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KRISLAI
Komunizmas.
“Mes turime vadovauti.
Kodėl užtyli?

Paieško Jungtiniu Tautų.
Rašo A. BIMBA

ntį
nf ncio rudens kongresiniuose 
rinkimuose vyriausias klausi
mas bus ne komunizmo klau
simas, bet makartizmo.

Ne komunistai, ar kas kitas 
sudaro Amerikos demokrati
jai pavojų, bet ma k artistą i. 
Tą tiesą vis daugiau ir dau
giau žmonių jau pripažįsta.

Gerai, kad ir repiiblikcnų 
eiėse atsiranda žmonių, kurie 
makartizmo pavietrės bijosi 
ir prieš ia kovon isilrauk'a.

“Mes turime 
mes vadovaujami' 
pasauliui,” garsiai

laisvajam 
ir plačiai 

A merit'o., eskambąs 
šūkis.

.Kadaise 
gan d oje si 
tani ja.

Kokią teisę viena tauta 
šalis turi save pastatyt: 
šaulio vadovu?

Praeityje, kai žmonija 
nebuvo taip susipratusi ir ap-

ne-
bąyo taip pavojingas. Britai 
faMinai pasaulyje ir viešpata
vo gana ilgą laikotarpį.

Kas kita šiandien. Tasai 
šūkis pavojingiausias ne kam 
kitam, kaip pačiai Amerikai.

Vienas po kitam korespon
dentai, sugrįžę iš Europos ar 
Azijos, pasakoja apie anti- 
amerikonizmo augimą.

žmonės ir kitos tautos 
ir neprašo, kad kas 

vadovautų, 
davinėtu.

nenori 
jiems 
kymus 
sies vedžiotų.

—jiems 
j U OS U / no-

Kolumnistas David Platt 
kreipia dėmėsi j komercinės 
spaudos komentarus apie di
dįjį muziką Arturo Toscani- 
nį. Tuose komentaruose, jis 
sako, nė su žiburiu neužtiksi 
pabrėžimo, jog Toscanini bu
vo ir pasilieka anti-fašistu.

1931 metais fašistiniai chu
liganai'Toscanini sumušė už 
atsisakymą klausyti Mussoli- 
n<

1933 metais Toscanini at
sisakė pataikauti hitlerinin
kams. Jam vietos nebeliko ir 
Vokietijoj0.

Tošcanini atsidūrė Salz- 
burge, Austrijoje. Kai 1938 
metais naciai užgrobė Austri
ją, Toscaniniui ton nebeliko 
vietos. Jis persikėlė į T.ucer- 
nę, Šveicariją.

Vėliau jis pasiekė Ameriką 
ir čionai apsigyveno.

Tikslas: dešimt milijonų 
dolerių. Juos siekiama sukel
ti pagalba “Easter Seals.”

Nepadarysite klaidos nusi- 
. pirkę tų ženklelių. Pinigai 

skiriami paliegėlių šelpimui 
ir lavinimui.

Foster paieško 
jos: 
pa-

William Z.
Jungtinių Tautų. Kur 
“pavogtos, pamestos, ar 
Mkdusios?“
'/Argi nebuvo sakoma, 

Jungties Tautos beliko 
nintėlPs * taikos išlaikymo 
tis?

Kur jos dabar? Ką 
veikia dabar?

Įdomūs ir svarbūs klausi
mai*

kad 
vie-

j OS

DAUGĖJA REIKALAVIMAI\PRAVDA KALTINA AMERIKĄ
IUŽGINT ATOMINES IR 
HYDROGENO BOMBAS

UŽ ATOMINIO KARO 
PLANĄ PRIES KINIJĄ

Jas uždrausti ragina 
japonai, švedai, anglai, 
Sovietai ir jų draugai

Tokio. — Jotaro Kava- 
kami, dešiniųjų Japonijos 
socialistų pirmininkas, at-

kad uždraustų atominius - 
hydrogeninius ginklus.

