apšvietus rei- 

' k'ilnis.
/ V/f/// rt nes svečias.

K R 1 S L A1
(Tąsa 

čia i, rusų 
sveikino 
pastarieji

iš pirmo pusi.) 
ku Itūuos atstovai, 
svečius lietuvius, o 
aniems atsakė.

Kipras Petrauskas, kalbė
damas Lietuvos operos ir te
atro artistų vardu, sake:

— Kol kas kuklūs yra mūsų 
pasiekimai. Bet lietuviškasis 
teatras nuolat auga ir vystosi 
įsisisavindamas didžiosios ru
su tautos kultūros ir meno pa
siekimus. . .

Na, o Kipro Petrausko nie
kas negali vadinti rusofilu. Jis 
yra Lietuvos operos tėvas.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Paminėjimas. Nedėlioję, 

' 21 Kovo-March, Liet. Muzikalis Klu
bas rengia paminėjimą svarbių mu
zikų, kurie savu laiku toje .salėje 
daug darbavosi del lietuviškos mu- 

1 zikos ir dainų, kaip tai: Juozas Jur
čiukonis, Mikas Pci rauskas, Stasis 
Šimkus, Antanas Vanagaitis ir kiti. 
Taipgi savo narių, Juozapų, Kazi
mierų ir Jurgių. Ta proga yra už
prašyti buvę J. Jurčiukonio moki
niai, Lyros Choriniai ir muzikai. 
Taigi bus ir dailės programėlė. Prie 
to bus užkandžių ir įsigerti; taipgi 
šauni J. Ivanausko “Kepurnikų Or
kestrą.” Prasidės 4 vai. popiet. N<*-

1 patingėki! būti 2715 E. Allegheny

Kliubiet is.
(52-561

w w w w V w w w w

: MATTHEW A. 2: buyus :
J (BUYAUSKA8) J
! LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS I

į > <

J 426 Lafayette St. J
I Newark, 5, N. J. <
; MArket 2-5172 J
» <

_ ______________

gerai 5 pusi.—Laisvė (Liberty) - Penktadien., Kovo-March 19, 1954
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MALE and FEMALE HELP WANTED--FEMALE

Parodos reikalai
Dar gama

Parodai:

Darbininką laikraščiui 
gauna daug skaitytoją

Po degančiu bokštu NEW YORK

Richmond Hill kuopa,

ACW

li<kas darbininkų dienraštis 
Daily Worker skelbia, kad 
Brooklyne ir Manhattane to 
laikraščio užrašinėtojai .jau 
pasiekę trečdali sau pasiskir-

Macy didžiosios krautuvės 
air conditioning bokšte buvo 
kilęs gaisras. Jis daug dūma- 
vo, gaisragesiai ilgokai prie jo 
darbavosi, tūkstančiai stebė
tojų išlaukyjc 
Gi krautuvės 
tūkstančiai nū

HELP WANTED—FEMALE

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

,6 Palmer .Ave. Scarsdale 3-6160
i Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-3083
i Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.

OPERATORES
Dirbti prie 'moteriškų gatvinių ar 
formalių suknelių. Nuolatinis dar
bas. Nauja modernine dirbtuvė. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DIGLON DRESSES
8144 New Utrecht, Ave., Brooklyn
(West End Line* iki 18th Ave. Sta.)

T< l CL. 6-0114
(51-54)

yourSnvo valuable .Jollars 
S-p-a-r-«‘ Time by- “lloimz i!

KIN* UK arid MODI'HMZų 
r,)u <1 lets arid cijoy the thi 
iru- tho>e valunblr' lolliir“! Th- I u4nces 
fi rns listed Ixdow ire anxiom »o s-rve 
you. Patronize them to-day!

