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KRISLAI
Brook lyniečiams.
Kas čia buvo prieš 40 

metų ?
Ka Laisvė atliko? *
Jos rolė nejkajnuojama.

V Rašo R. MIZARA

maišiai Brooklyno ir 
kės lietiniu visuomenei.

Pas mus jau buvo 
kad .šiemet 
metų, kai 
iš Boslono

10 metu

simona tą įvyk). kurie.
Įgyvendinimo

prisidėjo.
Balandžio 1 1 diena, Liber

ty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y., bus atžymėta ne 
tik 35-rių metu sukaktis, kai 
Laisvė eina dienraščiu, o ir 
40 metų sukaktis, kai ji alsi 
kėlė i Brooklyną.

ieš 40 motų
Vienybė Li

re-
HIVO 

siaurutėliame

ne-

Vicnybė Lietuvninkų, 
linguota senio Sirvydo, 
užsidariusi 
“ lietu vi<k/<une 
biųjų įlapbini 
nagrinėjo.

Tėvynę tuomet redagavo 
gabus laikraštininkas V. K. 
Račkauskas. Nors Tėvynėje 
tilpo neblogų straipsnių, ta
čiau vietos lietuvių reikalams 
tas savaitraštis vietos skyrė 
kuomažiausia, nes buvo už
imtas SLA reikalais.,

Dėl to Laisvės atsikėlimas 
j Brooklyną turėjo milžiniš
kos reikšmės visam Brookly
no ir apylinkės lietuvių gy
venimui.

Su Laisves čion, atsikėlimu 
tarytum prasidėjo nauja era.

Laisvė ėjo du kartu per sa
vaitę.

Brooklyno Laisve patapo 
kooperatyviniu laikraščiu: jon 
leidėjais patapo šimtai lietu
vių darbo žmonių, i

Laisve j gyvenimą 
abiem akimis,
rūpėjo, kad lietuviai 
ninkai būtų organizuoti.

Kaip tik tuomej buvo pra
džia organizuoti j^malgamei- 
tų kriaučių uąfja ir mūsų 
laikraštis čia suvaidino dides
nę rolę, negu kuris kitas lie- 
tuvn^fc laikraštis Amerikoje. 
Laisvė apie kriaučių uniją 
daug rašė, Laisvė ragino lie
tuvius kriaučius stoti į uniją 
ir kovoti už ni gyveni
mą.

O tų kovų Brodklyno, atsi
mename, buvo daug ir aštrių,

Laisvt* tolygiai ryžtingai 
rėmė cukrinių * darbininku 
streikus; ji uoliai rėmė kiek
vieną darbininkų kovą už di
desnį duonos kąsnį ir geres
nes darbo sąlygas.

ž i ū rč.j o 
Pirmiausiai jai 

darbi.

AMERIKA ORGANIZUOJA TALKU KARUI INDO-KINIJO
' 'C?

ir

Priverstas pasitraukti 
ragangaudžiy komisijos 
advokatas Sam. Sears

ATLANTO PAKTAS NUPEIKĖ 
[MARŠALĄ JUINĄ, KARINIO 
AMERIKOS PLANO PRIEŠĄ

jaukia 6 kraštus užgirti 
įjungt. Valstijai grumojimą 
į atkeršyti Kinijai

Washington. — Sugautas 
b e m e 1 u. o j ant, Samuel P. 
Seal's buvo priverstas pasi
traukti kaip specialis advo
katas makartiškos Senato 
tyrinėjančios komisijos.

Republikonai komisijos 
nariai buvo įpiršę bostonie-1
tį advokatą Searsą kaip 
“bešališką” vedėją tardy
mams kivirčių tarp ragan- 
gaudžio McCarthy’o ir ar
mijos viršininkų. Taip jie 

- laikinai apgavo demokratus 
i komisijos narius. Tada 
! Sears sakė, “visai nieko 
■ nežinau nei apie McCarthy 
; nei anie makartizmą.’ ’

Tuo tarpu buvo “atkas- 
I ta” iš senesniųjų Bostono 
į laikraščių, kad Sears 1952 
metais viešai gyrė McCar
thy ir pasisiūlė kolektuoti 
pinigus McCarthy’o išrinki
mui i Senata antram termi
nui.
NUOLATINIS MAKAR- 
TIZMO GARBINTOJAS
Dar daugiau. Buvo pa

rodyta, jog dar pereitą mė
nesi Sears viešai garbino 
McCarthy kaip “karžygį” 
prieš komunistus valdžioje 
bei armijoje.

Už tai McCarthv’ienė 
nereita mėnesi siūlė Searsą 
kaip kalbėtoją už McCar
thy debatuose, kurie buvo 
planuojami, šį faktą aikš
tėn iškėlė kitas Bostono ad
vokatas, James W. Walsh, 
pereitą pirmadienį.

Kada makartinis advoka
tas Sears, atvykęs į Wash- 
ingtoną, negalėjo išsimeluo- 
ti iš tų parodymų prieš jį,

tai ir nusprendė pasitraukti į 
iš advokatavimo senatinei 
komisijai. Bet sakė, tai da
rąs “dėl visuomenės labo.” 

Visi 6 dalyvavusieji ko- į 
misijos nariai vienbalsiai! 
priėmė Searso rezignaciją. į 

McCarthy, tos komisijos 
pirmininkas, yra laikinai 
užleidęs pirmininkystę ki
tam republikonui senato
riui, Carini Mundt’ui, kol 
komisija tardys ginčus tarp 
McCarthy’o ir armijos va
dų. Jis kaltina, juos už 
“komunistų glostymą” ar
mijoje.

Dabar ' 
kos “bešališko 
ii’ vė 
mai, kaip kad McCarthy ir ‘ 
nori, nežinodamas, kaip at-į Maskva. — Sovietų vy- 
sakyti į armijos vadų kai- i rrausybės laikraštis Izvies- 
tinimus prieš jį. ' tija ragino didžiąsias vals-

i tybes susitarti uždraust 
atomines bei hydrogenines 

i bombas ir kitus masinio 
žudymo ginklus.

Sykiu Izviestija siūlė, kad 
Jungtinės Valstijos, Sovie
tu Sąjunga, Anglija, Fran
ci j a ir Kinijos Liaudies 
R e s p u blika padalytų su
tartį del taikos ir saugumo 
Tolimuose Rytuose.

Izviestija sake, turėtų bū
ti įvesta tarp tautinė in
spekcija ir kontrolė atomi
niams bei hydrogeniniams 
ginklams. O Penkių Di
džiųjų sutartis galėtų užti
krinti savistovumą visiems 
Azijos kraštams.

Izviestija taip pat šaukė 
Franciją ir Vietnamo liau
dininkus į tiesiogines dery
bas dėl karo baigimo Tndo-

Paryžius. — Atstovai vi- Francijos valdžia jau pir- 
j sų keturiolikos Atlanto su- miau už tai pašalino Juiną, 
tarties kraštų vienbalsiai vyriausią savo karininką, iš 
nupeikė Francijos maršalą komandos francūzų kariuo- 
Alfonsą Juiną už tai, kad 

į jis smerkė Amerikos plan- 
ną — sujungti vokiečius su 
francūzais į tarptautinę ar
miją prieš komunizmą.

Juin, viešai kalbėdamas, 
įspėjo, kad jeigu būtų vyk
domas amerikinis planas, vai nupeikė Juiną, tai, šu
tai Vakarines Vokietijos prantama, jis turės pasi-j . . 
armija atsisėstų francū-traukti ir iš europinės ko- kindiją paremti
zams ant sprando. mandos. ! pareiškimą kaip sutarti-

! ną perspėjimą Kinijai, 
į Sykiu Amerika kviečia Fili- 
j pinus ir Thailandą prisidė
ti prie šio grasinimo.

Pranešama, kad Jungtinės

\V a s h i n g to nJ u n g t i n ė s 
Valstijos pagamino pareiš
kimą, grūmojanti Kinijos 
Liaudies Respublikai dėl to,

sus pietiniai - rytinės Azi-

Churchill remia Amerikos 
grasinimą vietnamiečiams

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas siūlė savo 
ministrų kabinetui užgirti 
Amerikos šaukiama talka 
prieš Vietnamo komunistus 
Indo-Kinijoje ' bei kituose

kraštuose.

Tai Amerikos karas, 
sako francūzai

Hanoi, Indo-Kin. — Fran- 
bare Laisvė ! c^zll oficieriai ir kareiviai 

atliko Čia milžinišką 
i mūsų bp n dro

ve pradėjo ruošti koncertus, 
kuriuose ugdė. populiarino 
jaunus dainininkus ir bendrai 
i^Sizikoje besisiekiančius jau
nus žmonos.

La.’AvS tarnavo kiekvienam, 
kuris ves patarnavimo troško. 
Čia buvo aprašyti ir gimimai, 
Ir susirgimai, ir mirimai. O 
kai laikraštis pradėjo eiti 
dienraščiu, jis pasidaro dar 

4—puslapį

Kultūriniame 
taipgi 
yaidmenj. Pati

1 kalbasi, kad jų karas prieš 
I Vietnamo komunistus tapo 
jau “Amerikos karu; todėl 

i amerikonai turi jį ir laimė
ki,” kaip praneša New Yor- 
I ko World-Telegramo kores
pondentas Jim Lucas. Pa
tys francūzai prarado lai
mėjimo viltį.

ko-Jeruzalė. — Izraelio 
manda sako, kad Egipto 
sienos sargai pašovė du iz
raeliečius,

menei.
Jisai iki šiol buvo ir vy- i kad jinai ginklais bei pu

riausias Atlanto kraštu ko-1 tarimais __ ?_
mandierius Vidurinėje Eu-Į) i a u d i n i n kus kare prieš 
ropoję. ! " " ’ 1 TZ* ‘‘ ’

Kadangi tų kraštų atsto-

i tarimais remia Vietnamo

i francūzams Indo-Kinijoj.
Amerikos valstybės sekre

torius Dulles šaukia F ran-
Australiją ir! ka Kinija

Sovietai ragina užginti .4- ir

DULLES GRŪMOJIMAS
Amerikos valstybės se

kretorius Dulles pirmadie
nį vadino Kinijos liaudinin
kus užpuolikais už jų gin
klinę paramą Vietnamo 
liaudininkams ir pareiškė, 

jau baisiai arti 
priėjo prie tokio įsikišimo 
Indo-Kinijon,” kur Ameri
ka galėtų smarkiai atker
šyti Kinijai.

KONGRESMANAI NU-
komisija vėl jieš- \ H-bombas ir padaryti Penkių 

nešališko” advokato, n* . j .