Sugrįžo dar du Japonijos 
žuvininkų laivai, apkrėsti 
nuodingomis atominėmis 
šiukšlėmis nuo hydrogeni- 
niu Amerikos bombų eks- «- *

: Stockholm, Švedija. — 
i Antra stipriausia Švedi- 
! jos partija, liberalai, ragi- 
■ no savo valdžią darbuotis,

Amerikos valdininkai 
sako, kobaltinė bomba 
žudytą ir amerikiečius

Washington. —Donald A. 
Quarles, gynybos sekre
toriaus pavaduotojas, sa
kė, kobaltinė bomba būtu 
savižudystės ginklas, ka
dangi jinai žudytų ir Ame
rikos draugus ir priešus, be 
jokio skirtumo, nes vėjai 
išnešiotų mirtingus jos 
nuodus po visus- pasaulio 
kampus. Quarles todėl lei
do suprasti, kad Jungtinės 
Valstijos negamins kobal- 
tiniu bombų.

Demokratas kongresma- 
nas Chet Holifield, Kon
greso atominės komisijos 
narys, kalbėdamas per te
leviziją sekmadienį, teigė, 
kad jei kobaltinė bomba 
būtų išsprogdinta mieste, 
tai bent per 5 metus nie
kas negalėtų į tą miestą 
įžengti.

Japonijos mokslininkai, 
tačiau, tvirtina, kad jau 
buvę šiek tiek kobalto ir 
tose H-bombose, kurias 
Amerika išsprogdino kovo

BĖGLIAI VOKIEČIAI
Bonn, Vokietija. — 

karinėje Vokietijoje 
10 milijonų perbėgusių 
kiečių iš Čekoslovakijos i 
seniau Vokietijos

Va- 
yra 
vo

ir 
valdy-

Wshington. — Valdžia 
ketina tęsti H-bombų ban
dymus iki birželio mėn.

Dienos ir savaitės bėga, o 
Jungtinės Tautos palaidotos 
tyli.

žmonės, parlamentai, di
plomatai kalba apie supleš- 
kinimą hydrogenine bomba 
visos civilizacijos, o toji tarp
tautinė organizacija nesusi
renka, nepasijudina.

Fosterio susirūpinimas vie
toje. Laikas visai žmonijai 
Jungtinių Tautų likimu toljz- 
giai susirūpinti.

į Kad Jungtines tautos už
gintų hydrogeninių bombų 

| naudojimą.
Berlin. — Sovietų Sąjun

ga, Lenkija, Rytų Vokieti
ja ir kiti Sovietų draugai 
šaukė viso pasaulio atomi
nius fizikus dėti pastangas, 
kad būtų uždrausta atomi
nės ir hydrogininės bom
bos.

Swansea, Anglija. — Dar- 
Clement 
Anglijos 

su-

biečiu vadas 
Attlee, buvęs 
premjeras, vėl šaukė 
rengti Anglijos premjero 
Churchillo, prezidento Ei- 
senhowerio ir Sovietų Są
jungos premjero Malenko- 
vo sueigą, kad susitartų 
užgint H-bombas.

Demokratinė Amerikie
čiu Veikla šaukia pava- 
ryt senatorių McCarthy

Chicago. — Amerikiečių 
Dem. Veiklos (ADA) su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją, šaukiančią pašalint 
ragangaudį senatorių Jo
seph McCarthy kaip pir
mininką tyrinėjančios Se
nato komisijos.

Rezoliucija sako, pava
lyt McCarthy iš pirminin
kavimo reikalauja “šios ša
lies gerovė, mūsų žmonės 
ir viso laisvojo pasaulio la
bas. Patys republikonai 
turėtii tatai padaryti.”

