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KRISLAI
Kovota ir laimėta.
Admirolas Strauss.
Pagązdino ir “suramino.”
Pralenkėme ar tik pasivi

jome ?
Nehru politika.

U Rašo A. Bimba

vC;ilifoi ni jos gubernatorius 
ir' valstijos teismas partlavv 
žmonių protestui ir spaudi
mui. Kalinys negras Wells 
nebebus nužudytas. Mirties 
bausmė pakeista amžinuoju 
kalėjimu.

Tas žmogus buvo nuteistas 
m irti n tik už tai. kad baisiai 
Įrėmintas ir išprovokuotas pa
grobė spitūną ir metė i sargą. 
Tai buvo pirma tokia mirties 
bausmė u z tok i prasiženg imą.

Protestai gelbėjo, kova gel
bėjo: žmogaus gyvybė išgel 
beta !

Kreditas Amerikos pažan
giajai visu ome n (>i.

Mūsų šalies atominės ener
gijos komisijos direktorium j 
yra admirolas Strauss.

Prieš porą dienų jisai Lai- ■' 
šiai išgązdino visą Ameriką. Į 
Jis pasakė, kad mes mokanr i 
ir galime pasigaminti tokioj 1 
pajėgos vandenilio bombą, 
kokios ti gorime.

Jis pasJkė, kad mes galime Į 
pas.gaminti tokią bombą, jog • 
jos vienos užtektų nešlavimu i 
nuo žemės paviršio viso New 
York o miesto su visais septy- j 
niais milijonais gyventojų!

_ •— •
•Bet taipgi šis išmintingas j 

admirolas pateikė mums d i- j 
deli “suraminimą”: mūsų
mokslininkai gali bombos Į 

I

sprogimą sukontroliuoti!
Netiesa, girdi, kad tokios 

bombos sprogimas gab išeit 
iš ribų ir uždegti visą pasau
lį. arba bent jau supleškinti 
visą Ameriką! ’

Visiems dabar bus daug 
lengviau ant širdies. Tas reiš
kia, kad tasai beprotiškas lo
šia su hydrogeninėmis bom
bomis dar mums nežada svie
to pabaigos.

Bet kiek tiesos ir saugumo 
tame admirolo Strauss užtik- 
rinifne ? Nedaugiausia!

va kas juk paaiškėjo: Tie 
patys mokslininkai, kurio taip 
gerai moka vandenilio bom
bos pajėgumą nustatyti ir su- 
kontrcMiuoti. patys prisipažįs
ta, kad neseniai viena tokia 
išsprogdinta bomba juos pa
čius išgązdino. Jos pajėgumą 
pasirodė du kartu didesnis 
negu jie tikėjosi.

Kur užtikrinimas, kad kita 
bomba nepasirodys šimtą ar 
tūkstanti kartų pajėgesnė?

Trečiadienio laidoje N. "Y 
Times’e tilpo nepaprastas 
straipsnelis. Jį parašė “rusiš
kais reikalais” Timeso “spe
cialistas” Harry Schwartz.

Schwartz tiesiai ir atvirai 
pasako, kad mes buvome vi
sais šešiais mėnesiais atsili
kę su savo hydrogenine bom
ba nuo Sovietų.

Tik dabar, girdi, mes juos 
privijome.

Pasirodo, kad jau praėjusių 
metų v Ašarą Sovietai turėję 
pasigarnf'nę ir išsprogdinę to
kią pragarišką bombą, kokią 
mums pavyko tik dabar pasi
gaminti !

(Tąsa S-tam pusi.)

Angių Darbo Partija ir 
Japonų seimas reikalauja 
užgini hydrogen o bombas

London. — Anglijos Dar
bo Partijos atstovai šalies 
seime įteikė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad premjeras 
Churchillas negaišu o j ant 
sušauktu sueigą su prezi
dentu Eisenhoweriu ir So
vietų premjeru Malenkovu, 
kad šie Trys Didieji galėtų 
sulaikyt pragarinės - hydro- 
geninės bombos vartojimą.

Po rezoliucija padėjo sa
vo parašus dešiniųjų ir kai
nų jų darbiečių - socialistų 
vadai Clement Attlee, bu
vęs premjeras, ir Aneurin 
Bevan, buvusios darbiečių7 v

valdžios ministras.

JAPONU REIKALA
VIMAI

'kokio. — Japonijos užsie
nio reikalų ministerija at- 
dšaukė į Ameriką — su-

Jordanas grasina atmest 
sutarti su Amerika

Jeruzalė. — Jordano val
džia pyksta kad Amerika 
“per daug remia Izraelį me
džiaginiai ir politiniai.” 
Jordanas todėl grasina pa
naikinti sutartį, kur Ame
rika žadėjo paremt jį me
džiaginiai pagal savo Ket
virto Punkto plami.

Francijos premjeras 
pavarė maršalą Jum, 

i vyriausią karininką
Paryžius. — Fra n c i j o s 

i premjeras Laniel pašalino 
> maršalą Alphonsą P. Ju- 
jin’ą, aukščiausią francūzų 
oficieriu. iš visu komandos 
vietų. O tai todėl, kad:

Juin pasmerkė amerikinį 
I planą, reikalaujantį sujungt 
| francūzų armiją su būsi- 
i mąja Vakarinės Vokietijos 
' armija į tarptautinę armi- 
i ją prieš komunizmą. O ka- 
: da premjeras paliepė mar- 
I Šalui Juinui ateiti ir pasi- 
: aiškinti, tai Juinas atmetė

s ’ paliepimą.
Dauguma Francijos mi

nistrų remia Amerikos pla
ną sujungt šešių vakarinės 
Europos kraštų kariuome
nę į bendrąją armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Indonezijos mahometonai 
fanatikai žudo krikščionis

Indonezija.—Vienas aukš- 
: tas Indonezijos valdininkas 
kaltino mahometonus fana
tikus Celebes saloje, kad jie 
žudo krikščionis, degina jų 
bažnyčias ir tūkstančiais 
naikina kiaules. Mat, ma
hometonų religija uždrau
džia kiaulieną.

Celebes yra viena iš ry
tinių Indonezijos salų.

stabdyti hyd r o g e n i n i u s 
s p r o g d i n i m us Pacifiko 
Vandenyno salose bent per 
tuna žuvies gaudymo sezo
ną, nuo lapkričio iki ba
landžio men.

Japonijos seimas tuo tar
pu vienbalsiai užgyrė pa
siūlymą, r a g i n a n t į įvest 
tarptautinę atominių bei 
hydrogerpnių bombų kon
trolę, Taip kad būtų už
drausta net bandymams jas 
sprogdinti.

Senatas nubalsavo 
pakelti Alaska ir 
Hawaii i valstijas
,Washington.—Senatas 57 

balsais prieš 28 užgyrė bi- 
lių, siūlantį padaryt valsti
jas iš Hawaii ir Alaskos te
ritorijų. Dabar bilius per- 

I duotas Kongreso Atstovų 
Rūmui spręsti.

Atstovų Rūmas pernai 
nutarė tiktai Hawaii pakel
ti į valstijos laipsnį.

Alaskoj daugiau įsigalė
ję demokratai, o Hawajuo- 
se republikonai. Vieni to
dėl daugiau stoja už Alas
ka, o kiti už Hawajus, kaip 
busimąsias valstijas.

ANGLIJA TAIPGI AT
META SOVIETU 

PASIŪLYMĄ

London. — Anglijos už- 
' sienio reikalų m i n i s t r a s 
Anthony Eden, sekdamas 
Jungtinių Valstijų pėdomis, 
taip pat atmetė Sovietų mi
nistro Molotovo pasiūlymą, 
kad:

Reikėtų sudaryti visų eu
ropinių šalių ir Amerikos 
savisauginę sutartį ir pri
imti Sovietų Sąjungą į At
lanto kraštų sąryšį, jeigu 
Sovietų vyriausybė to norė
tu, v

Prancūzai abejoja, ar 
atlaikys D. B. Fu

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai - komu
nistai prakirto francūzų 
apsigynimo liniją aplink 
tvirtovišką Die" Bien Fu 
miestą ir užėmė dar vieną 
fortą, tiktai už mylios nuo 
paties tvirtovės centro.

Liaudininkai taip atka
kliai šturmuoja, kad fran
cūzų komandieriai jau vie
šai sako, “abejotina, ar at
silaikysime.”

Beirut, Lebanas. — Stu
dentai demonstravo, reika
laudami išvyt esamąjį mi
nistru kabinetą. Policija 
sužeidė 6 demonstrantus.

Washington. — Krautu
vių biznis visur nupuolė 11 
procentų per savaitę.

fflydrogeai sprogmjs
metais ^isai

sunaikinto saliukę

Amerika naudojo Sovietų 
išradimą naujiem savo 
H-hombų sprogimam

Saliuke sutirpdihta, sudeginta 
bei garais paversta

Washington. — Pirmasis 
hydrogeninis A m e r i k o s 
sproginys 1952 metų lapkri
tyje visai sunaikino pusės 
mylios ilgio saliukę Eluge- 
labą, Marshallų salyne, Di
džiajame (Pacifiko) Van
denyne.

Atominė Jungtinių Vals
tijų komisija dar pirmą 
karta davė tikresniu, ofici- 
alių žinių apie tai popieti
niams balandžio 1 d. laik
raščiams; sykiu pateikė ir 
fotografinių paveikslų.

Tas sproginys dar nebuvo 
bomba. Jis išsprogdintas 
panašioj į daržinę patalpoj 
ant žemės. Tai buvo toks 
didelis, gramėzdiškas pada
ras, kad joks lėktuvas ne
būtų galėjęs nešt jį kaip 
bombą.

Hydrogeno sprogimas ta
da suardė, sudegino bei ga
rais pavertė visą Elugelab 
saliukę, taip kad iš jos nie
ko neliko virš vandens. 
Sproginys toj veitoj išrausė 
vandenyne didžiulę duobę, 
pusketvirtos mylios pločio 
ir 175 pėdų gilumo.

Sprogimo dujų stulpas - 
debesys atrodė kaip milži
niškas grybas; buvo pana
šus į paprastos atom-bom- 
bos debesį, tik daug dides
nis. Jis pakilo 26 mylias 
aukštyn; ir atominiai ga-

VIETNAMO LIAUDININKAI 
SKINA FRANCŪZŲ LĖKTUVUS

Hanoi, IMo-Kin. — Viet
namo liaudininkai' šiomis 
dienomis nukirto kelis fran
cūzų lėktuvus, šaudydami 
iš priešlėktuviniu patran
kų. Francūzų lėktuvai to
dėl jau nebando nusileisti 
žemyn pakraštyje savo tvir
tovės Dien Bien Fu, kurią 
liaudininkai apgula visomis 
pusėmis. Taigi francūzų 
lakūnai dabar jau tik ant 
greitųjų praskrisdami nu
meta Prancūzams maisto 
bei kitu reikmenų.

Egipto studentų streikas 
reikalauja seimo rinkimų

Kairo, Egiptas. — Trys 
tūkstančiai Kairo Universi
teto studentų užsirakino 
universiteto rūmuose ir sė
dėjimu streikuoja, protes
tuodami, kad karinė val
džia atšaukė demokratinius 
seimo rinkimus.

Šiuo streiku studentai rei
kalauja vykdyti pirmesnįjį 
prezidento Naguibo pasiža
dėjimą surengti seimo rin
kimus ateinančią vasarą.

Karininkų taryba panai
kino tą pasižadėjimą.

, rai - dulkės netrukus ap
dengė orą. per 50 mylių į 
visas puses nuo sprogime 
Vietos.
“PUBLIKA TURI ŽINOTI 

FAKTUS”
Atominė valdyba, paga

liau, duodama žinių apie 
senąjį hydrogeninį sprogi
mą, sako:

“Mes tvirtai tikime, kad 
amerikinei publikai reikia 
žinoti faktus apie naikinan
čiąja jėgą atominių-hydro- 
geninių ginklų.” į

Bet Amerikon valdžia per 
17 mėnesių slėpė žinias apie 
tą pirmąją hydrogeninę 
eksploziją. O ir dabar iš
cenzūravo “sekretus” iš sa
vo žinių bei paveikslų apie 
šį sprogimą.

Valdininkai dar ir šian
dien tiktai “pusiau - oficia
liai” teigia, kad šiemetiniai 
hydrogeninių bombų spro
gimai, padaryti šiemet ko-! 
vo 21 ir 26 d., buvo “daug 
galingesni,” negu 1952 me
tų eksplozija.
i Bet skaičiuojama, kad jau 
ir toks sproginys kaip 1952 
m. galėtų visiškai sunai
kint 3 ketvirtaines mylias 
miesto, vidutiniai apardyt 
dar 7 mylias ir padaryt 
šiek tiek žalos per 10 my-, 
lių,

Tai dar pirmas francūzų 
prisipažinimas, kad Viet
namo liaudininkai skina jų 
lėktuvus.

FRANCŪZAI LAUKIA
NAUJŲ BOMBONEŠIŲ
Francuzai nekantriai lau

kia dar 25 bombonešių B- 
26, kuriuos Amerika jiem 
pažadėjo. Tikisi, kad tie 
bombonešiai padės jiems 
atsilaikyti Dien Bien Fu 
mieste.

Arabai skundž'a Izraelį 
Jungtinėms Tautoms

United Nations, N. Y. — 
Arabiškos Lebano ir Jorda
no valstybės įteikė skundą 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai dėl to, kad Izrae
lio kariuomenė užpuolė Jor
dano arabų kaimą Nahali- 
ną, nukovė 9 kaimiečius ir 
sužeidė 19. Skundas įteik
tas per Sovietų delegatą 
Andrių Višinskį.