ėl bus delsiami tardy- I Didžiųjų sutartį Azijai
Pravda kritikuoja Ameriką; 

kaip Atlanto karines 
sutarties vadą

ĮSIVĖLIMĄ Į KARĄ
Kongreso užsieniniu rei

kalų komiteto nariai sakėsi 
■ “biją, kad Jungtinės Vals- 

tai Indo-kiniją, bet ir vi-’ tijos gali giliai Įsivelti j ka-

sudaryti karinę sąjungą su . 
tomis šalimis — išvien gin- į 
ti nuo komunizmo ne tik-;

Amerika atsiuntė 
francūzam dar 25 
bombonešius

Hanoi, Indo-Kin.—Jung
tinės Valstijos pristatė 
francūzams dar 25 didelius 
bombonešius B - 26, kaip 
naują paramą karui prieš 
Vietnamo liaudininkus.

Dabar gi Francijos prem
jeras J. Laniel prašo Ame
riką greitai atsiųsti Indo- 
Kinijon 50 dar didesnių 
bombonešių.

Rhee reikalauja, kad 
Amerika apginkluotų 
jam dar 15 divizijų

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų valdžia 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos apginkluotų jai 
dar 15 divizijų armijos ir 
duotų trigubai daugiau ka
rinių lėktuvų, negu iki šiol.

Jeigu Amerika nepaten
kins tų reikalavimų, tai 
tautininkų prezidento Syng- 
mano Rhee valdžia atsisa
kys dalyvauti Ženevos kon
ferencijoje, balandžio 26 d., 
kaip vėl grasino Pyun, už
sieninis Rhee ministras.

Rhee reikalauja greitų 
pastiprinimų, planuodamas 
panaujinti karą prieš Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res-

Trumpas senės milijonierės 
medaus menuo su kunigu

London. — Mirė ameri
kietė milijonierė Ethelė L. 
Paine Moors’ienė, 80 metų 
amžiaus, kuri tik pirm 2-jų 
savaičių buvo ištekėjus už 
asmeninio Anglijos karalie
nės kapeliono, kunigo Ch. 
E. Raveno, 68 metų am
žiaus.

-■ ” j
Pravda, Sovietų komunis- i Vakarinė Vokietija

tų organas, pastebėjo, kaip 
Jungtinės Valstijos prieši
nasi pasiūlymui Sovietų už-1 
sienio reikalu ministro Mo
lotovo, kuris sakė:

Turėtų būti padaryta vi
sų Europos valstybių savi
saugos ir nekariavimo su
tartis, dalyvaujant ir Ame
rikai. Tuomet Sovietų Są
junga gal sutiktų įstoti Į

ra Indo-Kinijoje,” kaip tei- 
i gia United Press.

Republikonas kongresma- 
i nas Lawrence H. Smith 
i pranašavo, kad jeigu Ame
rika nepasiustų savo armi- 

j jos i Indo-Kiniįa, tai ko- 
' munistai užvaldytu visa !••• • * • V ; pietiniai - rytinę Aziją. To- 
! dėl, anot jo, “mes turime 

ir smarkiai kirsti, 
Demokratinę Vokiečių Res-; jeigu norime taip padaryti, 
publiką, kuriai Sovietų Są-! kaip sakome; ir turime pa- 
junga suteikė savistovumai daryti sprendimą per 60 ar- 
kaip nepriklausomai valsty-1 šiaušių dienų.” 
bei.

Amerikos, Anglijos 
Francijos komisionieriai už 
gyrė atmetimą.

nepripažįsta Rytines 
;I Vokiečiu Respublikos

vyšį).
Pravda rašo, jog Atlanto 

sąryšis dabar taikomas tik
tai karui prieš Sovietų Są
jungą, ir šį' faktą įrodo pa
tys valdiniai Amerikos ra
teliai, griežtai priešinda
miesi Sovietų priėmimui į 
tą sąryšį.

Jungtinių Tautų vadai 
atmeta demokratinę 
progresyvių moterų sąjungų bilijoną dolerių

Amerika skiria Francijos 
karui daugiau kaip

Washington. — Eisenho- 
werio valdžia reikalauja, 
kad Kongresas paskirtų 
dar 3 bilijonus, 497 milijo
nus doleriu Amerikos talki
ninkams ginkluoti per me
tus. Vien francūzų karui 
prieš Vietnamo komunistus 
Indo-Kinijoje s k i r i a m a 
trečdalis visu tų pinigų,

United Nations, N. Y. — 
Amerikonai su savo bičiu
liais Jungtinėse Tautose 
nutarė atmesti Moterų 
T a r p tautinę Demokratinę 
Sąjungą, kuri iki šiol buvo 
pripažinta kaip patarian
čioji organizacija ekonomi
nei ir socialei Jungtini ų 
Tautų Tarybai.

Čekoslovakija, Sovietų Są
junga, Indija, Egiptas ir 
Jugoslavija balsavo prieš 
tą amerikonu pasiūlymą. 
Argentina, Belgija, Franci- 
ja ir Pakistanas susilaikė 
nuo balsavimo.

Amerikos valdžia jau pir
miau uždraudė tos progre- 
syvės moterų organizacijos 
atstovei Dorai W. Grace 
keliauti plačiau, kaip tiktai 
per 70 blokų pačiame New! ORAS. — šilčiau ir 
Yorko vidurmiestyje. I bus lietaus.

Times.

$897,000.000 NAUJOM 
AMERIKOS BAZĖM

Washington. — Gynybos 
departments ragina Kon
gresą paskirti dar 897 mi
lijonus dolerių naujoms ka
rinėms Amerikos bazėms 
statyti įvairiuose pasaulio 
kampuose.

ORAS.
1 bust lipiai

gal

Bonn, Vokietija. — Vaka 
į rinės Vokietijos valdžia at 
sisakė pripažinti Rytinę j kirsti i

Kitas republikonas kon- 
ir! gresmanas, Albertas P. Mo- 

! ran o, ragino Jungt. Valsti- 
1 jas atsisakyt dalyvauti Že- 
i nevos konferencijoj bal. 26 
i d., jeigu Kinija vis dar 
i rems ginklais bei techni- 
j niais patarėjais Vietnamo 
liaudininkų kovą prieš 

| francūzus.
SEKAMIEJI AMERIKOS

Br. Guiana. — Demon- i ŽINGSNIAI 
struoja bei streikuoja.Bri-į Morano sakė: — Mes vi- 
tiškos Guianos darbininkaj ■ sųpirma siuntėme francū- 
ir bernai - valstiečiai pries i zam ginklus bei medžiaginę 
policinę anglų valdžią. Gy-įparamą; paskui pasiuntėme 
ventojų bruzdėjimas prieš f amerikinius lėktuvų me-' 
Angliją pakilo ypač po to, chanikus, o sekamas žings- 
kai anglų kariuomenė bei ■ nįs taį būtų siųsti ten savo " - - • • - <<gava-

Br. Guianos žmonės 
demonstruoja prieš 
angly terorą

policija suėmė, tautini Br.! armiją, pavadint ją 
Guianos premjerą Chedį-i noriais.”
Jaganą, jo žmoną ir 8 kitus į Kongresmanas Walter H. 
progresyvius politikus. iJudd, tapgi republikonas, 

Suimtieji buvo paleisti už ' ragino kreiptis į Jungtines 
užstatus, bet anglai ii' vėl Tautas “ir parodyti pasau- 
areštavo Jaganą. i kad Kinijos komunis*

Sumobilizuota anglu ka-! tai yra užpuolikai Indo-Ki-
riuomenė ir policija blaško 
demonstrantus.

Br. Guiana yra Anglijos 
kolonija rytiniame 
Amerikos kampe.

Pietųv

DVIGALVIS KŪDIKIS 
STIPRĖJA

Indianapolis, Ind. — Ne
seniai gimęs dvigalvis kū-

• • • nijoje.
Taip grūmojo Kinijai se

natorius Knowland bei kiti 
republikonų vadai. O Unit
ed Press, amerikinė žinių 
agentūra, dėsto, kas būtų 
pirmučiausiai daroma, jei
gu Kinija neklausytų per
spėjimo, būtent:

Tada pati Amerika arba
dikis tiek sustiprėjo, kad išvien su savo talkininkais 
gydytojai, lemia, jog jis ga-į bombarduotų Kiniją iš oro 
I zxn -i A't m n w va X*« I • • • • « •lės ir toliau gyventi. ir jūrų ir gal pasiųstų 

čiang Kai-šeko kinus tauti-
i Washington. Kava pa- ninkus karan prieš Kinijos 

brango iki $1.30 svarui. Liaudies Respublika.Liaudies Respubliką.
*
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TAIKA TURI PAIMTI VIRŠŲ!
ANGLIJOS PARLAMENTE praėjusį pirmadienį 

įvyko kas tokio nepaprasto.
Anglijos darbiečių partijos vadovas, Clement Attlee, 

kalbėdamas siūlė, kad tuojau, neužilgo, būtų sušaukta 
Trijų Didžiųjų — Winston Churchillo, prezidento Eisen
hower io ir premjero Malenkovo—konferencija.

Jo pasiūlymas buvo parlamento vienbalsiai priimtas!
Ne taip, žinoma, buvo priimta kalba Churchillo, 

ris bandė “įrodyti,” kad Jungtinių Valstijų politika 
drogeninės bombos atžvilgiu esant “gera politika,” 
ji esanti “taikos politika.”

Daug kartų, Churchillui kalbant, iš parlamento 
rių kilo reikalavimai: “Pasitrauk iš ministrų pirminin
ko vietos!” “Tu nesi ilgiau tinkamas ją užimti!”

Kitais žodžiais, Anglijos parlamentas aiškiai ir 
griežtai pasisakė už tai, kad hydrogenine bomba būtų 
suvaldyta, kad taika turi paimti viršų.

Nes, jei karas prasidėtų, būtų sunaikinta civiliza
cija, būtų sunaikinta visa tai, ką žmonija per tūkstan
čius metų sukūrė.

ku-

na-

KITAIP KALBĖJO KONGRESO komitete mūsų 
valstybės departmento sekretorius Mr. Dulles. Jis rei
kalavo pinigų Indokinijos karui tęsti. ' Jis sakė, jog, 
girdi, Kinija esanti “baisiai arti” agresijos Indokinijoje. 
O jeigu Kinija esanti “arti agresijos,” tai Mr. Dulles 
pareiškia, kad Jungtinės Valstijos turėsiančios imtis 
žygių jai atkeršyti, nes tai buvo žadėta jau seniai.

Vienas dalykas, kuris stovi Dulleso kelyje į pradėji
mą karo prieš Kiniją, yra Genevos konferencija, kuri 
turi įvykti šio mėnesio 25 dieną.

Toji konferencija šaukiama sudarymui taikos Ko
rėjoje ir, žinoma, baigimui karo Indokinijoje.

-Nei jokiu būdu mūsų valstybės sekretorius nenori 
sutikti, kad karas Indokinijoje būtų baigtas. Jį kažin 
kas kniečia tą karą tęsti ir tęsti ir iš Indokinijos pada
ryti kitą Korėją.