Suvažiavime dalyvavo 
600 delegatų iš 39 valstijų. 
Demokratinės Veiklos ‘ko
miteto pirmininku jie iš
rinko Robertą R. Nathaną, 
o garbės pirmininkais Ele- 
anorą Rooseveltienę, ve
lionio prezindento našlę, 
Jamesą R. Doylle ir Arthu- 
rą Schlesingerį.

Franko uždaro konsulatą 
Gibraltare, protestui prieš 
anglų karalienės vizitą

Madrid, Ispanija. — Is
panijos Franko valdžia 
uždaro savo konsulata Gi
braltare, pradedant nuo 
gegužės 1 d. Tuo būdu 
protestuoja, kad Anglijos 
karalienė Elizabetha lan
kysis Gibraltare, kaip savo 
kolonijoje, gegužės 10 d.

Ispanijos valdžia reika
lauja sugrąžint jai Gibral
tarą, kurį anglai atplėšė 
1704 metais, o Elizabethos 
vizitą į Gibraltarą vadina 
įžeidimu Ispanijai.

Anglai, įsitaisę galingą 
tvirtovę Gibraltaro uolo
je, kontroliuoja vandenų 
angį tarp Atlanto Vande
nyno ir Viduržemio- Jūros, 
tarp pietinės Ispanijos 
šiaurinės Afrikos.

Ju gosią vi jos valdovas 
to lankosi Turkijoje*

ir

Ti-

Maskva. — Sovietu ko-1
munistų laikraštis Pravda i bar, sako Pravda, todėl bu- 
sekmadienį tvirtino, kad I ri.a sau talkininkus, planūo- 
Jungtinės Valstijos pla-1 damos Įsiveržti į Indokini- 
nuoja atominį karą prieš i ją ir panaudoti ją kai]) til- 
Kinijos Liaudies Respubli-1 tą karui prieš Kinijos Liau-

. j dies Respubliką. Tai tuo i
Ameiika, anot 1 i avdos,. Lp<s]u Amerikos valstybės 

bandė per Korėja įsiveržti ii,. n ,• rz- -V- - i sekretorius Dulles dabar
į Kiniją, bet siauriniai ko-' . . ... , ,.
rėjiečiai ir kinai didvyris- s stengiasi veistinai įtraukti 
kai atmušė amerikonus ir 1 Angliją ir FranJją į naują 
jų talkininkus.” karinę talką.

da

ANGLAI REIKALAUJA
ATIDĖT AMERIKOS
GRŪMOJIMĄ KINIJAI
Francūzai smerkia Dulleso an?L darbiečių, liberalų 

bei “vidurkelio” politikų 
, reikalavimai atidėti grū

mojimą Knijai iki po Že
nevos konferencijos, pra
sidedančios balandžio 26 d.

grasinančius paliepimus 
paplatinti karą

Švedija jau skaitosi su Rytų 
Vokietija kaip valstybe

Berlin. — Švedija krei
pėsi į Rytinę Demokratirfę 
Vokiečių Respubliką, kad 
atsiustu savo valdininką, 
kuris spręstų apie leidi
mus (vizas) švedams, no
rintiems keliauti į Rytinę 
Vokietiją. Taigi Švedija 
pradeda skaitytis su Rytų 
Vokietija kaip su savisto
via valstybe.

Iki Sovietų vyriausybe 
kovo 25 d. paskelbė Ryti
nę Vokietiją nepriklausoma 
valstybe, tai tik Sovietų 
konsulas Stockholme, Šve
dijos sostinėje, duodavo 
švedams leidimus keliauti 
į Rytinę Vokietija bizniš-

kais reikalais bei kitais su
metimais.

ADENAUĖR SAVINASI 
VISĄ VOKIETIJĄ

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos prem
jeras Adenaueris pasipik- 
tino, kad Švedija kviečia 
Rytinės Vokietijos' atsto
vą kaip kelionių tvirtintų
jų švedams.