New York. — Neišsipildė 
E i s e n h o werio pranašavi
mai, kad kovo mėnesį dar
bai gal atsigriebsią.

Washington. — šiemeti
niai Amerikos hydrogeni
nių bombų sprogimai, įvyk
dyti pereitą mėnesį, -buvo 
daug galingesni už 1952 
metų H-sproginį todėl, kad 
amerikonai dabar naudojo 
pirmesnįjį Sovietų išradi
mą.

Taip sakė atominių žino
vų pranešimai iš Wajshing- 
tono pereitą savaitę./ Taip 
rašo United Press, ameriki
nė žinių agentūra, šią sa
vaitę.

Politikieriai per 
daug melavo apie 
senąjį H-sprogini

Washington.—Kada 1952 
m. rudenį buvo padarymas 
pirmasis hydrogeno sprogi
mas, tai Amerikos valdžia 
tiktai tiek pranešė, kad 
sproginys “visai supleškino 
salą, taip kad iš jos neliko 
jokių pėdsakų.” Bet val
džia tuomet slėpė tikruo
sius faktus.

Užtai tūli Kongreso poli
tikieriai gavo progą blofy- 
ti, sakydami:

—Aš pats ten buvau ir 
mačiau, kaip hvdrogeninė 
mūsų bomba visiškai sunai
kino tuzino mylių ilgio ir 
apie keturiu mvlių pločio 
salą,” taip kad jos vietoje 
naskūi tiktai vandenynas 
bangavo.

Dabar gi platesnė, ofici- 
alė valdžios žinia parodo, 
jog sunaikintoji saliuke bu
vo tiktai pusės mylios ilgio. 
O iš fotografinio paveikslo 
matome, kad ir jos plotis 
buvo tiktai apie pusės my
lios.

Taigi saliuke buvo 24 sy
kius trumpesnė ir 8 svHus 
siauresnė, negu pasakiškoji 
sala, kuria politikieriai ta
da “sunaikino.”

1 Ar Amerika pirmąja 
hydrogeninčj srityj?

New Worko World-Tele- 
gram savo editoriale ket
virtadieni rašė:

“Mes tikimės esą pirmoje 
vietoje šiose bjauriose lenk
tynėse, kuomet rusai, taip 
sparčiai išvystydami savo 
hydrogeninę jėgą, karštai 
kvėpuoja mums sprandam 
Išgarsintoji mūsų atominė 
viršenybė jau atgyveno sa
vo laiką, jeigu dar visiškai 
nenuseno. Atsižvelgiant i 
tai, mums nieko daugiau 
nelieka, kaip tik būtinas 
reikalas laikytis priekyje.

“Nebėra murns jokio sau
gumo dabar sėdėti užpaka
lyje ir tikėtis, kad rusai 
nepasivysią mūsų.”

ORAS. — Vėjas, dalinai 
apsiniaukę ir šaltoka.

O ir pats admirolas Lew
is L. Strauss, Amerikos 
Atomų Jėgos Komisijos 
pirmininkas, pripažino to 
sovietinio išradimo pirme
nybę.

Savo pareiškime, iš pre
zidentinių Baltųjų Rūmų 
trečiadieni Strauss todėl 
sakė:

—Rusų H-bomba, išsprog
dinta 1953 metu rugpjūtyje, 
buvo tokia galinga dab’nai 
todėl, kad jie panaudojo ir 
tūlus lengvuosius elemen
tus” (metalus).

Sovietų mokslininkai taip 
sudarė bombą, kad joje 
sprogo ne tiktai dvigubasis 
ir trigu basis hydrogenas 
(deuterium, tritium). Jie 
pritaisė ir lengvo metalo 
(gal lithijaus); tad hydro
geno eksplozija atominiai 
susprogdino ir tą metalą. 
(Apie tai plačiau rašyta 
vakarykščiuose Įvairumuo
se.)

Amerika tam tikrais bū* 
I dais sužinojo apie tą sovie
tinį atradimą ir pritaikė ji 
naujosioms savo hydroge- 
ninėms bomboms. Ameri- 

i konai taip pat pridėjo leng
vojo metalo, kuris tad ir 
pasmarkino sprogimą.

Japonijos seimas
remia karine sutarti 
su Jungt Valstijomis

Tokio. — Japonijos val
džia taip subūrė dešiniuo
sius politikierius seimo at
stovų rūme, kad jie užgyrė 
karine Japonijos sutartį su 
Jungtinėmis valstijomis.

Amerika toje sufartyje 
pasižadėjo apginkluoji didi
namą japonų kariuomenę 
tankais, patrankomis, kari
niais laivais ir lėktuvais ii‘ 
duoti Jauonijai apie 150 mi
lijonų dolerių.

Manoma, ir Japoniks se
natas patvirtins šią sutartį.

McCarthy’o garbintojas 
bus jo ‘‘tardytojas”

Washington. — Ragan- 
g a u d ž i o McCarthy’o ko
manduoja m a, ty r inė j ° nčio j i 
Senato komisija, po 16 die
nų jieškojimo, pagaliau, su
rado vieną neva bepusišką 
advokatą, kuris apsiėmė 
vadovauti tardymams gin
čų tarp McCarthy’o ir ar
mijos viršininkų.

Tas bostonietis advokatas 
yra Samuel P. Sears, kuris 
jau ne sykį pirmiau viešai 
garbino McCarthy kaip 
“komunizmo valytoją” iš 
valdžios ir iš apšvietos 
įstaigų.

Sears, apsiimdamas “be
šališkai” .patarnauti komi
sijai, tuojau ir nusimelavo, 
kad “nieko nežinąs apie 
makartizmą.”
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PASAULINIS KARAS 
AR CIVILIZACIJA?

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KONGRESO tūli nariai, 
susipažinę su vėliausiais duomenimis apie hydrogeninės 
bombos ekspliodavimą Pacifike, pasakė: hydrogeninė 
bomba parodė, kad jos turėjimas reiškia, arba užkirti
mą kelio naujam karui arba civilizacijai galą.

Hydrogeninė bomba — milžiniška jėga, galinti su
naikinti ištisus miestus, ištisas tautas, ištisas valstybes.

Kaip ziria, Tarybų sąiun- ■ 
gos parlamentą (Aukščiau-1 
siąją Tarybą) sudaro du j 
butai: Sąjungos Taryba ir j 
Tautybių Taryba.

Šių metų kovo 14 d. įvy- Į 
ko parlamento deputatų | 
rinkimai visose tarybinėse ' 
respublikose. Vilniaus span- i 
da praneša, kad iš Lietuvos į 
į Sąjungos Tarybą buvo iš- į 
rinkti šie asmenys:

Baranauskas Boleslovas, i 
Antano sūnus, — Šiaulių ; 
apygarda '

Golovko Arsenijus Gri-1 
gorjevičius — 
garda

Guzevičius

Nepado- 
džiaugs- 
gerai ži- 
biauriai

TIK APIE 10,000
L. Prūseika Vilnyje rašo:

Marijonų “D r a u g as” 
džiaugiasi, kad LDS nete
ko kiek narių, 
rus, piktas toks 
mas. “Draugas” 
no, kad L'D S
skundžiamas ir kad ma- 
kartistai jį nuožmiai de- 
nuncijuoja.

Jei “Draugui” nebūtų 
svetini i f r a t e r n a 1 i z m o 
principai, tai jis atiduotų 
LDS didelį kreditą. Ta or
ganizacija labai gerai ve
dama. Jos finansai tvar
koj. Ji turi daug jauni
mo.

“Draugas” vely kreiptų

Senatorius (demokratas iš Teksu) Lyndon B, John- Augusto sūnūs, — Utenos I
son apsakė: “Tolim uosiu c<se pasaulio kampeliuose gali 
būti lokaliniai karai, tačiau didžiosios valstybės hydro- 
geninėmis bombomis kariauti negali be civilizacijos su
naikinimo.”

Kongresmanas Chet Holifield (demokratas iš Kali
fornijos) ragina, kad prezidentas Eisenhoweris, karalie
nė Elzbieta ir premjeras Malenkovas pasakytų žmonėms 
visą baisią tiesą apie “pėdsakus,” kuriuos paliko vėliau
sias hydrogeninės bombos ekspliodavimas Pacifike.

Anglijos parlamento nariai darbiečiai privertė 
Churchillą padaryti pranešimą parlamentui apie hydro
gen! nę bombą; privertė jie parlamentą pradėti debatus 
apie šią pabaisą; debatai prasidės sekamą savaitę.

Kodėl visa tai?
Kaičia pasidarė, kad įvyko toks sujušimas, kokie 

pasaulis niekad nebuvo matęs?

apygarda
Žiburkis Jonas, Juozo s., 

—M a r i j a mp o lės a py ga rd a
Kaunaite Marija, Prano 

i duktė,— Marijampolės apy- 
|garda

Kružkovas Vladimiras Se- 
; mionovičius—Vilniaus apy-

Matulis Juozas, Juozo s.. 
—Kauno apygarda

SUJUŠIMAS ĮVYKO dėl to, kad hydrogeninė bom
ba yra toks “ginklas,” kuris gali sunaikinti tokį didmies
tį, kaip New Yorkas. Ir tai gali atlikti viena bomba 
tokia, kokia neseniai amerikiečiai ekspliodavo Pacifike.

Kas šią “paslaptį” atidengė?
Niekas kitas, kaip Jungtinių Valstijų Atominės 

Energijos Komisijos pirmininkas Lewis L. Strauss. Mr. 
Strauss apie tuos dalykus nusimano daugiau, kaip bet 
kuris kitas pilietis Amerikoje.

Jis $ake, kad Jungtinės Valstijos gali pagaminti to
kią hydrogeninę bombą, kuri sugriautų bile kurį miestą

;., — Panevėžio apygarda
čiulada Jonas, Vinco s.,—

R ase inių apygarda
Šurnauskas Motiejus, Juo-

Ir tokia bomba galima lėktuvu nuskraidinti į bilc 
kurį pasaulio kampą.

Turime suprasti, kad Mr. Strauss čia kalbėjo ne tik 
apie amerikinę hydrogeninę bombą; jis tai sakė, tary
tum įspėdamas amerikiečius,—sako, žinoma, netiesiogiai 
—kad ir “kiti” tokią bombą turi. O tai reiškia, kad ją 
turi ir Tarybų Sąjunga. Jau senokai pas mus buvo pra
nešta, kad Tarybų Sąjungoje tokia bomba buvo eksplio- 
duota.

Anglai jos gal dar neturi, bet turės, nėra jokios abe
jonės. Atsiras ir kitos šalys, kurios tai turės anksčiai; 
ar vėliau.

Premjeras Malenkovas nelabai seniai,—bet anksčiau 
nei vėliausioji amerikinė hydrogeninė bomba buvo eks- 
plioduota Pacifike, — pasakė: naudojimas hydrogeninės 
Sombcs karo metu reikštų civilizacijos sunaikinimą.

Vadinasi, premjeras Malenkovas gerai žinojo ir žino 
to “padaro” galybę. Jis žino, jog tai baisus “padaras,” 
ir apie jo naudojimą karo metu negali būti nei kalbos 
jei norima, kad žmonijos civilizacija išliktų.

Dabar tą patį sako jau ir amerikiniai aukšti parei
gūnai, — tame skaičiuje ir Mr. Strauss.

Nieks negali užginčyti tų pareiškimų.

NEW YORKE ir kituose miestuose pradėta rūpin
tis, ką daryti, kaip apsaugoti miestus, jei karas kiltų, 
jei būtų pradėtos naudoti hydrogeninės bombos.

Čia kyla visokių sumanymų. Jeigu tokis didmiestis, 
kaip New Yorkas, galima viena hydrogeninė bomba su
naikinti, tai kaip ruoštis jį apsaugoti?

Kaip išsaugoti žmones? Išgabenti, evakuoti juos? 
Kaip? Tai nėra įmanoma. Požemiu pasiųsti—kada tą 
padarysi “požemį”? Kaip tu jį padarysi? Pagaliau, 
ką reiškia “požemis,” kuomet hydrogeninė bomba, pa
leista vienoje Pacifiko saloje, tą salą visiškai sunaikino!

MUMS RODOSI, yra tik vienas-vienintėlis kelias 
nuo atominės ir hydrogeninės bombos apsisaugoti: tat 
kelias — TAIKA!

Visųpirmiausia tenka reikalauti, kad tokios bombof 
būtų nuįstatymintos, kad jų nebūtų valia daryti. Antra: 
tenka darbuotis, kad tarp didžiųjų valstybių būtų susi
tarimas, kad visi nesupratimai būtų išspręsti derybomis 
o ne bombomis, kurios sunaikintų civilizaciją.

Reikia baigti šaltąjį karą. Reikia atkurti tarptau
tinę prekybą, laisvą prekybą, prekybą su visais kraštais

Reikia su mėgsti prieteliškus ryšius su socialistiniais 
kraštais, — gana gąsdinti, gana švaistytis aštriais žo
džiais, grąsinimais, kokius daro mūsų valstybės depart- 
men to sekretorius.

