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KRISLAI
Good bye, coffee'

Jdomi byla.
Unijos ir nedarbas.
Gal tik bus susipratęs 

kunigas.
Apie velnius ir smetoni- 
v/ninkus.

Rašo A. Bimba

Vargšė baigia
Įlipti Į medžio viršūnę, 
pabrago šešiais centais 
sakoma, ne galas. Esą

tiems

ilijo i 
ei ją.

kai ateina 
pairi jotams.

už pasiūlymą

konferenciją

Attlee, 
d a r.y t i 
tyva galinti 
ei ją.

Gera ir remtina iniciatyva.

Britanija turinti 
pradžią. Britu 

išgelbėt i

zidentas ?
Bostone 

traukiama 
cher Ilo<>(

suareštuotas ir 
teisman Otis Ar- 
Jis bus teisiamas 

valstijoje 1951 
metais priimtą Įstatymą, kuris 
draudžia priklausyti komu
nistų partijai. 

Hood viešai i 
sakė esąs tos » 

Jo 
bus 
raus

Daug žmonių šios

Sovietai turi lekdinamą 
hydrogeninę bomba, sako
Rytų Vokietijos radijas

Franci ja ir 
atideda Amerikos 
grasinimą Kinijai

Eisenhower sako, Amerika
z ,

turi tokių didelių II- 
bomhų, kokių tik reikia

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga turi tokių hydrogeninių 
bombų, kurias lėktuvai ga
li toli nunešti, sakė Rytinės 
Vokietijos radijas.

Karinis Rytų Vokietijos

von
s baronas Egbertas 
Frankenberg, kalbėda- 
per radiją, pareiškė,

Amerika dar neturi to
kios hydrogenizes bombos, 
kurią lėktuvas galėtų nešti.

Amerikinei H-bombai įs

Taigi Sovietų Sąjunga 
dar pirmauja šioje srityje, 
kaip tvirtino Frankenber- 
gas.

AMERIKA TIKISI PASI
GAMINTI ORLAIVINĘ 

BOMBĄ
Washington. — Admiro

las Lewis L. Strauss, pir
mininkas Jungtinių Valsti
jų atominės jėgos komisi- 

j jos, sakė, Amerika bent ar
tėja prie to, kad galės pa
sigaminti tokią hydrogeni- 
ne bomba, kuria lėktuvas 
galėtų “pristatyti,” kaip 
teigia New Worko Times

smarkios atominės bombos, 
o Sovietų hyd r o g e n i n e i 
bombai to nereikia. i (ketvirtadienio laidoje).

"ihza-'Syng. Rhee leidžia 
į balsuoti tik tiems, 
' kurie ji užgiria

j Jungtines Valstijos
i išsprogdino trečią 
hydrogeninę bombą

Laukia derybų su Kinija ir 
Sovietais Ženevos konferencijoj

vyžius.— Frakcijos mi-1 United Press, amerikinė ži-

atvirai pasi- 
rti.jos nariu, 

suėmimas ir teisimas 
išbandymas to žiau- 
įstatymo legalumo.

Ko laukia Amerikos 
unijos? Keista: jos dar 
pasijudino už bedarbiu 
lūs.

darbo 
nė no- 
reika-

Scnas posakis: “sotus al
kano neužjaučia.“ linijų ly
deriai gauna riebias algas. 
Jie nejaučia jokio nedarbo.

Ir vėl teks eiliniams darbi
ninkams pradėti bedarbius 
organizuoti.

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininku prezi
dentas Syngmanas Rhee sa
kė, neleist balsuoti seimo 
rinkimuose tiems, kurie 
priešinasi Syngmano siūlo
moms konstitucijos patai
soms.

O tai tokios pataisos, kad 
sustiprintų jo galią kaip 
prezidento.

Jis taip pat kaltino Japo
niją už kišimąsi i rinkimus, 
Japonija, pasak Syngmano 
Rhee, stengiasi pribrukti 
savo šalininku i Pietinės 
Korėjos seimą. Rinkimai 
Įvyks kitą mėnesį.

Washington. — Valdine 
atomų jėgos komisija pra
neša, jog antradienį sėk
mingai išsprogdino trečią 
hydrogeninę bombą Fmiwe- 
tok - Bikini salų srityje. , 
Pirmoji H-bomba buvo iš- j 
sprogdinta, kovo 1 d., antro-1 
ji kovo 26 d.

Komisija sako, naujasis 
H-sprogimas taip pat davė 
naudingų apsigynimui ži
nių, v

' (Plačiau apie tokias bom
bas yra Įvairumų Puslapy-

nistru kabinetas nutarė 
dar neatsiliepti į grasinan
ti Amerikos atsišaukima 
prieš Kinijos Liaudies Res
publika.
Amerikos valstybės sekre

torius John Foster Dulles 
šaukė Francija ir penkis 
kitus amerikinius talkinin
kus išvien grūmoti atker
šyti Kinijai, jeigu ji dar 
plačiau r e m t ų Vietnamo 
liaudininkų kovą Indo-Kini
joje prieš francūzus.

Francijos valdžia laukia 
Ženevos konferencijos, kuri

■ susirinks balandžio 26 d. ir 
svarstys, kaip galima būtų 

; derybomis baigti karą In- 
į do-Kinijoje.

Konferencijoje dalyvaus 
Jungtinės Valstijos, Fran
cija, Sovietų Sąjunga, An
glija, Kinijos, Liaudies Res
publika ir kiti kraštai, ku
riuos paliečia Indo-Kinijos 
bei Korėjos klausimai.

—Francija tikisi per tą 
' konferenciją prieiti prie 
! derybinės taikos su Vietna
mo komunistais, — sako

nių agentūra.—Todėl Fran- 
cijos valdininkai atideda 
atsiliepimą į Amerikos pa
reiškimą ikj })o konferenci-

Anglai suranda, kad grū
mojimas kenktų Ženevos 

konferencijai

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, besikal
bant su korespondentais 
trečiadienį, pareiškė, jog:

Ši šalis jau turi tokių di
delių hydrogeninių bombų, 
kokių tik reikėtų kariniams 
tikslams. Todėl nebandys 
daryti kuo didžiausių H- 

( bombų.
Amerika nebijo, kad So

vietų Sąjunga galėtų pasi
gaminti didesniu hydroge- 
niniu bombų. Nes dabarti
nės Jungtinių Valstiių H- 
bombos yra tokios galingos, 
kad nebūtų prasmės dar 
didesnes daryti.

aistrų kabinetas a t i d ė j o 
amerikinį atsišaukimą, kad 
Anglija ir kiti vakariniai 
kraštai išvien grūmotų ka
riniais veiksmais Kinijai, 
jeigu ji padidintų savo pa
ramą Vietnamo liaudinin
kams kare prieš francūzus 
Indo-Kinijoje.

Anglijos politikai sako. > 
Amerika “ne laiku” grasina 
Kinijai. Grasinimas galėtų 

.pakenkti Ženevos konferen
cijai, kuri bandys sutaikyti 
francūzus su Vietnamo ko
munistais.

Anglijos valdžia bijo, kad 
jeigu užgirtų a m e r i k i n ? 
grūmojimą, tai pati prieš 
save kiršintų anglus.

Gen.de Gaulle ragina Franci ja 
atominiai ginkluotis^ atmetant 
karinj Amerikos planą Europai

Vietnamiečiai grasina 
francūzam Hanoi

Sumuštas makartinis melas 
kad “komunistai valdžioj 
trukdę H-bombu gamybą”

Pranciškonu Darbini n k ar
surado “tvorą lietuviu katali
ku fikcijoje.“

čo velando šv. Jurgio baž
nyčios klebonas pasakęs Lie
tuvių Katalikų
“man jūsų nereikia.’’

Čia /^veikiausia bus reikalas 
su susipratusiu klebonu.

Minėtoji federacija yra 
klerikalinės 
pabūklas.

Kun. Vaitukaitis nori ra
miai sėdėti ir savo viernuosiut 
vienas pats išnaudoti. Talkos 
jis jokios nepageidauja.

Federacijai:

Hanoi, Indo-Kim — Viet
namo liaudininkai, urmu 
užklupdami, atėmė iš fran
cūzų fortą tiktai už 9 my
lių nuo Hanoi, Indo-Kini
jos sostinės.

Liaudininkai taip pat pa
stūmė francūzus atgal La
os provincijoj ir įsiveržė į 
Kambodiją, pietinę Indo-

politinės akcijos Kinijos provinciją.
Prancūzai praneša, kad 

Užmušę 200 iš liaudininkų, 
atakavusių juos Dien Bien 
Fu tvirtovėje.

Vietnamo liaudininkų ra
dijas sakė, kai jie išmušė iš 
veikimo dar dvi francūzų 

J kuopas pakraštiniame tos 
' tvirtovės ruožte. /

O Brooklyno smetoniniu 
makartistų Vienybėje skaitau 
vieno straipsnio pavadinimą: 
“Kada velniai Kremliuje juo
kiasi pilvus susiėmę.“

Ko jiems ten taip linksma 
ir smagu ?

Juozas Tarutis 
priežastį.

Dalykas, jis sako,
me, mes, smetonininkai

ome.
šanriiesi,
“Kremblį
pilvus jliokiasi.’’

Nežinau, kiek tas 
“Kremliaus velniams, 
rai žinau, tačiau, kad dėl šių 
Rmetonininky tarpe nesusi
pratimų susiriesdamas j uo

suradęs

Musan, Jordan. — Jorda
no valdžia kaltina izraelie
čius už du naujus užpuoli
mus per sieną.

yra ta- 
nesu- 

nesusikalbame, pe- 
ėdamiesi. Todėl 

velniai susiėmę

Washington. — Valdžia 
skiria atominėm - hydi’oge- 
ninem bombom 1 bilijoną, 
262 milijonus dolerių per 
metus.

Washington. — Ragan- 
gaudis senatorius Joe Mc
Carthy bandė paskleisti 
naują išmislą, kad “komu
nistai bei išdavikai valdžio
je sulaikę Ameriką nuo hy- 
drogeninės bombos gamini
mo per 18 mėnesių.”

Prezidentas Eisenhowe
ris, atsakinėdamas į kores- 
p o n d e n tų klausimus, pa
reiškė, jog dar pirmą kartą 
girdi tokią pasaką.

Kongreso atominės jėgos 
komisijos pirmininkas, re- 
publikonas kongresmanas 
W. Sterling Cole atmetė 
McQarthy’o išmislą. Sako, 
anksčiausi šalies valdinin
kai L949 metais per 4 mė
nesius ginčijosi, ar daryti 
H-bombą ar ne. Todėl ir 
sugaišo.

Pats Cole priešinosi pre
zidento Trumano įsakymui 
1950 metais pradėti darbus 
hydrogeninei bombai išvys
tyti.

Paryžius. — Dešiniųjų 
francūzų vadas generolas 
Charles de Gaulle reikala
vo, kad Francija išvystytų 
sau atominius bei hydroge- 
ninius ginklus. Sako, to 
reikia, kad Francija galėtų 
vaidinti savistovų vaidme
nį, sprendžiant ginčus tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos.

Gen. de Gaulle smerkė 
Amerikos siūlomą karini 
planą vakarinei Europai. 
Tas planas perša sujungti 
Francijos kariuomenę su 
busimąja vakarinės Vokie
tijos armija ir keturių kitų 
europinių kraštų kariuome-

ne į bendrą tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjungą.

De Gaulle pokalbyje su 
korespondentais sakė:

—Jeigu Francijos seimas, 
pasiduodamas svetimųjų 
spaudiniui, užgirtų ameriki
nį planą, dėl to eitų “nuo
latinis maištas Franci jo j.”

Sykiu gen. de Gaulle pa
reiškė:

— Valdžia, pašalindama 
maršalą Alfonsą Juiną iš 
francūzų komandos, atliko 
.“moralę žulikystę.”

Juin pavarytas už
kad kritikavo karini Ame
rikos planą vakarinei Euro
pai.

rūpi
Tik- kiasi Juozas Tysliava.

Ne kartą Juozas yra savo 
viernuosius pasekėjus pavadi
nęs asilais.

Baltimore. — Bethlehem 
plieno fabrikas Sparrow 
Pointe paleido 5,000 darbi
ninkų, kurie priešinosi di
dinamai paskubau

Australijos darbietis 
reikalauja H-bombu 
sekreto iš Amerikos

.

REIKIĄ GELBeTI INDO
KINIJĄ NUO KOMU

NISTŲ
Prezidentas sakė:
Jeigu komunistai užval

dytų Indo-Kiniją, tai būtų 
neapsakoma nelaimė “lais
vajam pasauliui.” Tuomet 
Amerika ir jos talkininkai 
netektų gaunamų iš Indo- 
Kinijos karinių medžiagų; 
taip pat prarastų svarbias 
strategines ir bizniškas po
zicijas.

Jungtinės Valstijos rems 
Ženevos konferencijos pa
stangas baigti derybomis 
karą Indo - K i n i j o j e tarp 
Vietnamo komunistų ir 
francūzų. Tačiau prez. Ei
senhoweris nelabai tikisi, 

i kad tatai pavyktų.