Adenaueris neseniai pa
reiškė su anglų, amerikonu 
ir francūzų užgyrimu, kad 
jo valdžia yra “vienintele 
teisėta valdžia” ne tiktai 
Vakarinei, bet ir Rytinei 
Vokietijai.

London. — Amerikos val
stybės sekretorius John 
Foster Dulles “apdirbinėja” 
Anglijos valdžią, reikalau
damas nedelsiant užgirti 
grūmojimą “atkeršyt” Ki
nijai, jeigu Kinija dar gin
klais rems Vietnamo liau
dininkų kovą prieš francū- 
zus, Indokinijoje.

(Republikonų senatorių 
vadas Knowland ketina 
net nesvarstyti dolerinės 
paramos Anglijai, iki ji 
prisidės prie grasinimo Ki
nijai.)

dar padaugėjo

Tarptautinis tnistas 
tikisi užvaldyt Irano 
naftos pramonę

Francūzai pasipiktinę 
Dulleso pasimojimais

Paryžius. — Francūzų 
valdžia jaučiasi įžeista, 
kad Amerikos valstybės 
sekretorius Dulles “varu 
verčia” Franci ją paremti 
jo grūmojimą tarptautiniu 
karu Kinijai. Jiem nepa
tinka Amerikos peršamas 
kelių šalių Įsiveržimas į 
Indokiniją.

Franci jos valdžia tikisi, 
kad per Ženevos konferen
ciją gal būtų galima pri
eiti derybinę taiką su Viet- 

i namo liaudininkais Indoki- 
' ni joje. Todėl jie nori ati
dėti grasinimus Kinijai

PAKISTAN IR AFGANISTAN 
PLANUOJA SUSIVIENYTI 
PRIES KOMUNIZMĄ

Irano 
šiam 

Irano

prieš

Karachi, Pakistanas. — 
Pranešama, jog Pakistanas 
daro karinę sutarti su Af
ganistanu, ir abudu kraš
tai planuoją susidėti į vie
ną sąjunginę valstybę. Ta
tai daro “atspirčiai 
Sovietų Sąjungą.”

Anglai - amerikonai jau 
seniai ragina tuodu kraš
tu į bendrą frontą prieš 
komunizmą.

Afganistanas, 12 mili
jonų gyventojų šalis su 
297 tūkstančiais ketvirtai
nių mylių ploto, rubežiuo- 
iasi šiauriniu savo šonu 
su Sovietų Sąjunga. Pieti
nė jo 700 mylių siena su
eina su Pakistanu. Ryti
nis Afganistano kamputis 
pasiekia Kinijos Liaudies 
Respubliką, o iš vakarų 
Afganistanas rubežiuojasi 
su Iranu.

Afganistaniečiai ir paki
staniečiai yra išpažinėjai 
tos pačios mahometonų re
ligijos (musulmanai). Taip 
vienų ir kitų kalbos.

Afganistanas — daugiau
sia dykumos ir neturi nė 
vieno geležinkelio. Jo 200,- 
000 vyrų armija prastai 
ginkluota.

Indija blogai žiūri į pla
nuojamą Pakistano są
jungą su Afganistanu. Nes 
Pakistanas galėtų nau
doti Afganistaną ir karui 
prieš Indiją, bandydamas 
užimti Kašmirą, šiaurinę

Kaš-Indijos provinciją, 
miro dauguma gyventojų 
yra mahometonai.

Pakistanas neseniai pa
darė karinę sutartį su Tuir- 

komunizmą.
Ameri- 

Pa-

kija prieš
Sutartį plaimino 
ka, kuri ginkluoja ir 
kistaną ir Turkiją.

Italijos seimas priėmė 
komunistu siūlymą numuši 
premjerui Scelbai fondą J

Roma. Italijos seimas 
262 balsais prieš 258 at
metė premjero Mario 
Scelbos reikalavimą pa
skirti slaptajam jo fon
dui $800,000 per metus ir 
užgyrė komunistų pasiūly
mą, numušant ta fondą iki 
$400,000.