' Gana ardyti žmonėms nervus kalbomis apie hydro- 
genines bombas. Kalbėkime apie taiką, apie žmonių ger
būvio suklestėjimą, o ne apie naikinimus.

kraštais,

Tarybiniame ūkyje yra 
daug patyrusių žvėrininkų. 
Daugelis jų — buvę aplin
kinių kaimų valstiečiai, sėk
mingai įsisavinę nauju, pro
fesiją. Darbininkų k\*alifft^ 
kacijai pakelti valstybės lė
šomis suorganizuoti specia
lūs kursai. Nenutraukda
mi savo pagrindinio darbo, 
jų klausytojai po trejų 
mokslo metų gauna vardą 
— žemės ūkio meistras 
gyvulininkystės klausimais. 
Dabar kursuose mokosi 44 
žmonės. Kursuose įsigytos 
žinios labai padeda tarybi
nio ūkio darbuotojams jų 
darbe.

Tarybinio ūkio bendra
darbiai palaiko nuolatinius 
ryšius su šalies mokslinio 
tyrimo įstaigomis. Jie nuo
lat susirašinėja su Visasą
junginiu zootechniniu kai
lių žaliavos ūkio institutu, 
Centrine kailinių žvėrių 
auginimo mokslinio tyrįįrmo 
stotimi, Lietuvos Mokslų 
akademija ir kitais. O. IR.

keitimo būdus, L P. Pavlo
vo mokslas apie aukščiau
siąją organizmo nervų vei
klą, žymiausiųjų rusų zo
otechnikų P. N. Kulešovo 
ir akademiko M. F. Ivanovo 
darbai, priešakinių žvėri
ninkų bandymai.

Vilkijos tarybinis ūkis 
pagal savo kryptį nepri
klauso prie veislinių, bet ir 
čia vykdomi dideli darbai 
kailių kokybei ' pagerinti. 
Kreipiamas dėmesys į žvė
rių kailiuotumo kokybę ir į 
jų kūno sudėjimą. Vieno ar 
kito žvėrelio savumai už
rašomi specialiame žinia
raštyje. Metų pabaigoje, 
remiantis šiais užrašais, at
renkami veisliniai, stam
biausi ir visliausi žvėreliai, 
turintys gerą kailį. Tarp 
lapių ypatingai vertinami 
gyvūnai su melsvai juodu 
kailiu, “‘su perlamutriniu 
sidabru,” audinė — tamsiai 
rudos ir juodos spalvos 
su blizgančiais šereliais. 
Kruopštaus jauniklių išty
rimo būdu geriausi žvėre
liai atrenkami veislei.

Per trumpą Vilkijos žvė
rininkystės tarybinio ūkio 
gyvavimo laiką jo darbuo
tojai pasiekė rimtus laimė
jimus.

Šiais metais kailių fabri
kams pasiųsta keli tūkstan
čiai juodsidabriniu lapių ir 
audiniu kailiuku. Artimiau
siais metais šis skaičius žy
miai padidės.

Vis plačiau išsivystė žvė
rininkystė Lietuvos gyvu-

KAUNAS. — Vilkijos ra
jone krantai ypatingai gra
žūs. Pušimis apaugusios 
smėlio kalvos ir laukai su
daro savotišką, tipingos lie
tuviškos vietovės vaizdą. 
Čia, 32 kilometrai nuo 
Kauno, prieš dvejus metus 
ir buvo įkurtas pirmas Lie
tuvos teritorijoje žvėrinin
kystės ūkis.

Geografinė padėtis ir vie
tovės reljefas vaidino svar
bų vaidmenį parenkant 
žvėrini nkystės tarybinio 
ūkio sklypą. Arti esantis 
Kaunas, vienas stambiausių 
respublikos miestų, turin
tis stambų mėsos kombina
tą ir pieno produktų ga
myklą, aprūpino tarybinį 
ūkį pigiais pašarais. Sau
sos smėlinės ir smiltėtos 
dirvos, lengvai praleidžian
čios drėgmę, vietovės apsi
saugojimas nuo vėjų ir 
sniego pusnių, artumas prie 
upės, kuri yra ne tik van
dens tiekimo šaltinis, bet ir 
pigi transporto magistralė 
—visa tai sudarė palankias 
sąlygas vertingiems kaili
niams žvėrims čia veisti.

Pirmoji partija juodsida
briniu lapių į Vilkiją buvo 
atgabenta iš Latvijos 1951 
metų rudenį. Specialiuose 
narvuose žvėreliai automa
šinose atliko ilgą kelione, 

; bet gerai ja ištvėrė ir grei- 
j tai aklimatizavosi naujojo- 
! ie vietoje. Paskui buvo ąt- 
I vežta sekanti partiją lapių 

— iš Maskvos srities. Po 
metų tarybiniame ūkyje 
atsirado nauji gyventoiai— 

į audinės. Per trumpą* laika 
i žvėrių skaičius keleriopai 
padidėjo. Tarybinis ūkis 
virto stambiu žvėrininkys-

Telšių apy- į “Draugas vely kreiptų 
daugiau dėmesio į Romos 

. t ' Kataliku Susivienijimą.Aleksanaras,. Tam Susivienijimui Jgreft 
j bus 70 metų. O narių jis 
1 įturi tik 12,000, Ar tai au

gimas? Labiau panašu į 
merdėjimą.

Tenka pastebėti, kad 
| LRKSA turi ne. 12,000, o 
tik 10,000 nariu. Jis praė
jusiais metais narių skai
čiumi sumažėjo. Mirtingu
mas senuosiuose Susivieni
jimuose yra .toks didelis, 
kad jie nebepajėgia užpil-

I dyti paliktos spragos nau- 
j jų narių įrašymu.
' . Tai blogas dalykas. Tai 
dalykas, rodąs, kaip Ame
rikos lietuvių organizacijos 

~ pačios didžiau-
i jios organizacijos.

Marijonų Draugas džiau
giasi, kad Lie tuvių Darbi
ninkų Susivienijimas yra 
puolamas, kad jis praėju
siais metais sumažėjo na
riai^.

Į ' ■ : . • tės ūkiu. ' ■ ; :
Tai nerimtas džiaugsmas,' H

ypatingai,'Įkupipet nepuola-!
! m« k ' LR k" R A'.i'kiirin Drau- ■ -niybimo ūkio tėiitoi įjoję ■, ... •

prasideda pavasarį. Kovo tarybinis ūkis, teikia dide- 
ir balandžio mėnesi, bedi- lė pagalbą aprūpinant veis- 
Jeliuose nameliuose,’’ itaišv- line medžiaga kolūkius ir 
tuose prie narvu, atsiranda* 
mažutėliai

apygarda j merdė ja, —

Edgewater, N. J.
Prieplaukų darbininkai 

streikuoja už pripažinimą u- 
nijos. .Jų kova yra gana sun
ki. Daug yra porteri kiečių 
darbininkų ir prieš juos sėja
ma biauri neapykanta. O tas 
duoda progą raketieriams pa
silaikyti galioje.

Randasi eilinių narių, kurie 
jau mato, kad jų apsileidimas 
(nuėjimas 
žinojimas, 
via) labai 
Meiną. To
niai darbininkai juda, bruz
da, susieję kalbasi, kas reikia 
daryti, kad išsisukti iš tos 
keblios padėties, Į kurią Rya- 

daugelį motų, 
išvarginti. Ki- 

,veidą i išvago- 
juos ir gaila,

j kad .sotus alkano „.-’'atjaučia, 
j Kitų dantys išmušti arba .iš
traukti, o nėra iš ko suswhi- 
syti. O kaip su jų šeimomis? 
Jos sunkiausioje padėtyje.

Tuo tarpu tie “tvarkos” ir 
nuosavybės dabotojai taip ii 
ūžia nuo vieno galo miestelio 
iki kito — net tos uolos, ka
lios čia per amžius susilieję, 
gali pradėt judėti’ Pažiūrė-

i 510S

į susirinkimus, ne
kas jųjų vadai 

brangiai jiems at- 
pasekmė: tie eili-

Avetlingicnė Antanina.
I Zenono, d. — Šiaulių apy
garda

Augustinaitis Vladas, Juo
zo s. — Pabradės apygar-

Barluskienė

d a

gio s.—Mažei
Bulavas Jo

Kėdainių a py

x *■ . .m r •• < . ,.rU i < ’ * •

mas LRKSA, kurio Drau
go redaktorius yra prezi- 
deniu, taipgi, spmažėjo na
riais,

Mes norime,\ mes frokšta-

ūkiuoše. Juodsidabriniu la
pių fermų skaičius kolū
kiuose sparčiai auga. Ta
rybų valstybė teikia dideles 
lengvatas žvėrininkystei 

■ vystyti. J
Vilkijos žvėrininkystės

nas įvedė per
Žmones labai

Ii .sudžiūvę, jų

Vi k!žiūnas Jonas, Jono s. 

 

—Vilniaus Vakaru any$6r-

Mek-Ge d vila s Mečislo vasb 
;andro s. — Marijaiūpdies 
apygarda

Demisev ičius Vaclovas, 
Felikso s. — Tauragės apy
garda

Denisovas Viktoras Ni- 
kolajevičius —Vilniaus Ry
tų apygarda

Didžiulis Karolis, Kristu
po s. — Kauno kaimiškoji 
apygarda

Žiemelylė Jadvyga, Alek
so d.—Kretingos apygarda

Liaudis Kazimieras, Pra
no s. — Utenos apygarda

Macijauskas Jonas, J 
no s.—Panevėžio apygarc

Niunka Vladas, Juozo 
Raseinių apygarda

Paleckis Justas, Igno s.
Petkevičius Juozas, Juo

zo s. — Ukmergės apygar-

s. — Zarasų apygarda
Polikarpova Matriona Pe- 

; trovna— Klaipėdos anygar-

Puleikytč Ona, Ant;ano!d> 
Šakių apygarda " 1 
Rcmcnčiiis Antanas, Jono 
— Telšių apygarda 
Rusas Bronius. Augusto 
—Telšių apygarda

iimai nariais nemažėtų, bet 
didėtų, kad jie augtų.

Reikia tai žinoti: jei Su
sivienijimai nuolat narių 
skaičiumi mažės, tai insur
ance departmental, kurių 
noru yra pašalinti iš kelio 
didžiosioms insurance kom- ■ 
panijoms visas mažesnes 
.Iraudim osi organizacijas, 
įsikiš ir bus bloga.

Draugas . džiaugiasi tuo, 
kad LDS yra puolamas. Jis 
daro didelę klaidą, rodyda
mas savo džiaugsmą. Pir
miausia: tai nėra džentel- 
maniška, o antra: niekad 
nekirsk šakos, ant kurios 
pats sėdi...

Tiek LRKS? tiek SLA 
vadovybes turėtų tarti savo 
žodį prieš tuos, kurie puo- 
. •• • a a a •la LDS. Tų Susivienijimų 
vadovai juk gerai žino, kad 

'LDS nėra jokia subversyvė 
I organizacija,' kad ji nieko 
mbversyvaus nėra atlikusi 
ir nesiruošia atlikti, kad jos 
vyriausias tikslas, kaip ir 
anų dvieju Susivienijimų: 
apdrauda ir pašalpa ligoje.

LDS jau gyvuoja per 25- 
rius metus. Jos finansai 
tvirti. Ji vadovaujama ge
rai, teisingai. Vadovypė jo
kių nesusipratimų Sir savo 
nariais niekad nėra tureju-

jo d. — Rokiškio apygaiidįaį
TušceVskaite Juzefą, r Ą*|- 

fonso d. — Vilniaus kaimiš
koji apygarda j S

tiejaus d. — Biržų apygW!
’ ’r/! i

K.
f '

tarybiniuš ūkius. Pavyz- 
lapiūkščmi bei džįui, neseniai jis nusiuntė 

judiniukai. Pirmą laiką, ji’ė didelę partiją juodsidabri-
visiškai akli ir kurti, o au- 
diniukai beveik neturi gy
vaplaukių. Nemaža triūso 
reikalinga tam. kad iš šių 
bejėgių žvėrelių išaugtų 
sveiki gyvūnai su geru kai
liu.

Savo darbe Lietuvos tary
binio ūkio žvėrių auginto
jai remiasi priešakiniais ta
rybinio ir pasaulinio moks
lo pasiekimais. Rusija yra 
kailinių žvėrių
dirbtinėmis sąlygomis gim
tinė. Dabar Tarybų Sąjun
ga žvėrių veisimo technikos 
ir žvėrininkystės ūkio or
ganizavimo atžvilgiu užima 
pirmą vietą pasauly j ‘e. 
Veislininkystės srityje pla
čiai naudojamas L V. Mi- 
čiurino mokslas apie pavel
dimumo nukreipiamojo pa-

nių lapių i Anulėnu tarybi
ni ūkį. Artimiausiu laiku 
Lietuvoje bus suorganizuo- ! kime i juos: mėynais švarkai . . 1 1 . 'i —. sz — • I  L  11   .... A. 1 .ti dar keli stambūs žvėri 
ninkystės ūkiai.

Dideles perspektyvas vys 
• tytis turi ir Vilkijos tary I • • • _ > • ♦

veisimo

binis ūkis. Sparčiai augs 
ir stiprėja jo materialinė- 
gamybinė bazė.