Canberra, Australija. — 
Vienas Darbo Partijos at
stovas "Au s tralijos seime 
siūlė sulaikyti Amerikai 
uraniumą, sprog štamą j ą 
atominę medžiagą, iki Ame
rika atidengs žinias, kaip!

Guatemala suėmė du 
radijo propagandistus 
kaip apgavikus

Guatemala. — Progresyve 
Guatemalos valdžia suėmė 
du priešingus jai radijo ko

ji padaro hydrogeninę bom- ■ mentatorius.\ 'Kaltina, kad 
bą. j -

Australijos p r e m j e r a s •
Menzies atmetė tą pasiūly- • rvbei. 
m a.

Jungtinės Valstijos gau
na dikčiai uraniumo iš Au- į respubliku konferenciją Ca- 
stralijos kasyklų. Jis rei
kalingas ii’ hydrogeninių 
bombų gaminimui.

i iie apgavingai viliojo iš 
| žmonių pinigus neva labda- 
___ Paskui komentato- 

Į riai panaudojo tuos pinigus 
i savo kelionei i amerikinių

j racąs mieste, Venezueloj. 
i Nuvykę ten, jie zujo tarp 
i k o n f e r e n ei jos delegatų, 
| kurstydami prieš nrogresy- 
i ve Guatemalos valdžią, pa- 
: šakodami, kad “komunistai 
' užvaldė Guatemala.”

Komentatoriai areštuoti, 
■ sugrįžus jiems iš tos kon- 

Washington. — Kongres-! ferencijos.
manu komitetas nagrinėja I -------------------
pasiūlymus, reikalaujančius! A J • eovinaci 
baustinai uždrausti Komu-' “uendUvilS SdVlIldoI 
nistų Partiją. Pasiūlymai ■ 
vadina ją “Sovietu įrankiu” 
ir pasakoja, kad “komunis-

Komunistu partija atmeta 
Įtarimus, kad ji “norėjus 
nuverst Amerikos valdžią”

Rytinę Vokietiją
tai planuoją nuversti Ame-! Bonn, Vokietija. Va
leikos valdžią jėga bei prie- ■ karinės Vokietijos premje- 

” " i ras Adenaueris pervarė sa-
Simon W. Gerson, teisinis > vo seime rezoliucija, kad 

New Yorko Komunistų! Rytinė Demokratinė Vokie- 
Partijos pirmininkas, liudy- “ 
damas komitetui, l_____ ,
tuos įtarimus, ka. 
melus ir šmeižtus. ___ _
užreiškė:

“Komunistu partija nie-' ne. 
kuomet neskelbė, kad reikė-1 
tti 'vai u nu sti k os ^alies : Šaurine Korėja skundžia 
valdžia. Jinai niekuomet • i • 
nemokino vartoti išdavyste,'! Jankius UZ ĮSIverziIHUS

j varta.
tai, p--

Australai streikuoja prieš 
bombų krovimu francūzams

‘ v. čiu Respublika turi priklau- 
‘, smerkė syti Vakarinei Vokietijai, 
įp “plikus i Rezoliucija smerkė esamąją 
s.” Jisai' Rytinės Vokietijos valdžią, 

j apšaukdama ją komunisti-

Sydney, Australija.—Au
stralai prieplaukų darbinin
kai čia atsisakė krauti į lai
vus bombas, siu n č i a m a s 
francūzams prieš Vietnamo 
komunistus, Indo-Kinijoje.

Laivakrovių unijos virši
ninkas sakė: — Darbinin
kai metė darbą, protestuo
dami prieš “žudymo įran
kių krovimą taikos metu.”

Vietnamiečiai stiprinasi 
vėl šturmuoti francūzus

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai kasa 
naujus apkasus ir kitaip 
stiprinasi vėl šturmuoti 
francūzus Dien Bien Fu 
tvirtovėje, kurią liaudinin- 

I kai apgula visomis pusė- 
f

Prancūzai iš amerikinių 
lėktuvų nuolat krečia lieps
nojančią gazolino košę-na
palmą į liaudininkų pozici
jas.

Washington. — Prez. Ei- 
Senhoweris pranašavo, kad 
nedarbas gal išsilygins.

sabotažą, prievarta ar šni
pinėjimą prieš Jungtinių 
Valstijų valdžią.

“O jeigu būtų išleista 
įstatymas, uždraud ž.i ant 
Komunistų Partiją, tai bū
tų. naujas žingsnis linkui 
fašizmo; tai būtų pragari
nė bomba, daužanti visas 
konstitucines laisves į dul
kes.”

New Jersey Standard Oil 
kompanija pernai gavo 
$552,826,000 gryno pelno.

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai kaltino Jungtinių 
Tautų komandą, kad ji ty
čia pasiuntė ginkluotus sa
vo sargus i šiaurinės Korė
jos žemę, kad užpuldinėtų 
jos žmones.

Amerikos atstovas ben
drojoj paliaubinėj komisi
joj atmetė tą šiaurinės Ko
rėjos skundą.

ORAS.—Giedra ir vešiau^

Gen.de
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PHILADELPHIEČIŲ
VEIKĖJŲ TEISMAS

PHILADELPHIJOJE prasidėjo devynių darbininkų 
veikėjų teismas; jie kaltinami nusižengę Smitho aktui.

Teisiami yra: Joseph Kuzma, poetas - žurnalistas 
Walter Lowenfels, Robert Klonsky, Benjamin Weiss, 
Thomas Nabriel, Irvin Katz, Joseph Roberts, Sherman 
Labovitz ir Dave Davis.

Aštuonius jų gina žymus to miesto advokatas Tho
mas D. McBride, gi Kuzma ginasi pats.

Nemaža laiko ėmė, iki buvo išrinkta džiūrė, ku
rion įeina didesnė pusė moterų; išrinkti ir keturi džiū- 
rimanų alte matai, nes, matyt, jaučiama, kad šis teismas 
tęsis ilgai, kad per tą laiką gali ne vienas džiūrimanų 
•susirgti, tad jo ar jų vieton būtų paskirti alternatai.

Šis philadelphiečių veikėjų teismas, suruoštas pa
gal Smitho aktą, Amerikoje yra jau nebepirmas. Jau 
apie šimtas žmonių—darbininkų veikėjų—yra nuteisti 
kalėjimam Vieni jų jau atlieka kalėjimuose savo baus
mes, o kitų byltes dar aukštesniuose teismuose.

Smith aktais arba įstatymas yra toks “platus,” kad 
pagal jį galima suimti, teisti ir nubausti bet kurį indiyi- 
dualą, jei tik valdžia pasiryžtų. Dėl to ir reikia nuolat 
reikalauti, kad ši įstatymą Kongresas atmestų!

ADV. SEARS PASITRAUKĖ
BOSTONIšKIS ADVOKATAS Samuel P. Sears, ku- 

rį senatinis-makartistinis sub-komitetas buvo pasisky- 
ręs tyrinėjimui McCarthy su armijos vadovais “nesusi
pratimų,” pasibraukė iš tos vietos, dar nepradėjęs darbo.

Kodėl jis pasitraukė?
Todėl, kad del jo paskyrimo iškilo labai daug pro

testų. Žmonės tuįjau sužinojo, jog Mr. Sears yra pats 
makartistas, todėl jis negalės vesti bylos bešališkai.

Tiesa, iš kąrto Sears skelbėsi, buk jis nesąs makar- i 
tįstas, tačiau, patyrinėjus visą dalyką giliau, buvo su- 1

Kas Ką Rašo ir Sako
DAILY W0RKERI0 
VAJUS PRATĘSTAS

Angliškasis dienraštis 
Daily Worker paskelbė, kad 
jo vajus naujiems prenume
ratoriams gauti yra pratęs
tas iki š. m. gegužės 2 d.

Dienraštis buvo paskel
bęs trijų mėnesių vajų. De
šimt savaičių jau praėjo, 
tačiau prenumeratų per tą 
laiką tegauta tik 45 procen
tai.

Geriausiai pasidarbavo 
vajininkai New Yorke, New 
Jersey, Connecticut valsti
jose ir tūlose Chicago s 
miesto dalyse. Redaktoriai 
skelbia: kur buvo daugiau 
dirbta, ten gauta geresni 
rezultatai.

Aišku, šiandien nėra leng
va Daily Workeri užsakyti 
tūliems žmonėms, įgąsdin
tiems makartistų. Bet žmo
nės tokio dienraščio, kaip 
Daily Worker, nori, nes jie 
suranda “antrąją pusę,” jie

dekadoje būtų pasimota pa- 
šmeižti Tarybų Sąjungą, 
jos vyriausybę, taipgi F. D. 
Roosevelta.

Tokis lietuviškų makar- 
tistų “festivalis” būtų ne 
pagerbimas Pabaltijo Tau
tų kultūros, o eilinis ne
pažabotų elementų burnoji
mas.

Iš anksto galima sakyti, 
kad iš tų pelų nebus grūdų.

GRAŽIAI VEIKIANTI 
LITERATŪROS 
DRAUGIJOS KUOPA

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Toronto 
darbuojasi 

judėjime

VISI STOKIME I DARBĄ So. Boston, Mass.
Sukėlimui ‘Laisvei’ $10,000

Nieko svarbesnio nėra mūsų judėjimui šiuo mo
mentu, kaip išlaikymais Laisvės dienraščiu. O kad 
išlaikyti, tai būtinai turime sukelti $10,000 fondą 
vasaros sezonui. Tai visi stokime į darbą, dirbkime 
visomis pajėgomis, kad atsiekus savo užsibrėžtą 
tikslą.
Reikia rūpintis aukų rinkimu, reikia rengti kuo dau
giausia pramogų. O vyriausia darbuokimės naujų 
skaitytojų gavimu, šie trys suminėti punktai yra 
patys svarbiausi mūsų darbui fondo sukėlimui. Nau
dokitės savo (iniciatyva kolonijose, visokiais pado
riais būdais darbuokitės sukėlimui fondo.

Turė- 
aukoti 
kodėl:

L. M. S. 2-ros Apskrities

Balandžio 4 d. Municipa- 
lėje Salėje, So. Bostone, Įvyko 
L. M. S. Antros Apskrities 
koncertas. Publikos prisirinko 
veik pilna didžiulė salė, arti 
keturių šimtų.

Programa buvo visa iš dai
nų, apart jaunuolio piano so
lo. Garsinti visi dainininkai- 
menininkai labai gražiai 
pareigas atliko, publikai 
Įėjo ir delnus paskausti 
plojimų.

Pasibaigus koncertui,
tukusiam virš dvi valandas 
be pertraukos, daugumas kal
bėjosi, kad tai buvo puikaus 
dainavimo koncertas. Wor- 
cesteriskį duetą kaip kas ap- 
karūnavojo, sakydami, kad ir 
operos dainininkai geriau ne
sudainuos. j

savo
ga

rnio

u z-

skaitydami kom e r c i n i u s 
laikraščius, pučiančius į ka
ro troškėjų dūdą.

Daily Worker sako, kad 
mes gyvename laikotarpį, 
kokio istorijoje nėra buvę. 
Laikotarpis nep a p r a s t a i 
svarbus, todėl žmonės pri
valo susipažinti visapusiš
kai su gyvenimo bėgiu, bet 
jie nesusipažins skaitydami 
tik komercinę spaudą.

Redaktoriai nusiskundžia, 
jog dienraščio padėtis dar 
vis tebėra sunki, bet jie, 
leidėjai ir visi progresyviai 
žmonės yra nusitarę žūt-

NORI DEKADOS
WASHINGTONE

Klerikališkoje spaudoje

P r aė j tįsiame n u me r y j e 
tilpo korespondencija iš 
LLD 162 kuopos veikimo. 
Pasirodo, kad 
kuopa gražiai 
tarptautiniame
ir savo tarpe. Ji imasi 
rimtai už darbo padėti 
centrui apginti organiza
ciją nuo reakcionierių. 
Neblogai veikia ir meni
ninkai. Bangos choras tu
rėjo parengimą. Meninin
kai perstatė komediją. Da
bar rengiamasi turėti ben
drą vakarą.

Ar nereiktu ir kitoms 
kolonijoms sekti Toronto 
pavyzdžiu? Nereikia ma
nyti, kad Toronte nėra 
sunkumų. Bet dirbant ga
lima dar šį tą nuveikti.

Gynimas taikus, demo
kratijos ir demokratinių 
teisių yra pareiga visų. 0 
kova už tuos dalykus šian
dien labai įtempta. Pel- 
nagrobiai veržte veržiasi 
prie fašizmo ir karo su A. 
ir H bombomis.