Taigi abejojama, ar sei
mas užgirs ir Scelbos per
šamą karinį ’ Amerikos 
planą. Italijos kariuome
nė, pagal tą planą, turėtų 
būti įjungta į tarptautinę 
vakarų Europos 
sykiu su vokiečiais,
cūzais ir kitais prieš 
vietų Sąjungą.

Už komunistų sumany
mą numušti pinigus slap
tajam premjero Scelbos 
fondui taipgi balsavo kelio
lika dešiniųjų astovų, ku
riuos Scelba laikė saviš- 
kias.

armiją 
fran- 

So-.

Teheran, Iran. — Atvyko 
23 atstovai tarptautinio 
naftos - aliejaus trusto, 
daugiausia amerikonai. De
rėsis su karališkąja 
valdžia, kad leistų 
trtistui išnaudoti 
naftos pramonę.

Truste dalyvauja penkios 
amerikinės kompanijos, 
viena anglų, viena holandų 
ir viena francūzų kompani
ja.

Pirm trejų metų naftinė 
Irano pramonė buvo at
imta iš anglų ir pervesta į 
Irano valstybės rankas. 
Tam pasidarbavo buvusis 
premjer. Mossadeghas. Jis 
mėgino išvyti ir karalių 
Rizą Pahlevį.- kaip anglų- 
amerikonų agentą. Už tai 
karališkieji Irano generolai 
su Amerikos ir Anglijos 
parama, pernai nuvertė 
Mossadegho valdžią ir įka
lino jį kaip “išdaviką.”

bent iki po tos konferenci
jos.

Be
žiūri į amerikonų, anglų bei 
kitii įsiveržimą į Indokini
ją. Francūzų valdovai gei
dauja tik daugiau pinigi- 
mai-ginklinės paramos iš 
Amerikos, jeigu nepavyktų 
derybomis baigti tą karą.

Tūkstančiai francūzų 
tuo tarpu demonstruoja, 
reikalaudami atmest kari
nius Amerikos grūmojimus 
Kinijai.

to, Francija kreivai

Kinija sako, Amerika daro 
“juodrankišką” spaudimą 
savo bendram

Peking. — Kinijos Res
publikos radijas tvirtino, 
kad Jungtinės Valstijos 
jau “atvirai juodrankiškai 
spiria” Angiliją, Francija 
bei kitus talkininkus ruoš
tis į karinę talką Indokini- 
jon, o iš ten užpulti ir Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Prancūzai atlaiką 
D. B. Fu pozicijas

Paryžiaus policija užgrobė 
komunistini laikraštite te

i grobė visą sekmadienio 
i.laidą komunistinio francū- 
! zų laikraščio L’Humanite 
i Dimanche, daugiau kaip 

Dien ' 100,000 egzempliorių. Nes 
" tas laikraštis rašė: “Indo-

■ kinijoj liejamas kraujas di- 
ko-' didna Šerų verte New Yor-

I ko biržoje” (Wall Stryto 
komanda skel-! sl°c^ exchange).

Saigon, Indokinija. — 
Prancūzai sako, atgriebę' 
kai kurias pozicijas P’_.. 
Bien Fu tvirtovės pakraš-; 
čiuose ir atmušę naująsias > 
įnirtingas Vietnamo ' 1 
munistų atakas.

Francūzų L__________
bia, kad jie nukovę 300 ko
munistų, bet pripažįsta, jog 
ir francūzai nukentėjo sun
kiu nuostoliu, c. &

Buvęs Syrijcis diktato- 
torius atvyko į Egiptą

Kairo, Egiptas. — Atke
liavo pulkininkas Adib Še- 
šekly, buvęs Syrijos dik
tatorius, išvytas per sukili
mą vasario mėnesi šiemet.

ORAS. — Giedra ir tru
putį vešiau.