(43-73)

\ era

Brooklyniečiai 
!ę gauti 3,600 
sekmadieninei

Karpa vie iene. Brook

yra nusista- 
prenumeratų 

savaitinio laik- 
500 dienraščio.

name,

Be to. .jie

REAL ESTATE

K. Kliubietė . 
širdingai ačiū

2,000 kopijų paty;-’ 
pristatydami i na-

mus
paramą au

L. Administracija

Administracijos 
reikalai

Manhattan yra pasks 
gauti 3,300 savaitiniam ir 
dienraščiui, o patiems i 
mus pristatinėti po 
savaite.

na

viduje buvusių 
nežinojo apie 

tai išgirdo pa

Unija atidarė savo 
bedarbiams kavinę

Kailiasiuviu ir odų dii trinių 
darbininkų unija New Yorke 
atidarė kavinę savo nariams 
bedarbiams, sueinantiems Į 
centrinę raštinę, ieškant dar-

Jų centras randasi 250 
26th St

34-11 Edgemere Ave., 
Far Rockaway

Tel. Far Rockaway 7-5199
(54-60)

MALE and FEMALE 
PORA

gali dirbti kitur. Reiktų at- 
pataisymus, garu šildo- 
k Tiria namas namas, 

alga $20 j

likti mažus 
mas anglim 
art mentas-rūmai i 
nesi.

'l'elefonuokite: WA. 3-4700
(54-58)

Ap- 
ni ė-

HELP WANTED MALE

R. N. NURSES 
VISIEMS ŠIFTAMS

Vien tik Supervisor ir Day Hoad
BROOKLYN

1210 Bay Ridge A venue
3 šeimų mūrinis namas, garadžius, 
aliejum šildymas. Tuojau užimami 4 
rūmai, pridedant buvusio stationery 
krautuves patalpą, su rakandais. Ge
rose sąlygose, arti mokyklos ir 
transportamijos.

KAINA $14,000.
TE. 7-4219

ALUMINUM COMBINATION 
TRIPPLE TRACK 

ECONOMY SPECIAL 
$12.00 Bi Didumo įrangai Iki 40x80 

Storm Windows & Doors 
Tel. NI. 5-4176

(49-54)

Taipgi
Licensed Practical Nurses 

Dieninėms Pareigoms 
Gyvenimas ištaigoje. Gera Person

nel Policy. Kreipkitės:
Director of Nurses 
UNITY HOSPITAL 

Tęl. PR. 4-5700

šią savaitę gavome laišką, 
\uris, manome. yra svarbu 
kiekvienam pasiskaityti. Pra
šome :

“Laisvė: Gerb. Tamstos — 
Aš siunčiu jums $8 už prenu
meratą ir $2 i popierio i’ondą.

“Taipgi čia rasite kitą čekį 
.iž palūkaną, tai skiriu irgi i 
popierio fondą — $3-1. i-L Su 
aukšta pagarba,

Charles Blaizcs,
Greenlawn, N. Y.“ 

širdingai tariam ačiū Char
les Blaizes, ir tikime. kad 
daugelis iš skaitytojų paseks 
jūsų gražų pavyzdi.

Macy darbininkai šau
kia ginti unijizmą

Macy’s krautuvių darbi
ninkų unijos Jokalo 1 
valdyba stipriai pasisakė prieš 
Butler bilių. Pareiškė, kad jis 
yra makartinis užmojis, “ku
rio tikslas yra sunaikinti lais
vą darbininkų judėjimą.“

S, CIO'

Pareiškime sako, kad atsto
vaujantis 8,000 narių lokalas 

priešinsis ir kad 
viso

valstijos CIO 
veik t i

tam biliui 
lokalu atstovai pasiūlys 
miesto ir visos 
taryboms pasisakyti ir
prieš Butler bilių.

ša nd vič i u po

Savo centre 
po 5 c. ir

10 centų.

mo
li ž

Atidarymo
Medėjas Joseph Winogradsky 
pareiškė, jog- tai nėra pasėka 
kieno nors labdarybės, bet 
pačių unijistu solidarumo. 
Dirbantieji unijistai tam au

koja dienos uždarbi begiu 
vienerių metų.

kalboje tarybos

DUONOS KEPĖJAS 
Reikalauja patyifusiė. Aukšta alga, 

nuolatinis darbas.
BAER BROS. BAKERY 

155 North Wellwood Ave., 
Lindenhurst, L. I.

Tel. Lindenhurst 5-0257
(54-56)

BENSONHURST
1 šeimos mūrinis namas, 3 metų se
numo, aliejum šildomas. Screens, 
skalbiamoji mašina, visi patogumai. 
Tinkama fotografui. Patio 
kalio. Kaina $15,000.