Mes visgi nemanome, kad Dullesuj pavyktų tai pa
siekti, nežiūrint jo didžiulių norų. Amerikos žmonės, 
pasimokę iš Korėjos, nenori kito karo, nenori siųsti savo 
sūnus į Indokiniją, kur liaudis kovoja už tautos nepri
klausomybe, už laisve.

Arkadijus Gaidaras
nė ir tokiu jis pasiliks. Su 
tuo pilniausia sutinka de
mokratinė Lenkijos respu
blika.

Tie jų mitingai nieko 
daugiau nerodo, kaip tik 
politinių elgetų ir nepatai
somų demagogų fanaberi
ją

Lenkiškų šlėktų atbėgė
sią i čia, matyt, siekiasi. su 
lietuviškais šakar - make- 
riais atstatyti savotišką 
‘Liublino uniją.” Kadaise, 
prieš virš 70 metų, Tva- 
rauskas su Šliupu buvo pra
dėję leisti laikraštuką, pa
vadintą “Unija.” Tai buvo 
turėta galvoj “lęnkų-lietų- 
vių unija..” Bet neužilgo 
abudu tiedu vyrai susibarė, 
na, ir “unija” iškriko.

Ne geresnė ateitis laukia 
T TT . r i ir lietuvišku menševiku su 
Į m uguaių a vy- j šlėktomis lipdo-

iškeliauja j

VYKSTA Į
Uruguajiečių 

tome:
Kovo.27 d.

tėvynę draugas Andrius 
Rakovas ir Morta Rako- 
vienė.

Drg. A. Rakovas yra ge
rai pažįstamas lietuviams, 
nes savo laiku jis aktyviai 
darbavosi lietuvių pirmo
siose organizacijose, vė-
liau perėjo d a r b u o t i s Į | « 
slavų tarpą. Taip pat ak
tyvus buvo ir vietinių dar
bininkų tarpe. Drg. A. 
Rakovas, prieš 55 metus , 
gimė Spingių kaime, Kal
tinėnų valse., Tauragės ap- . 
skrityje. Susitvėrus Lie- , 
tuvai tarnavo jos kariuo
menėje savanoriu ir kare 
buvo keturis kartus 
žeistas. ?
ko 1928 metais. . ; m()s unijos

Nors yra gimęs Lietu-1 
voje, bet dabar nemano 
tenai apsigyventi. Jis su 
žmona dabar vyksta į Si
birą,. pas savo dėdę. Čia' 
laikinai pasilieka ju sūnus 
ir duktė, kurie yra vedę ir 
ruošiasi vėliau iškeliauti 
pas tėvus.

Įdomumas čia glūdi ta
me: Rakovai vyksta į... 
Sibirą. Priešiška Tarybų 
Sąjungai spauda n u o 1 a t 
b 1 i a u j a , piešdama Sibirą 
baisiu kraštu. Kada nors 
Sibiras, be abejojimo, buvo 
apleistas kraštas. Bet šian
dien? šiandien ten kuria
si nauji miestai, kasdien 
dygsta nauji fabrikai bei 
dirbtuvės, žmonių gyveni
mas klesti, eina pirmyn, nes 
Sibiras—neišsemiamų gam
tinių turtų kraštas. I

Na, ir žmonės, net ir iš 
i Amerikos, vyksta tiesiog į 
I Sibirą gyventi!

su-'

AR ĮSILEIS?
• Į Kanadą buvo pakviesta 

grupė tarybiniu artistų 
gastrolėms. Liaudies Bal
sas dėl to rašo:

Šiuos žodžius rašant. 
Ottawa dar nėra pranešus, 
ar ji įsileis grupę tarybi
niu artistu. Girdi, norima 
gauti daugiau informaci
jų. O gal jie sukels “revo
liuciją” atvykę Kanadon.

Tuo tarpu niekas iš Ot- 
tawos nė piršto nekelia, 
kad senatorius McCarthy 
kviečiamas į Torontą. Apie 
tokius nereikia platesnių 
informacijų.

Jeigu Ottawa neleistų 
tų artistų, ji pasirodytų 
tikrai begėdiškai. Visi ta
da matytų, kurioj pusėj 
geležinė užuolaida.

ta

TĄ PAČIĄ DIENĄ, pirmadieni, prezidentas Eisen- 
howeris kalbėjo į visą tautą, ramindamas ją.

Jis sakė, jog hydrogeninės bombos nereikią bijotis, 
nes, jei “potencialusis priešas” jos prieš mus nepanau
dos, tai ji niekad čia ir neužkris.

Jis ramino tautą ir dėl komunistinio pavojaus, pa
žymėdamas, jog komunistų Amerikoje esą nedaug, tik 
apie 25,000 iš viso, todėl FBI juos suvaldys. '

Dėl hydrogeninės bombos pavojaus mes tiek gali
me pasakyti: ligi šjol niekas Amerikai negrūmojo nei 
atomine, nei hydrogenine bomba. Mes neprisileidžiame 
nei prie tos minties, kad kada: nors kas nors ims ir 
paleis ant kurio Amerikos miesto atominę bei hydro- 
geninę bombą.

Tuo baisiu pabūklu ligi šiol grūmojo tik mūsų kraš
to valdovai. Jie tai darė neapdairiai, jie tai darė be
prasmiškai, nes grūmojimas (sakysime, Tarybų Sąjun
gai) bet kokiu ginklu bei priemone pasauliui nieko ge
ra nežada.

O kai dėl “komunistinio pavojaus,” mes visuomet sa
kėme, jog tai yra išgalvotas samdytojų klasės “triksas,” 
kurį makartistai naudoja žmonėms persekioti.

Amerikai negręsia nei kieno nors išlaukinis užpuoli
mas, neigi naminis pavojus.

Amerikai gręsia pragaištingas makartizmo pavo
jus, kuris siekiasi įvesti fašizmą Amerikon.

Tas pats elementas ir trokšta karo. Jis nori pa
skandinti pasaulį kraujo jūrom' Fašizmas, kaip žinia, 
nešė žmonijai pražūtį pirmiau, neša jis jai pražūtį 
ir šiuo kartu.

Mūsų nuomone, prezidentas Eisenhoweris turėtų 
viešai ir atvirai pasmerkti makartizmą, pasmerkti tuos, 
kurie jį remia ir gina.

Anekdotai
Vyrų svajonės

Viengungis: “Keistenybė 
su tomis moterų suknelė
mis: kas metai padalkos vis 
aukštyn kyla, o apykaklės 
žemyn leidžiasi.”

Dvigungis: “Įdomu, kaip

SACHER IŠTEISINTAS
NIEKAS NEABEJOJA, jog Harold Sacher yra vie

nas iš sugabiausiųjų amerikinių advokatų.
Kas matė jį teisme ginant savo klijentus, tas gerai 

supranta, jog Mr. Sacher yra kupinas talento, energijos 
ir ryžto vyras.

Dėl to, kad jis kadaise gynė vienuolika komunistų 
vadovų, — gerai, apsukriai, ryžtingai gynė, — dėl to 
teisėjas Medina jį buvo nuteisęs šešiems mėnesiams 
kalėti, dėl to paskui aukštesnis teismas nutarė suspen
duoti jam advokato laisnius, — suspenduoti visam jo 
amžiui.

Mr. Sacher apeliavo į aukščiausiąjį šalies teismą ir 
pastarasis nutarė: bausme Sacher’iui pernelyg aukšta, 
ji turi būti atkeista.

UNIJAI
Vilnis rašo:

“Polish American Jour
nal,” prošepanų laikraštis! 
anglų kalboj, pranešė apie 
kongresmano Kluczynskio greit abu suknelių galai vi- 
kalbą, kurią tas ponas pa
sakė Kongrese vasario 16- juostele pataps, 
tą. Ponas Kluczynskis iš
davė vieną sekretą, kuris! dabar juk viskas sparčiai 
dabar jau nėra joks sekre
tas. Jisai prasiplepėjo, kad 
lietuvių politikų grupės 
iniciatyva New Yorke bu
vo sušauktas bendras lie
tuviu - lenku susirinkimas 
susitarimui kovoti prieš 
“bendrą priešą.”

Dabar jau žinoma, kad 
tame susirinkime, be len
kų reakcininkų, dalyvavo 
ir grupė lietuviškų 
zvancų, daugumoj 
demokratu, v
Naujienos, žymi 

“slėpė vardus” tų, 
ten dalyvavo. Pranciškonų 
Darbininkas tą “žygį” už- 
giria. O tūlas Juzefas' Sku- 
teckis, kalbėdamas Detroi
te, ragino “atstatyti lenkų- 
lietuvių draugystę.”

Dėl to Vilnis teisingai 
pastebi: £

Apie ką jie kalba savo 
sueigose, dėl ko jie derasi? 
Ir vienos ir kitos pusės po
litikieriai nieko, o nieko 
bendro neturi nei su Len
kija, nei su Lietuva. Jie 
nieko negali nei parduoti, 
nei gauti. Jei jie derasi 
dėl Vilniaus, tai juk Vil
nius nepriklauso nei vie
niems, nei kitiems.

Vilnius yra Lietuvos ta
rybinės respublikos sosti-

ai suartės ir tik siaura n
Viengungis: “Nebėdavok,

progresuoja. Tų laikų dar 
ir mudu sulauksime.”

Dvigungis: “Tikrai da
rninga būtų tokioje gamti
nio meno 
žvalgyti.”

gadynėje pasi

tas nerūpi
“Pasakykit man

šauto-

Vilnis, 
kurie

Jam
Svečias:

šios mokyklos vardą?
Jaunuolis (studento uni

formoje) : “Atsiprašau, aš 
tik šios mokyklos futboli
ninku 
vardo

rikiuotės narys, 
jos aš nežinau.”

o

Iš praeities
Aną metą tūlame laikraš

tyje tilpo rašinys apie po
eziją ir kitas literatūros rū
šis. Vienoje svarbesniųjų 
rašinio vietų buvo surink
tas šitokis sakinys: “Iš 
poezijos dažnai galime aiš
kiau spręsti apie ‘vidujinę 
sielą/ negu iš kitų litera
tūros žarnų.” Čia įpsrūdo 
vadinamoji “zcceriška klai
da...”

Tikiu, skaitytojams leng
va matyti, kas tame saki
nyje klaidinga ir kaip tu
rėjo būti.

Beje, pasirodžius minėtam 
straipsniui laikraštyje, tos 
klaidos jau nebuvo—korek
torius ją išjojo.

Sutaisė Kas Kitas

1941 metų spalio 26 dieną mūšyje 
prieš hitlerininkus netoli Lepliavos kai
mo Ukrainoje žuvo žymusis tarybinis 

. rašytojas, garsiųjų knygų vaikams au
torius ir taiklusis partizanų būrio kul
kosvaidininkas Arkadijus Petrovičius 
Gaidaras...