Tokio. Sovietinis sargy
bos laivas suėmė japonų 
laivą su 7 žvejais Daliai Si
biro krantus. Įtariama, 
kad jie šnipinėjo.

Metuchen, N. J. — Kažin 
kas pagadino 100 baigiamų 
statyti Fordo automobilių, 
po to, kai buvo paleista 1,- 
400 naktinių darbininkų.

New Delhi, Indija.—Indi
jos valdžia dovanojo Bur
ma! 70 proc, paskolų.
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KONFERENCIJA
AFRIKOS REIKALAIS

ŠIUO METU, kai Wall strytas pašėlusiai kiša savo 
nagus į visus pasaulio kampus, kur tik žmonės pradeda 
kovoti už savo laisvę, tai Amerikos visuomenei taipgi 
tenka rūpintis padėti įvairių kraštų žmortems atmušti 
imperialistus, atmušti tuos, kurie neleidžia pavergtoms 
tautoms išsilaisvinti.

Kas gi būtų, jei Amerikos pažangioji visuomenė ty
lėtų, matydama siautėjantį imperializmą, engiantį pa
vergtąsias tautas, slopinantį tautų judėjimą už išsilais
vinimą?v

Dėl to amerikiečiai pažangūs žmonės kovoja prieš 
tuos, kurie ryžtasi smaugti Guatemalos liaudį, kurie 
siunčia bombonešius į Indokiniją, kurie engia, žiauriai 
puola juodveidžius Afrikoje.

Afrika—kontinentas, kur gyvena daug juodveidžių, 
kur gyvuoja tik viena juodveidžių respublikėlė (Liberi
ja), bet ir ta yra Wall stryto kišenėje, ir Ethiopija, mo
narchija, o visi kiti milijonai juodveidžių tebėra paverg
ti, žiauriai išnaudojami, bjauriai niekinami, neturį žmo
niškų teisių, baltųjų imperialistų pavergti.

Bet ir Afrikoje pavergtieji žmonės kyla: Morokko ir 
Tunisijos žmonės kovoja už savo laisvę; Kenijos negrai 
taipgi kovoja ir daug jų jau paaukojo savo gyvybę dėl 
kovos už laisvę.

Kovojantieji žmonės, — tautos, — laukia paramos, 
tarp kitko, iš Amerikos, kadangi mūsų šalis plati, di
delė ir iš čia nenutrūkstamai plaukia pagalba tų tautų 
vergėjams.

•
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE jau senokai veikia 

įstaiga, — Council for African Affairs (Taryba Ąfriki- 
niams Reikalams)—kurią sudaro daugiausiai patys ame
rikiniai negrai, žymūs intelektualai, artistai, mokslinin
kai. Šitos tarybos pirmininku yra ne kas kitas, kaip Į 
garsusis Paul Robeson.

Ši taryba ,š. m. balandžio 24 d. šaukia konferenci
ją, pavadintą “Už laisvąją Afriką.”

Konferencija įvyks Friendship Baptist bažnyčioje, 
144 125th St., New Yorke.

Jon kviečiami dalyvauti tiek negrų organizacijų at
stovai, tiek baltųjų, nes reikalas, nes tikslas yra ben
dras: padėti Afrikos žmonėms išsilaisvinti, atsiliepti į jų 
pagalbos šaukimo balsą.

Konferencijoje, be kitų, kalbės mokslininkas Dr. W. 
E.- B. Du Bois, taipgi Paul Robeson ir kiti.

MIKE GOLD 60 METŲ
BALANDŽIO 12 d. sukako 60 metų amžiaus žymia

jam Amerikos žurnalistui ir rašytojui Michael Gold, ku
ris po savo raštais pasirašo “Mike Gold.”