Telefonas: ESPLANADE

iš užpn-

2-5293

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

Kreipkitės:
FRANK & ALBERT BEAT TY

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

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

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

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

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

(45-58)

L. Adm-cija

Liberty Auditorijoje
Ateinantį sekmadienį, 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
nuojančius žymiausiuose Mas
kvos teatruose 
salėse.

Filmas rodys
Pelną, jeigu jo 

skiria svarbiam tikslui.

Negrai dvasiškiai 
kritikavo majorą

ir koncertu

Klimas 
K1 imas

Newyorkieciai neužgi 
ria kišimosi i 
Guatemalą

Neu Yoike buvo sušauktai! 
masinis mitingas Manhattan 
Plaza salėje kovo 12-tą. Jo 
tikslas — išaiškinti esamą pa
dėtį ir gauti liaudies noumonę.

Liaudies nuomonė pasireiš
kė gausi ir aiški. Publika per
pildė salę. Visą vakarą aidė
jo šūkiai ir audringai . buvo 
sveikinami kalbėtoji] pareiški
mai, kurie sakė:

“Neleiskite intervencijos 
Guatemalon!” “Nedaleiskite 
paversti Guatemalą antrąja 
Ispanija!“

Kalbėtojas po kalbėtojo 
aiškino, kad leidimas fašisti
nėms jėgoms užpulti ir su
triuškinti demokratinę Guate- 
malos santvarką reikštų di
desnį pavergimą kitų Lotynų 
Amerikos kraštų darbo žmo
nių ir daug sunkesnę padėtį 
Amerikos liaudžiai.

Tūli kalbėtojai priminė ir 
tai, kad jeigu dabar fabri
kantai bėga į Jungtinių Vasty- 
bių pietinius kraštus pastan
gose atsikratyti unijos, ir mo
kėjimo žmoniškų algų darbi
ninkas, tai juo lengviau jiems 
būtų užversti darbais per die
ną ir naktį pavergtus Pietų 
Amerikos kraštų darbininkus. 
O Čionai fabrikus uždarytų, 
miestus paverstų vaiduoklių, 
miestais, pavargėlių ir bevil
čių miestais. Tačiau 
svarbiau* yra tas, kad 
vencija galėtų užkurti 
linį karą.

11Z VIS 

inter- 
pasau-
Rep. .

MIRĖ

s. LYNBROOK
Gražus 9 kambarių namas ant 100x 
175 žemės ploto. Ideališkas augan
čiai šeimai. Moderniška pilnai įreng
ia virtuvė, 
karam 
Beach.

3 maudynės, 
garadžius. Netoli 
Kaina $25,000.

TR. 5-0763

skiepas, 2 
nuo Long

Dabartiniame visko brangu
me ieškojimas darbo tapo iš
kast inga problema. Unijos 
dai aprobavo, kad norintis 
keti darbo bedarbis turi 
leisti nuo $1 iki $1.50 
dieną fėranis, laikraščiui,

va-
ies- 

i.š-

už
kandinei. Unijos Įstaiga jiems 
palengvins. Ten atėję galės 
žaisti chess, čekeriais, pasis
kaityti, na, ir užkąsti, laukda
mi žinių apie darbus.

I ’ e 11 *a s M i k a 1 a u s- M i k a 1 a u s- 
kas mirė kovo 18-tos rytą. 
Pa ša r v o t a s Sh a 1 i nsk o-Sh a 1 i ns 
šermeninėje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Lai
dos šeštadienį, kovo 20-tą, 2 
vai po pietų, Alyvų kalnelio 
kapinėse, Ma.speth, N. Y.