Gaidaras gimė prieš 50 metų, 1904 
metų vasario 22 dieną, gamyklinėje gy
venvietėje prie Lgovo miesto. Jis mo
kėsi Arzamase, į kurį šeima persikėlė 
1912 metais. Trylikamečiu berniuku Ar
kadijus jau lankė bolševikų klubą, o nuo 
pirmųjų Spalio revoliucijos dienų platino 
komunistinius lapelius, dalyvavo susirė
mimuose su kontrrevoliucionieriais, ku
rie mėgino organizuoti kovą prieš Tary
bų valdžią. Sužeistas gatvėje peiliu į 
krūtinę, jis vos nežuvo. Keturiolikame- 
tis paauglys, augalotas ne pagal amžių, 
plačiapetis, jis nuslėpė savo tikruosius 
metus, pasisakė esąs šešiolikos metų ir 
išėjo į Raudonąją Armiją—į pilietinio 
karo frontus.

šešerius metus išbuvo Arkadijus 
Golikovas, busimasis rašytojas Gaida
ras, Raudonojoje Armijoje, jis kariavo 
šešiuose frontuose.

Sunkų, rūstų revoliucijos karo kelią 
nuėjo jaunuolis Arkadijus Golikovas. Jis 
buvo sužeistas, kontūzytas, sirgo fronte 
dėmėtąja šiltine ir skorbutu, išėjo visus 
kankinančius etapus tų išmėginimų, 
kuriuos tais metais teko patirti jauno
sios Tarybų respublikos gynėjams.

1923 metais Gaidaras rimtai susirgo— 
pasireiškė galvos kontūzija. Kad ir 
kaip sunku buvo- Gaidarui, nuo vaikys
tės pasišventusiam kovai “už geresnį li
kimą, už laimę, už tautų brolybę,” bet 
teko išeiti į ilgalaikes atostogas. 20 me
tų amžiaus Gaidaras buvo atleistas at- 
sargon pulko vadu.

“Nuo to laiko aš pradėjau rašyti,— 
pasakoja pats Gaidaras apie tą laikotar
pį. — Ir greičiausia todėl, kad armijoje 
dar buvau jaunas berniukas, aš panorau 
papasakoti šių dienų berniukams ir mer
gaitėms, koks buvo tas gyvenimas, kaip 
visa tai prasidėjo ir kaip vyko, nes pa
matyti aš vis dėlto suskubau nemaža.” 

1925 metais. Leningrado almanache 
“Kovš” pasirodė pirmoji Gaidaro apy
saka: “Pralaimėjimų ir pergalių dienos.” 
Ji dar buvo pasirašyta: Arkadijus Go
likovas. Vėliau rašytojas pasirinko sla- 
pyvardę — Gaidaras. Jis mėgdavo aiš
kinti, kad kažkur senų senovėje “gai- 
daru” buvo vadinamas raitelis, išsiųstas 
išžvalgyti kelio ir jojęs būrio prieš
akyje.

Daug davė jaunajam rašytojui dar
bas Permės laikraštyje “Zvezda,” kuria
me jis spausdino savo feljetonus ir apy
braižas. Bendradarbiavimas laikraštyje 
supažindino Gaidarą su nauja jam me
džiaga, suartino jį su žmonėmis, kurie, 
įveikę suirutę, intervencijos padarinius, 
pertvarkė šalies gyvenimą tikrai drąsia 
energija. Gal būt, kad anais laikrašti
nio darbo metais ir pradėjo formuotis 
ta ypatinga, glausta ir drauge daininga 
Gaidaro kalba, kurį netrukus taip tyrai 
ir jaudinančiai suskambėjo knygose, 
skirtose “šių dienų berniukams ir mer
gaitėms.”

Kaip tik tos knygos ir suteikė rašy
tojui didelę pelnytą šlovę. Jo vardas'da
ba r žinomas kiekvienam tarybiniam 
žmogui. “R. K. T.,” “Mokykla,” “To
limi kraštai,” “Karinė paslaptis,” “Būg- 
ninko likimas,” “Mėlynasis puodelis,” 
“Čiukas ir Gekas” ir pagaliau garsioji 
apysaka “Timūras ir jo būrys” padaro 
Gaidarą mylimiausiu vaikų ir jaunimo 
rašytoju, pripažintu stambiu tarybinės 
grožinės prozos meistru.

Visose šiose knygose Gaidaras sura
do nuostabiai teisingą kelią, kuriuo ei
nant gilios auklėjamosios idėjos, Me
niškai apvilktos skambia, krištoliškai 
tyra, stipria fraze, pasiekia jaunųjų 
skaitytojų širdis ir sąmonę. Rimtai, su 
visiška pagarba savo mažajam pašne
kovui - skaitytojui, su rūsčiu ir santūriu 
susijaudinimu, pro kurį pasireiškia di
džiulis švelnumas revoliucijos žmonėms, 
Gaidaras savo didelėje autobiografinėje 
apysakoje “Mokykla” papasakojo apie 
rūsčią mokykĮą, kurią išėjo tų metų jau-

noji karta. Apysakoje “Tolimi k4 
Arkadijus Gaidaras kalbėjo m L 
kams jau apie kitus laikus, priartino 
jiems liaudies atliekamų didžių darbų 
vaizdus.

Gaidaras turėjo nuostabų talentą — 
pagarbiai ir meiliai bendradarbiauti su 
vaikais. Ir jis visada, tiek gyvenime, 
tiek ir savo knygose, kalbėjo šu jais 
nuoširdžiai, paprastai ir griežtai apie 
tai, kas visų svarbiausia. Padėti au
gančiai kartai teisingai įžiūrėti, o pa
kui ir užimti savo vietą drąsiųjų komu
nistinės ateities kūrėjų rikiuotėje—štai 
ką Gaidaras laikė visų svarbiausiu. To
dėl jis niekada nevengdavo sunkių, sik 
dėtingų temų, kurių, kaip mano kai ku
rie pedagogai, nepakankamai pasitikį 
vaikais, knygoje, skirtoje vaikams, ne
reikėtų liesti. Gaidaras, pats gyvenime 
daug patyręs, nebijojo kalbėti su vai
kais apie sunkiąsias tikrovės puses, 
apie negerus darbus ir blogus žripnes. 
Ir kuo drąsiau, kuo atviriau jis 
su vaikais ir apie tokias gyvenimo^u- 
ses,

Taigi advokatas Sacher laimėjo bylą pačiame aukš
čiausiajame teisme. Su juo laimėjo: visa pažangioji Ame
rikos visuoimenė, nes ji dabar turės savo tarpe žymų, ga
bų legalį patarėją, ir gynėją.

Komunistai, sakoma, turi 
daugiau lėktuvu rytuose

I Ąmerikos oro jėgų koman- 
dierius Tolimiesiems Ry
tams, pasakojo, kad Sovie
tų bei Kinijos komunistai

o
nikais ir apie tokias gyvemmo^u- 
tuo patraukliau ir puikiau patikliam 

ir godžiam mažojo skaitytojo žvilgsniui 
atsiskleisdavo geriausios jo pusės. Gai
daras rašė apie aukas, kurios neišven
giamos kovoje už darbo žmonių laimę 
visame pasaulyje. Jis pasakojo apie li
kimą, kuris ištiko pionierių būrio būg
nininką, patekusį į sunkią padėtį, vos 
neiškrypusį iš teisingo kelio ir tarybinių 
žmonių rūpinimusi sugrąžintą į džiaugs
mą, prie darbo ir auktšos tiesos. Jis 
mokė jauniausius savo skaitytojus, dvie
jų jo žavių herojų, broliukų Čiuko ir Ge- 
ko vienminčius, “dorai gyventi, daug 
dirbti ir stipriai įmylėti ir saugoti tą di
džią ir laimingą žemę, kuri vadinasi Ta
rybų šalimi.”

Gaidarui buvo 
mokymų kalba, 
visada leisdavo 
įvertinimą tų daiktų ir reiškinių, apie 
kuriuos kalbama knygoje. Jis nebijojo 
pateikti šiuos įvertinimus paprastomis 
ir tiksliomis frazėmis, kartais pabrėžti
nai pasakytomis vaikui. ToJdais atve
jais Gaidaras kalba kupina^ beveik iš
kilmingo įsitikinimo savo teisun^i ir 
nenuginčijamumu.

Didžiulis garsiosios Gaidaro apysakos 
“Timūras ir jo būrys” pasisekimas įti
namai patvirtina socialistinio realizmo 
metodo galingumą.

Pats gyvenimas patvirtino rašytojo 
teisingumą ir jo akylo, į ateitį nukreipto 
žvilgsnio tikslumą. Gaidaro apysaka pa
darė tai, ko dar nėra padariusi nė viena 
knyga pasaulinės grožinės literatūros 
istorijoje. Į rašytojo raginimą, apvilk
tą patrauklios vaikų apysakos forma, 
darbui atsiliepė milijonai mažų tarybi
nių patriotų, kurie pradėjo veikti Gai
daro Timūro pavyzdžiu. Taip atsirado 
visoje šalyje puikusis “timūriečių” są
jūdis — sąjūdis vaikų, apgaubusių savo 
rūpesčiu šeimas, iš kurių tėvai ir vyres
nieji vyrai išėjo į kariuomenę.

Nepaprasto vientisumo, be galo geras 
žmogus, savitas visuose savo žygiuose 
ir mintyse, jis nenugalimai patraukda
vo į save tiek suaugusius, tiek vaikus. 
Vaikai jausdavo, kad kiekvienas 'lai
daro žodis—tai krištolinė tiesa, toks 
žmogus negali sumeluoti: jis pats pasi
ryžęs patvirtinti kiekvieno savo knygose 
pasakyto žodžio teisumą visu sjjvo gy
venimu.

Ir kai Gaidaras pačiomis pirmosiomis 
didžiojo tėvynės karo dienomis išvyko į 
frontą karo korespondentu, greta na
tūralaus nerimo už šį žavingą ir nepa
prastą žmogų, kiekvienas iš jo draugu 
ir skaitytojų giliai jautė, kad kitaip nė 
būtį negalėjo: kelią, kurį pradėjo ketu- 

, riolikametis Arkaša Galikovas Arzama
se, toliau tęsia rašytojas, frontinis ko
respondentas Arkadijus Gaidaras.