Kas yra šis vyras, šis Mike Gold?
Jis gimė rytiniame New Yorko miesto rajone. Gimė 

ir augo lūšnynuose. Būdamas darbininkų tėvų sūnus, 
Mike (tarkite: Maik) pergyveno šiurkščius gyvenime 
etapus, kaip juos pergyvena milijonai ypatingai did
miesčių darbininkų vaikų. Jis dirbo visokiausius dar
bus. Dirbo ir mokėsi; daug skaitė ir turėjo didelį pa
traukimą rašyti. Jis su didele aistra dalyvavo ano meto 
socialistiniame judėjime, — judėjime, kuris tuomet buvo 
gajus, ir iš kurio vėliau gimė komunistinis judėjimas.-

Šiemet sukanka ne tik 60 metų, kai Mike Gold gimė; 
šiemet sukanka 40 metų, kai jis sąmoningai pradėjo da
lyvauti darbininkų judėjime.

žymiausias Gold’o nuopelnas: jis pirmas Ame
rikoje, angliškoje literatūroje, pradėjo skinti takus 
realistinei, tikrai pažangiajai literatūrai. Jis rašė ka
daise ėjusiame kairiųjų literatūriniame žurnale “The 
Masses,” vėliau jo raštai pradėjo rodytis ir kituose 
leidiniuose.

Mike Gold susilaukė pagarbos iš visų pažangesnių 
amerikinių rašytojų. Pasaulyje jis pagarsėjo po to, kai 
parašė savo romaną “Žydai be pinigų.” ši knyga buvo 
išversta į daugybę kitų kalbų, tiek Europoje, tiek 
Azijoje.

Mike Gold ne tik rašytojas,—jis geras ir kalbėtojas. 
Ne kartą jis sakė kalbas darbininkų sambūriuose.

Teko girdėti, kad šis gabus, pilnas talento vyras, 
šiuo metu nesveikuoja. Mes linkime, kad Mike Gold 
pasveiktų, kad jis ilgai gyventų, kad jis dar daug vertin
gų darbų nuveiktų! -

“SPIRGUCIS”
Dzūkijoje yra nedidelis 

Pivašiūnų miestelis. Ten 
veikia septynmetė mokykla, 
vadovaujama mokytojo 
R u t k a u s ko. Moksleiviai 
įkūrė humoristinį sieninį 
laikraštį, dzūkiškai pava
dintą “Spirgucis” (Spirgu
tis).

Tenka priminti, jog šiuo 
metu Lietuvoje uoliai dar
buojamasi, kad įvairios tar
mės (kaip dzūkų, kaip že
maičių) būtų išgyvendintos, 
kad bendrinė lietuvių kalba 
vyrautų visoje Lietuvoje. 
Tačiau, kaip šito sieninio 
laikraštuko pavadin imas 
rodo, dzūkai dar vis “savo 
kalbos” nepamiršta.

Ką gi tasai Pivašiūnų 
“Spirgucis”spirgina? Skai
tome vilniškėje Tiesoje:

Sieninio laikraščio “Spir
gutis” 12-me numeryje, 
kuris išėjo kovo 29 dieną, 
parašytas vedamasis 
s t r a i psnelis “Moksleiviai 
ruošiasi egzaminams.” Ja
me rašoma apie geriausius 
mokyklos moksleivius — 
M. Pastarnokaitę, P. Anu- 
šauską, J. Junevičių ir kt., 
kaip jie mokosi mokykloje 
ir elgiasi namuose, ruošia
si egzaminams. Tuo pa
čiu metu čia kritikuojami 
dvejetų “čempionai,” kurie 
dykinėja ir pasiruošimą 
egzaminams vis atidėlioja, 
galvodami, jog dar per 
anksti ruoštis.