Vyriausia turime kreipti atydos į aukojimą, 
kime mintyje, kad šiuo kartu visiems reikės 
kiek galint stambesnėmis sukniomis, ir štai 
1—šiemet turime sukelti $2,000 daugiau negu per
nai ; 2—šiemet jau yra pasireiškęs nedarbas, daugelis 
gerų Laisvės patriotų jau yra bedarbių eilėse. To
dėl dirbantieji turime duoti po' daugiau.
Stokime į darbą iš pat pradžios vajaus ir ištisais 
tais trimis vajaus mėnesiais diarbuokimės visomis 
išgalėmis. Vajus prasideda 15 dieną balandžio ir 
baigsis 15 dieną liepos. Tiktai su dideliu pasiryži
mu, tiktai su pasišventimu apšvietus reikalui tega
lėsime vajų sėkmingai išvesti.
Vesdami finansinį vajų, nepamirškime, jog šiemet 
sukako 35 metai kai Laisvė išeina dienraščiu. iTai 
yra didelis nuopelnas apšvietus atžvilgiu Laisvės 
įsteigėjams, leidėjams, ilgamečiams jos platinto
jams, skaitytojams ir rėmėjams finansiniai. Pasi
džiaugdami praeities nuopelnais pasibrėžkime tęsti 
savo gražų visuomeninį darbą ir toliau.

Laisvės Administracija

rasta, kad jfe lie vieną kartą viešai pasisakė, girdamas i pasirodė nuomonė, kad rei-i
McCarthy’c fašistinę politiką.

Taigi žmonių protestai ir čia laimėjo. Bet kas to
liau? Ką senatims sub-komitetas dabar paskirs į Sears 

. vietą?
Atrodo, jog yr& stengiamasi visą dalyką gražiai “nu- 

muilinti” ir McCarthy’o siautėjimui leisti siautėti toliau.
Bet matysime, i

KUR KAINO^ EINA ŽEMYN
PER PASTARŲJŲ metų eilę Tarybų Sąjungoje 

buvo numažintos naudojamųjų produktų kainos.
Tai kas metai buvo daryta kovo mėnesiais. Tarybų 

Sąjungos piliečiai kas metai nekantriai laukia kovo mė
nesio, nes jie .jaučia, kad tą mėnesį bus papigintas gy
venimas, numuktos prekių kainos.

Šiemjet buvo stai padaryta pačiame kovo mėnesio 
gale. Kainos buv;4 numuštos nuo 5 iki 45 procentų. Kai 
.kuriems produktais kainos sumažintos nežymiai, bet 
kitiems—labai daiįg.

Kas metai; k|i 'tik tarybinė vyriausybė numažina 
produktų kainas, įtai pas mus komercinės spaudos ir 
radijo komentdtoriai arba tą faktą nutyli arba padaro 
tokias “išvadas,” $ūk ten, kainas numušus, žmonių gy
venimas ne pagerėjo, o paprastojo!

Tačiau, nežiūrant, ką jie rašo ir sako, kainų numu- 
šimas Tarybų Sąjungoje kiekvieneriais metais lengvina 
to krašto žmonių gyvenimą,—lengvina jį žymiai.

Ir tai vyksta tuomet, kai buržuaziniame pasaulyje 
produktų kainos nuolat kyla ir darbo žmonių gyvenimas 
vis eina sunkyn. }

i ketu Washingtone suruoš-i 
ti “laisvųjų pabaltiečių me-! 
no ir kultūros festivali” ar-:

I v

I ha dekadą. ,
Toji mintis pas juos kilo !

do dekados, Įvykusios Mas
kvoje.

Dalykas būtų neblogas, I 
jei jis būtų ruošiamas ge
rais tikslais. 
Washingtone 
nori, kad ši dekada 
dešimties dienų festivali 
Washingtone “paminėtu 10 
metų, kaip Sovietai sulaužė 
Jaltos ir Potsdamo susita- [ 
rimus. ..”

Kitais žodžiais, šitokioje

Bet dekados 
sumanytojai 

arba I
s.

BELAUKIANT GENEVOS
KONFERENCIJOS

’ pasaulis Nekantriai laukia c 
rencijos, kuri turėtų atsidaryti balandžio

Ženevos konfe- 
tįų atsidaryti balandžio 26 d.

rliskusuojama?Kas loję bus
Niekas oficialiai šiandien kol kas to nežino. Atrodo, 

kad bus liesti vyriausiai Tolimųjų Rytų klausimai.
Šiomis dienomis Maskvos Izviestijos parašė įveda

mąjį, kuriame keliamas klausimas dėl sudarymo “Toli
miesiems Rytams? saugumo.” Tūli sako, jog šis klausi
mas bus visu pilnumu iškeltas ir Genevos konerencijoje.

Izviestijos taipgi siūlo, kad būtų uždrausti naudoti 
atominiai, hydrogenmiai ir kitokie masinio žmonių žu
dymo “ginklai.”

Tuo pačiu kartu, beje, mūsų valstybės departmento 
sekretorius “darbuojasi,” kad Francūzija nebaigtų ka
ro Indckmijoje. Nežiūrint to, atrodo, jog Genevos kon
ferencija tąjį klausimą labai rimtai svarstys.

Beje, tik šiomis dienomis buvo paskelbta, jog Gene
vos konferencijoje bus pripažintos keturios oficialės 
kalbos: anglų, rusų, francūzų ir kinų.

n etos mergaites, aš jam paro
džiau piktumą, o jis man. Ir 
mudu susikibome už krūtų. 
Gaspadorius Daunis mudu 
perskyrė.

Apleidome stubą ir sugrį
žome Į darbą. Dominikui ne-

Taip, ten, kur dirbama, f pradėjus dirbti, vienas paste- 
turima dr .^pasekmių. O ■ bėjo j 
dirbti šiandien reikia dau-'Klausia jo, kas atsitiko? Do- 
giau negu kada nors.

Beje 
mena,

jo paausyje kraujo

lankant brolį. Pas mane irgi 
užsukdavo, maž daug patai
kaudavo man. Aš supratau, 
kad neširdingai. Jau bus apie 
kokia 10 metų kaip jis nebe- 
sustoja pas mus. Tur būt jau
čiasi, kaip ta katė pieną pa
bojusi, kad aš nepakęsiu jo 
piktus darbus atliekant.

Jo brolis Kazys ir jo ncmy

Diena buvo šaltoka, z tie
siog žiemos šaltumas, jtoet 
saulėta, tai negalima skųstis 
dėl oro. Apie programą gal 
kas smulkmeniškiau parašys.

D. J.

ŽINIOS B LIETUVOS

rengiamos temati- 
parodėlės. Kasmet 

atvirų durų savai- 
metu studentai su- 

k/iygų fon-

Instituto bibliotekoje

KAUNAS. — Politechnikos 
instituto biblioteka yra viena 
iš stambiausių mieste. Jos 
fonduose — apie 500,000 to
mų politinės, mokslinės ir 
grožinės literatūros. Šias kny
gas skaito daugiau kaip 2,500 
instituto studentų bei dėstyto
jų. Kasdien bibliotekoje lan
kosi po 300—350 skaitytojų.

Knygų fondas nuolat pa
pildomas. Bibliotek. vitrinose 

s išstatomi naujų knygų pavyz
džiai. Čia 
nės knygų 
ruošiamos 
tės. kurių
pažindinami su

• dais, jų katalogizayimu, taip 
j pat rengiamos metodologinės 
i konferencijos tema

Watcrburio koresponden-1 dirbti su knyga.” 
tas neparašė jo praeities iš 
senesnių laikų.

Dar vieną dalyką ką tik 
nepamiršau. Dėl ko jis per
keitė savo vardą?

Jani pribuvus iš Lietuvos, 
jam išrodė, kad italai yra la
bai prasti žmonės, tamsūs ir 
nemokyti, nes tais laikais jie 
prasčiausius darbus dirbo. Į 
dirbtuvės vidų visai jų neleis
davo, jie buvo daugiau išnau
dojami lauke, prie kelių, gat
vių ir geležinkelių. Bet jų 
daug turėjo, vardus “Domic.” 
Tad Matas pasiskyrė vardą 
Thorn, Edisono vardą, didelio 
žmogaus vardą!

A. Gudzin

kaipminikas atsako: Tur būt nuo 
Liaudies Balsas pri-, st()&° ledas krisdamas patai

kė i ausį.
Bet nepradėjęs dirbti jis 

apleido dirbtuvę ir nuvyko 
pas saliūninką Juozą Repšį 
prašyti, kad padėtų jam nu
eiti Į teismabutį ir išimti va- 
rantą prieš mane. Repšis atsa
kė: Nebūk kvailas, turėsi ry
toj stoti Į teismą, jau pusę 
dienos nedirbi ir rytoj kitą 
nedirbsi. O Gudzinskas pasa
kys, kad kaltas ir teisėjas gal 
ji nubaus 5 dol., o gal ir visai 
nieko nereikės.

Tada Dominikas iš to pik
tumo ir negarbės išvažiavo Į 
Waterbury, Conn, ir ten ap
sigyveno.

Jei tikrai atmenu, ar ne
bus tik 1914 m., Brokiyn, N. 
Y., Įvyko 
d omini ką 
nebebuvo 
m as. Po 
ninkai surengė vakare banke
tą, su <5 dol. Įžanga. Mane F. 
J. Bagočius klausia, ar daly
vausiu bankete. Atsakiau, 
kad perbrangu. Klausiu jo, ar 
dalyvaus. Atsakė, “taip nors 
iš nesimpatizuoju tam, bet ti- 
kietą gavau už dyką, tad vei

kas tokis 
Tarnas 
trokšta

jog šiandien Kana- 
yra apie 550,000 be 

darbo darbininkų. Vadina
si, tenka susirūpinti, kad 
būtų suteikta jiems darbo 
arba duonos.

JIS PJAUNA VILNAS
Marijonų Draugas iš

spausdino Molotovo pa
veikslą ir po juo padėjo to
kį parašą: . •
Tai vyrutis

visko pilnas;
Sėja šiaudus, 

pjauna vilnas...

Laisvoji Sakykla
Ir mano keletas žodžiu apie 
Waterbury, Conn., “didvyrį” 
Tama Mata € €

Pradžioje 20-to amžiaus jis 
atvažiavo Į Ameriką, Sche
nectady, N. Y., kaipo Domini
kas Matas, pas savo brolį Ka
zį Matą, 
nome k 
Joną ir 
veliant 
nius,
Domininkas ir

Aš ir Kazys gyve- 
aipo burdingieriai pas 
Amiliją Daunius. Gy- 

koki laiką pas Dau- 
pasirodė, kad broliai 

Kazys skirtim 
ir naktis. Ka

zys myli Įsigeni ir rūkyti ir 
juokus pakrėsti, o Dominikas 
negeria ir nerūko. Kazys ei
na ] karčiamą gerus laikus 
turėti, o Dominikas su itiomi 
neina. Dominikas sako: Aš 
kaip susičėdysiu pinigų, Įsitai
sysiu gražius rūbus ir eisiu 
mokytis šokti. Ką jis ir pada
rė : jis mylėjo šokius ir tan
kiai juos lankydavo.

Gyvenant, drauge, daug ką 
aš patyriau, supratau jo 
ge i d a v i m u s. Sa k y d a v o
man: Tu laimingas, moki
syti ir skaityti. Mes su broliu 
tos laimės neturėjome.

Aš gi ramindavau ji, 
i ne per vėlu, dar jaunas

pa-

ra-

esi,

ir

glau- 
šalies 

pagal pareika- 
iš ten vietoje

Biblioteka palaiko 
džius ryšius su kitomis 
bibliotekomis, 
lavintus gauna
nesančias knygas.

A. Grigas

galėsi išmokti. Aš pradėjau 
parodyti jam kaip raides ra
šyti. Bet tai buvo sunki pra
džia, ką ir jis pats pripažino. 
Girdi, Lai sunkus darbas.

Dar vienas dalykas. Dau
giausia jis mylėjo girtis tada, 
kada svečių atsilankydavo.

Man atbodo to klausytis ii 
aš vieną kartą pastačiau klau
simą: Eikime ir pabandykime 
katras katrą apgalėsime!

Jis sutiko. Sudėjome po K) 
dol. pas Daunienę ir sukibo
me ristis. Išgirdau, kad Domi
nikas man sako: Paleisk ma
ne, mano naujos kelinės ir tt. 

j Aš ir paleidau. Dauniene 
j duoda man 20 dol. ir visi SU
S'inka, kad Dominikas Matas 
! pralaimėjo. Dominikas taip 
i susigraudino pralaimėjęs de- 
| šimkę, kad man jo pagailo ir 
i sugrąžinau dešimkę nors 
vau. barti nuo žiūrovų.

Antras, dar karštesnis 
lykas įvyko. Vieną kartą 
rėję iš dirbtuvės pietauti,

ga-

da- 
pa- 
su- 

sėdonte prie stalo, gaspadinė
paduoda man laiškutį nuo 
Onos žemaičiukės iš Amster
dam, N. Y. Kaipo kaimynai 
mudu su ja. susirašinėdavome. 
Dominik ui įžeidus garbę mi-

seimas, kuriame 
susitikau. Jau jis 
Dominikas, o Ta- 

dienos sesijų tauti-

Pamišti jau:

m. Įvyksta 
Aš, kaipo

S. L. A. 
delegatas 

ir vėl susi-

kės būti.” Klausiu: 
geradarys? Atsakė: 
Matas.
garbės.

1925 
seimas,
iš Schenectady, 
vinku Tarną Matą. Klausiu, ar 

i delcgtas? Gaunu atsakymą, 
! kad, ne. Tai ko čia atvažia
vai? Sako: delegatus (tauti
ninkus) su savo karu atve
žiau.