Šiame rūsčiame ir šlovingame dai
niaus ir kario už didžią tiesą kelyje Ar
kadijus Gaidaras sutiko savo mirtį. Ne
paisydamas visų įkalbinėjimų, jis atsisa
kė išskristi iš rajono, kuriame susidarė 
sunki padėtis, pasiliko mažame partiza
nų būryje ir žuvo mūšyje, su ginklu ran
koje, kurį jis valdė ne blogiau, kaip 
plunksną. Levas Kaskis

■ *■»! <
ai apie 
ragino

svetima nuobodžiųvpa- 
Bet drauge rašytojas 

vaikams pajusti aiškų

tuvų, o Ameri 
2,400 lėktuvų, 
dauginti amerikines oro je-

Washington. - Generolas turi ten 6,500 karinių lėk-lgas Tolimuosiuose Rytuose.
Mh

E. E/ Partridge, naujasis 2 psl.—Laisve (Liberty)- Ketvirtai Baland.-April S, 1954



Liubavo apylinkėje
A. Rašo

ANTANAS VENCLOVA
Kalvarijos rajono Liuba

vo apylinkės gyventojai dar 
gerai atsimena tą laiką, ka
da retas valstietis čia iš
simaitindavo iš savo smėlė
to ar pelkėto sklypo. Dau
gelis valstiečių didžiąją me
tų dalį praleisdavo dirbda
mi dvaruose, kurių čia, 
kaip jie patys sakydavo,— 
kur spirsi, ten koja patai
kysi. Kiekvienas dvarinin
kas, neskaitant jiems vi
siems bendro godumo ir 
žiaurumo, žmonių atmini
me liko dar ir su savo in
dividualiniais bruožais. Sa
kysim, Makauskų dvaro sa
vininkas Skotinckis garsė
jo kaip didžiausias mėgėjas 
k^tai prikimšti pilvą mies
tiškais valgiais ir pripil
dyti užsieniniais gėrimais. 
Trempimų dvaro savinin
kas buvo žinomas apylinkė
je paleistuvis, su kuriuo 
pavojinga buvo susitikti 
kaimo merginai. Kiti dva
rininkai buvo aistringi šu
nų ir kačių mėgėjai, kor
tuotojai ir lėbautojai. Jų 
dideles išlaidas savo darbu 
padengdavo šitų valstiečių 
tėvai.

Pagraužiu dvaro centrą 
po buržuazinės “žemės re
formos” pirko fašistas Ja
kubauskas. Pats jis gyve
no Kaune ir tik kai kada 
atvykdavo patikrinti,] kaip 
jo įgaliotiniai tvarko dvarą, 
ar pakankamai jie smaugia 
kumečius ir apylinkės'vals
tiečius.

Kaip visur, 1 
geriausia žemė

atsišaukimas, slaptas 
raštis pasiekdavo ir 
dvarų kumečius, ir valstie
čiu trobeles. Šitie žmonės 
žinojo, kad yra darbininkų 
ir valstiečių valstybė Tary
bų Sąjunga, kad ir Lietuvos 
darbo žmonės numes 
dojimo jungą.

Naujo gyvenimo 
pakilo 1940 metais, 
rai buvo išdalyti. Bet grei
tai užėjo hitlerinė okupaci
ja. Vos suspėję pasidžiaug
ti savo valdžia, nauja dar
bininkiškai valst i e t i š k a 
tvarka, valstiečiai vėl pa
kliuvo į hitlerinę baudžia
vą. Okupantų plėšikavimas, 
žmonių varymas į fašistinę 
katorgą, nauji dvarininkai, 
užsisėdę valstiečiams ant 
sprando—visa tai rodė, kad 
atėjo dar biauresnės bau
džiavos laikai, negu vals
tiečiai kada nors buvo per
gyvenę. Kuo galėdami vals
tiečiai rėmė partizaninę ko
vą, laukė savo išvaduotojos 
Tarybinės Armijos, kurios 
eilėse kovėsi ir jų vaikai. 
Bet kada pagaliau hitleri
niai plėšikai buvo išvyti, 
Liubavo apylinkės liko ap
kasų ir minų laukais. Tik 
kur-ne-kur liko varganos 
valstiečių sodybėlės — vis
kas buvo karo sudeginta ir 
sugriauta. Valstiečiai, po 
mūšių grįžę į savo sodybas, 
ašaromis laistė pelenus ir 
griuvėsius, kūrėsi rūsiuose, 
apkasuose, sugriuvusių na
mu liekanose. Aš mačiau 
juos tuo metu, ir be gilaus 
sielavrto, be neapykantos 
fašizmui nebuvo galima 

taip ir čia žiūrėti į išuos suvargintus, 
i priklausė išgąsdintus žmones, į iš- 

dvarinipkams, o blogiausia blyškusius vaikus, į tankų
—valstiečiams. Valstiečiai 
čia gyrreno pusbadžiu. Svei
kiausi ir stipriausi stengda
vos, ieškodami geresnio gy
venimo, emigruoti į Brazi
liją, bet ir ten jie surasda
vo tik skurdą ir išnaudoji
mą. Nesulaukę vyresnio 
amžiaus, nuo ligų ir skurdo 
išmirdavo daugybė maža
mečių vaikų. Mokyklos bu
vo retas daiktas, į jas ne 
visi patekdavo. Iš tūkstan
čių vienas ar kitas per var
gą, badavimą pasiekdavo 
kiek didesnio mokslo — pa
sidarydavo mokytoj ais, 
smulkiais tarnautojėliais. 
Bet ir tokius “laiminguo- 
guosius” visoje apylinkėje 
galėjai suskaityti vienos 
rankos pirštais.

Menkos valstiečių sody
bos lyg molio grumstai bu
vo pabirusios po visus lau
kus, — kur mesi akį—visur' 

^matei molio drėbtas ar me
dines trobeles, sukiurusias, 
suzmekusias į žemę, apdris
kusiais šiaudiniais stogais, 
nwline asla, perkrypusiomis 
staktomis, užburbėjusiais 
langais.

Valstiečiai skirstėsi į ma
žus savo sklypelius, pririšti 
prie menkos nuosavybės, 
būdavo visai bejėgiai prieš 
dvarininką ir buožę, prieš 
banką, kunigą, policininką. 
Ištikus nederliui, susipykęs 
su ponu, susirgus šeimos 
nariui, valstietis įkrisdavo j 
baisią nelaimę, kurioje pa
galbos iš niekur jis negalė
jo tikėtis. Nieko jam ne
galėjo padėti nė kaimynai, 
kurie, be kita ko, buvo įpra
tinti rūpintis tik savim pa
gal žinomą posakį: kiekvie
nas už save, dievas už vi-

T

■'uį?
va
galo nematančius. Jų neuž
miršo tik Komunistų Par
tija, kurios teisybės žodis, 

Bet atrodė, kad ir dievas 
apiįršo šituos žmones, 
i’gstančius ir savo vargo
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laik- 
šitų

išnau-

aušra
Dva-

ir patrankų išmindžiotus 
javų laukus...

Neseniai
šitą apylinkę, taip gerai 

vel aplankiau gatvė.

man pažįstamą iš mažų die- riU trobos Laro sunaikintos.
nų. Nedidelės kalvos žibė
jo žiemos saulėje, apklotos 
dar plonu sniego apdanga
lu. Visais keliais važiavo 
sunkvežimiai. Vieni jų ve
žė plytas, kiti — miško 
medžiagą, ir džiugu buvo 
žiūrėti į šiuos atgijusius ke
lius, į šiuos žmones, besi
šypsančius kažkaip jauniau 
ir džiugiau.

Štai pasirodė ir buvusio 
Pagraužiu dvaro griuvė
siai. Kada aš čia buvau 
tuojau po karo, jie darė 
šiurpų įspūdį. Suverstų ak
menų ir plytų krūvos. Jose 
įsikūrė valstietis J. Kabu
čius su visa šeima iš 8 žmo
nių — jo laukelis buvo vi
sas sukasinėtas apkasais ir 
užminuotas, trobos sude
gintos. Dabar aš čia pama
čiau visai kitą vaizdą. Pro 
dar ne visiškai pašalintus 
griuvėsius buvo matyti 
naujai pastatyta “Suvalkie
čio” kolūkio arklidė, grūdų 
sandėlis, kiaulidė. Toliau 
prie kelio stovėjo naujas 
kolūkio valdybos pastatas, 
kurio kitame gale buvo pa
talpa klubui-skaityklai.

—Nu, ne, mūsų gyveni
mas jau kitas, — kalbėjo 
brigadininkas V. Černiaus
kas, aprodydamas visuome
ninius pastatus. — Atei
nančiais metais statysime 
didelę karvidę, baigsime 
džiovyklą. Svarb i a u s i a, 
greitai turėsime baigtą sa
vo plytinę — Skaisčiuose, 
už poros kilometrų nuo čia. 
Patys gaminsime plytas ir 
čerpes. Krosnis žiedinė, 
beskliautė — 12 tūkstančių 
plytų per parą. Presus ir 
visa kita jau gavome. Ku
ras — durpės. Sunku su 
miško medžiaga — ją ve
žam čia iš Buktos girios 

arba iš Varnabūdžio ties 
Prienais. Tai 45 ir net 60 
kilometrų. Ech, kad gavus 
miško iš kaimyninės Paje
vonio girininkijos — čia 
mums tik ranka pasiekti! 
Tada ir paties kolūkio gy
venvietės statyba pas mus 
eitų daug kartų smarkes
niais tempais...

Per kiemą ateina jaunas 
stiprus .vyras su lengvais 
kailiniukais. Jis laikosi so
lidžiai, rimtai. Tai kolūkio 
valdybos narys Petras Bu
rokas. Kalvarijos ir Joniš
kio statybos kursuose jis 
įsigijo statybininko specia
lybę. Su aiškiu pasididžia
vimu jis veda mane pro 
kolūkio valdybą tolyn, ten, 
kur kyla nauja kolūkio gy-

—Žinote, po karo mes 
buvome čia baisiai netur
tingi ir silpni. Mes nieko 
negalėjome, — pasakoja P. 
Burokas, žingsniuodamas 
užsnigtu takeliu. — Kur 
dabar vienas kolūkis “Su
valkietis,” — čia buvo jų 
bene penketas — “Vieny
bės,” “Pasienietis,” Juliaus 
Janonio vardo ir kiti... 
Kolūkiai maži, ii* jėgos ma
ža. Mes susijungėme 1952 
metų pavasarį. Žemės da
bar turime 1,580 hektarų. 
Tai gal ir ne tiek daug, bet 
vis dėto šiandien jėga mū
sų kitokia...

Mes išeiname į vieškelį. 
Prieš mūsų akis raudonuo
ja plytiniai namai. Tai iš 
viso naujiena šioje apylin
kėje, kur tik dvarininkai 
arba vienas kitas buožė ka
daise statydavosi plytinius 
namus, šešių namų jau iš
vestos sienos. Dar dvide
šimt namų išmūryti pama
tai. Praeis keletas mėne
sių, ir šie namai bus baig
ti. Bus baigta pirmoji kol- - 
ūkio naujos gyvenvietės j

Čia daug valstiečių, ku-

Tai Kabačiaus, Anilausko, 
Blauzdžiūno šeimos. Ir štai 
jie žino, kad greitai persi
kels i šituos šviesius sau
sus mūrinius namus. Kiek
viename namelyje po tris 
erdvius kambarius ir virtu
vę, savo sandėlis ir tvarte
lis, savo daržas, sodelis, 
kas mėgsta, gali laikyti bi
čių, mergaitės apsodins ap
link gėlių...