Ypatingas dėmesys ski
riamas daug darbo reika
laujančių procesų mechani
zacijai. Su mašinų pagal
ba šutinami, plaunami ir 
smulkinami pašarai, ruošia
mi pašarų mišiniai ir tt. 
Dabar tarybiniame ūkyje 
išsivystė dideli statybos 
darbai. Statoma elektrinė; 
mechanizuotas šaldytuvas, 
sandėlių patalpos ir kiti 
gamybiniai pastatai.

aptempti, jiems ant krūtinės 
blekės užkabintos, jų 
sc šautuvas ir buožė! 
jie daugumoje yra 
žmonių vaikai, bet jie 
‘ėvams pasakys: “Nei 
čia!’’ Mat, jų užduotis, jie 
tam prisiekdinti, už tai jie) 
gauna algas. Turčiams sma
gu, kai darbininkai vieni ki
tus stumdo: jų, turčių, reika
lai saugūs.

Bet nereikia nusiminti. Lai
kai keičiasi. Kai žmogus žmo
gų pažins, jis laiką leis tam, 
kad mašiną pajungti savo 
naudai. Reikia darbuotis, 
<as būtų pasiekta.

Prasčiokas

ranko-
Nors ir 

darbo 
ir savo

ŠYPSENOS
Hartford, Conn

neperseniai buvo narių pa
traukta į valdišką' teismą.a 

Visa tai tenka fžiųoti!

Fairmont, Minn.— Rich- 
ard Wisdorf, 15 metų ber
niukas, nuteistas 90 metų 
kalėti už tai, kad nušovė 
savo tėvą, motiną ir .senuo-

A

Važiavau Floridon saviškius matyt, 
Aukšto pono rolę reikia sūvaidint.
Daug milijonierių aš čia sutikau, 
Vaikščiodamas gatvėmis visus pamačiau.
Viešbučiai ir klubai—malonu žiūrėt
Ir pro šalį einant jais pasigėrėt.
Kad visko ten yra, tą tikrai žinau, 
Bet tiesa pasakius—viduj nebuvau. .
Ėjau i lenktynes—pinigų išlošt, 
Bet didžiausią progą turėjau pralošt...
—Jauna kumelaitė—gal išbėgs greičiau,— 
Drigantas nubėgo ten už ją pirmiau...
Tas mano šuniukas, vos pradėjęs bėgt— 
Žiūriu, kad jau tupi—reik, mat, pasilsėt...
Sutaupiau šimtinę dėl savo naudos,
Bet viskas nuėjo ant šuns uodegos...

Ku-Kū

1

Padėka
Kovo 6 <1. surengė partę 

paminėjįnuii gimtadienio. 
1 vj ’ ko C h a 1 i -a m R estą urane, 
New Britain.

Dėkoju draugėms C. De
gutienei ir O. Brazauskienei, 
kurios surengė, taipgi atsi
lankiusiems ir už suteiktą do
vaną. Visa tai ilgai pasiliks 
mano atmintyje.

Constance Miller

Brusselis, Belgija. — Bel
gijos ir' Luksemburgo mi-' 
n is t ra i nutarė jau be var
žymų įsileisti atgabenamas 
iš Amerikos prekes.

Washington. — Kernai 
Jungtinėse Valstijoj buvė 
mirčia nubausta 62 krimi
nalistai.

2 psl.—Laisvė (Liberty)-ŠeštAdien., Baland.-April 3, 1954
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Kas vru veikalo “Ne 
visuomet katinui už
gavėnes** autorius?

Kaip skaitytojas jau žino, š. m. balan
džio 11 d. Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatro aktcriai-mėgėjai pastatys Alek
sandro N. Ostrovskio veikalą “Ne visada 
katinui užgavėnes.”

Kas yra A. N. Ostrovskis?
Jis gimė 1823 m. balandžio 12 d. Mas- 

kvMoje. Jo tėvas buvo senato valdinin
kas. Dramaturgo motina mirė, Ostrovs- 

?<)Lii beeinant devintuosius metus.
1840 metais Ostrovskis įstojo į Mas

kvos universitetą ir siekėsi būti advo
katu, bet to mokslo nebaigė. Po to sto
jo tarnauti teisme, kuris nagrinėjo kri
minalus bylas. Dar vėliau Ostrovskis 
pradėjo dirbti komerciniame teisme.

Kadangi Ostrovskis mėgo draminį 
meną, tai jis dažnai lankėsi į teatrus. 
Tarnyba teisme, pamėgimas sceninio 
draminio meno, akstino ji ką nors kurti, 
— rašyti scenai veikalus.

Pirmasis jo veikalas buvo komedija— 
“Savi žmonės—susitarsim.“

Dažnai Ostrovskis skaitė savo parašy
tuosius veikalus Maskvos salonuose. Jo, 
kaip komedijų ir dramų rašytojo, gabu
mus tuojau įvertino kiekvienas, nusima
nąs apie dramas-komedijas.

Bet rašytojo kūriniai nepatiko pirk
liams, nepatiko valdininkams, kuriuos 
i is aštriai pašiepė. Dėl to cariniai val
dininkai draudė jo veikalus statyti sce
nom kaij) “subversyvius” (pagal šių 
dienų amerikinių reakcininkų šabloną).

O visgi ilgainiui jam pavyko įeiti į te
atrus s|i savo veikalais. Pavyko dėl to, 
kwd dramaturgas susirado prietelių, ku
ru jį protektavo. #

Nežiūrint carinės cenzūros, Ostrov
skis pradėjo garsėti, kaip dramaturgas. 
Jį gyrė kritikai, jį gyrė kiekvienas, ku
riam buvo įkirėjusi žiauri, kvaila cari
nė santvarka, ir kuris tik suprato lite
ratūros vertę.

Ostrovskis buvo pripažintas pirmaei- 
liniu pasaulio dramaturgu.

Vėliau rašytojas (su kitu asmeniu) 
isigijo šcelikovo dvarą Kostromos gu
bernijoje. Ten jis, apsuptas didžiulių, 
plačių miškų, rašė veikalus. Norėda
mas matyti, kokį įspūdį jo kūryba daro, 
jis savo dvare organizavo (iš kumečių) 
“aktorius” ir statė savo veikalus darži
nėje, pats juos režisuodamas.

Ostrovskis ^parašė daug komedijų ir 
dramų.

“Audra,“ “Miškas,” “Pasiutę pini
gai,” “Šviečia, bet nešildo,“ “Ir gudruo
liui tenka suklysti,” “Be kaltės nusikal
tę,“ “Pelninga vieta,” “Ko ieškai—rasi,“ 
“Talentai ir jų gerbėjai,” “Judri viete
lė,“ “Neturtas—ne yda,” “Nesėsk į sve
timas roges,“ “Svetimoj puotoj pagiros,” 
“Ne visada katinui užgayėnės,” ir tt., ir 
t. t.

.}% dramų bei komedijų pavadinimai 
yra labai įdomūs, gyvenimiški, patrauk
lūs.

A. N. Ostrovskis mirė 1886 metų bir
želio 14 d. Taigi: prieš arti 70 metų. 
Palaidotas Berežkų kaime, netoli Ščeli- 
kovo dvaro.

Didysis rašytojas Levas Tolstojus* sa
ke apie Ostrovskį:

“Jis man patikdavo dėl savo pa
prastumo... rimtumo ir didelių ga
bumų. Jis buvo savitas, originalus 
žmogus, niekam nepataikaująs, net
gi literatūros pasauly... Jo veide pa
traukliausios buvo jo akys. Jos mo
kėjo ir mąstyti, ir klausytis, ir šyp
sotis, ir iš pačių sielos gelmių juok
tis.:.”

Ostrovskį gerbė ne tik Tolstojus, o 
Turgenevas, ir Dostojevskis, ir kiti 

žymieji rašytojai.
M gi pats Ostrovskis galvojo apie 

drarnfg bei komediją? Štai, įdomus jo 
pareiškimas:

“Draminė poezija yra liaudžiai

3 pust.—Laisve (Liberty) -šeštadien., Baland.-April 3, 1954

artimesnė už visas kitas literatūros 
rūšis. Kiti kūriniai yra rašomi iš
mokslintiems žmonėms, o dramos ir 
komedijos—visai liaudžiai^ drama
turgai turi tai atsiminti,—jie 'pri
valo būti suprantami ir stiprūs. Sis 
artimumas liaudžiai nė kiek neže
mina draminės poezijos, bęt, prie
šingai, dvigubai sustipriną josios 
galią ir neleidžia jai nusivalkioti ir 
susmulkėti. u j /L?

“Istorija pavadino tik tubs rašy
boj us didžiais ir genialiais, kurie 
sugebėjo rašyti visai liaudžiai, ir 
tik tie kūriniai išliko šimtmečius, 
kurie savo krašto ribose buvo tikrai 
liaudiški; tokie kūriniai,f laikui bė
gant, tampa suprantamais-'.bei ver
tingais ir kitoms tautoms, ir, paga
liau, visam pasauliui.” j

Ostrovskis buvo dvarininkas (pana
šiai, kaip lietuvių Dionizas Poįska), ta
čiau jis, kaip ir D. Poška, pjirmon vie
ton statė liaudies reikalus. Jis palaikė 
artimus ryšius su liaudimi, )

Levas Tolstojus rašė Ostrovski u i prieš 
pat jo, Ostrovskio, mirtį: ■

“Aš iš patyrimo žinau, kaip liau
dis skaito, klausosi bei atsimena ta
vo veikalus, ir todėl ąš ‘ norėčiau 
prisidėti, kad tu greičiau iš tikrųjų 
taptum tuo, kuo neabejotinai; esi: 
visos liaudies rašytoju, plačiausia 
šio žodžio prasme.”

Tad ir jo veikale “Ne visuomet kati
nui užgavėnes” kaip tik ir liečiamas šis 
klausimas: tik dėl to, kad tu turtingas, 
dar neesi viskas!

Atsilankykite į spektaklį, pamatykite 
veikalą “Ne visada katinui užgavėnes,” 
tai jūs suprasite Ostrovskį.

Jo veikalai universalūs. Jie nepasen
sta, jie. “neišeina iš mados.” Jie gali
ma statyti bent kada ir bent kur ir vi
suomet turės savo vertę. ' j

:• R. M.

MENO PASAULYJE
Senovės Pietų Amerikos indėnų me

no ir rankdarbių paroda dabar išstaty
ta Moderniško Meno Muziejuje New 
Yorke. Eksponatų tarpe randasi daug 
gryno aukso miniaturinių skulptūrų. 
Muziejaus direkcija sako, kad ši paroda 
yra apdrausta milionais dolerių.

Šie eksponatai, žinoma, randasi storo 
stiklo dėžėse....

Dramaturgas H. Baronas baigė rašyti 
sceninį veikalą apie Rosenbergus. Vei
kalas bus perstatytas vienos pažangių 
aktorių grupės sekantį rudenį.

Chicagos lietuvių kultūrinės organi
zacijos pakvietė “Ugnies Slėpio” auto
rių Bonoskį-Baranauską apsilankyti ten 
ir praleisti kokią savaitę. Chicagiečiai 
planuoja surengti jam kelias1 paskaitas 
ir kitokius kultūrinius pobūvius.

Britų spauda skundžiasi, kad vis dau
giau kinietiško jaunimo vyksta iš Hong- 
Kongo studijuoti pačios Liaudies Kini
jos universitetuose. Hong-Kongo teat
rai dažnai dabar stato Naujosios Kini
jos veikalus, o kino-teatruose galima ma
tyti ir naujus Kinijos filmus.

Italų dailininkas Renatto Gutuso, 
francūzų dailininkas Gimondas ir eilė 
kitų svarbių meno asmenybių prisiuntė 
sveikinimą amerikiečių dailininkų žur
nalui “Reality”. Šis žurnalas kovoja už 
realizmą mene. .

Metropolitan muziejuje New Yorke 
dabar išstatytas Whistlerio kūrinys 
“Motina” (“The Mother”), bene vienas 
žinomiausių Amerikos tapybos šedevrų. 
Nuolatinė šio kūrinio vieta yra Luvro 
muziejus Paryžiuje, nes ten Whistleris 
tą piešinį sukūrė.

Egipto laikraštis “Al Misr” (“Egip
tas”) sako, kad jau seniai laikas reika-

Kritikai apie lietuviu 
dramaturgiją

Įvykusiame Maskvoje lietuvių tarybi
nės dramaturgijos aptarime buvo nagri
nėti Gudaičio-Guzevičiaus “Kalvio Igno
to teisybė”, A. Griciaus pjesė “Išvaka
rės”, J. Baltušio “Gieda gaideliai” ir 
“Anksti rytelį”, V. Sirijos Giros ir A. 
Slavino pjesė “Ponas Pirsonas jau nebe
grįš”, V. Miliūno dvi komedijos meninei 
saviveiklai, P. Gelbako “Sunkios pako
pos”. Aptarime pirmininkavo įžymus 
tarybinis dramaturgas B. Lavreniovas.

Dėl A. Gudaičio-Guzevičiaus pjesės 
“Kalvio Ignoto teisybė” pasisakę Šeini- 
nas, Mdivani, E. Surkovas ir kiti nuro
dė, jog pjesė yra aukšto politinio-ideji- 
nio lygio, pasižymi gražia, liaudiška kal
ba, joje sprendžiamas aštrus konfliktas. 
A. Gudaičio-Guzevičiaus pjesė visumoje 
yra reikšmingas kūrinys lietuvių drama
turgijoje, ir ji teisėtai užima joje pel
nytą vietą. Tačiau šalia rimtų pjesės 
privalumų kalbėję maskviečiai drama
turgai ir kritikai nurodė ir į svarbius 
šio kūrinio trūkumus. Pavyzdžiui, Šei- 
nino ir kitų nuomone, pjesėje ne visur 
reikiamai yra išlaikytas draminis įtem
pimas, vietomis siužetas yra padrikas, 
ištęstas, kai kurie veikėjai neparodyti 
veiksme, todėl jų charakteriai neišryš- 
kėja. Antai, apie mokytoją Didžkų su
žinoma. daugiau tik iš kalbų apie jį, o ne 
iš visos pjesės veiksmo ir pan.