Tarnas mylėjo pasiturinčius 
vertelgas, profesionalus. Sii 
darbininkų judėjimu jis netu
rėjo reikalų. Mat, jis norėjo 
persistatyti, “kas tai aš,” 
manydamas, kad jis ir didelis 
žmogus!

Jo brolis Kazys turi farmą 
netoli Amsterdam, N. Y. Ta
rnas vakacijų laike patrauk4 
davo ir i mūsų apylinkę, at-

Pirmiau
Keletas

Lewiston-Auburn, Me.
čia mirė Kazys Mainoris, 

60 metų amžiaus, 
dirbo audinyčioje.
metų atgal darbą apleido dėl 
silpnos sveikatos — turėjo 
dusulį. Kepykloje dirbdamas 
apalpo, tad bosas užmokėjo 
algą, liepė eiti namo pailsėti, 
ir jau nebegrįžo duonos kep
ti, numirė. Paliko 
rų, sergantį proto

broli Balt- 
ligonbuty-

reikalaisJo palaidojimo 
rūpinosi brolio Vlado dūkto 
Milda Stagliano iš West Med
ford, Mass. Riverside kapinė
se ilsisi jo broliai Petras, Vla
das ir Mildos motina Maino- 
rienė. Vėliau ir Kazys iš la
voninės bus palaidotas šalyje 
brolių.

Ateikite!
šv. Baltramiejaus Draugys

tė rengia vakarienę dėl su- 
šelpimo sergančio Balčiūno. 
Tai žmogus per 15 metų pri
slėgtas ligos lovoje. Rengė
jai kviečia visus vietos ir E 
kitų miestų lietuvius dalyvau
ti šioje pramogoje. J vyks ba
landžio 24 d. lietuvių svetai
nėje.

A. Petro v

Paukštininkystės darbuotojų 
įsipareigojimai

PANEVĖŽYS. — Staniu- 
nų tarybinio ūkio paukštinin
kystės darbuotojai davė žodį 
padidinti fermoje esančių 
paukščių skaičių 30% gau-. 
ti iš kiekvienos vištos po 150 
kiaušinių, neprileisti paukščių 
kritimų. Viščiukų perinimo 
cecho darbuotojai pasižadėjo 
fermos inkubatoriuose išpe
rinti ne mažiau kaip 150,000 
svei k ų
tūkstančių 
pernai.

viščiukų, tai yra 30 
daugiau, negu

K. Taurūnas^

Gatavų drabužių modelių 
apžiūri

Vilniaus “Laisvės’’ Avinio 
fabriko patalpose Įvyko ap
žiūra gatavų drabužių mode
lių, skirtų pavasario-vasaros 
sezonui.

Siuvimo fabriko darbuoto
jai, siekdami patenkinti vis 
augančius darbo žmonių bui
tinius poreikius, kuria naujus, 
gražius drabužių modelius.

Susirinkusiems buvo paro
dyta eilė pavasario-vasaros 
sezonui skirtų moteriškų pal
tų ir suknelių modelių, ku
riuos fabrikas pradėjo siūti.

Tokio, Japonija. — Areš
tuotas vice-prezidentas Ja
ponų Draugijos Kovai prieš 
Piktadarystes; kaltinamas 
už kyšių ėmimą. k

Washington.— IXJmo kra
tas kongresmanas ’J. Mc
Cormack piršo visai už
draust Komunistų Partiją.

2 psi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Ba’^.nd.-April 9,. 1954



BIKINI BOMBOS PASEKMES
V isa Japonija suimta bai

mės hydrogenines bombos 
pasekmių. Jau 23 jurinin
kai smarkiai apdeginti, 
nors buvo 19 myliu už nu
skirtu ribų, ir kiti žuvinin
kų laivai sugrįžta, rodyda
mi “radio-activity’’ (bomk 
bos nuodus), nors jiems ne
są mirtino pavojaus.

Or. Masao Tsuzuki, buvęs 
medicinos profesorius To- 
k:-v Universitete, vadovau
ja ^daktarams, kurie gydė 
tiv.s 23 jūrininkus, kurie 
bavo labai apdeginti “radi- 
o-aktingais” pefenais, nors 
buvo 19 mylių atstui nuc 
skiriamų ribų, kur galėjo 
būti pavojus. Bet kaip gi 
rokuotis su veju, su vande
nimis, kurie nuolat tolyn 
teka, su žuvimis, kurios 
nestovi vienoj okeano vie
toj ?

Antras laivas, Shunyo 
Maru, žuvavo Naujosios 
Gvinėjos vandenyse, kuo
met toji bomba buvo paleis
ta ant Pakini salos, sė
das dienas vėliau jie plaukė 
200 mylių atstui nuo tos, 
vietos, kur bomba buvo pa
leista. bet sugrįžus jiems, 
atrasta, kad laivas radio- 
iktingas, nors nesmarkiai.

kagą į vakarus, Alabamos 
valstiją į pietus ir toli At- 

I lantą į rytus. Visi indus- 
i triniai centrai, visos che- 
j mikalų ir amunicijos išdir- 
; bystės ir visos aliejaus ap
dirbimo įmonės rytiniuose 
okeano pakraščiuose per se
kundą dingtų, dar prisidė
damos prie eksplozijos, pa
darant juo didesnę žalą.

Būtų 9,000,000 mirusių ir 
■ 22,000,000 sunkiai apdegin- 
Į tų. Taip apskaitliuoja Ci- 
i eilinio Apsigynimo depart- 
! me n tas. I I

Kas tuos 9 milijonus lavo- 
; nu palaidotų? Negalima nė 
i prieiti. Kas tuos 22 milijo- 
! mis užgautų slaugintų? Ar 
būtų gana ligoninių? Ar 
liūtų gana daktarų likę 

' jiems apžiūrėti? Iš kur 
' gauti vaistų ir kitu reika
lingų gydymui dalykų? Ar 
liktų bent kur neužteršti 
valgiai bei vandenys? Reiš
kia, viena hydrogen in e 
bomba gali beveik ištisas 

1 Jungtines Valstijas supara
lyžiuoti ar numarinti. O 
kalbama apie greitą atker
šijimo žygį, jeigu būtų nu
mesta bent kokia H-bomba 
Amerikon! Kur rast to

Pavojus tame, kad jeigu ir 
negauna apdegimo nuo tų 
nematomų1 , spindulių, vis 
tiek po keleto metų tuos 
žmoni- įgali paveikti vėžys 
tzA»a kraujo liga — maža
kraujystė.

Dr. Tsuzuki sakė:
“Nevadoj ar Sibire eks- 

ploduotų bombų nuodai pa
silieka žemėse, tik labai ma-■ niai
žai vėjo nupučiama kitur. 
Bet vandenynas juda. Žu
vys plaukia. Negalima nu- 
statvti ribų veikmei tokios 
hydrogeninūs bombos. Yra 
jūros srovė, tekanti link 
Japonijos iš pietų, kuri ga
li visą Japoniją apnešti tos 
bombos jspinduliuotais van
denimis.

“Kas link žuvies, nors Ja
ponijoj žmonės pabojo val
gyti žuvį šiuom tarpu, bet 
vieną ar du sykiu suvalgius 
tokios žuvies, nebus nuo
dinga. Bet jeigu daugelį 
sykių suvalgo tokios žuvies, 
kuri yra suteršta bombos 
radio-aktingumu, tai žmo
gus sunkiai susirgs ir jo 
amžius btis žymiai sutrum
pintas.”

Toliau dr. Tsuzuki sako:
“įlgis užnuodijimo van

denų ir žuvies priguli nuo 
to, kiek kurio metalo įgali
nama. Kobaltas 60 būna 
radio-aktingas per 5į me
tų, bet ‘Carbon 14’ liekasi 
radio - aktingas per 5,300 
metų. Jie abu reikalingi 
hydrogeninūs bombos suda
rymui.”

Japonija, pirmoji šalis 
nukentėti nuo atominės 
bombos, buvo taipgi pirmoji 
nukentėti nuo hydrogeni- 
nes bombos.

O ka tokia bomba nu
veiktu, jeigu būtų paleista 
ant Washington, D. C.? 
Nusiaubtu 25 ketvirtaines 
mylias žemės, sunaikinda
ma visus pastatus ir kiek
vieną gyvą daiktą — ištisą 
Distjžct of Columbia. Bet 
deginimas ir nuo d i j i m as 
tęstųsi dar ir toli nuo to 
centro — pasiektų Montre- 
alį, Kanadoj, į šiaurę, Či-

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Penktad., Baland.-April 9,. 1954

NEAPS A KOMA KOP, I ETINĖS 
BOMBOS BAISENYBĖ

Būsimoji kobaltiniai - hy- 
drogeninė bomba galėtų su
naikint visą gyvybę per 
tūkstančius ketvirtainių 
mylių, kaip teigia atomi- 

Amerikos mokslinin
kai. Jinai būtų šimtus sy
kių smarkesnė ir nuodin
gesnė už tas hydrogenines 
bombas, kurias Amerika iš
sprogdino Eniwetoko - Biki- 

j n i salyne kovo 1 ir 26 šie- 
I met.

Todėl abejojama, ar Ame- 
! rika drįstų išbandyti kobal- 
' tinę bombą ties Eniwetoku 
ar kur kitur Didžiajame 
(Pacifiko) Vandenyne, sa
ko mokslinis New Yorko 
Times rašytojas Win. Lau
rence (trečiadienio laidoje). 
Nes vėjo nešami tokios 

j bombos nuodai galėtų iš- 
i žudyt ir visus amerikiečius.

Kobaltinės bombos baisy
bė buvo įrodyta, darant 
dar mažiukus’ bandymus la
boratorijose—įdedant men
kučius kiškelius sprogsta
mosios uraniumo ar pluto- 
niumo medžiagos ir dvigu
bėjo bei triguboje hydroge- 
no (deuterium, tritium) į 
metalinį lukštą, padarytą iŠ 
kobalto metalo.

O kas moka pasigaminti 
hydrogeninę bombą, tai ga
li padaryti ir kobaltinę. ,Ko- 
baltinė bomba todėl nėra 
joks sekretas ir Sovietų Są
jungai.

Skirtumas tarp hydroge- 
ninės ir kobaltinės bombos 
visai paprastas. Atominiai- 
hydrogeniniai spr o g i n i a i 
yra sudėti į plieno lukštą. 
Tie patys sprogimai būtų 
sudėti ir į kobaltinį lukštą.

Kuomet bomba sprogsta, 
tai jos karštis, kelių mili
jonų laipsnių, paverčia ga
rais plieninį lukštą, bet 
plienas palyginti mažai te- 
paskleidžia žalingų atomi
nių dulkių bei kenksmingų 
spindulių.

kius keršytojus — ar iškast 
iš po žemės?

Aišku, kad reikia sustab
dyti visus tuos H-bandy- 
mus ir visas kalbas apie H- 
bombardavimą Sovietu ar
ba Kinijos.

Kiek žinoma, Sovietai ir 
Kinija kol kas niekuomet 
neišreiškė jokio noro Ame
riką bombarduoti, bet ne 
karta mūsų senatoriai ir 
kongresmanai pareiškė no
rą tas šalis bombarduoti. 
Tai1 iš kur kyla tas kerš
tas? Kyla iš sumaišyto 
proto. Jeigu kandidatas į 
senatorius ar kongresma- 
nus turėtų pereiti. “intelli
gence test,” kurį dabar 
kiekvienas aukštesnės mo
kyklos studentas turi per
eiti, daugelis jų negalėtų 
net kandidatuoti. Per dur
ni.

Vienas atsakymas į visas 
problemas — reikia taikos, 
reikia sustabdyti visus to
lesnius hydrogen in i us ban
dymus, gręsiančius pasau
liui sunaikinimu. Reikia, 
kad liaudis pasireikštų. Ra
šykite senatoriams ir kon- 
gresmanams, kad nedarytų 
daugiau tokių bandymų.

Č. Staneslow

Toks karštis taip pat per 
i akimirką gali sutirpyti ko- 
' baltinį bombos lukštą, pa- 
! verčiant jį didžiausiais mi- 
glynais pražūtingiausių ga
rų, mirtingųjų spindulių ir 
dulkiu. C- *

Dėl to profesorius Harri
son Brown, atominiai - che
minis Californijos Techno
logijos Instituto mokslinin
kas, sako:

—Jeigu kobaltinę bomba 
būtų išsprogdinta kur nors 
laive ar saloje Pacifiko Van
denyno viduryje, tai radi- 
jiniai - nuodingos jos dul
kės pavėjui pasiektų Cali- 
forniją per dieną, o New 
Yorką per 4 ar 5 dienas; ir 
toje savo kelionėje atomi
niai nuodai išžudytų didžią
ją daugumą gyvybės.

“Panašiai atsitiktų, jeigu 
i vakariniai kraštai išsprog
dintų kobaltinę - hydroge
ninę bombą kur nors to
liau į šiaurę nuo Pragos 
(Čekoslovakijos sostinės). 
Tokia bomba išnaikintų vi
są gyvybę ištisame 1,500 
mylių pločio ir 3,000 mylių 
ilgio ruožte — nuo Lenin
grado iki Odesos ir nuo 
Pragos iki Uralo kalnų. Tai 
būtų' dar negirdėtas, di
džiausias istorijoje nude
gintos žemės plotas.”