—Tai pirmoji mūsų kolū
kio gatvė. O čia štai, — ro
do jis kelią, einantį buvu
sio Trempimų dvaro lin
kui, — bus antroji mūsų 
gyvenvietės gatvė. Tokie 
pat, o gal dar gražesni na
mukai.

—Atsiminkit dar tai, — 
kalba Burokas, — kad mū
sų kolūkio pastatas su lai
ku irgi bus plytinis, kad 
čia išaugs savo vidurine 
mokykla, magazinas, ligo
ninė ...

Džiaugsmu švietė jo ir 
aplink susirinkusių kolūkie
čių akys. Jau netolimoje 
ateityje jie matė įkūnytą 
tikrovėje savo svajonę gy
venti žmoniškai, kultūrin
gai, švariai.

Naujos gyvenvietes sta
tyba sudaro nuolatinę kol
ūkiečių susidomėjimo ir pa
sikalbėjimų temą.

—Kai tik atsikelsiu, pa- 
melšiu karves, tuoj ir bėgu 
žiūrėti, kurio namo sienos 
pakilo šiandien aukščiau,— 
kalba dar' jauna moterėlė, 
kolūkio melžėja.

Statybos turi savo darbo 
pirmūnus — J. šeštoką, K. 
Karaševičių, J. .Bertešką ir 
kitus. Gerai dirba prie sta
tybų neseniai iš Tarybinės 
Armijos grįžęs ir ten išmo
kęs staliaus ’ amatą Algis 
Patamsa. Statybų darbai 
plečiasi.

Prieš trejetą mėnesių kol
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ūkyje atsirado naujas žmo
gus, čia labai reikalingas. 
Tai jaunesnysis agronomas 
-—Koste Nockiūnaitė. Anks
čiau ji dirbo rajono žemės 
ūkio skyriuje, o dabar at
vyko čia praktikoje padė
tį kolūkiečiams keliant lau
kų derlių, vystant visuome
ninę gyvulininkystę, įve
dant taisyklingas sėjomai
nas.

—Kaip jums čia sekasi?
—Ne taip lengva, kaip

Paulius Širvys

Klumpakojis
Skiriu Sedos rajono 

“Lėnino keliu” kolūkio 
šauniajam kolektyvui, 
puikiai pasirodžiusiam 
lietuvių literatūros ir me
no dekados Maskvoje me
tu.

—Ei, šokėjau,
Sukis vėju,
Skelki kibirkštis
Padu!..
Šoko klumpėm
Kas avėjo
Klumpakojį
Vis po du.
Batai zulino
Parketą,
Šliaužė ponišku
Taktu; .
Klumpės trypė
Asla kieta,
Trypė vargą
Pavergtų.
Ne į porą
Klumpei batas,
Juodas, žvilgantis
Laku:
Ji su vyžom
Žengti pratus
Samdinių bernų 
Taku.
Ant Klumpėtų
kojų dėjo
Ponai plieno
Grandines,
Ir liūdnai, liūdnai
Žvangėjo
Šitas garsas 
Per minias.
Klumpės vargą
Kai išbrido,
Sutauškėjo
Ties dvarais,—
Tai skriste,
Tarytum, skrido
Šokant šokį
Vakarais.
—Ei, šokėjau,
Sukis vėju!
Skelki kibirkštis
Padu!..
Šoko klumpėm
Kas avėjo
Klumpakojį
Vis po du...
Mes pamiršom
Vargą nykų:
Medžio klumpių—

* Nebebus!
Tik tas šokis
Mums paliko
Toks pat jaunas, 
Nuostabus!
—<Ei, šokėjau,
Sukis vėju!
Skelki kibirkštis
Padu!..
Nors mes klumpėm
Neavėjom,— 
šokam,, trypiant 
Vis po "du.
Klumpakojis—
Turi kojas!..
Per maža jam
Lietuva:
Klumpakojui
Liaudis ploja, 
Ploja Kijevas;
Maskva!
Neužmiršti
Klumpakojo
Su šokėja,
Su žvitria,
Neužmiršt
Maskviečių
Plojant
Klumpakojui y
Teatre;

(Iš Lietuvos spaudos) 

galima manyti, — atsakė 
agronome. — Žemė čia įš 
viso bloga. Praeitais metais 
prastai užderėjo žiemken
čiai. Sunku su pašarais. Iš 
viso reikia pasakyti, kad 
derlius čia ne koks. Drėg
nas ruduo, štai kas labai 
pakenkė derliui. Pagirti
na, kad pernai kolūkis ge
rai įsėjo rugius—ir viršum 
plano. Tai jau didelė pa
žanga. Bloga tai, kad Kal
varijos MTS, kuri valstie
čiams čia turi padėti, men
kai tepadeda.

—Gerai padarė partija, 
atsiuntusi pas mus agrono
mą, — kalba brigadininkas 
V. Černiauskas. — Štai žie
ma prasidėjo, o mes laiko 
dovanai neleidžiame. Agro
nomas neseniai įsteigė agro
technikos ratelį. Mokinių 
daugiau, negu turėtų būti 
pagal planą — vietoj 30 — 
jau 36 klausytojai.

—Naujas gyvenimas su
daro naujas sąlygas vysty
tis kultūrai. Prieš porą 
mėnesių, — pasakoja kolū
kiečiai, — pas mus susior
ganizavo saviveiklos rate
lis. Mes jau pastatėme dvi 
pjeses — “Sienlaikrašti” ir 
“Vaiduoklius,” dabar repe
tuojame' “Pergalę.”

-—Tuo atžvilgiu nusiskųs
ti negalime, ir muzikantų, 
ypačiai grojančiu armoni
ka, akordeonu, turime pa
kankamai, — pridėjo kaž
kas iš minios.

Visi kolūkiečiai išrašo vi
są eilę respublikinių laik
raščiu ir žurnalu, kuriu čia 
buržuazijos valdymo lai
kais su žiburiu ^negalėjai 
surasti.

Kai temstant vakarui iš
važiavau iš “Suvalkiečio” 
kolūkio, dar ilgai man aky-' 

se stovėjo sutiktų žmonių 
veidai, kupini pasitikėjimo 
savimi, savo ateitim.

“Suvalkiečio” kolūkis ne
figūruoja skaičiuje tų, ku
riais ypatingai didžiuojasi 
rajonas ar respublika. Ja
me dar daug bėdų, trūku
mų, negerovių. Bet net ir 
jame yra daug to, kas džiu
gina, kas auga, kyla, kei
čia gyvenimą. Netolimoje 
ateityje čia išaugs nauja 
puikį gyvenvietė iš plytinių 
namų, apaugusių sodais. 
Šiuose namuose gyvens mū
sų valstiečiai patogiai, svei
kai, kultūringai — jie taip 
gyvens pirmą kartą visoje 
Lietuvos istorijoje.

Hartford, Cohn.
Svarbūs parengimai

Pavasariui atėjus, viskas 
pradeda atgyti, sykiu ir žmo
nės atgyja. Tuo pat būdu ir 
mūsų draugijos pradeda at
gyti po žieminio sezono. Da
bai*, pavasario laiku, įvyks 
net 3 parengimai.

Pirmas parengimas

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė rengia žaidimų pa- 
rę arba balių, kuris bus 11 d. 
balandžio, po pietų, Laisvės 
Choro svetainėje, 155 Hun
gerford St. Tai bus verbų ne- 
dėldieni. Turės gerų užkan
džių ir gėrimų. Viskas kai
nuos tik- $1.

Antras parengimas

Laisvės Choras rengia mu- 
zikališką Festival). Jo pro
grama žada būti labai graži 
ii- linksma, kadangi dalyvaus 
net du chorai, tai yra: Hart
fordo Laisvės Choras ir Wor- 
cesterio Aido Choras, ir bus 
solistų. duetų, ir 1.1.

Festivalis j vys 2 d. gegužės,

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. on Morrow 
machines. Also Collar setters on 
Children’s sportswear. Day or night 
shift. Steady person or phone. Mr. 
Cola. HO. 7-2834. Chadwick Women 
& Children’s Sportswear, 1928 So. 
Chadwick St.

(62-68)

Baltimore, Md.
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Cail 
Glen Burnic 2584.

(62-71)

Lietuvių Klubo Svetainėje, 
227 Lawrence St. Prasidės 
2 vai. po pietų. Prašome ruoš
tis dalyvauti ir kitiems pasa
kyti apie tai. Kainuos tik $1.

Trečias parengimas
Tai bus teatras, operetė, po 

vardu “Pepita.” Sako, yra 
gražus veikalas, kuris dalinai 
vaidinamas kalbomis, o dau
guma — dainomis. Yra keli 
skirtingo solo, dainuoja due
tai, grupės ir visas choras. 
Vaidins artistai-mėgėjai iš 
New Yorko ir New Jersey, 
Kurie pora metų atgal matė
te newyorkiecius lošiant, ži* 
note, kaip jie puikiai tai at
lieka.

Operetė “Pepita” bus vai
dinama 23 dieną gegužės, 2 
vai. po pietų, taip pat Lietu
vių Klubo Svetainėje, 227 
Lawrence St. Rengia LDS 79 
kuopa. Kviečia narius ir visus 
lietuvius dalyvauti. Kadangi 
apskritis turi, virsi 400 narių, 
tai manome, kad ir kitų 
Conn miestu lietuviai daly
vaus. Yra gera proga už 
$1.25 matyti tokia operetę.

A. K.

WORCESTER, MASS.
Balandžio 11 d. susirinkimas* įvyks 

“Laisves” reikalais. 10:30 vai. ryte. 
29 Endicott Street.

Prašau visus dalyvauti.
J. M. L.

(68-69)



Aido merginos vėl 
sueis anksčiau

Artėjant operetei “Pepita,1 
visi aidieciai prašomi daly 
vauti visose pamokose ir atei 
ti kiek galint anksčiau, 
ginos šį penktadienį 
kas pradės 7:15, nes 
nos turi porą dainų.

"Pepitą” (bendrai su New
ark sietyniečiais) 'Aidas sta 
tys gegužės 1 d. Newark e 
2-rą Richmond Fill, 22-yi 
Norwoode, o 23-čią Hartfor

Mer- 
j trakt i- 
o,s vie-

Liberty Auditorijoje
11-tą, veikalo 

katinui užgavė- 
Auditorijos res- 

nuo ankstyvų

Balandžio 
“Ne visada 
nes’’ dieną, 
tauranas veiks
pietų iki vėlaus vakaro. Kvie- 

užeiti pietauti, vakarie- 
ir šiaip pabūti, čia 
visuomet yra proga su- 
svečius iš toliau ir pa

pukai biams

čiame 
niauti 
taipgi 
sitikti
Rankamai vietos 
ir grupių pobūviams

Areštavo dėl aborto, 
kuriame jvyko mirtis

Bronxe padarius kratą bu
te suimta jo savininkė Mis. 
F. Cavalluzo, praktikuojanti 
slaugė, ir Hugo Francese, ne- 
laisniuotas gydytojas. Ten 
pat rado brooklynietę Ger
trude Pinsky, 35 m. mirusią 
ten po nelegalūs operacijos.