Liko žmona Albina ir toli
mesnių giminių. Našlė prašo 
gimines i)- draugus atvykti i 
šermenis ir

Reiškiame
M i kalaus ir kitiems 
artimiesiems.

draugus ;
palydėti.

• užuojautą Mrs.
velionio

PROFESIJOMS OFISAI
Rinktine 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, Pedia
trician, Real Estate ir Insurance. 
Chiropodist, Podiatrist ir kitiem.
324 Post Ave., Westbury, L. I. Du 
blokai j pietus nuo Northern State 
Parkway. Post Ave. Exit. Tel. WE. 
7-6280,’ fl. 4-8300 arba rašykite del 
informacijų: Mr. K. Bloom, 91 Tulip 
Ave., Flora! Park, L. I.

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

‘ SCarsdale 5-0070
(50-54)

NAMŲ DARBININKE
Abelnai namų darbas paprastas 

valgių gaminimas. Visi {rengimai 
elektriniai ir moderniniai {rengta. 
Guolis vietoje, atskirame malonia
me kambaryje ir maudyne. Priežiū
ra 2 jaunamečių vaikų. Gera alga. 
Včiesniai atvykusios priimtinos.

Linksma namų atmosfera.
šaukite: Great Neck 2-10475

(52-56)

(52-58)

Negrų dvasiškių susirinki
mas norėjo pasimatymo su 
majoru Wagneriu. Jie sakėsi 
norėję pakritikuoti kai ku
riuos paskyrimus negrų valdi
ninkais ii' paprašyti daugiau ir 
tinkamesnių paskirčių. Majo
ras su jais nesimatęs. Sako, 
l)<ad šis pirmas toks atsisaky
mas bėgiu 50 midų.

Dvasiškiai
ją 250,000 Įvairių protestan
tiškų tikybų žmonių.

sakosi atstovuu-

Nešdamas Į banką virš tūk
stantį dolerių, restaurano vir
šininkas tapo pasitiktas dviejų 
plėšikų Times aikštėje, minio
je praeivių. JĮ nusivarė i sub
way stoti, ten įbrukę i pasku
tini vagoną durims jau užsi
darant, o patys nuėjo su pi
nigais.

ALP 10,000 parašą 
prieš depresiją

New York Telephone Co. 
/ * ' * 

pareikalavo iš., valdžios leidi
mo dar pakelti kainas 10 pro
centu.

i Dviejų šeimų 
senumo, 
rūmai.

I būt

BENSONHUltST 
mūrinis 

garadžius.
$1,200 mutiniu

pamatytas.
239 Bay 20.1 h 
Brooklyn, N.

namas, 
Užėmimui 

jeigu.

1 ’.2
5*2

Turi

MOTERIŠKE
Pagelbininkč daktaro žmonai. Ap
tarnavimui namų Great. Necko (nė
ra valgių gaminimo). 2 geri mažy
čiai berniukai šeimoje. Atskiras gra
žus kambarys ir maudynė. $30 {sa
vaitę. Vėlcsniai atvykusi priimtina.

šaukite: Great Neck 2-2746
(52-54)

BUSINESS J 
OPPORTUNITIES

M EAT M AR KET — G R OCI^Y

Su alaus laisniais geroje veikliojo 
sekcijoje, Hungtington, L. 1. $900 

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

MRS. PARISI
31-32 - - 14th St., Astoria, L. I.

T<4. RA. 8-8481
(51-57)

WOODWORKING SHOP
Pilnai Įrengta, puikiausia vieta, įs
teigta 31 metai. Tinkantys Asmuo 

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

Matykite

427 —
(arti 30th

ar Saukite Savininką:
Mr. Thomas
3rd Ave., N. Y( C.
St.) Tel. MU. 3-2521

(51-57)

American Labor Party 
stovai Albanyje Įteikė Valsti
jos Seimelio daugumos lyde
riui republikonūi Lee B. 
Mailleriui 10,000 parašų, rei
kalaujančių iš valdžios veiks
mo prieš depresiją. Sako, kad 
parašai yra tiktai “sampalas“ 
to, kaip New Yorko žmonės 