Taip pranašauja ir Chi- 
cagos Universiteto profeso
rius Leo Szilard, vengrų 
kilmės mokslininkas, vienas 
iš didžiausių pirmosios ato
minės bombos meistrų.

N. M.

Berlin.—Amerikonai pra
neša, kad Rytinė Demokra
tinė Vokiečių Respublika 
didina savo armiją ir juo 
sparčiau lavina oficierius. 
Oficieriai, sakoma, mokina
si faktinai tik karinių da
lykų, beveik visai aplei
džiant komunistines pamo
kas.

Greitis reiškia 
karštį

Cornell Universiteto or- 
laivinė laboratorija, daro 
bandymus, kaip smarkiai 
galėtų lėktuvas skristi, ne
sudegdamas nuo trynimos! 
su oru.

Tam tikra mašinerija va
rė orą per tyrinėjimų tu
nelį 10,000 mylių per va
landą. Oras buvo bloškia
mas į metalinį padarą, pa
našų j rakietinio lėktuvo 
nosį.

Nuo oro tokio pleškėjimo 
tiktai per vieną tūkstantinę 
dalelę sekundės taip įkaito 

•lėktuvo pirmagalio pavida
las, kad tuojau sutirpo.

Orlaivinių bandymų inži
nieriai todėl padarė išvadą, 
kad jeigu lėktuvas skristų 
10,000 mylių per valandą, 
tai per kelias sekundas su
tirptų. Nes susidarytų 7 
tūkstančių laipsnių karščio 
nuo trynimos! į orą. O iki 
šio) dar nesurasta medžia
gų, kurios galėtų atlaikyti 
toki karšti. C V

Tai priminimas kalban
tiems apie lėkimą į mėnulį.

Norint, kad orlaivis ga
lėtų skristi mėnuliu, jis tu
rėtu lėkti 25 tūkstančius 
mylių per valandą, arba po 
14 mylių per sekundą, iki 
pasiliuosuotų nuo traukimo 
atgal žemėn ir pasiektų oro 
“tuštumą.” Paskui jis jau 
nesvirtų žemėn ir galėtų be 
sustojimo lėkti tokiu pat 
greičiu nevartodamas jokio 
kuro. O kai nulėktų į mė
nulio apylinkę, tai jau pats 
mėnulis trauktų prie savęs 
lėktuvą.

Bet lėktuvas nuo perkai
timo sutirptų pirma, negu 
pasiektų 25,000 mylių greitį 
per valandą.

Atspariausi karščiui me
talai iki šiol yra sulieti mi
šiniai chromo, nikelio ir ko
balto. Bet šie gana bran
gūs metalai atlaiko tiktai 
truputį daugiau kaip pus
antro tūkstančio laipsnių 
karštį, iki ima tirpti.

‘Magiškas automobilio 
motoras

Kanadietis Charles Pogue 
išrado ir 1936 metais užpa
tentavo tokį “karburyterį” 
automobiliui, kad su vienu 
galionu gazolino galėtų va
žiuoti 200 mylių.

Bet jei galionas gazolino 
taip toli vežtų, tai būtų 
smūgis jo kompanijoms per 
kišenę.

Sun Oil naftos - gazolino 
kompanija todėl susirūpi
nus pasamdė inžinierius, 
kad ištirtų kanadiečio išra
dimą. Inžinieriai surado, 
jog tiesa, kad automobilis i 
su tokiu karburyteriu galė
tų važiuoti 200 mylių, su
naudodamas tiktai galioną 
gazolino, bet dar nėra to
kio automobilio.

Gazolino gi kompanijos 
pasidarbuos, kad niekas ir 
nestatytų tokių automobi
liu, u

Barcelonos miestas, Ispa
nijoj, nesesiai pasamdė tar
nautoją su šitokiu vardu- 
pavarde: Don Manuel Go
mez Gomez Gomez Gomez 
Gomez Gomez Gomez y Go
mez.

LIETUVIAI TĖVAI IR 
SŪNŪS KARPATŲ 

KALNUOSE
Apie Karpatų Kalnus lie

tuviai daugiausiai sužinojo 
laike Pirmojo pasaulinio 
karo, kada Rusijos armija 
per juos veržėsi iš Galici
jos į Vengriją.

Yra davinių, kad gilioje 
senovėje lietuvių, tauta gy
veno Karpatų K a 1 n u o s e, 
kad nuo lietuvių kalbos ir 
patys kalnai pavadinti Kar
patais. Bet senovės daly
kus paliksime kitam kartui. 
Kas yra Karpatų Kalnai?

Karpatų Kalnai, kaip ko
kia milžiniška arklio kojų 
pasaga ( p a t k a v a), savo 
linkme į rytus yra apgaubę 
Vengriją, dalį Rumunijos ir 
Austrijos. Tai dideli kal
nai.

Karpatų Kalnai yra kai
po dalis arba tąsa Alpių Kal
nų. Alpių Kalnai, kurie tu
ri dar kelis skirtingus prie- 
dinius pavadinimus, randa
si į šiaurę nuo Viduržemio 
ir Adriatiko jūrų. Franci- 
ja, Italija ir Austrija ru- 
bežiuojasi Alpių Kalnuose, 
o Šveicarija veik visa yra 
tų kalnų valstybė. Jie už
ima apie 90,000 ketvirtainių 
mylių plotą, tai yra, tris 
kartus didesnį kaip Lietu
va.

Nuo Alpių Kalnų, rytine 
dalimi Adriatiko Jūrų, į 
pietus tęsiasi kalnai, kurie 
vadinami Dinariš'ki Alpiai 
arba Julijaus Kalnai.

Moravos upės klonyje ir 
jos įpuolime į Dunojaus upę 
tie kalnai skiriasi į dvi gru
pes. Viena tiesiai eina į ry
tus, tai Balkanų Kalnai: 
kjta jų grupė eina į rytus ir 
laipsniškai sukasi į šiaurę; 
jis vadinasi Transylvani
jos Alpiai. Transylvanijos 
Alpiai jau susijungia su 
Karpatų Kalnais ir sudaro 
“patkavą.”

Šiaurinė dalis Alpių Kal
nų, mažėjant kalnams, tę
siasi Rheino paupiu, drie
kiasi Bavarijoje ir Čekoslo
vakijoje. Taigi Alpių Kal
nai yra kaip ir centras vi
sos tų kalnų grupės. Jie 
jungiasi ir su Appeninais 
(Italijoje), besitęsiančiais 
kalnais į pietus.

Alpių Kalnų yra šimtai, 
kurie turi virš 10,000 pėdų 
aukščio. .Blanc kalnas yra 
aukščiausias; jis turi 15,- 
780 pėdų.

Karpatų Kalnai, be Tran
sylvanijos Alpių, tęsiasi 
apie 900 mylių ilgio ir vie
tomis apie 200 pločio. Tūks
tančiai kalnų nuo 1,500 iki 
6,000 pėdų aukščio stovi 
kaip koki milžinkapiai. 
Aukš/čiausi siekia arti 9,000 
pėdų. Žemesni kalnai ap
augę pušų, ąžuolų, beržų ir 
kitokių medžių miškais. At
skirose vietose turi savotiš
kus dar pavadinimus: Mo- 
ravų, Beskidų, Tartų, Lap- 
tų, Lysų ir kitokių vardus.

Iš Karpatų Kalnų prasi
deda visa eilė upių: Neis
se, Oderis, Visla, Sanas, 
Dniestraš, Prutas, Šėrėtas, 
Bystrica, Argušas, Olta, 
trys Kločai, Tissa, Vagg, 
Gernad ir daugelis kitų.

Imperialistai, besiruošda
mi prie Pirmojo pasaulinio 
karo, kiekvienas turėjo sa

IS ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

vo planus. Rusijos caristai 
siekė atimti nuo Austrijos 
Galiciją ir kitus slavų ap
gyventus plotus ir prasi
laužti per Karpatų Kalnus 
į Vengrjią. Pirmas jų žy
gis buvo supliekti Austro- 
Vengrijos armiją Galicijoj, 
o antras — apeiti priešo jė
gas Karpatų Kalnuose ir 
jas sunaikinti; po to piasi- 
veržti giliau i Vengriją ir 
taip parblokšti Austro-Ven
griją, Vokietijos talkiimike.

Kad prasiveržti Į Vengri
ją, tai reikėjo pereiti Kar
patų Kalnus. Kalnuose, upių 
kloniais, yra nemažai pra
ėjimų, bet svarbiausi Dū
kia, Verezke, J a b Joni c a, 
Užok, Lupkov, Turką.

Caro generolai ir sukon
centravo jėgas paėmimui 
tų perėjimų per Karpatų 
Kalnus. Po žiaurių kauty
nių 1914 m. rudeni ir seka
mą žiemą didžiuma perėji
mų, kur buvo skersai Kar
patų Kalnų gelžkeliai ir 
plentai, jau buvo rusu ran
kose.

Žiauriose kovose už Kar
patų Kalnų perėjimus žuvo 
daug Rusijos kareiviu, jų 
tarpe nemažai ir lietuviu 
Į Rusijos armiją buvo pa
šaukta apie 300,000 Lietu
vos gyventojų. Milžiniška 
dauguma mestą prieš Rytų 
Prūsiją, bet tūkstančiai jų 
buvo kovose ir už Karpatų 
Kalnų perėjimus. Neina
mai ten rado sau ir kapus.

11915 metais caro gene
rolai planavo veržtis giliau 
į Vengriją, bet jie pražiūn?- 
jo, kad Vokietijos genero
lai sutraukė galingas jėgas 
Krakovo sritin, ir gegužės 
mėnesį iš tos pusės pralau
žė rusu frontą, šis vokie
čių ir austrų prasilaužimas 
pastatė pavojun visas rusų 
armijas Karpatų Kalnuose, 
nes priešo jėgos galėjo jas 
apeiti iš užnugario. Rusų 
armijos turėjo paskubomis 
trauktis iš Karpatų Kalnų 
ir ne visoms tai pavyko.

Atėjo sūnūs i kalnus
1944 metais Tarybų armi

ja pavasaryje per purvų ir 
vandens užtvenktus kelius 
grūdo hitlerininkus atgal 
vakarinėje ir pi etinėje 
Ukrainoje. Turčių spaudo
je karo “strategai” dėstė, 
kad neįveiks Karpatų Kal
nų, kad ji jau “pavargus,” 
jos “susisiekimas nusidrie
kęs.” Bet Pirmasis Ukrai
nos frontas, komandoj mar
šalo Žukovo, kovo 29 dieną 
paėmė Karpatų pakalnėse 
Kolonijos miestą. Toliau 
šis frontas nutaikė savo 
smūgius šiaurinėmis Kar
patų pakalnėmis į vakarus 
—Galicijon ir Lenkijon.

Antrasis Ukrainos fron
tas, komandoje* maršalo 
Radiono M.alinovskio, įvei
kęs Dniestro ir Pruto upių 
kliūtis, priėjo Karpatų Kal
nus ties ta vieta, kur jie 
jungiasi su Transylvanijos 
Alpiais, čia “dubeltavi” 
kalnai, ypatingai platūs ir 
aukšti.
.Trečias Ukrainos frontas, 

komandoje maršalo Tolbu- 
chino, parbloškęs bajoriš
kos Rumunijos jėgas, savo 
smūgius nutaikė iš pietų 
rytų į Vengriją, tiesiai per 
Transylvanijos Alpius.

Hitlerininkai buvo viso
kių painiavų pastatę, kad 
kalnų perėjimai būtų dar 
sunkiau įveikti. Bet tary
binė armija visas kliūtis 
nugalėjo. Antrasis ir Tre
čiasis Ukrainos frontai: Įsi
veržė į Vengriją, ir savo 
smūgius nutaikė linkui jos 
sostinės Budapešto. Karpa
tų Kalnai buvo pereiti, 
šiauriniu jų kraštu marša- 
vo Pirmasis Ukrainos fron
tas, pietiniu — Antrasis ir 
Trečiasis.

Bet hitlerininkai prieši
nosi pačiuose kalnuose, nes 
kiekviena netekta mylia ar
tino jų galą pačiame Ber
lyne. Jie mušėsi įnirtusių 
žvėrių įdūkimu.

Tada išilgai Karpatų Kal
nų Į mūšius buvo mestas 
Ketvirtasis Ukrainos fron
tas, komandoje generolo I. 
Petrovo, šią armiją suda
rė kovūnai, gynusieji Odesą 
ir Sevastopoli, taipgi ilgai 
kovojusieji Kaukazo Kal
nuose, o vėliau grįžusieji į 
Krymą. Tai buvo kovūnai, 
kurie daugiausiai kovojo 
kalnuose, bet kurie turėjo 
patyrimų ir iš pajūrių, upių 
ir krantu kovu. Kelis šim
tus mylių, nuo Pruto iki 
Moravos, jie ėjo 'kovodami 
išilgai Karpatų Kalnų veik 
metus laiko, iki priešą ga
lutinai išgrūdo.
"Kaip Pirmajame pasauli

niame kare lietuviai dau
giausiai kovojo Rytų Prūsi
joje, taip buvo ir Antraja
me.