Sykiu areštavo ir paskui 
suspendavo kratos metu ten 
rastą detektyvą Stewart.

Vieta buvusi nužiūrėta ir 
pokalbiai telefonu klausomi, 
rekorduojami. Kratą padarė 
išgirdę telefonu šaukiant me- 
dikališkos pagalbos tai nelai
mingajai moteriškei.

Įkaitino 25 kaip 
bėgusius nuo dralto

Prieš išvažiavusius iš 
šalies 
išimti 
kaip 
Sako,

sios
25 newyorkiecius vyrus 
teisminiai jkaltininiai 

prieš rengėjus drafto. 
kad jie tiksliai pabėgę.

Planuoja juos 
svetur pirm to 
pasus.

atšaukti is 
panaikinus

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

labiau neįkainuojamas infor- 
muotojas ir prietelius kiek
vieno Brooklyno lietuvio dar
bo žmogaus.

Tik prieš porą savaičių, 
man esant vienose šermenyse, 
prieina žmogus ir sako:

—Jei ne Laisve, nebūčiau 
žinojęs, kad šis mano senas 
pažįstamas, kaimynas iš Lie
tuvos, mirė. Dienraštis — ne
pavaduojamas žinių teikėjas 
ir mes turime jį išlaikyti vi
sais būdais. . .

Permaža šitoje kolumnoje 
vietos aprašyti visam tam, ką 
Laisve davė bendrai Ameri
kos lietuviams, ir Brooklyno 
ir jo apylinkės lietuviams y- 
patingai.

Dėl to Brooklyno lietuviu 
visuomenės pareiga 
gai atsilankyti 
balandžio 11 d., 
ditoriją.

Bus duotas 
taki is!

skaitlin- 
sekmadienį, 

j Liberty Au

puikus spc'k-

AIDO CHORAS
Choro pamokos įvyks šio

Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti,
ruošti naujoms

nes pradedame pa«i- 
programoms. 

Choro Valdyba

4]Ne visada katinui užgavėnes’ 
įvyks šį sekmadienį

sekmadienį, b a 1 a n d ž i o 
Visi keliai ves Į Liberty, 

Atlantic Ave. ir 
Richmond Hill.

du blokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas (Tanai 
St. stotyje, o 
Broadway, ir 
maica. Avė.

Brooklyno ant
Queens ant Ja-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
Žemiau 45 melų, guolis vietoje at-

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
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MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti operatore.

Tas šaunusis teatras, 1 kinų 
smagiuos daug lietuviško 
svietelio iš 'arti ir iš toli, įvyks 
jau.
1 1-tą
ą u ditoriją, 
LlOth St.,

Pradžia lygiai 3 vai. Įžan
ga nemokama.

Klausdami kelio visuomet 
pi’idėkite ta Hill. Mieste 'yra 
du Richmondai, o Atlantic 
Avė. $ra daugelio mylių ilgio. 
Atvažiavusieji mašinomis gal 
šiaip taip dar suspėtų, jei bis- 
kj ir nuklystų. Bet jeigu va
žiuojantis traukiniu ar busu 
nuklystų į kitą Richmondą ar 
į kitą galą Atlantic Avė., jis 
atvažiuotų jau po teatro. Tai
gi, čia randate kelrodi atvy
kusioms iš kitur traukiniais ir 
kelrodį vietiniams, kurio nori 
važiuoti busais.

KELRODIS Į LIBERTY 
AUDITORIJA A I

Traukiniais: Iš New Yorko, 
Brooklyno ir didelės dalies 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš- 
sėsti 1 1 1 th St. stotyje. Eiti

Teatrininkai stebi 
sąlygas neramiai

New Yorke pastaruoju lai
kei i geri 
susispietę 
milijonie-

k u buvo pastatyti 
veikalai, kuriuose 
negalintieji Įeiti į 
riti valdomus teatrus vaidinti
jauni aktoriai, o taip pat ir 
už pažangą išėstieji iš teatrų 
scenos veteranai. Jiems pra
dėjo gerai sektis, net stam
bioji komercinė spauda kai 
kur prasitarė, kad tie vei
kalai geresni už Broadway 

teatruose statubrangiuose 
mus.

Pastaruoju lai ku porą to- 
Ne veikalą, bet 
būk nesaugūstuos teatrus, 

gaisro atveju.
Teatrininkai tuomi susirū

pinę. Jie sako, kad tuose pat 
teatruose ir tokiose pat sąly
gose buvo 
reikšmingi 
programos 
buvo geri.

statomi visoki ne- 
veikalai ir kitos 

ir tie patys teatrai

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

Virginia 9-6125

Busais: r
Brook lyne i 
privažiuoti busu

daugelio 
Queens

vietų 
galima 
Atlan

tic Avė., kuris eina pro salę.
Jis eina nuo Ralph Ave. iki 
Wan Wyck Blvd., nuo čia ei
na Jamaica Ave iki Jamaica 
miesto centro. Grįžta tuo pat

sėsti

Perm 
Po n n

T busą B-22 galima pei
su nemokamais transfė- 
iš 2-20 Decatur St. ir 
Avė. Persėsti reikia prie 
ir Fulton Sts.

Iš Wilson Ave. Huso perse 
dimas prie Rockaway ii 
Broadway.

Iš Ralph Rockaway —prie 
Ralph Ave. ir Broadway.

Dai- yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transfėrai tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitų busų linijų, bet 
toms kitoms jau reikia ekstra 
feno, B-22 transfčrai netinka.

Laivakroviai ragina 
nedelsti balsavimą

su 
pir- 

Darbas

Virš 1 1,000 laivakrovių 
grižo dirbti prieplaukose 
mą po streiko dieną, 
ėjo prie 1 1 I laivų Manhattan,
Brooklyno ir N. Jersey prie
plaukose. Streiko laiku, ka
da AFL, kompanijos, taipgi 
miesto, valstijos ir \ 
lies valdžios ragino 1 
vius dirbti, bendrasis 
čių skaičius niekad 
4 tūkstančių.

Naj ų j ų balsavimų
kimui unijos 1LA nariai lau
kia viltingai ir ragina valdžią 
nedelsti, tuojau skelbti rinki
mus, kad laivakroviai galėtų 
pastatyti savo reikalavimus 
iš naujo ir gauti kontraktą.

dirban- 
nesiekė

pasirin-

BROOKLYN, N. Y.
Atiduodame gražią jauną kaliukę 

Bigal veislės. Turime dvi, tai apart
ment iniame name perdaug, tad vic- 

■ ną norime atiduoti į gerus namus.
Kam reikalinga kreipkitės:

Mr. M. Dobinis, 352 E. 8th 
Brooklyn, N. Y.

(prie Avė. C, Coney Island, 
pirmi) lubų)

St.,

a nt

(68-70)

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

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

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

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

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Ver green 4*8174

Ragina mieste statyti 
biedniems projektus

Brook1 y n i etė R e n d ąu n i n k ų 
ir Vartotojų Taryba kreipėsi 
Į valdinę Miestui’Planuoti Ko
misiją ir pasiūlė statyti tik
tai pigiomis rendomis projek
tus. Tai tiems, kurie neturi’ 
buto i)- niekada negalės gau
ti dėl vendų brangumo.

paramą

Liaudies atstovai reikalavo 
liškai sustabdyti valdinę 

taip vadinamiems 
Title 1 projektams. Sako,
tie suvartoja miesčionių 
mokėtus taksais pinigus, o 
privatiški ir išrenduojami 
17 iki 48 dol. už 
Tokie vidutiniam 
ai- bedarbiui

nuo 
kambarį, 

darbininkui 
neprieinami.

Detroit. — Fordo kom
panija žada kitą savaitę 
paleisti 3,000 darbininkų iš 
savo automobilių fabrikų 
M e t u c h e n e, N. J., ir St. 
Louis mieste.

Wilmington, Del.— Mirė 
milžiniško duPontu trustu 
vadas Pierre S. duPont, 84 
metu.

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

LLD 17 kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 11, 1:30 popiet, Mainierių 
Svetainėje. Draugai malonėkite da
lyvauti ir užsimokėti duokles.

Kviečia valdyba.
(68-69)

HARTFORD, CONN.

LLD 68 kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 12, vakare 7:30 vai., Lai
svės Choro Svetainėje, 155 Hunger
ford St. Meldžiame visus narius da
lyvauti, gal galėsime nutarti kokią 
pramogą surengti. Yra ir kiti) rei
kalų. A. K.

(68-69)

WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio-April 12 d. 
dienj). Pradžia 7:30 vai.
Lietuvių Salėje.

Visos narės malonėkite
Ii ir atsiveskite naujų narių, šiame 
susirinkime turėsime daug svarbių 
reikalų aptarimui. A. W.

(68-69)

(pirma- 
vakare,

dalyvau-

HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
gystė rengia pramogą su

drau- 
rengia pramogą su žaislais, 

įvyks sekmadienį, balandžio-April 11 
d., 155 Hungerford St., pradžia 3 
vai. popiet. Visus narius ir nenarius 
kviečiamo dalyvauti ir paremti 
draugiją. Apart kitų įdomumų bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. įžanga 
$1.00. Kviečia visus Komisija.

(68-69)

Dr. A.'Petriką;
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
Į UP-TO-DATE

i BARBER SHOP a
J ANTANAS LEIMONAS
I Savininkas

I 306 UNION AVENUE i
1 BROOKLYN, N. V. '
I I
I Gerai Patyręs Barberis |
F——   - — - --- -  ---  -  --- - --- Hjį.

PEIST LANE 
DRUGS, inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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

skirame maloniame kambaryje?, mo
derniškuose mažuose namuose. Visi 
įrengimai moderniniai. Gera mokes
tis, linksma namų atmosfera. Biz
nierių pora ir vienas vaikas. Su 
paliudijimu.

Tel. Belle Harbor 5-3708
(66-68)

11AIR DRESSER—TINTER

Greitai, pilnai, patyrusi 
darbui.

NU GLAMORE BEAUTY

Lobby of Empire State

visam

SALON

BĮ d g.
(65-68)

OPERATORS
Prie sekcijų darbo -- ant moteriškų 
suknelių. Taipgi reikalinga zipper i- 
statytoja. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORONATION SPORTSWEAR
2640 Nokt rand Ave., Brooklyn

(65-69)

HELP WANTED MALE

HAIRSTYLIST
Patyręs vyras, naujam, moderniniai 
įsteigtam salonui. Gera proga am
bicingam vyrui.

Kreipkitės:
WALTER OF 5th AVE.