A. Griciaus pjesė “Išvakarės” aptari
me buvo įvertinta kaip idėjiškai stiprus 
dramaturgijos kūrinys, pasižymįs bur
žuaziją demaskuojančia jėga. E. Surko
vas teigiamai vertino puikų pjesės idėji
nį sumanymą, kaip ypatingai vykusius 
nurodė pjesės pirmąjį ir paskutinį 
veiksmus. Per Burdulio šeimos gyveni
mą — pasakė Surkovas,— pjesėje tei
singai atskleisti buržuazinio pasaulio 
vystymosi dėsniai, stipriai kūrinyje de
maskuojamas melagingas buržuazinių 
nacionalistų patriotizmas, buržuazijos 
supuvimas, jos moralinis išsigimimas..

Kaip rimtus pjesės trūkumus kalbėto
jai nurodė žymų polinkį pjesėje į plaka- 
tiškumą, į skubotumą atskleidžiant vei
kėjų charakterius. Pavyzdžiui, Surko
vas, Rozovas kalbėjo, jog autorius sten
giasi per greitai parodyti visą veikėjų 
vidų, pjesėje matomos perdėtos pačių 
veikėjų pastangos save demaskuoti. Tai 
liečia neigiamuosius pjesės personažus, 
o nuo to, žinoma, nukenčia kūrinio dra
minis įtempimas, žiūrovui ir skaityto
jui darosi nebeįdomu, sekti pjesės veiks
mą, nes jau iš anksto yra žinomi veikėjų 
pasielgimai.

J. Baltušio pjesės “Gieda gaideliai” ir 
“Anksti rytelį”, kaip pabrėžė kalbėjusie
ji, liudija didelius J. Baltušio, kaip dra
maturgo, sugebėjimus.

Pimenovas pjesę “Gieda gaideliai” 
apibūdino kaip labai stiprų lietuvių dra
maturgijos kūrinį, kuriame puikiai, su 
meistriškumu nupiešti veikėjų charak
teriai, atskleistas aštrus dramatinis 
konfliktas, pjesė kompoziciniu atžvilgiu 
išbaigta.

Kalbėtojas tuo pat metu nurodė, jog 
to paties autoriaus kitoje pjesėje “Anks
ti rytelį”, nors ir yra gerų atskirų vie
tų, tokių privalumų mažiau. Kūriniui 
dramaturgas ėmė medžiagą ne iš gyve
nimo, ir todėl eilė personažų, kaip Gied
rienė ir kiti, yra neaiškūs, išgalvoti, o 
pjesėje veikiantieji priešai sukirpti pa
gal šabloną. Pjesėje yra daug schematiš- 
kumo.

V. Miliūno komedijos meninei savi
veiklai aptarime -susilaukė gražaus pa
skatinimo ir teigiamo maskviečių įverti
nimo. Buvo pažymėtas V. Miliūno ko
medijų aktualumas, jų aktyvus įsijungi
mas į svarbių šiandienos klausimų nu
švietimą, aštrių konfliktų sprendimas. 
Komedijos dramaturginiu atžvilgiu yra 
sukurtos mokamai, su dalyko žinojimu. 
Jų meninį lygį, kaip buvo pažymėta ap
tarime, menkina pasireiškiąs komedijose 

lauti Anglijos, Francūzijos ir kitų Va
karų Europos šalių sugrąžinti Egiptui 
daugybę meniniai-istorinės vertės daly
kų, kurie, be Egipto pritarimo, buvo iš
vežti ir laikomi Vakarų muziejuose.

Paryžiuje miesto centre stovi vienas 
seniausių ir didžiausių Egipto obeliskų. 
Luvro muziejus turi daugybę egiptiško 
meno eksponatų. Panašiai Londono 
muziejuose, tuo tarpu, kai pačiame Egip
te beveik nieko nepalikta.

plaka tiškumas. Be to, komedijose neigia
mi veikėjai greitai patys save demaskuo
ja ir teigiamiesiems kūriniuose nėra ką 
veikti, tarpusavis jų susidūrimas nestu
mia toliau veiksmo.-

į Čepurinas, nurodęs kai kuriuos svars
tomos P. Gelbako pjesės privalumus, at
skleidė trūkumus joje, būtent, silpną 
veikėjų išryškinimą, schematiškumą.

V. Sirijos Giros ir A. Slavino pjesė 
“Pohas Pirsonas jau nebegrįš” yra ak
tuali ir svarbi savo reikšminga tema, 
kuri verta paskatinimo. Tačiau Liubi- 
movos, Šteino nuomone, ši pjesė, kaip 
dramaturgijos kūrinys, yra su labai rim
tais, esminiais trūkumais. Pjesėje nėra 
veikėjų charakterių, veikėjai kol kas vi
siškai negyvi žmonės. Pjesėje gausu 
štampo, schemos, maža tikro draminio 
veiksmo ir įtampos.

Alena Brazauskiene
Balandžio 11 d. Brooklyno ir apylin

kės lietuvių visuomenė turės dar vieną 
smagią progą pamatyti Aleną Brazaus
kienę mūsų scenoje.

Ši menininkė vaidins Agnijos rolę Os
trovskio komiškoje dramoje “Ne visada 
katinui užgavėnes y

Mūsų visuomenė jau turėjo progos ne 
kartą ją matyti scenoje. Ji vaidino va
dovaujančias roles “Nesusipratime,” 
“Klastoje ir Meilėje” ir “Adomas ir lie- 
va” operetėje.

A. Brazauskienė—dar jauna moteriš
kė, kupina energijos ir turi didžių gabu
mų sceniniame darbe. Jei jai būtų tekę 
augti ir gyventi palankesnėse sąlygose, 
jei jai būtų buvę progos lankyti dramos 
mokyklą, Alena šiandien būtų jau gerai 
pasižymėjusi profesionalinė scenos ar
tistė. Deja, ji tos progos niekad netu
rėjo!

O scena ją traukte traukia!
Alena—pasižymėjusi deklamatorė.
Ji turi puikų soprano balsą ir jį lavi

no pas Sukaskienę-Šalinaitę; ji per tūlą 
laiką dainavo “Melodijos” grupėje; pa
sitraukė iš ten, kai turėjo eiti operaci
jai — neseniai tonsilus teko išpjauti. 
Bet ji šiandien yra Aido Chore ir turi 
rolę operetėje “Pepitoje.”

Jaunas Alenos sūnus, Serge, taipgi sie
kias! muzikoje — ryžtasi būti pianistu. 
Gi jos vyras, Walteris, menedžeriauja 
Lietuvių Kultūriniaęne Centre.

Alena vartoja keletą kalbų: francūzų, 
rusų, anglų ir žinoma, lietuvių. Nepai
sant to, kad ji dienomis dirba ir tris va
karus per savaitę lanko mokyklą, Alena 
suranda laiko jai mėgiamiausiam dar
bui, meniniam darbui.

Kaip sakiau, veikale “Ne visada ka
tinui užgavėnes” Alena turi Agnijos ro
lę,—dukters nusigyvenusios našlės, bu
vusios pirklienės, Kruglovos; . Gi Krug- 
lovos rolę vaidins Eva Mizarienė, taipgi 
gabi, pasižymėjusi meno darbuotoja.

Achovo rolę atliks kitas meniniams 
darbams pasiaukojęs aktorius-mėgėjas 
J. Budrevicius.

Ipolito rolėje bus mūsų visuomenei ge
rai žinomas aktorius-mėgėjas Jonas La
zauskas, einąs lenktynių su savo milijo- 
nieriuių dėdė, nusenusiu pirkliu Acho- 
vu—varžytinių už Agnijos ranką!

Feonos rolėje — “sena scenos paukš
tė” Elenora Tautkus, gi Malanjos — 
Koste Rusinskienė.

Visi aktoriai rinktiniai, visi ryžtingai 
mokosi, dažnai repetuoja ir dėl to šis 
veikalas bus scenon pastatytas taip, 
kaip jis turi būti pastatytas.

Visuomenė prašoma skaitlingai atsi
lankyti į spektaklį, kuris, kaip žymėjau, 
bus atliktas balandžio 11 d. Liberty 
Auditorijoje.

N.

SAGOS
Parašė Carl Sandburg
Aš tėmiju karinį žemėla

pį, skelbimo tikslu prikerg
tą prie sienos dienraščio 
leidyklos priekyje.

Sagos — raudonos ir gel
tonos sagos — molinos ir 
juodos sagos — yra sagsto
mos pirmyn ir atgal tame 
žemėlapyje.

Kva to j an tis j au n u o 1 i š, 
saulės numargintu veidu, 

• lipa kopėčiomis, rykteli 
kažką juokingo kažkam 
žiūrovų būryje, o paskui 
įsega geltonąją sagą vienu 
coliu toliau i vakarus, o 
juodąja saga įkandin pase
ka geltonąją sagą taipgi 
viena coli vakaruosna. *- c.

Tai reiškia, jog ten, ti
krajame karo lauke, de- 

1 šimtis tūkstančių vyrų ir 
jaunuolių raičiojasi skaus
muose raudoname liūgyne 
visu tos upės pakraščiu.

Gaikščioja jie, temstail- 
čiomis akimis žvelgia į žaiz
das, šaukia vandens, tū
liems jau mirtis gerklėse 
gargaliuoja.

Kas gi, o kas tikrenybėje 
įspės, ką tai lėšavo dvi sa
gas vieną colį pakelti šia
me karo žemėlapyje, dien
raščio leidyklos priekyje, 
kur šis margu veidu jau
nuolis mums juokelius kre
čia?

(Originalas tilpo žurnale
The Masses, 1914 m.) 

Liuosai verte
Kas Kitas

Iškilmingai sutikti
Du pilni traukiniai parvežė iš Mas

kvos Lietuvos menininkus ir rašytojus, 
dalyvavusius dešimties dienų literatūros 
ir meno festivalyje (dekadoje). Abudu 
traukiniai grįžo kovo 18 d. Kai kurie 
parskrido lėktuvais.

Vilpiaus geležinkelio stotyje grįžtan
čiuosius pasitiko tūkstantinė minia žmo
nių. Griežė orkestras. Sakytos kalbos. 
Daug dekados dalyvių buvo apdovanoti 
gėlėmis.

Po to jie, menininkai ir rašytojai, grį
žo į savo namus-namelius.

Šitaip baigėsi Lietuvos menininkų di
džioji išvyka!

Mieliem, Pa.
Kovo 15 d. kontraktorius 

' Sell su savo vyrais ir naujos 
technikos mašinerija atsi
kraustė pradėti statybą St. 
Luke Ilospital’ėje. Štato nau
ją “boiler house,” aliejumi 
šildomą. Ir šalia pristatys » 
daugiau gyvenamu namų-'K- 

j goninės darbininkams.
Tiems, kurie dirba pasto

viai, ligoninė duoda rūmą, 
valgi ir skalbyklą už $40 j 
mėnesį. Paprastu darbininkų 
mokestis nelygi, — nuo $130 
i mėnesį ir aukštyn, pagal 

i darbą ir kiek metų išdirbę. 
Išdirbus daugiau 6 mėnesių 
gauni vieną savaitę atostogų, 

i ilgiau išdirbę gauna po 2 sa
vaites, su pilna mokestimi. 
Mokestis du kartu i mėnesį, 

; 3-čią ir 18 tą dienomis. Gy- 
j dytojas ir gyduolės veltui. 
: Unijos nėra.

Gėrikams, po algos išlie- 
kantiems iš darbo, čia darbo 
nėra.

Dabartiniai pečiai kūrena- 
' mi anglimi. Anglies vežėjas 
| sakė, kas šiai įstaigai atsiei- 
1 na po $8 tona. Privatiniai to- 
j kia pat anglis gal esanti nuo 
I $14 iki 16. Mes šiai įstaigai 
j apšildyti sukūi’ename du ir 
j daugiau karus į savaitę, 70 
tonų karas. Tai bus 140 tonų 
per savaitę. Tai kalnas ang
lies 6 vyrams per savaitę, 
dirbant trimis pamainomis, 
po 8 vai. į parą. Reikia supil
ti tuos 140 tonų į pečius, iš
vežti pelenus, prižiūrėti van
dens pompas. Tai nėra bai- 
kos.

Aš čion dirbu nuo 14 d. 
rugsėjo prie vyriausio inži
nieriaus p. Heckert, tai man 
tenka visur apeiti ir matyti.

Dabartiniame naujai staty
bai plote buvo didelės obelys. 
Atėjo su gasinėmis mašino
mis. Piūklais nupiovė, su bul
dozeriais išrovė, į 3 dienas 
pastatė 4 rūmų ofisą su tele
fonais ir įrankiais. Tikrus ste
buklus daro šios gadynės 
žmonija. Kaip baigs darbą, 
jei gyvas būsiu, parašysiu. ”

Aš džiaugiuosi šiame dar
be. Pasenau, ne visur tigęs, 
tai jei ne šis darbas, nors į 
prarają šok, anot L. PrūseL 
kos.

F. Žavi, ~

i
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Keturių Welksm^ Komiška Drama
c

Parašė Didysis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato Sceoon laisvės Bendrovė

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro Patys Žymiausi Artistai:
J. Budrevičius, Elena Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizariene, 

Eleanora Tautkus ir Koste Rušinskiene

REŽISIERIUS ROJUS MIZARA

Šis perstatvmas yra suruoštas atžymejimui 
Dienraščio Laisves 35 metų sukakties.