Laike Antrojo pasaulinio v L
karo Lietuvių Divizija ap
gulė hitlerininkus Klaipė- . 
doje. Čia buvo vyriausi lie
tuvių daliniai. Bet buvo 
lietuvių ir Ukrainos fron
tuose, buvo “tėvų,” kovoju
siu Karpatų Kalnuose laike 
Pirmojo pasaulinio karo, 
bet daugiau buvo “sūnų,” 
kurie jauni, vikrūs ir ener
gingi stojo kovon, kad kar- 
tą ant visados parblokšti 
vokiškus imperialistus ir 
kad atimti karo mirą ir ki
tu tautų imperialistams. Ir 
jie laimėjo — priešas buvo 
nugalėtas. 1945 metų lai
mėjimai padeda pasaulyje 
išlaikyti taiką.

KEISTENYBES
1 )ctroitc viena moteris 

reikalauja perskyrų nuo sa
vo vyro todėl, kad jis visą 
laisvą laiką praleidžia, skai
tydamas “komiškas” knyg
palaikes. . * • • ■■■■» . —» ■!— ■■ % K

Į Los Angeles Kolegiją 
Įstojo mokytis plumberys- 
tės 78 metų amžiaus vyras, 
kuris per paskutinius- 60 
metų uždarbiavo kaip to 
amato mechanikas.

Ehuns miestelio, Franci- 
joj, piliečiai išsirinko šim
tą m e tin į vyrą majoru Jau 
71-mani terminui.

Kišenvagis Romos kalėji
me mėgino nukabint laikro
dėlį ir kalėjimo sargui, ku
ris, tačiau, sučiupo jam už 
rankos. <

B utlery j, Pennsyl vani jo j, 
mirė žmogus, palikdamas 
30 tūkstančių sidabrinių 
dolerių.



PUIKUS PERSTATYMAS
‘Ne Visada Katinui Užgavėnės

Keturių Veiksmų Komiška Drama

ysis Dramaturgas A. O strovskis

Stato Scenon Laisvės Bendrovė
■>r. V i

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

Eleanora Tautkus ir Koste Rušinskiene

REŽISIERIUS ROJUS MIZARA

Šis perstatymas yra suruoštas atžymejimui 
Dienraščio Laisvės 35 metų sukakties.

Karlu bus sustiprinimas Laisves finansiniai, 
užtikrinimas jai gyvuoti ateityje.

Prašome įsitėmyti, kad įžangos nėra. Visiems 
nemokamai, tik ateikite ir pasigerėkite puikiu 

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

Visų Didžiojo New Yorko visuomenę kviečiame atsilankyti ir pamatyti šį labai įdomų 
veikalų. Retai kada mūsų scenoje pasirodo tokių perstatymų

4 psl.—Laisve (Liberty)-Pcnktad., Baland.-April 9,. 1954



Knygos - Skaitykite - Žinokite '
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Dar apie “Gyvenimo Bangas^

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Paraše Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Paraše 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

v Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai- 

5 na $1.00, DABAR TIK 75c.

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

P O E Z I J A
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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

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

f A P Y S A K O S
Kelias i Laimę . <
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

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

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

KNYGOS APIE SVEIKATĄ 
Sveikatos Šaltinis

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

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

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

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

p LAISVE
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Draugas Merkinės Dzū
kas “Laisvėje” parašė re
cenziją (apžvalgą) veikalo 
“Gyvenimo Bangos.” Ačiū 
jam, kad nepatingėjo para
šyt ir pasakyt, kas jo nuo
mone reikėtų pataisyt—pa-
keist. Aš to ir norėjau, kad 
draugai, kurie nusimano 
apie scenos veikalus, ką 
nors pasakytų, pakritikuo
tų, jei kas atrodo negerai 
apdirbta, nes kiekvienas 
asmuo padaro klaidas, ar
ba parašo taip, kad kitiems 
atrodo negerai. Iš savikri- 
tikos pasimokiname.

Padarytos pastabos
Drg. M. Dzūkas padare 

keletą pastabų, kad veikale 
yra “perdaug negyvenimiš- 
kumo, skubotumo.” Reiš
kia, kad gyvenime kai ku
rių tokių dalykų negali bū
ti, ir kad dalykailabai 
greit vyksta, be ilgų ištęsi
mų. Tad prisieina truputį 
paaiškint, arba pasiaiškint. 
Manati, kad drg. M. Dzūkas 
biskutį klaidingai supranta 
apie tuos gyvenimo įvykius 
ir intrigas, kokie yra pažy
mėti tame veikale. Jei ku
riame veikale nėra “skubo
tumo,” scenos ilgos tik su 
įvairiais pasikalbėjimais, 
tai tokis veikalas nuobodus, 
neįdomus, ir daug publikos 
bežiūrėdami užmiega lauk
dami, kada tasai veikalas 
pasibaigs. “Gyvenimo Ban
gose” scenos neilgos, įvy
kiai eina greit ir yra įdėta 
įvairių intrigų, kokios vyks
ta žmonių gyvenime. Todėl 
publika, žiūri ir laukia, kas 
toliau dėsis. O intrigų žmo
nių gyvenime yra daug ir 
baisesnių, net susišaudymų 
ir. užmušimų. Kas paimta 
iš žmonių gyvenimo, mano 
supratimu, yra įdomu ir ne
nuobodu matyt vaidinimą 
Čia man prisimena keturi 
veikalai: “Du Broliu” Se
no Vinco .tragedija “Kon
trabandininkai,” ir dvi ko
medijos —- “Audra Giedro
je” ir “Aš' Numiriau.” Tie 
veikalai parašyti iš žmonių 
g y venini o, yra intrigų 
triukšmo, bet jie- gražūs 
įdomūs ir malonu žiūrėti 
vaidinimo.

Kita d-go Dzūko pastaba 
yra, kad svečiai (Antano 
frentai) atėję pas Antaną 
atsinešė degtinės ir alaus, 
ir “tik po ketverto* pusla
pių vyksmo, momentaliai 
jau pusgirčiai,” susibari a ir 
išeina iš Antano buto, “kad 
iau perilgai ten išbuvę.” 
Keturių puslapių vyksmo 
(ar veiksmo?) — tai jau 
užtenka tokios scenos. Ten 
niekas nemini, kokią valan
dą jie atėjo ir kada išėjo. 
Galėjo jie ten būti tris ar 
keturias valandas. O sce
nos juk negalima padaryt, 
kad tęstųsi per tris valan
das. Parodoma tik kaipo 
faktas, kad svečiai buvo, 
girtuokliavo (ne Antanas!) 
ir susibarę išėjo. Kaslink 
girtuokliavimo, tai irgi ta 
pati “istorija.” Vieni žmo
nės išgėrę du stikliuku deg
tinės ir butelį alaus pasida
ro “ku-kū,” pusgirčiai, o 
tūli vyrai gali gerti visą 
naktį ir nepasigeria. Vei
kalus vaidinant yra priim
ta tą daryt. Žiūrėkite, i 
kr u taniuosius paveikslus ir 
televiziją, kur vaidina pro
fesionaliai aktoriai, kaip 
ten viskas einą momenta- 
liai-greit. Jei reikėtų pa
rodyt viską nuo A iki Z, tai 
tokis veikalas reikėtų Vai
dint visą naktį, arba visą 
savaitę. Vaidinant, palie
kama žiūrovams dasipro- 
tėt, kaip vyksta dalykai ir 
dėl ko.

Drg. Dzūkas pastebi ir 
apie Liudvisės-(merginos -

farmerkutės) nuėjimą pas 
Antaną į jo kambarėlį, iš 
kur tuojau, “lyg ugnies pa
siėmus, grįžta.” Ir sako, 
kad “romansas taip žaibiš
kai neina.” O kodėl gi ne? 
Juk Liudvisė ir Antanas,
slėpdamiesi nuo motinos, 
negalėjo pasisakyti “labą 
naktį,” ir pasibučiuoti. 
Liudvisės jauni jausmai 
vertė ją nueiti pas Anta
ną, apsimainyti keletu žo
džių, gal pasibučiuoti, pasi
sakyti “labanakt” įr sugrįž
ti atgal. Juk Liudvisė yra 
piešiama kiapo rimta mer
gina, nepasileidus. Taigi ji 
ir negalėjo būti pas Antaną 
pusę ar visą naktį, ir ter 
“romansuoti.” O antra, mo
tina negali laukti per kele
tą valandų, kol dukra ateis 
iš Antano kambarėlio. To
kiame atsitikime, kiekviena 
motina išverstų kambario 
duris, ir sutrukdytų visą 
“romansą.” Nėra reikalo 
parodyt, kaip ilgai Liudvi
sė buvo pas Antaną ir ką 
jiedu ten darė. Nei vieno
je filmoje tokių dalykų ne
parodo, ir įvykis eina greit 
—momentaliai.

“Milijonieriam nėra rei
kalo įsūnijimo tikslu kūdi-, 
kį ‘kidnapint’,” ir tt. Taip, 
nėra reikalo, bet jie gali tą 
padaryti. Kūdikius “kidna- 
pina” ne vien tik banditai 
bet ir tokie išdykę žmonės, 
kurie neturi vaikų/ nori 
gauti kūdikį, ir auginti sau 
kaipo sūnų ar dukrą. Tai 
ir milijonierka kasyklų sa
vininkė, pamačiusi gražų 
kūdikį biednuomenės apgy
vento j vietoj, galėjo jį pa
vogti ir auginti, o už pini
gus gauti legali liūdymą— 
yra lengva. Net tūlos “nur
ses” “kidnapina” kūdikį n 
ligoninių ar iš namų ir ban
do jį auginti, nes joms 

’“gražus vaikutis.” Gyveni-1 
me tokių įvykių yra. Todėl i 
ir tame veikale yra parody
ta, kad kūdikį “kidnapino” 
milijonieriai, ir per ilgus 
metus niekas nežinojo, iki 
pats tasai kūdikis—jau vy
ras — susirado savo tikrą 
motiną Liudvisę, ir kas to
liau įvyko.

Pilnai reikia sutikt su 
viena rimta pastaba, kad 
“milijonierius kasyklų savi
ninkas pats neitų pas uni- 
jistų lokalo pirmininką i jo 
namus papirkimo tikslu.” 
Taip buvo parašyta apysa
koje, o tik per neapsižiū
rėjimą šita klaida įsiskver
bė. Reikėjo parodyt, kad 
“manadžeris” ar kokis ki
tas kasyklų agentas atėjo 
pas lokalo pirmininką. Ta
čiau nepadaro didelio blo
gumo, kad ir taip yra, t. y. 
su kasyklų savininku.

“Švartsienės kūdikio nuo 
vyro slėpimas atrodo labai 
negyvenimiškas.” Iš vienos 
pusės žiūrint atrodo taip; 
bet iš kitos pusės yra gyve
nimiškas. Švartsienė tą kū
dikį gavo ne nuo savo vy
ro, bet iš kur nors kitur, 
per savo ištvirkavimą, pa
laidą gyvenimą. Jos vyras 
tą žino, ir todėl nenori ma
tyti to kūdikio savo akyse. 
Ką turi daryti švartsienė?' 
Ji su pagelba savo tarnai
čių laiko tą kūdikį, nepa
lieka, kad vyras jį matytų, 
ir vis galvoja, kas su juomi 
reikia padaryti, nes vyras 
žada imti “divorsą.” Tai 
kodėl gi, tokių įvykių ne
gali būti gyvenime, ypatin
gai tarpe milijonierių? Ką 
sakytų paprastas vyras, jei 
jo žmona pasigautų kūdikį 
nuo kito vyro? Tai būtų 
šeimyniškas skandalas!

Kad Liudvisės augintinis 
Jonelis po 20-ties savo am
žiaus .metų baigia advoka-

turą ir vėliau liekasi teisė
ju, tas irgi galimas daik
tas. Gabūs studentai greit 
užbaigia mokslą. Žinau vie
ną ypatą, kuri būdama 21- 
nerių metų amžiaus, jau bu
vo baigusi kolegiją. Žinau

Baltimore, Md.
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Call 
Glen Burnie 2584.

(62-71)

Shenandoah, Pa.
LLD 17 kuopos susirinkimas jvyks

ir vieną'teisėją — Ralph W. 
Liddy, kuris užbaigė advo
katūrą dar neturėdamas 
21-rių metų. Vienas jaunas 
vyras) dabar tik 25-rių me
tų amžiaus, yra apskrities 
prokuroro padėjėjas (as
sistantprosecutor. Taigi ir 
Jonelis galėjo būti vienas iš 
tokių. Gubernatorius jį pa
skyrė (“apointino”) teisėju. 
Bet kiek laiko praėjo nuo 
Jonelio mokslo užbaigime 
iki jis gavo teisėjo vietą, 
niekas nežino, ir veikale ne
pasakyta. Jis tuomet jau 
galėjo būti 25-rių ar dau
giau metų amžiaus. Teisė
jais gali būtį ir jauni vyrai 
ar moterys, o ne vien tik 
80 ar |9O metų surambėję 
seniai, kurių ir protas ne
beveikia taip gerai, kaip 
jaunų vyrų.