38 Westchester Ave., 
White Plains, N. Y.

Tel. White Plains 8-6388
(66-68)

PAPR A STA S D A RBININK /X S

Bulk Oil Plant, Brooklyn 
$1.00 į valandą -40 valandų

Nuolat. Telefonuokite:
BO. 9-5480

ENGINEER

(67-69)

Su stationary laisniais
COAL BULK OIL PLANT

Brooklyn. $70 į savaitę 
40 valandų. Nuolat.

Tel. BO. 9-5480
(67-69)

SUPERINTENDENT

Viduramžis, patyręs, turi kalbėti an
gliškai. 48 šeimų moderniškas na
mas, Ridgewood, Brooklyn. Anglim 
šildomas, 3 rūmų apart meni as ir 
gera alga. Telefonuokite tarp 2 ir 
5 vai. CI. 7-0943.

REAL ESTATE

RIDGEWOOD - pusiau 
tas budinkas, pertaisytas 
tais, visas tile, aliejum

fornišiuo-
1947 me- 
šildomas. 

Jeigos $8,000 į metus. Išlaidos $2,800. 
Kaina $30,000; įnešimas $15,000. Su- 

34 Cedar St. Tel. G L. 
9841.

sitarimai. 
3-7474 —

(68-70)

GREENWOOD LAKE, N. Y. Par-
siduoda lotai, 500 pėdų nuo maudy
nių, apskritų motų gyvenimo vieta. 
Lygi žemė, kampinis plotas, pui
kiausia sekcija, 119x100, įkainuota 
$5,000. Prieš 6 P. M. tel. LA. 4- 
6396. Po 7 P. M. tel. DE. 9-3661.

(68-70)

VASAROS RESORTO VIEŠBUTIS

Parsiduoda Liberty apylinkėje, 50 
rūmų viešbutis su visais patogu
mais. Stovi gražioj vietoj. Privatus 
ežeras. Apkainuotas greitam par
davimui. Tel. SL. 6-2831.

(68-73)

WOODSIDE
1 Šeimos Mūrinis Namas. 6 dideli 
rūmai, garadžius, Kentile grindimis 
skiepas, aptvertas kiemas, aliejum 
šildomas, fronte ir užpakalyje por- 
čiai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
bažnyčių ir subways,

Tel. YE. 2-094(8
(68-70)

Amerika nepripažįsta 
Vakarinei Vokietijai 

savistovumo
Bonn, Vokietija. —Ame

rika, Anglija ir Franci ja 
pranešė Vakarinei Vokieti
jai, kad dar negali duoti jai 
tokio savistovumo, kaip 
Sovietų Sąjunga davė Ryti
nei Vokietijai.

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Naujas moderniniai įsteigtas salon. 
Taipgi
REIKALINGA SHAMPOOIST

Kreipkitės:
WALTER OF 5th AVE. 

White Plains 8-6338 
38 Westchester Ave. 
White Plains, N. Y.

HAIRDRESSERS

Dirbti New Rochelle’s

(66-68

Naujausiame Moderniniame

Beauty Salon 
PATYRUSIOS

Regiiliarės Darbo Valandos 
Gera Alga ir Komisas 

Kreipkitės:

ENTERPRISE BEAUTY SALON

543 Main St, New Rochelle 
Tel. NE. 6-2214

(62-68)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 

Gera mokestis, linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ERNEST HAIRDRESSER
71 Merrick Rd., Baldwin L. I. 

Tel. Baldwin 3-4204
(63-69)

MERGINA—MOTERIŠKE— 
PATYRUSI

Namų aptarnautoją, priežiūrai vai
ko. Laikoma kiti darbininkai. Geri 
namai, atskiras kambarys.

Telefonuokite:
FLushlng 8-6580

(66-68)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave.
Scarsdale, N. Y.

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

Kreipkitės tuojau.

Scarsdale 3-6166 
Scarsdale 3-8088 
poros $400. Na
ir aukštyn. Die- 
auklės, virėjai,

(43-73)
BEAUTICIAN

Pilnam ar daliai laiko, pilnai mo
kanti ir patyrusi plaukų dažytoja. 
Alga, priedas aukštas aukštas ko
misas. Kreipkitės:

RAYMOND OF GREAT NECK 
63 Cutter Mill Rd. 
Great Neck, L. I.

(66-68)
SKALBYKLOS DARBININKAI 

MES JUS IŠMOKINSIME

Dėl paklodžių prosijimo. Aukščiausia 
mokestis. Kreipkitės: 

OCEANSIDE LAUNDRY SERVICE 
109 Long Beach Rd., Oceanside, L.I. 

(67-71)

BEAUTUCIAN
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 
Pilnam laikui, 5 dienos, geros va
landos, puikiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

BEA’S BEAUTY SHOP
G911 Rockaway Beach Blvd., 

Rockaway, L. I.
Tel. Belle Harbor 5-8768

(67-71)

HAIRDRESSER
Patyrusi—pilnai mokanti operatorė. 

5 dienos, geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

MAY’S BEAUTY SALON 
258th St. & Union Turnpike, 

Glen Oaks, L. I.
Tel. FI. 7-5860

(67-69)

SHAMPOO—MANICURIST

5 dienų savaitė, valandos 10:30 iki 
6:30. Alga ne kliūtis, linksmos 

darbo sąlygos. Kreipkitės: 
PAUL’S HAIRSTYLIST 
43 W. 52nd St., N. Y. C.

(68-74)

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Nuolat ar 
savaitgaliais. Uždara pirmadieniais. 
Aukščiausia alga, linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

BRIARWOOD HAIRSTYLIST 
137-79 Queens Blvd., Jamaica 

Tel. RE. 9-8690

BEAUTICIAN

(68-70)

Priimtina gera -pradinė pilnam ar 
daliai laiko. Gera mokestis, links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

LA BEAU BEAUTY SALON 
60-87 — 82nd St., Elmhurst 

Tel. NE. 9-5162
(68-72)

Summer Home For Rent 
FREEPORT WATER FRONT 

70 pėdų nauja užtvara 
2 miegrūmiai, 2 maudynės

Naujas Namas
$2,500 Vasariniam Sezonui

Tel. m. 8-4218
(66-72)

For Sale

BELLPORT BEACH ESTATES: 4 
rūmų cottage, pilnai įrengta, 
screened porčiai, visi naudingumai, 
kampas, 80x180 žemės plotas, i.šfor- 
nišiuotas, žuvavimas, maudymasis, 
$6,500, šaukite:

PResident 3-6683
(66-71)

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
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DRY (’LEANING A LAUNDRY
Gerai įsteigta, ideališkoje vietoje, 

Gerai eina biznis. Tinka pusinin
kam. Daro gerą pragyvenimą biz
nis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda gera progą labai pri
einamai — išsikelia j Pietus. Sau
kite ar matykite savininką:

2123 Caton Ave., Brooklyn
<GK-74 1

DINER
Pilnai įrengtas, gera biznio vieta. 
Žema randa, ilgas lysas, 6 dienos, 
daro gerą pragyvenimą biznis 
lengvai padidinamas. Tik $2,500 į- 
mokėti. Lengvi išmokėjimai. Klaus
kite Helen.

1284 Oak Point Ave., Bronx 
(arti Bunts Point)

(68-74)

CANDY-STATIONERY 
LUNCHEONETTE-FOUNTAIN 

Taipgi parduoda žaislus. Pilnai įren
gtas. Gera veikli kampine 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 pardu<yia su 
nuostoliu, priežastis — mirt’^ šei
moje. šaukite saviniinką: z

IIYyaeinth 7-9845
(C.W08)

1 (JAS STATION
Išleidžiama 6,500 galionų geso. Pil
nai įrengta, gera veikli sekcija. Pui
kiausia proga geram auto mechani
kui. Daroma geras pragyvenimas. 
Biznis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda tikrą biznio progą tik 
už $3,500.

Šaukite ar pamatykite savininką.
J. & G. SERVICE STATION 
2146 I^exington Ave., N. Y. C.

(Kampas 129th St.) 
Tel. AT. 9-9989

(67-73)

CANDY & LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija 
arti supermarket ir dirbtuvių. Biz
nis lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda tą biznio progą labai pri
einamai. Šaukite savininką:

AP. 7-9816
(67-71)

I CHILDREN BOARDED |
LAURA PARKER SLAUGIU

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

BLANCHE MATES
Savininkr-Vehėja 

153 Meadow iXine
New Rochelle, . Y.

‘ Tel. NE. 2-6110 A
(6T67)

REAL ESTATE

FREEPORT WATERFRONT
70 pėdų nauja vandens užtvara, gi
lus vandens kanalas; Puikūs, nauji 
2 miegrūmiai, 2 maudynėms apskri
tų metų namai. 30 pėdų gyvenamo
jo rūmo—valgymui rūmo kombina
cija. Elektriniai įrengta virtuvė.

$23,500.
Tel. FR. 8-4213

(66-71)

SCARSDALE
58 Bradley Road

Naujas, moderninis colonial. Dideli 
kambariai, 3 maudynės, stall Show
er, Ų akro žemes, 2 karam gara
džius.

Prieinamai
Tel. Scarsdale 8-0602

(66-68)

CROWN HEIGHTS
LEFFERTS AVE.— 2 šeimų mūri
nis namas, 7 rūmai viršuj, 6 apa
čioj. Ištaisytas skiepas, 2 karam 
garadžius, skalbiamoji mašina, re- 
frigeratorius. Nuo sienos iki sienai 
divonais išdengtas. Blinds, daug ki
tų įrengimų. 6 rūmai ir skiepas tuo
jau užimtini, 7 rūmai trumpu lai
ku. $10,000 įmokėjimas. Kiti ezit 
■1-mo mortgage. “Puikiausios var
tės dviem lietuvių šeimom.”

Telefonuokite: PResident 8-3244
(68-70)

GLENWOOD APYLINK6JE.X3 šei
mų medinis namas. 3-4 kambarių 
apartmentai. Šiltas vanduo; aliejus. 
Gaunami 4 kambariai. Naujai ištai
syta. Nori $9000.

PALISADE AGENCY
128 Elm St., Yonkers, N. Y. 

Tel. Yonkers 8-9715
(67-69)

SHEEPSHEAD BAY

3 šeimų mūrinis namas. Tvirtas. 
Moderninis. Garadžius. Atdari por
čiai priešakyje. Didelis užpakalinis 
kiemas. Arti krautuvių ir subvių. 
Kaina $18,000.

Tel. DEvvey 2-8206
(68-70)

462 
Henry Street 

Brooklyn
4 šeimų Mūrinis Namas 

Garu šildomas—Moderninis 
Telefonas:

MAin 4-8288

New Yorke prasidedi/ teis
mas asmens, kuris nužudė 
poetą Bodenheimą ir jo žmo
na. *

4 pal.—Laisvfi (Liberty)-Ketvirtad., Baland.-April 8, 1954