10,000 parašų 
darbiecių dar

buotojams išėjus i žmones 
porą sekmadienių po dvi

iaučiasi. Tie 
buvo surinkti

at-

per.

me-Harleme gaisre žuvo JO 
nešiu kūdikis ir du gaisrage- 
siai sužeisti. Gaisras kilęs nuo 
sugedusių lektros laidų ar nuo 
religinės žvakutės, degintos 
netoli užlandų.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai frengtą

32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen

Virginia 9-6125

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

By Appointment
Except. Thurs. & Holidays

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

• Auto Painting
• Body and Fender Repairs
• Collision Experts

■ Jei jūs didžiuojatės savo Kara 
tai ateisite pas mus

GEORGE MIEHLE
198 Riverdale Ave. YO. 5-3493

MANHATTAN
Įplaukų Nuosavybė

2 šeimų namas, prisideda krautuvė, 
6 rūmai ir krautuve tuojau užima
mi. Turi būti pamatyti šiandien. 
Kaina $10,500. įnešimo reikalauja 
$2,500.

Telefonas: Nl. 6-3237
(54-56)

100 STALŲ PATARNAUTOJŲ
100 KAMBARIŲ TVARKYTOJŲ 

Reikalingos vasaros rezortams. Ge- 
mokestis. Sujungkite savo darbą 
vakaci jomis. Kreipkitės:
SIGMUND STERN EM PL. 

AGENCY

DELICATESSEN
Pilnai moderniniai {rengtas. Gera 
biznio vieta. Ideališka porai ar part
neriams. Virš $100,000 metinių jei
gu. Biznis lengvai • padidinamas. 
Trumpos valandos. Žemos išlaidos. 
Geras lysas. 
progą savini 
einamai 
ninką:
804 Meacham Ave., Elmont, L. I.

Tel. Valley Stre*įn 5-7782
(52-54)

puikiausią biznio 
parduoda labai pri

šaukite ar matykite savi-

<

su

Tel. G R. 7-9676
(53-57)

GAUKITE GYVĄ 2UVYTŲ 
Kiekvienai Dienai.

BAY RIDGE TROT. FISH. 
HATCHERY

Mes pertaisome
Naudotas BREEDING TANKS 

pardavimui.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
5307 Fort Hamilton Parkway 

Brooklyn 19, N.Y. GEdney 8-2258 
(33-36)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
:10(> UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

tor, So. Ith Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y.
Visok' vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL KV. 7-82*1

FLNGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Alga ne 
kliūtis. Nuolatinis darbas, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

STEEN’S BEAUTY SALON
1266 Lexington Ąve. (at 86th St.)

CLEANING STORE ▼
Gera veikli vieta, žema randa, ly
sas. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Puikiausias 
del siuvėjo. Savininkas parduoda šią 
gerą biznio progą labai prieinamai. 
Šaukite savininką:

Tel. ME. 5-3744
(53-54)

BUDAVOTOJAS SU NUOLAIDA 
Parduoda 4 visai naujus namus po 
2 šeimas, pabūdavo! i priešais Long 
Island Sound; Tremont & Harding 
Avės. Originaliai budavoti už 
$31,000 kiekvienas, dabar parduoda
mi po $27,000.

ABRAMSKY
Tel. TR. 2-2436

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GERA 

MĖSINĖ
Tikrai geras pragyvenimas

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

Savininkas atsitraukia nuo biznio 
del senatvės. Nemokanti to biznio 
pirkėją savininkas pats išmokys, 
čia yra tikrai geras pirkinys.

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

Tel. HAvemeyer 6-0333
(52-56)

PARDAVIMAI

ar- 
ar 
to

OT, JUMS PROGA U
Parsiduoda Photo Art Studio, 

ba priimtinas partnerys, vyras 
moteriškė. Jei1 ir nemokantys 

, amato, tai išmokysiu.
Studija gražiai Įrengta, geroje 

vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. .stoties?.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame Bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuves, 
tinė ir likerių krautuve, batų 
mo. storas Jr skalbykla. •

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

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

Tel. AP. 7-1145
Saukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

vais- 
taisy-

271
N. Y.

Tel. AT. 9-6762
(53-54)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE 
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Nedaug pa
prasto 
girnai 
kyklos 
namų 
liudijimu.