Drg. Dzūkas daro pasta
ba ir dėl Švartsienės sua- c-
reštavimo “net po 20-ties 
metų už tariamąjį kūdikio 
nužudymą.” Švartsienė tu
rėjusi būti tuojau suareš
tuota ir tyrinėjama. Ne. 
Gyvenime būna visaip: vie
nus tuojau suareštuoja, c 
kiti prasikaltėliai per ilgus 
metus gyvena, ir niekas jų 
nekliudo. Pav., CIO pirmi
ninkas Reutheris buvo1 pa
šautas jau prieš keliolika, 
metų, bet šovikai dar ne
sugauti, nesuareštuoti. Taip 
lygiai galėjo būti ir su 
Švartsienė. Kol Švartsai 
buvo milijonieriai, visi tar
nai jų bijojo, tai niekam ir 
neprasitarė. Tas išsiaiški-1 
na ir teismo eigoje. Todėl ■ 
ir Švartsienė ilgai nebuvo | 
areštuota. Tačiau, ka;- 
Švartsienė tapo suareštuo
ja, ii ilgokai sėdėio kalėji
me, vėliau gal ji buvo nu
leista po “belą” (bond), lai- ' 
ko praėjo daug, iki policija-I 
gavo tikresnių įtarimų, ir 
prasidėjo teismas. Tain at
sitinka gyvenime. Veikalu: 
vaidinant, tokie dalykai yra 
priimtini. Juk negalima pa
rodyt visas smulkmenas su
rištas su faktais, kodėl ir 
kas įvyko. Jokiose “mūvė- 
se” smulkmenų neparodo, 
ir niekas laiko nematuoja.

Prie pabaigos savo gerų 
pastabų, drg. M. Dzūkas 
klausia: “ar tiesa, kad tei
sėjai teismabučiuose būn? 
ginkluoti revolveriais?” 
Tiesa ir netiesa! Teisėjams 
nėra reikalo turėti ginklą, 
jei nenori. Bet jei nori, jie 
gali turėti savo benčiuje re
volverį dėl atsargos nuo ko
kių nors bepročių krimina
listų, ar gengsteriu, kurie 
teismuose būna liuosi, be 
retežių. Teismabučiuose, pa
prastai, būna tik vienas po- 
licistas-sargas, ir jau pusė
tinai “užaugęs,” kuris gal 
iėu nebegali gatvėse gaudy
ti kriminalistus. Vienu žo
džiu, teisėjai gali laikyti re
volverį savo benčiuje, ir 
niekas jiems neuždraudžia. 
Sutaisant tą veikalą, buvo 
atsiklausta tūlų teisėjų, ir 
jų atsakymas buvo,’ kad: 
“gali laikyti revolverį.” Ir 
todėl natūralu, kad teisėjas 
Jonelis meta revolverį savo 
motinai Švartsienei, kad jį 
dabar sušaudytų. Iš teismo 
pasidaro tragiška drama, 
publika susijaudina, nes 
įvykis šiurpulingas. Drg. 
S. R. Maptunas nepadarė 
klaidos įdėdamas revolverį 
savo apysakom Taip ir su- 
dramatizuotas.

(Bus daugiau)

balandžio 11. 1:30 popiet, Mainierių 
Svetainėje. Draugai malonėkite da
lyvauti ir užsimokėti duokles.

Kviečia valdyba.
(68-69)

Hartford, Conn.
LLD 68 kuopos susirinkimas jvyks 

balandžio 12, vakaro 7:30 vai,, Lai
svės Choro Svetainėje, 155 Hunger
ford St. Meldžiame visus narius da- 
lyvauti, gal galėsime nutarti kokią 
pramogą surengti. Yra ir kitų rei
kalų. - A. K.

(68-69)

Lietuvos Sūnų ir Dukterų drau
gystė rengia pramogą su žaislais, 
jvyks sekmadienj, balandžio-April 11 
d., 155 Hungerford St., pradžia 3 
vai. popiet. Visus narius ir nenarius 
kviečiame dalyvauti ir paremti 
draugiją. Apart kitų jdomumų bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Jžanga 
$1.00. Kviečia visus Komisija.

(68-69)

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinkimas 
jvyks balandžio-April 12 d. (pirma
dienį). Pradžia 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Salėję.

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

(68-69)

Balandžio'11 d. susirinkimas jvyks 
“Laisvės" reikalais, 10:30 vai. ryte. 
29 Endicott Street.

Prašau visus dalyvauti.
J. M. L.

(68-69)

So. Boston, Mass.
Ateinantį sekmadienj, balandžio- 

April 11 d., 6 v. vakare, 318 Broad
way, literatūros moterys rengia gra
žų parengimą pagerbimui savo darb
ščiųjų gaspadinių, kurios dirba pa
rengimuose. Vasarą dirba piknikuo
se, o žiemą svetainėse. Jųjų rūpes
čiu ir triusu mes turime vaišingų 
parengimų, kuriuose linksmai pra
leidžiamo laiką.

Šiame parengime visas maistas 
bus paruoštas sulig sveikatos at
žvilgio. Taip kaip ištikrųjų žmones 
turęlU maitintis. kad būti sveikais 
Ir ilgai gyventi. Tad nepraleiskite 
šios nepaprastos progos, ateikite vi
si. Mes užtikriname, kad turėsite 
gerą laiką.

Rengėjai.

New Britain, Conn.
Parvyko iš atostogų

Ona ir Jonas Aukščiūnai 
jau parvyko iš žieminių atos
togų. Jiedu linksmai ir įdo
miai praleidę du menesiu lai
ko Californijoje pas gimines 
ir kitus draugingus žmones.

Grįždami iš ten, jie sustojo 
Chicagoje pamatyti čikagie- 
čių pirkini Mildoą Sevetainę. 
Užsuko ir i Vilnies leidyklą. 
Matėsi su Beniu Salaveičiku 
ir kitais. Jei viskas gerai nu
siteiksią. sveikata ir kitkas, 
gal kada nors patrauksią pa
matyti Floridos miestus, kaip 
Miami ir kitus, kuriuose lie
tuviai apsigyvenę.

Aukščiūnai — malonūs 
žmonės, geros jiems kloties!

Vikutis

Italijos valdžia perša 
karinį Amerikos planą

Roma. — Italijos premje
ras M. Scelba karštai atsi
šaukė į savo seimą, kad už- 
girtų karinį Amerikos “ap
sigynimo” planą vakarinei 
Europai.

Tas planas reikalauja 
įjungti Italijos kariuomenę 
sykiu su francūzais, vaka
riniais vokiečiais, belgais, 
holandais ir luksemburgie- 
čiais į tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Progresyviai seimo nariai 
bei komunistai smerkė šį 
planą niekinančiais šauks
mais.

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Baland.-April 9, 1954



NEW YORK NEW YORK NEW YORK
REAL ESTATE HELP WANTED—FEMALE

Iš social security 
sąskaitos

Ko\<) l-tos popieti Liberty 
Auditorijoje įvyko paskaita 
aiškinimui social security 
nedarbo apdraudos. Surengė 
LIJ) 185 kuopa.

Apie social security aiškino

aiškiai gvildeno daug tų klau
simų: kada paduoti aplika-
ciją, Kad gavus laiku tą ap- 
draudą: kiek daugiausia mo
kama apdraudos, ir daug ki
lų s\aibiu klausimu Faiškin- 
ta.

Po paaiškinimo pamatinių 
dalykų, atsirado daug klausi
mų. Į kuriuos pilnai ir aiškiai

apdraudą
nedarbo

G asin
iai pa-

aiškinta.

riau pasitarnauja. Darbininku 
uždirbtos stambios sumos pi
nigų sumokamos i 
Tas fondas auga,

tą fondą, 
jame susi

daro pen’iršius ir to fondo 
valdyba grąžina tą perviršių 
korporacijoms. O darbininkai 
vieni gauna. pilną padraudą, 
kiti mažiau gauna, o dai kiti 
negauna visiškai. Tad darbi-
ninku uždirbtu ir i fondą su-
mokėtų pinigų didi 
grįžta’ korporacijoms.

Čia irgi atsirado daug 
rių klausimų, kurie buv<

i vai-

nors publikos 
daug daugiau.

Rengėjai

Laivakroviai parodė 
savo atstovybę

r • i

viai pagaliau nutarė grįžti i 
darbą po išbuvimo streike 29

streikas visoje šio 
vakrovių istorijoje.

miesto lai-

Jei kas seniau abejojo, ar 
ILA ištikro laimėjo praėjusius 
balsavimus pasirinkimui uni
jos, tą 
suotinai 
darbas 
mas iki 
į darbavietes 
šoki 
nepajėgė suvaryti 
kus atgal i darbą, 
tarė grįžti tiktai valdžiai pri
žadėjus naujus unijos rinki
mus.

pasirinkimui
Įtikino streikierių 

sustabdytas uoste 
ir vieningas išsilaiky- 
galo. Bandymai Įvesti 

skebtis, nei vi- 
grąsmimai i)

;, nei 
drausmės

Jie nusi-

Radio programa ap’e 
portorikiečius

Šeštadienių vakarais nuo 
5:30 iki 6 iš WNBC transliuo
jama programa apie New 
Yorko 
je, užvardintoje “The 
Borough,” greta kitko, 
skaitmenimis parodyta, 
jjprtori k iečiai aplupami
dų srityje. Kai kur savinin
kai vieną butą perdirbę į ke
letą kišenei panašių skylių. 
Minėjo vieną, kur vietoje bu
vusios 510 rendos, savininkas 
dabar gauna $168’

programa apie 
po rtor i k i eč i u s. Pirmo- 

Sixth 
buvo 
kaip 
ren

Mirė buvęs pareigūnas
Stone, buvęs majoro LaGuar
dia vykdantysis sekretorius, 
vos sulaukęs 49 metų.

Stone yra bvęs laikraštinin
ku' ir politiniu darbuotoju, 
vadovavęs kelioms rinkimų 
kampanijoms su LaGuardia. 
Jis 1945'm. padėjo išrinkti 
O’Dvvyeri, bet juo nusivylė. 
Sekamuose rinkimuose darba
vosi išrinkti majoru Newbold 
Morris, tačiau šis pralaimėjo. 
Kaip ir LaGuardia, Stone bu
vo pažangiai liberališkos val
džios šalininkas.

Brooklyn iečiai masiniai eis 
pamatyt ‘katino užgavėnes’

apie balau 
ėl to. kad 

tą dieną Liberty Auditorijoje 
bus suvaidintas 
visada katinui 
Visiems įdomu 
tos užgavėnes

ne, visur

žinoti, kokios

kad jomis “ne

ta>‘

Rosenbergą vaikus 
paveda ją senutei

RIDGEWOOD pusiau fomišiuo- 
tas budinkas, pertaisytas 1947 me
tais, visas tik1, aliejum šildomas. 
Jeigos $8,000 į motus. Išlaidos $2,800. 
Kaina $30,000; įnešimas $15,000. Su
sitarimai. 34 Cedar St. Tel. GI.. 
3-7471 — 9811.

BMT Jamaica traukiniu. lš- 
sėsti Tilth St. stotyje. Eiti 
du Uokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas Ganai 
St. stotyje, o Brooklyn^ ant 
Broadway, ir Queens ant Ja
maica Ave.

Balandžio 5-tą palikimų 
teisėjas Collins svarstė Kosen- 
bergų bi'rniukams auklėtojų 
parinkimo • klausimą. Vaikų 
globa formaliai pavedė vai-

(68-70)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai moklini i operatore. 

Gera mokestis, linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

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

Tel. Baldwin 3-4204
(63-69)

vietų
ir Queens galima

“katinas.’’ 
per “katin 
pripažino ?

Atrodo, kad visko to tyri
nėjimas bus linksmas, kuomet 
pažiūrime, kad čia vaidins 
Liaudies Teatro aktoriai: J. 
BudrevičiusĮ F. Brazauskienė,
J. Lazauskas, E. Mizarienū,
K. Rušihskienė. E. Tautkus. 
Režisuoja R. Mizara.

Veikalas statomas Laisvės 
ėjimo 35 motų sukakčiai pa
minėti ir dėl to įžanga yra 
nemokama. Kviečiami visi. 
Vaidinimo pradžia bzgiai 3

Busais: Iš daugelio 
Brooklyne 
privažiuoti busti B-22 Allan-

ku senutei Rosonbergienei. 
Tačiau prikergė ir svetimą 
asmenį, Kenneth D. Johnson. 
Kadangi ji rekomendavo vai
kų pagrobimą suorganizuoti 
padėjusi labdarybė, t-ai žmo-

GREENWOOD LAKE, N. Y. Par
siduoda lotai, 500 pūdų nuo maudy
nių, apskriti) metų 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. tol. BE. 9-3661.