Kartu bus sustiprinimas Laisves finansiniai 
užtikrinimas jai gyvuoti ateityje.

Prašome įsitemyti, kad įžangos nėra. Visiems 
nemokamai, tik ateikite ir pasigėrėkite puikiu 

perstatymu, labai įdomiu veikalu. 
Pradžia lygiai 3-čią Valandą Popiet

M110-06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N Y

Visą Didžiojo New Yorko visuomenę kviečiame atsilankyti ir pamatyti šį labai įdomu 
veikalą, lietai kada mūšiu scenoje pasirodo tokių perstatymų

4 psl.—
n., Dčdund.-April 3, 1954



Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. on Morrow 
machines-L Also Collar setters on 
C^xirenV sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
(tola. IIO. 7-2834. Chadwick Women 
& Children’s Sportswear, 1928 So. 
Chadwick St.

(62-68)

STENOGRAPHER-TYPIST. Exp. 
St. position: gd starting sal. Co. be
nefits; 35 hrs. 5 days wk. Mr. Hal
bert. MA. 7-3770. (men ad when i 
appl.) (63-65) Į

MALE and FEMALE

Restaurant & Hotel Work. All kinds 
of help needed. Male or female. 
Must have exp. and ref. Either sleep 
in or out. Apply in person or phone.
B. J. Dougherty (est. over 30 yrs.) j 
1283 Arch St. LO. 1-1610.

(63-65)

HELP WANTED MALE

RAKER. 2nd hand’ on cakes, pies 
and sweet dough. Day work. Steady 
work, good wking conditions. Apply > 
in person. SCHILLING’S BAKERY. 
3111 Frankford Ave.

,(63-69)

Baltimore, Md.
ATTENTION. Topsoil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Call I 
Glen Burnie 2581.

(62-71 ) ‘ 
------------------------------------------- --------- - j

Taupykite Pinigus
BALTIMORE

Gaukite goriausiai atliktą darbą da-j 
bar už žemiausią kainą todėl, kad ■ 
mes turime palaikyti savo išlavin
tus mechanikus darbe per žiemos Į 

mėnesius.
PATAISYKITE IR PERDIRBKITE j 

DAILIŠKAI SAVO DIRBTUVE
Permalite Aluminum Awnings 

KLUBŲ SKLEPUS—ŠILDYMĄ 
AIR CONDITIONING

MOLLOY, Inc.
ATTIC PLUMBING

Dykai Aprokavimai. Dieną ar Naktį i 
Rezidencijinius ir Komcrcijinius 

2115 N’. CHARLES ST.
TU 9-5575 
_ ’___ . .

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) I

•> Tai btkvę iki šiol laikoma 
slaptybė itv.
I | .__
t Indijos premjeras Nehru | 
laikosi savo politikos. Jis su- į 
ko ir reikalauja, kad Azijo 
tautos nesikištų į Amerikos- į 
Sovietų rietenas.

Nchrtt sako, kad abiejost 
pusėse yra po tiek pat kieta- j 
k a k č i ų -u ž sis py re 1 i ų.

Nehru tą savo politiką pa- ; 
siūlysiąs greitojo ateityje 
įvyksiančioje šešių azijietiškų ; 
kraštų ministrų konferenci
joje.

Bet vienu svarbiu klausimu | 
Nehru nesėdi “ant tvoros"' ; 
jis irgi reikalauja uždrausti ' 
praktikas su atominėmis nei . 
hydrogeninčmis bombomis.

Newark, N. J.
Rašytojo Bonoskio - Baranausko į 

paskaita ir kultūrinis vakaras įvyks j 
balandžio (April) 4-tą d., Ukrainian ' 
Hall. 57 Beacon St., Newark, N. .1. Į 

PpBflžia lygiai 3 vai. popiet. Tur-' 
t Inga meniška programa ir vaišės. 
Jojimas nemokamas. Rengia New j 
Jersey lietuvių kultūrinių organiza
cijų rengimo komisija. Kviečiami vi
sos apylinkės lietuviai.

T Rengėjai.

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

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

I MATTHEW A. I 

: BUYUS :
J (BUKAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ •
J DIREKTORIUS I

» . <

}^426 Lafayette St. ,* 
J Newark, 5, N. J. J 
J 'MArket 2-5172 Į

•  • • ~ ~ <

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 3, 1954 Rengėjai

Lowell, Mass.
Kartais nedaskaičiuojamos 

vietinės spėkos
Praeitis mus mokina, kaip 

kartais įbes skundžiamos 
trūkumu veikimui spėkų, 
kuomet patys nemokame jų 
tinkamai apskaičiuoti.

Su vienu parengimu mums 
buvo labai sunku dėl stokos 
moterų, kurios pasidarbuo
tų sugaminimu bankietui 
valgių. Vieną ir kitą susi
rinkimą sukome galvas, ku
rias čia gauti į komisiją. 
Klausiame vieną, kitą, bet 
ne visos užklausiamos, nes 
buvo manyta, kad anoji tai 
tikrai neapsiims.

Bet, deja, tai buvo stam
biai suklysta. Viena tylė
jusi draugė, nebuvusi už
klausta, sušuko: “Sarma
ta, draugės! Tai ką, už pi
nigus eisime samdyti? Jei 
nė viena neapsiimu, tai aš 
imsiu ir dirbsiu.” Kita, sa
ko, jei kitos apsiimtų, tai ir 
aš padėčiau. Na, ve jums, 
klausimas ir išrištas.

Apsiėmė: Arbačauskienė, 
Palubinskienė, Paulenkienė 
ir Mikalopienė. Tačiau, pri
artėjus laikui gaminti ban- 
kietą, vėl dalykai virto ki
taip: vėl stoka šeimininkių.

Važiuojant į Worcesterio 
Aido Choro parengimą, ke
lionėje Į) r įsiminta, kaip 
sunku buvo, kad mū.sų ban- 
kiete stokavo darbinmkių. 
Abi Gicevičiai sako: “Kad 
jūs, mat, ieškote darbinin
kių, kur jų nėra.” Julia Gi- 
cevičienė dar pridūrė: “Aš 
U’i niekad nesu atsisakiusi 
dirbti, kada tik reikėjo, bet 
kad jūs nieko nesakote, tai 
reiškia, kad jums manes 
nereikia.” Labai vietoj Gi-
cevičių pastaba. Ir aš at-( 
nurašiau iii už už tokia 1 d V v
mūsų neapdairų. Gkev.ičie-į 
nė už 10 mylių nuo mūs 
atstu, bet abu gerai veikia, 
kaip ir vietiniai, Lowellio 
organizacijose.

Pasirodo, kad reikia vi
sus veikėjus turėti mintyje, 
”,es vis prireikia jų prie 
kiekvienos progos; ypač 
ten, kur tų veikėjų trūks
ta.

Ateityje būsime apdaires
ni visuose klausiniuose.

Mūsų parengimas vasa
rio 28 d. taip gerai nusise
kė, jog tūli draugai mano, 
kad reikia dar vieną pa
rengimą, kad ir mažesniu 
pasimojimu, surengti gegu
žės mėnesį, kol dar piknikai 
neprasidėję. Mintis labai 
gera. Sueisime į susirinki
mą balandžio 11 dieną ir 
galėsime svarstyti šį klau
simą. Taipgi Laisvės fon
do klausimas yra svarbus. 
Tai kodėl ko nors nesu-NEW JERSEY NAUJIENOS

tžian susiriša su lietuviškuKultūrinis pobūvis Nev/arke 
įvyksta sau ši sekmadieni * 4

Jau šį ,<ekmadienį (rytoj) 
Nexvarko ir New Jerse.x bend
rai lietuviai turės progą ir 
garbę susitikti .su savo garsiu 
tautiečiu, rašytoju Peliksu 
Pomiškiu-Baranausku. Ba
ranauskas yra pasaulinio 
.nasto rašytojas, kurio roma
ną “Degantis Slėnis" dabar 
rerčia į kinų, čekų, slovakiį 
.r kitas kalbas, ir kurio kny
ga “Brolis Bill McKie,’’ visai 
neseniai išleista, dabai jau 
spausdinama antroje laidoje.

B o n os k is- Ba ran aus k as y ra 
.ietuvio plieno darbininko sū
nų; ir liaudžiai ištikimas kū

rėjas. Nors jis rašo anglų kal
ėjoje. jam ypatingai artimi 
lietuviai darbo žmonės, ir jis 
paskutiniu laiku vis glam

Lawrence, Mass.
Visokios naujienos

sus ir vendas, Kur tik pasi
suksi, vis darbininkai tampa 
nuskriausti. Net pats prezi
dentas ir tas nenori biednuo- 
menei taksus numažinti. O 
kiek prižadėjo kandidatuoda
mas! Til< turčiams taupiau 
milijonus, o biednuomonei pa
rodė lietuvišką dūlią.

Čia kalbėjo vyriausio teis
mo raštininkas Dorgan. Jis 
ragino bedarbius ir miesto 
valdininkus rašyti preziden
tui laiškus, kad jis pradėtu 
rūpintis bedarbiais. Pareiškė, 
kad bilijonai dolerių siunčia
mi Europon be reikalo. Sako: 
tegul atbūdavo.) a dirbtuves 
čionai, tai bris daug geriau,

Lietuvių Moterų Piliečių 
Klubas turėjo parengimą ko- 

i vo 20 d. Pirmiausia įvykdė 
Į programą, — suvmdiulas 
I trumpas reikaliukas. Atliko 
i gerai. Po programos, davė 
užkandžių. Viskas tas duota 

j tik už vieną dolerį.

Moterys si parengimą su
rengė del klubo, nes moterys 
visuomet gauna/ susirinki
mams patalpą veltui. Pasidar
bavo kaip ir atsilygindamas 
klubui.

Pasimirė Jonas Matačiū- 
nas, gerai žinomas Lawrence 
lietuviams, nes buvo muzi
kantas. Nebuvo tų vestuvių, 
kad nebūtų grajinęs. Visi se
nesnieji lietuviai atsimena, 
kaip juos linksmino vestuvė
se. Laikėsi pusėtinai gerai. 
Mirė jau senyvas, virs 70 m. 
Buvo našlys. Paliko dukteris 
ir anūkus dideliame nuliūdi
me.

Didelė užuojauta šeimynai 
ir giminėms. O Jonui Mata- 

Ičiūnui amžinai ilsėtis.

Maple Parko Komiteto bu
vo puikus susirinkimas kovo 
21 d. Apsvarsčius Bendroves 

j reikalus, prieita prie: naujų 
sumanymų. D: Bulanka įnešė | 
suregistruoti vardus visų mi-!

• ✓ • • • * Iirusių šėrininkų. ir paskelbti
I Laisvėj’e ir Vilnyje. J. Kodis ■ 
paantrino ir pasiūlė, kad su i

■ vardais būtu ir po $25. Ko- ■ į i
mitetas tą nutarė vienbalsiai. I 
Bet tam turime laukti visuo
menės pritarimo, nes be to į 

i ne\a.lia aukoti dai giau kai p ’ 
•Šio. Linkėtina, kad visiiome- | 
nė komiteto pasiūlymu ] riim- i 
tų.

I
Baigiantis susirinkimui, Ig. Į

(■hulada piidaxe '•aktus. Dan
iam gaspadoriui J. Šupelritii.
Abu pasisveikino, linkėdami 
gerai dirbti Maple l’ark i 
Bendroves gerovei.

•D' ■

Am. Woolen Co; .susirinki
mas praėjo švelniai ir grei-.1 
'.•ai. Sprendimas neliktas 20 
L balandžio, nes nebuvo už
tektinai suvažiavusių sūriniu- i 
<ų. Is raportų pr.siiodū, kad . 
š :>00,000 tik 175,021 seras 
5uvo atstovauta. Pagal l<om- • 
oanijos nuostatus turi būti 
51 nuošimtis šorų.

šiame suvažiavime bu
vo dvi grupes: viena nori 
kompaniją suženyti su Tex- 
‘ron, Ine., o kita — su Boch- 
mann L'xtridge Winsted Co.

Nuo balandžio 1 d. namų 
savininkai turės mokėti dau
giau už-vandenį po 2 </.j cen
tus.

Blogai namų savininkams, 
.blogai ir butų rendaunin- 
kams. Kelia iš visu šonų tak-

rengti? Galime su mažes
niu prisirengimu ir su ma
žesne bilieto kaina surengti.

J. M. Karsūnas

ji Itūrmiu judėjimu.

New Jersey lietuvių kultū- 
•inės org'anizaę'jos pakvietė 
Bonoskį kalbėti kultūriniame 
pobūvyje rytoj, balandžio 1 
Iii ną, trečią vai. po pietų 
Ukrainiečių Salėje, 57 Bea
con St., Newarke. Apart Ba
ranausko paskaitos, bus kiti 
kalbėtojai ir gyva, linksma 
neiiiska programa, su xMil- 
Ired Stciisler vadovaujamu 
dainavimu, Gamtos Mylėtojų 
Draugijos dajnos ansamblio 
išstojimu ir t. t.

Po ’pobūvio bus draugiškos 
vaišės. įėjimas nemokamas, 
bet tie. kurie norės, galės nu
sipirkti ■ Bonoskio-Baranaus- 
ko knygas, kurias jis kiek
vienam pirkėjui autografuos.

l.riukiame visų šiame svar
biame kultūros popietyje.

negu išleidinėjimas pinigu 
prieš komunizą.