YOnkers 5-8075
(53-57)

valgiu gaminimo. Visi jrcn- 
elektriniai. 2 suaugę, 2 mo- 
vaikai. Gera alga, linksma 

atmosfera. Su vėliausiu pa-

KEPYKLA
Pilnai {rengta. Gera veikli vieta, 
įsteigta virš 40 metų. Daro $550 iki 
$600 j savaitę. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2,000. ($500 {mokėjimas.)

šaukite ar matykite savininką: 
531 East 156thSt., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 5-9472
(54-60)

REAL ESTATE

MANICURIST—SHAMPOOER
5 dienų savaitė, nuolat $50 pradžiai.
Geros darbo sąlygos, Kreipkitės:

RINALDO’S BEAUTY SALON
90 Washington Ave. 

Cedarhurst, L, I. 
Tel. CE. 9-7477

(53-59)

BEAUTICIAN '
Patyrusi—pilna operatorė, 5 dienų 
savaitė, nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MICHAEL’S BEAUTY SALON
19 Main St., Hempstead, L. I.

Tel. Hempstead 2-4453
(53-59)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaitė, vakarais nedirba
ma, $55 j savaitę pradžiai. Puikios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
NICK’S

886 Hempstead Ave., 
West Hempstead, L. I. 
Tel. Hempstead 2-9502

(53-59)
FINGERWAVER

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė, 
del weekends. Gera mokestis, geros 

valandos, puikios darbo .sąlygos.
Rreipkitės:

BETTY’S BEAUTY
1971 Westchester Ave., 

TA. 2-6030

SALON 
Bronx, N. Y.

t53-59)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti operatorė, pilnam 

ar daliai laiko. Gera alga, priside
da • komisas. Kreipkitės:

VILLAGE CENTER^ BEAUTY 
SALON

900 Pelhamdale Ave., 
Pelham Manor, N. Y.

.Tel. PE. 8-9805
(51-58)

ASTOHlA—naujas, 3 aukštų, 2 šei
mom mūrinis namas. Miegamasis 
ant kiekvieno aukšto. Gražiai išde- 
koruotas, dideli rūmai, labai geros 
{eigos, ar del didelės šeimos, 
nas blokas

CASSIE
Kampas

Vie- 
iki Ditmars stoties. 
CONSTRUCTION CO. 
29th St. & 23rd Ave.
AS. 8-2627

(53-55)

BAYSIDE jį
1 šeimos semi-Detached, 3 mie^rū- 
miai, 1 ta maudynių, garadžius. daug 
ekstra {rengimų. 4% G. 1. mortgage. 
Greitas užėmimas. Tikra vertybė 
užinteresuotam pirkikui. TViri par
duoti kuo greičiausia. K&ina — 
$17,500. Kreipkitės tik pirkikai.

Telefonuokite: BAyside 4-7178
(53-55)

RICHMOND HILL
Gražus naujai šingeliuotas namas, 
6 rūmų, prisideda pilnas .skiepas, 
šiltu vandeniu šildomas, žemės plo
tas 50x100. Gražus sodelis. Tuojau 
užimamas, arti mokyklų, transpor- 
tacijos ir bažnyčių. Tikras pirkinys 
tuojau. $12,500. Šaukite savininką:

Virginia 7-8794 R
(53-55)

COLLEGE POINT 
Pardavimui

2 šeimų, 3 miegrūmiai, rekriaci- 
jinis rūmas, ištaisytas skiepas, skal
bimui rūmas, gesu šildoma, $300 
{eigų.

Pasirandavoja
19,200 keturkampių pėdų budinkas 
del 
ing

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

FL. 8-1651
• (4^)

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

4 pusl.-Laisvi"' (Liberty)- Penktadien., Kovo-March 19, 1954