(68-70)

VASAROS RESORTO VIEŠBUTIS

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 8-6160 
Scarsdale, N. Y. x Scarsdale 8-8033

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

Kreipkitės tuojau.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

DRY'CLEANING & LAUNDRY
Gerai įsteigia, ideališkoje vietoje, 

Gerai eina biznis. Tinka pusinin
kam. Daro gor<ą pragyvenimą biz
nis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda gerą progą labai pri
einamai - išsikelia j Pietus, šau
kite ar matykite savininką:

2123 Caton Ave., Brooklyn
168-74)

Jis (’iria nuo
Wai) vvyck Blvd., nuo eta ei
na Jamaica Ave iki Jamaica 
miesto centro. Grįžta tuo pat 
keliu.

Penu
Perm

su nemokamais transie- 
iš 2-20 Docatup St. ir 
Avė. Persėsti reikia prie 

ir Fui to n Sts.
Wilson Ave. buso persė

dimas prie Rockaway ir 
Broadway.

nei viena puse 
jo sprendimu : 
nenorėjo senutės, o kiti neno
rėjo Johnsono.’’ Ar. jis pats 
norėjo senute Įgalinti globėja, 

pasaulio vi
las tik jam 
žinoma, 
balsas

ai1 tik' paklausė 
suomenės balso, 
pačiam pilnai

(43-73)

I dibdarybe

Bet 
buvo 

tą pripažino i)' Lei-

Rockaway —|j 
ir Broadway.

KELRODIS Į LIBERTY 
AUDITORIJĄ

Brooklyn o ir didelės dalies 
Queens patogiausia važiuoti

Dar yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transfėrai tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitų busų linijų, bot 
toms kitoms jau reikia ekstra 
fėro, B-22 transfėrai Fetinka.

“As čia turiu visus Frarici- 
jos darbininkus — tai yra, jų 
ląiškus,” pasak* 
dydamas pundą 
riuos atsiuntė

teise.) as ro- 
1 aišku, ku- 

darbininkus

pa
jui) 
tuo

Gimtadienio pobūvis
Brauk K.runglio 

prietclįai kaip nors 
kad balandžio 
eina 60 metų.

ai t imi Jonas 
amžiaus, ta jam su- j 

Susitarusios, 
i u nuvyko 
1. 3-čia, nc-

Maknavičius, 72 m. 
mirė balandžio 7 d., 

Heights ligoninėje.

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. G dideli 
rūmai, garadžius, Kentile grindimis 
skiepas, aptvertas kiemas, aliejum 
šildomas, fronte ir užpakalyje por- 
čiai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
bažnyčių ir subways.

Tel. Y E. 2-0948

SKA LB Y KLOS D ARBI NINK AI 
/ MES JUS IŠMOKINSIME

Dėl paklodžių prosijimo. Aukščiausia 
mokėsi is. Kreipkitės:

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

(67-71)

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.

1234 Oak Point Ave., Bronx 
(arti Hunts Point)

(68-74)

(68-70)

For Sale

BELLPORT BEACH ESTATES: 4 
rūmų cottage, pilnai įrengta, 
screened porčiai, visi naudingumai, 
kampas, 80x180 žemės plotas, išfor- 
nišiuolas, žuvavimas, maudymasis, 
$6,500. Šaukite:

PResiihmt 3-6688
(66-71)

GAS STATION
Išleidžiama 6,500 galionų geso. Pil
nai įrengta, gera veikli sekcija. Pui
kiausia proga 
kui. Daroma 
Biznis lengvai 
kas parduoda 
už $3,500.

Šaukite ar pamatykite saviMrfjką.
J. & G. SERVICE STATION 
2146 Lexington Ave., N. Y. ('.

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

(67-73)

geram aulo mochani- 
geras pragyvenimas, 
padidinamas. Savinin- 
tikrą biznio progą tik

operatorė.
geros va-

linksmos

BEAUTUCIAN
Patyrusi pilnai mokanti
Pilnam laikui, 5 dienos, 
landos, puikiausia alga,
darbo sąlygos. Kreipkitės:

BEA’S BEAUTY SHOP 
6911 Rockaway Beach Blvd,, 

Rockaway, L. I.
Tel. Belle Harbor 5-8763

(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)

( ANDY & 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)

šini ir gatavomis • vaišėmis. 
Pasveikino, pavaišino ir visi 
-magiai pabuvojo.

Frank ir jo žmona Marijo-* 
na dėkingi Aleksiejams, Pur
vėnams ir Daniolevičiams už 
draugiška atminti j u asmeniš-

šventės.

Mrs. Sobel) kalbės 
Brownsvilleje

Balandžio 10-tos vakarą

susitikti iVjrs. Helen Bobelį, 
įkalintojo Morton 
žmoną. Pobūvis bus 
Manor, 1638 Pitkin

Sobellio
Sunrise

Ave. z\u-

Kaimynas

New Yorko miesto valdžia 
pasiūlė Miesto Tarybai pra
tęsti sales tax.

Virginia 0-6125

Kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
Įvyks balandžio 12 d., Ui vai. 
ryto, iš Karalienės Angelų 
bažnyčios į Šv. Jono kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
dukteris Lucy Koehler, Fran
ces Doran, Theresa Runge, 1 
anūkus ir du brolius Antaną

jos ir daugelis pasauliniai 
skilbusiu asmenų. “Bet, 4 4 J
mažiau kalbėsiu apie tai, 
geriau.” Jis sake nenorįs lies
ti nieko tokio, kas gali tui-ė- 
li komunistini pažymi.

Vaikų globai fondo klausi
mas dar nėra pilnai išspręs
tas. Teisėjas išsireiškė, kad 
fondas turėtų pasilikti banke, 
nešti gerą procentą. O kol 
sprendimo laukiama, senutei 
Roscnbeigienei išmokės kas 
savaitė po $15 vąikų išlaik.y- 
mtii. Taipgi duos' drabužiams 
ir mokymui religijos.

LONG BEACH. Puikus namas ir 
žemė. 10 kambarių, 4 vonios, vidu
rinė salė, nuo degimo apsaugota; 
plieniniai balkiai; moderninė virtu
vė; lėkščių plovimui mašina; išma
toms vieta; komb. aluminiai langai; 
dubeltavas garadžius; du įvažiavimo 
keliai; puiki vieta; gražiai apaugta 
žaliumynais; gėlėms dušas.

263 National Blvd. LO. 6-0319.
(69-70)

SHAMPOO—MANICURIST

5 dienų savaitė, valandos 10:30 iki 
6:30. Alga no kliūtis, linksmos 

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

(68-74)

nio šeimai ir ai'timiems gimi
nėms.

G AUKITE GYV£ ŽUVYTĘ .
Kiekvienai Dienai.

BAY ridge trop. fish. 
HATCHERY

Mes pertaisome
Naudotas BREEDING TANKS 

pardavimui.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
5307 Fort Hamilton Parkway

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

BRONX
Gerai budavotas 6 šeimų namas. 

1 Tuojau užimtini 4 kambariai, prisi- 
į dedant įplaukom. Gražus didelis kie- 
‘ mas. Namas geriausiose sąlygose. 
Gera sekcija, arti visų komunikaci
jų. Tik $2,000 tereikia įmokėti.

(Long'd išmokėjimai).
PAUL MASI.IN & CO.

G27 Courtland Ave., Bronx, N. Y.
Tel. M O. 5-0550

(69-71)

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
(68-70)

BEAUTICIAN

GROCERY STORE 
įrengtas, gera veikli sekcija, 
gerą pragyvenimą. Nebrangi 
lysas. Biznis lengvai padidi-
Savininkas parduoda gerą

Pilnai 
Daro 
randa 
namas,
biznio progą labai prieinamai.

Saukite savininką: 
OL. 5-9210

For Rent

(69-73)

BUSY MARKET
Parandavimui vieta. Tinkama žu
vienes, paukštienos ar tam išna
šaus biznio reikalui veikliame mar
kele, Bronxe. Puikiausia vieta, pri
einama randa.

PAUL MASLIN A CO.
Courtlandt Ave., Bronx, N. Y.

Tel. M O. 5-0550
(69-71)

627

Siūlo panaikinti 
valdžios šoferius

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

LA BEAU BEAUTY SALON 
60-37 — 82nd St, Elmhurst 

Tel. NE. 9-5162

Pirmos 
stoties, 
vaitinių 
nuota $18,000.

PUIKI PROCM
klasės delicatessen. J^prie 

Mėsos ir salads. $1,600 sa* 
jeigu. Randa $70. Apkai- 

Gera pusininkams.
Telefonuokite:

TAhnadge 8-6520
(69-70)(68-72)

ILA eis i teismą 
už narių kortas

International Longshore- 
kreipsis j

• Auto Painting
• Body and Fender Repairs
• Collision Experts

Jei jūs didžiuojatės savo Karu - 
tai ateisite pas mus 

GEORGE MIEHLE
198 Riverdale Ave. YO. 5-3193

Brooldynietis demokratas
Schupleris
Tarybai išmesti iš 

kuriomis 
ma aukštiesiems 
kams šoferiai ir 
visokios auto
laidos. Tokių išlaidų susidaro 
apie 5 milijonai dolerių me
tams.

Miesto 
budžeto

valdinin- 
a pmok a mos 

užlaikymo iš-

OPERĄTORfc
Prie sekcijų darbo — ant moteriškų 
suknelių. Taipgi reikalinga zipper 
statytoja. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORONATION SPORTSWEAR 
2640 Nostrand Ave., Brooklyn

(65-69)

REAL ESTATE

i-

teismą, kad valdžia sugrąžin
tų atimtas nuo 60 laivakro- 
vių darbo kortas. Jas atėmė 
jiems pikietuojant streiko liti

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

$23,500.
AUKLĖ Tel. FR. 8-421.3

(66-71)

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN. L. L, P

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S

Schupleris a rgu m et i tu o j a, 
kad valdininkai yra pakan
kamai apmokami turėti savo 
auto ir, jei reikia, šoferius. 
A u k šti esi e ms va 1 d i n i n k ams
neseniai suteikti priedai nuo 
$4,500 iki $10,000 ekstra 
metams.

Pasiūlyta panaikinti pernai 
uždėtus auto vartojimo tak
sus, bet, jei ii* nutars, tas Įeis- 
galion tik ateinančių metų 
sausio 1-mą.

3 mergaitės, atskiras rūmas, mau
dynė, ir televizija. Randasi kiti dar
bininkai.

Telefonuokite:
LYnbrook 9-7205

(69-71)

HELP WANTED MALE

PAPRASTAS DARBININKAS
Bulk Oil Plant, Brooklyn 

$1.00 j valandą- -40 valandų
Nuolat. Telefonuokite:

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 jrengimų. 6 rūmai ir skiepas tuo
jau užimtini. 7 rūmai trumpu lai
ku. $10,000 {mokėjimas. Kiti ant 
1-mo mortgage. “Puikiausios ver
tes dviem lietuvių šeimom.”

Telefonuokite: PResident 8-3244
(68j|0)

BO. 9-5180

ENGINEER

(67-69)

į UP-TO-DATE |

Į BARBER SHOP j
ANTANAS LEI MONAS J

Savininkas |

! 306 UNION AVENUE Į 
BROOKLYN, N. Y. j

Gerai Patyręs Barberis |

SKELBK ITĖS LAISVĖJE

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du arba trys for- 

nišiuoti kambariai pavieniams arba 
vedusių, porai, be valkų. Visai nau
ji rakandai, patogiai sutvarkyti. 
Kreipkiįės pas Wm. Gurevičius, 83 
Stuyvesant Ave., Brooklyn 21. N. Y.

(69-70)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

BAR & GRIL1
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Telephone EVer^reen 4-8174

Su stationary laisniais
COAL BULK OIL PLANT

Brooklyn. $70 j savaite 
40 valandų. Nuolat. • 

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

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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.

MATTHEW A 
BUYUS

New Yorke du ’plėšikai įsi- 
gavę į butą, ten rastus du vy
rus uždarę drabužių šėpoje 
ir išsinešę $300 vertės graž
menų ir drabužių.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172
Tel. EV. 7-6288

Bronxvilles gyventojas 
Wilms, 48 
koręs New 
lione, kurį 
savininkas.

metų, rastas pasi- 
Yorke grožio sa- 
jis operavo kaip

Robert Best, 3 mętų, rastas 
mirtinai sužalotas ant šali
gatvio ties 546 Dumont St., 
Brooklyne. Spėja, kad nukri
tęs nuo stogo. Jo motina dir
ba gretimo namo prižiūrove.

GLENWOOD APYLINKĖJE. 3 šei
mų medinis namas. 3-4 kambarių 
apartment ai. Šiltas vanduo; aliejus. 
Gaunami 4 kambariai. Naupį 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. DEwey 2-8206
(68-70)

162
Henry Street 

Brooklyn
4 Šeimų Mūrinis Namas

Garu Šildomas-Moderninis 
Telefonas:

MAln 4-8288
(68-70)

Summer Home For Rent

FREEPORT WATER FRONTf
70 pėdų nauja užtvara

2 miegrūmiai. 2 maudĮlnės 
Naujas Namas '

$2,500 Vasariniam Sezonui
Tel. FR. 8-4218

(66-72)

6 pusi.—LaiivB (Liberty)-Penktad., Baland.-April 9,. 1954 
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