•

Serga Jonas Arbočius, če- 
; veryku taisymo Įstaigos savi
ninkas. Turėjo sunkią opei'a- 
riją.

Taipgi serga boxes biz- ! 
i nierius Jonas Sakavičia, I/;w- 
rcneiuje skaitomas turtingiau- ; 
siu.

, Linkiu abiems pasveikti ii | 
vėl su lietuviais susieiti.

__ :___

Važiuokite visi Į koncertą 
Bostonan balandžio 1 d. Kon
certas bus Municipal Hali, 
East Broadway, 3 vai. po pie
tų. Katrie nebūsite, gailėsitės. 
Koncertas bos labai turtingas '

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

įvyks SekmadienĮ, Balandžio 4 April 
MUNICIPAL HALI, SOUTH BOSTON, MASS.

(East Broadway)
Koncerto programo sąstatas tekis:
1) Aidp Choras ųo vadovyste

Jono Dirvelio
2) Akkma Wallen, seprano solo
3) Aide- Cho, o rginų grupė
4) MtrnWik IJtiosyhės Choro trio
5) Ona Dii vdienė, soprano solo
G) Aldo ('hero vyrų grupė
7) Ona MmMkylė, soprano solo
8) Duetas: O,na Dirvelicne ir 
Jonas Sabaliauskas

9) Robertas Stanley, piano solo
10) Aido Choras po vadovyste

Jone Dirvelio

k

Aldona Wallen, sopranas

v.-

Ona Mincikytč, sopranas

AIDO CHORAS, iš Worcester,Mass., diriguojamas Jono Dirvelio
Apart(worcester'ieciij, čia dar dalyvaus Montello žymūs talentai, grupes ir solistai. Tad nepraleiskite

liaudiškomis dainomis, su ge
rai lavintais balsais. Iš Law- 1 
rencc važiuosime keliomis ! 
mašinomis.

L. K. Biuras j

Bostonas ir Apylinkė
Naujos Anglijos Moterų Sąryšio 

konferencija įvyks sekmadienį, ha- 
landžio-April 25 d., pradžia 1 i vai. . 
ryto, Tautiško Namo salėjo, Mon
tello, Mass Veikiantysis Komitetas 
kviečia visas Motoru Sąryšio kuo
pas išrinkti delegates ir dalyvauti i 
šioje konferencijoje. Taip pat pagei
daujama, kad kuopos išrinkdamas ; 
delegates paskirtų ir kiek finansi
nės paramos su pasveikinimais kon- ’ 
forencijai.

Iki pasimatymo konferencijoje, 
Julija Raina rd, 

40 Ripley Rd., 
Dorchester, Mass.

Montello, Mass.
A.L.D.L.D. 6-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, ba- 
landžio-April 5. pradžia 7:30 vai. 
vakare. Lietuvių Tautiško Namo 
kambariuose.

\’ii nariu:; prašome dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
biu reikalų apsvarstymui, kaip tai 
Laisvės vajus sukėlimui SlOOOf) fon
do, spaudos piknikai, operetė Pepi- 
ta, kuri yra rengiama Nonvoode ge
gužės 22 dieną. Kaip matote ateina 
mums daug (laibų, turime gerai pri
sirengt i.

Gco. Shimaitis, tin. rast.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.
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Antanas Kundrotas: je Pamatykite veikalą 
mirtis ir laidotuvės “Salt of the Earth”

Gręsia pražudyti 
korėjiečių porą

Artistas sveikino darbui.

gegužinei sueigą
NU G LAM ORE BEAUTY

Lobby of Empire State
SALON
Bl<l|f.

(65-68)

DRESSMAKER
Dirbti namie, darymui sampelių 

kostumersko darbo suknelėms ir 
siutams. Galinti kopijuoti nuo mo
delių ar braižų. Atlikimui primie- 
ravimų. Gera mokestis. Kreipkitės: 
338 E. 55th St. (aprt. 2 A), N. Y. C.

HEATHCOTE EMPLOYMENT

ryto mirė Ant; 
savo namuose, 
Avė., Broc 
nuliūdime 
Antaną ir, 
Antaniną. 
brolius
Stanislovą.

moterį Oną, sūnus
Albertą. seseris

Oną ir Emiliją, ii 
Joną. Kazimieru ir

23 (1.

Praėjusią savaitę 
buvo platokai ; 
filmą (judamą 
“Salt of the Earth.” 
teresavau tuomi 
nusprendžiau 
progos pamatyti 
ra i nesigailėjau 
lias valandas ir 
dolerį pinigų. Ištikrųjų ture-, 
tu gailėtis visi, kurie nenuva-

parašyta apie 
paveikslą) 

Susi i n- 
aprašymii ir 

prie pirmos 
filmą. Ir tik- 
sugaišęs ke-

New yorkietis . neseniai 
kūręs sveturgimiams ginti 
mitetas atsišaukė i vistu 
ne. Prašo protestuoti prieš 
statymą pavojau 
dvejų korėjiečių, senų 
kos gyventojų, Mr. 
Kwak. Jiems įsakyta

Ian deportavimui.

iv o-

Ameii- 
r Mrs. 
balan-

Balandžio (61-65)

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6W0
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-8083

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.

a p e i gom i s š v e u t(i žinos pamatyti

kapini

Rytinėmis 
Sakramento bažnyčioje, į 
Kazimiero 
ten turėjo didelį lotą su gra
žiu paminklu įsigijęs iš anks
to.

Antanas Kundrotas gimė 
188b metais, kovo 11 d.. Kur
šėnų geležinkelio stotyje. 
Šiaulių apskrityje. Jo gimdy
tojai Morta su Vincentu tar
navo Rusijos carui kaipo ge
ležiu k t lio sargai. Velionis 
dirbo ant geležinkelio iki 2(r 
metų amžiaus. 1909 metų 
lapkričio 12 d. tapo pašauk
tas į kariuomenę į Sibirą prie 
Baikalo ežero. Ištarnavę 
metus, su garbe grižo 
mamytę, kuri vis tarnavo 
rui. Gavęs savo darbą, j 
bo iki išvykimo Į 
1913 metais. Jo t<
m'»ręs lapkričio 8, 1901 

Atvažiavęs Amerikon.

nuo da
vė i k alų 

J a me
aktorkų 

nei 
ro-

Viekalas skiriasi 
bartinių Hollywood© 
kaip diena nuo nakties, 
nematysi pusnuogių
glėbiuojantis su vyrais, 
b e pr asm e i ' s k e re č i o į antis, 
dant savo nuogas blauzdas. 
Tame veikale atvaizduojamas 
tikras švino kasyklų darbinin
kų skurdus • gyvenimas New 
Mexico valstijoj, ir kovos už 
gyvenimo pagerinimą, šis vei
kalas pagamintas toje pačio
je valstijoje, kur vyko tos ko-

pas
ca-

Apart minėto veikalo, dar 
parodoma 3 trumpesni daly
kai, iš kurių du yra humoris
tiniai. Nepraleiskite nepama
tę “Salt of the Earth.”

žmonės, 
tarnybą

Kwaksai gyvena 
je nuo 1935 metu, 
sijonaliai muzikos 
taipgi • ėję valdinę
laike karo ir iki ragangaudiz- 
mo gadynes.

Kwak nesiprešina išvažia
vimui, jeigu juos leistų išva
žiuoti į šiaurinę Korėją. Pas 
Rhee jiems gresia pavojus gy
vybei, nes .jie jam m pritarė 

atvirai.tą yra

Kviečiame!
SOCIAL 

mui. 
ir

security aiškini- 
k lausimams-atsa ky mania 

diskusijoms popietis jau

Gegužės Pirmai pasiruošti 
konferencijai gautas sveikini
mas nuo pasauliniai garsam) 
artisto Bockwell Kent. Svei
kinime artistas sako:

gūžės Pirmosios Sukaktu 
tų triumfuojančiu pas 
mu.

OPERATORĖ
Prie sekcijų darbo ant moteriškų 
suknelių. Taipgi reikalinga zipper į- 
statytoja. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORONATION SPORTSWEAR
2640 Nostrand Ave., Brooklyn

(65-69)

HAIRDRESSERS
Patyrę. V’isame darbo. Gera algo. 
Puikios darbo sąlygos. Oru vedina
ma šapa. Kreipkitės:

GUY VITETTA HAIRDRESSER 
428 Mamaroneck Ave., 

Mamaroneck, N. Y. 
Mamaroneck 9-0359

(GO-66)

(43-73)

demonstracija. kuri

darbininkų ir liaudies reika
lavimus sustabdyti makartiz- 
mą, kuri pasisakys už taikų, 
pasaulį ir pasiūlys1 programą 
didėjančio nedarbo proble
moms išrišti, gaus mano pa
ramą,” pareiškė artistas.

Konferenciją šaukė iš uni- 
jistu susidaręs laikinas komi-

Aktorė Peggy Ami Garner, 
pašaukta į teismą už trafiko 
tikietus, sakė taip persigan
dusi, kaip niekad pirmiau 
v o gyvenime.

sa

VIRĖJA-—N A M Ų DARBINI N Kft 
Geram virimui ir siuvimui. Visi įren
gimai elektriniai. Guolis atskirame 
kambaryje. 3 mokyklos amžiaus vai
kai. Tinkamas liuoslaikis. Kalbanti 
kiek nors angliškai. Linksma namų 
atmosfera. $45 į savaite. Su paliu
dijimu. Telefonuokitc:

Port Washington 7-6390
(65-67)

N A M Ų I) A RBININ Kft- VIK ft J A
Guolis vietoje maloniame atskira

me rūme su maudyne. Visi įrengi
mai elektriniai. Linksma narni) at
mosfera. Vėliau atvykusieji priimti
na. Telefonuokitc:

NE. 4-8468. Jei neatsiliepia, 
šaukite: Belle Harbor 5-3688

(65-69)

HAIRDRESSER
Permanent waver, plaukų dažytoja, 
patyrusi visame darbe. Gera alga 
komisas. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LINDELLA BEAUTY SALON

COUPLE
Permanent position, good pay on 

small dairy farm. Completely me
chanized. Own quarters; automatic 
heating; electricity, farm products, 
privileges. Man takes care of farm, 
wife of house; including references. 
Call CO. 5-0870 or write
LAZARE KAPLAN, 630 Fifth Ave.,

ir (65-661

HELP WANTED MALE

(arti Broadway)
(62-66)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti beauty ope
ratorė. Pilnam laikui ar savaitgt- 

liais. Viršiausia alga. Linksmos dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

KAK & SAL’S BEAUTY SALON 
7113 — 18th Ave., Brooklyn 

Tel. BE. 6-9656

TRAY BOY
Pilnam laikui, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
Miss Lund

CALEDONIAN HOSPITAL
132 Parkside Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 9-1000 .
('1)9-65)

BUSINESS
OPPORTUNITIES *

(62-66)
GREENPOINT

HAIRDRESSERS
Dirhti New Rochelle’s

Ameriką 
?lis buvo 

m.
sun

kiai dirbo, kol gavo darbą už 
kepėją National’ Biscuit Com
pany. Apsivedė birželio 24, 
1923 m., su Ona Petruliute, 
buvusio garsaus liet, 
čių kontraktoriaus W. 
lio seseria. Sugyveno 
nūs. Antaną ir
gerai išmokyti, turi gerus dar
bus: Antanas — mašinistas, 
Albertas — Atlantic & Pa
cific Tea Co. vedėjas. Abu ve
dę.

kriau- 
Pet ru

du sū- 
A1 bortą. Abu

N u v a ž i a v imas n e klaidus.
14th St. (Canarsie) traukiniu 
važiuokite iki Union Square, 
ten palipus vienais laiptais 
aukščiau, po dešinei pamaty
site I. R. T. linijos užrašus; 
paeikite laiptais žemyn ir pa
imkite traukini Up-town Lex
ington Express: antras 
sustojimas bus 86th St., 
ir pamatysite Grande 
ra.

su- 
k u r 

feat-

linija
Cham

ni, balandžio 1-tą, •> vai., Li
berty Auditorijos patalpose, 
kviečiame visus. Įėjimas n<- 
mokamas.

Jei turite kokių klapsimų 
?<)i(‘ senatvės pensiją, naš
liams ar našlaičiams pagalbą, 
bedarbio, 
panašią

Susipykęs su pačia 
tai kaltindamas uošvį, brook- 
lynietis Charley Reale ap
šaudė uošvio namus ir tapo 
areštuotas.

li z

REIKALINGOS SLAUGĖS
R. N. ir laisniuotos practicals. Taip
gi patyrusios slaugių pagelbininkės. 
Gera alga, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
OCEAN PARKWAY NURSING 

HOME
1320 Ocean Parkway, Brooklyn 

Tel. ES. 5-8228
(65-67)

Naujausiame Moderniniame
Beauty Salon 
PATYRUSIOS

Reguliarčs Darbo Valandos 
Gera Alga ir Komisas 

Kreipkitės:
ENTERPRISE BEAUTY SALON

2 Aukštų Kampinis Namas. 
Išnuomosime visą ar parduosime 
4500 keturkampių pėdų—60x90 

Norman & Monitor Sts., Brooklyn
Nerestrikiuota vieta 

Tel. ES. 7-0685
(64-66)

Iš moters puses paliko 
švogerį W. Petruli, jo žmoną 
Uršulę, jų sūnus Henry ir Al
bertą, ir dukrą Eleną. Jų sū
nus Albertas užima aukštas 
pareigas Navy De part mente.

Velioniui tapo padaryta o- 
peracija lapkričio 16, 1953, 
Wyckoff Heights ligoninėje. 
Pasirgęs apie 4 menesius, mi
rė.

Djdziausia
mynai. O tau. broli: 
savo 
kuriai 
geros

Jamaica—Broad w ay 
geriausia važiuoti iki

St., ii ten persimainyt į
Up-

Express, — iki 86th St.

bers
1. R. T. Lexington Ave., 
town
Nereikią mokėti kito “f’ėro”
persėdant Į 1. R. T. traukinį.

Matęs

užuojauta šei- 
i Įsek is 

numylėtoje žemelėje, 
tu buvai ištikimas ii 

valios pilietis!
Brolis Kazys Kundrotas

Pataisa
Kovo 31 d. laidoje rašte 

apie velionį Petrą Mikalaus 
įvyko dvi klaidos. Turėjo bū
ti: Amerikon atvyko 1897 m. 
Kilęs iš Cinopievio kaimo, 
Skriaudžių p a r a p i j os.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, balandžio 6 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

PARDAVIMAI
ar- 
ar 
to

OT, JUMS PROGA!
Parsiduoda P|ioto Art Studio, 

ba priimtinas partnerys, vyras 
moteriškė. Jei 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 krautuvės, 
tinė ir likerių krautuvė, batų 
mo Storas ir 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—Photo 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. 
SeStadicniais ir sekmad., 8 A. M.

vais
tą isy-

271
N. Y.

mažadarbio ar kitą 
problemą, ateikite 
ti, ką apie tai sa

ko įstatymai. Jei turite kokių 
nepaprastų patyrimų tarne, 
ateikite kitiems papasakoti, 
čia bus bendras pasidalini
mas žiniomis ir mintimis, 
toks, ką amerikonai pa vadin
tų “give and take.” Ateikite! 
Kviečia visus ii* visas,

Rengėjai.

Booklynietis N. Peikęs, G0 
m., auksorius, rastas pakar
tas ar pasikoręs savo raštinė
je New Yorke.

Lėktuve užmuštas
Queens gyventojas

DIRBTINIŲ GĖLIŲ—FORELADY 
Turi būti su patyrimu toje srityje. 
Taipgi Dirbtinių Gelių — Branchers. 
Patyrusios. Graži šviesi vieta, links

mos darbo sąlygos, nuolat, gera 
mokestis. Kreipkitės: 

ARTIFLOR MFG. CO.
636 Broadway, N. Y. C. 

(arti visų subways)

543 Main St, New Rochelle

(62-68)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis, 
tės:

puikios darbo sąlygos. Kreipki-

CANDY-STATIONERY 
LUNCHEONETTE-FOUNTAIN 

Taipgi parduoda žaislus. Pilnai įren
gtas. Gera veikli kampinė vieta, arti 
mokyklos ir parko. 3 apšildomi kam
bariai iš užpakalio. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Gera biznio proga porai ar pu
sininkams. Savininkas parduoda su 
nuostoliu, priežastis mirtis šei
moje. šaukite saviniinką:

HYyacinth 7-9345
(62-68)

(65-67) 562

REAL ESTATE

RACHEL’S HAIRSTYLIST
Westbury Ave., Carl Place, L. I.

Tel. Westbury 7-1131
(61-65)

I CHILDREN BOARDED |

Mil itališkame B-36 lėktu
ve, kuriame ' mirtinai sudegė 
7 vyrai, radosi ir Queens gy
ventojas vyresnysis saržentas 
Frank. Reą iš Qzone Park.

New Yorke užsimušė 17 
metų jaunuolis Rodziszewski 
bandydamas Įsigauti į Globe j 
Teatrą nemokamai. Jis nu
krito 75 pėdas šokdamas nuo 
vieno pastato ant kito.

Jankiai parodė atomines 
savo patrankas Vokietijoje

SCHOOLS

KODĖL ĮRAŠYTI JŪSŲ vaikus ČIA?
kad jūs norite geriausia mokslo ir išlavinimo savo vaikams, 
kad WALT WHITMAN graduate yra mielai laukiami j pa- 
puikiausiiy; antraeiles mokyklas. Kolegijos ii* Universitetus.

į Todėl,
i Todėl,

. šaulio
Vedėjai ir vyriausi mokytojai šių mokyklų pasakys jums pasiekimus 
mūsų mokyklas baigusiųjų.

Skaičius pas mus įstojančiųjų (nuo 3 iki 13 m. amžiaus) yra ri- 
buotas iki 110. Mes dabar įrašome del 1954-55 metų. Telefonuokitc 
ai- rašykite prašymą mūsų brošiūros kaipo pirmo žygio jūsų vaikui 
pradžiai linkui pasisekimo ir linksmaus gyvenimo.

WALT WHITMAN SCHOOL
LOUISE KRUGER, Dir.

1.5 East 78th St., įNew York, N. Y. Tel. RE. 4-0004

Virginia 9-6128

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

j Frankfurt, Vokietija. — 
Jungtinių Valstijų armija 
čia dar pirmą kartą Euro
poj parodė dvi atomines sa
vo patrankas, kurios .galė
tų numesti 11 colių storio 

' atominius sprogimus toliau 
kaip per 20 mylių.

Tos patrankos buvo ro- 
i domos karimame parade; 
surengtame generolui Thd- 
masui T. Handy, ktįris 
grįžta į Jungtines Valsti
jas. Iki šiol Handy veikė 
kaip vyriausiojo Amerikos 
komandiėriaus pavaduoto
jas Europai.

CAMBRIA HEIGHTS
Ideališkas šeimai su giminėmis, at
skirtas mūrinis namas. English Tu
dor 6!e kambariai, ištaisytas apart- 
mentas skiepe. Puiki rezidencijine 
kaimynystė, arti mokyklų, krautu
vių, transportacijos ir bažnyčių. Pil
niausia moderninis. Dvi virtuves, 2 i 
maudynes (1 Hollywood), gražus 
kiemas. Terrace, porčiai. Combina
tion storms, blinds, nuolaidus sto
gas. Nuo sienos iki sienos išklotas 
divonais. Indų plovimui mašina, au
tomatinė skalbimui mašina, džiovin
tuvas, 2 šaldytuvai, 2 pečiai, smar
kus šaldytuvas. Elektrifikuotos j 
viršų kylančios garadžiaus durys.

Air Conditioned. Kaina $23,000 
Teis. LA. 8-7182 ar LA. 5-0144 

(65-66)

MOTINOS PAGELBININKĖ 
NAMŲ DARBININKĖ

Guolis vietoje, atskirame maloniame 
rūme. Visi įrengimai elektriniai. 
Linksma namų atmosfera.

1 Telefonuokite: 
Great Neek 2-4651

(63-65)

LAURA PARKER SLAUGIŲ 
NAMAS

24 valandų puikiausias slaugių ap- 
tanravimas. Gražioje ir patogioje 
vietoje.

BLANCHE MATES 
Savinlnke-VedcUa 

153 Meadow L^ne 
New Rochelle, N. Y.

Tel. NE. 2-6110 f
(63-67)

BEAUTICIAN-MANICURIST
Patyrusi. Puikiausia alga. 5 dienų 
savaitė—valandos 9—5:30. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

KURT’S BEAUTY SALON 
Wellwyn Rd., Great Neck, L. I. 

Tel. Great Neck 2-6285
(63-67)

4

REAL ESTATE

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė te
lefonų šnipinėjimus.

TONY’S

R

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbei is

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
(.’or. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. EV. 7-6288

FLATBUSH
Detached, 1 šeimos, gerose sąlygose 
namas. Žemės 50x100, 8 kambariai 
su porcinis, 2 karam, garadžius, cen
ter hall. Puikioje kaimynystėje, 
priešais naują moderninę mokyklą. 
Arti BMT.

Kaina $17,500
Telefonas: IN. 9-5944

(65-67)

NAMŲ DARBININKĖ
Nereikia valgių gaminti, visi įren
gimai elektriniai, prižiūūrėjimas vai
ko. Guolis vietoje ar kitur. Gera 
ga, linksma namų atmosfera, 
paliudijimais.

Telefonuokite:
Rockville Center 4-3147

(64-66)

PATARNAUTOJA

al-
Su

PRIE BARO

WILLIAMSBURG.— Nuostolingai 
už $5,000: 3 šeimų mūrinis namas,
pirmos lubos tuščios. Arti transpor-
(acijos. Šaukite:

HOLLIS 4-3118

So. Montague Street
Built vasarnamis. 3 metų 
5 dideli kambariai. 75x100. 
šiltu vandeniu šildomas.

VALLEY STREAM, L. I.
85 

Custom 
senumo. 
Aliejus,
Garadžius. Poilsiui basementas. Pla
tus attic. Daug kitų priedų. Du blo
kai nuo Merrick Rd. $15,800.

Savininko telefonas:
VA. 5-8893

MASSAGE

(65-67)

FINLANDIA
HEALTH SALON

GARINĖS PIRTYS 
(Lie. 424199) 

Vlentik Moterims 
1264 Lexington Ave., N. Y. C.

(Tarpe 85 ir 86 Sts.) 
Tel. SAcramento 2-7353

Dr. A. Petriką]
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Patyrusi, puikiausia 
tipai. Puikios darbo

Kreipkitės:
286 Broome St., 2

CA. 6-8870

mokestis, 
sąlygos.

geri

(64-66)

MOTERIŠKĖ
Pagelbėjimui daktaro žmonai namų 
priežiūros Great Necke. Vėliau at
vykusioj! priimtina. Nereikia val
gių gaminti. Gražus atskiras kam
barys ir maudynė. 2 maži berniu
kai šeimoje. $30 į savaitę.

Telefonuokite:
Great Neck 2-2746

(60-64)

. SUPERINTENDENTS
Daug gražių budinkų, didelių ir 

mažų. Aliejum šildomų, tuojau už
imti. Aukštos algos. 1-mos klasės 
apartmentai. Kreipkitės;

MID-HATTAN AGENCY
141 West 42nd St.,/ N. Y. C.

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatore. 

Gera mokestis, linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ERNEST HAIRDį
71 Merrick Rd., Balt

Tel. Baldwin 3

•RESSEK
lawin L. I.

4
(63-69)

VIRĖJA 5
Sekmadieniais nedirbama. Kreipki
tės asmeniškai. Gera mokestis, nuo
lat, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
Scarsdale Diner

Scarsdale Ave., Scarsdale, N. Y.
Tel. SC. 8-9760

(64-66)

Popiežius tiekRoma
pasveiko, kad laikė mišias.

COLLEGE POINT
1 šeimos mūrinis dalinai attached, 
5 dideli kambariai, tile maudynė, re- 
kriacijos kambarys, patio, storms ir 
screen langai, blinds, šaldytuvas, 
automatiškas apšildymas, šiltas van
duo, brass plumbing, plastikinės sie
nos ištisai. Arti 
parko, vandens, 
kokis tinkamas 
atydon greitam

mokyklų, bažnyčių, 
Prašo $13,750. Bile 
pasiūlymas imtas 
pardavimui.

Telefonuokitc: FL. 3-7235
(63-65)

SC ARSDALE APYLINKĖ 
NEW ROCHELLE

Naujas ranch typo namas. Mūro ir 
akmens. Ant Yz akro žemės, 2 ka
ram garadžius. Apkainuotas nuo 
$25,500 iki $27,500. Pamatykite tuo
jau:

Wilmont Road ir Grand Blvd. 
Tel. FA. 5-8164

(59-60)

VALLEY STREAM NORTH. De
luxe 2 šeimų kostumeriškai budavo- 
tas namas, 3 metų senumo, puikiau
siose sąlygose, 5 rūmai aukštai, 5 
žemai, medžiais kūrianama ugnia
vietė. Kiekvienam atskiras įčjiiAis, 
3 išlaukiniai porčiai. Kampinis plo
tas 85x100, 2 karam garadžius, daug 
kitų įrengimų. Pirmos lubos užima
mos už vieno mėnesio. $32,000. Pa
matymas pagal sutartį, šaukite:— 
Tilden 4-7801 arba Tilden 4^058.

(59-60)

MAHOPAC
Pakranty Ežero Secor. Mažas na

mas pardavimui su tekančiu vande
niu. Didelis garadžius, medinė dar- 
žinukė, 100x320 lotas, arti krautu
vių. 1-nos valandos nuvažiavimas iš 
New Yorko. Kreipkitės:

White Plains 9-0461
(64-65)

FLORAL PARK
Moderninis Stucco namas. 6 kamba
riai. 1 K maudynių. Garadžius. Patio 
Venetians. Aliejum šildoma. Pėsčiam 
iki geležinkelio stoties. Arti Our 
Lady of Victory parapijos. $14,500.

Primrose 5-1998
(65-66)

SUNNYSIDE GARDENS
2 šeimų namas. 2 ir 4 rūmų apart- 
mentai gatavai užėmimui. Ištaisytas 
skiepas ir attic. Sun parlor atviri 
porėtai su užlaidomis. Arti subw^jta, 
mokyklų ir krautuvių. Puikus pirki
nys del 2 lietuvių šeimų, t

Turite Pamatyti, f 
Kaina $17,500 ’ 

Telefonuokite: STillwell 6-3824 
(65-67)

6 pusk—Laisvė (Liberty)-šeštadien., BalanęL-April 3, 1954