Kiekviename s i e n in i o 
laikraščio “Spirgutis” nu
meryje skyrelyje “Iš mo
kyklos gyvenimo” įdedama 
no keletą blogai besimo
kančių, iš d y k a u j a n č i ų 
moksleivių karikatūrų, ku
rias lydi jumoristiniai pa
rašai. . Čia rasime mokinį, 
sėdintį už stalo ir žiūrintį 
į dienyne esantį milžinišką 
dvejetą. Jis skundžiasi 
greta stovinčiam, mėgs
tančiam meškerioti, blo
gai besimokančiam moks
leiviui, kad nesimokyda
mas niekaip negali šio dve
jeto išvyti iš savo dienyno. 
Jame taip pat kritikuoja
mas netvarkingas mokslei
vis, kuris,parėjęs iš moky
klos, numeta knygas, kuri 
pakliuvo, o reikalui esant 
visur jų ilgai ieško. Įdo
miai nupiešta besikalban
čios su draugėmis pamokų 
metu moksleivės karikatū
ra, kur ne tik išjuokiamas 
toks elgesys, bet kartu ko
vojama. už aukštą draus
mę. Štai neseniai įvyko 
rajonines mokyklų moks
leivių krepšinio varžybos, 
kuriose Pivašiūnų septyn
metės mokyklos krepšinin

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolūkio choras

KYBARTAI. — Neperse
niausiai “švyturio” kolūkyje 
buvo suorganizuotas choras. 
Jam vadovauja gabus sava
mokslis smuikininkas, artelės 
arklininkas P. Kružikas. ‘Cho
re dainuoja broliai Jonas ir 
Antanas Petrauskai, Juškevi
čius, Akuccvičius ir kiti. Viso 
apie 30 kolūkiečių.

Palyginti per trumpą lai
kotarpį kolūkio saviveiklinin
kai paruošė nemažą progra
mą ir jau du kartus pasirodė 
savajame kolūkyje. Kolūkie
čiai šiltai sutiko choristus. Su 
šia programa artelės choras 
apsilankė ir kaimyniniame 
kolūkyje.

A. Berci.šia

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Baland.-April 13, 1954

Lektoriumas moksline 
tematika

KAUNAS. — Lietuvos poli
tinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos Kauno mies

kai užėmė antrą vietą. Sie
niniame laikraštyje “Spir
gutis” kritikuojama krep
šininkų komanda, kad ji 
blogai joms pasiruošė.

Šiais mokslo metais sie- 
ninio laikraščio redakcinė 
kolegija išleido 13 “Spir
gučio” numerių. Didelė 
dalis medžiagos yra veiks
minga, persunkta aštria 
kritika, pamokanti ir todėl 
pasiekia užsibrėžtą tikslą 
—skatina moksleivius ge
rai ir labai gerai mokytis, 
būti drausmingais, mylin
čiais savo socialistinę Tė
vynę jaunuoliais.

Patekę vieną kartą į šį 
laikraštį, moksleiviai, ge
rai “paspirginti . kritikos 
keptuvėje,” stengiasi dau
giau į jį nebepatekti ir bū
ti pavyzdingais.

Daugeliui moksleivių pa
dėjo “Spirgutyje” įdėta 
medžiaga. Moksleivis Rač
kys šių mokslo metų an
trajame ketvirtyje blogai 
mokėsi. Iškritikuotas mo
kyklos jumoristiniame sie
niniame laikraštyje, jis da

bar rodo p a ž a n g u m ą 
moksle. Kai kurie moks
leiviai, kritikuoti sieninia
me laikraštyje už draus
mės pažeidimą, blogą elge
sį, šiandien yra mokslo 
pirmūnai.

“AZIJOS DIENA”
Elta praneša iš Indijos 

sostinės New Delhi:
Visos Indijos taikos tary

ba priėmė nutarimą su
rengti balandžio 25 d. In
dijoje “Azijos dieną” ir pa
ragino indu tautą pade
monstruoti tą dieną “savo 
gilų taikos ir laisvės šie-, 
kimą.” . .

Ryšium su tuo Visos In
dijos tarybos pirmininkas 
dr. Kitčlų pareiškė: “Ba- > 
landžio 25 diena — Žene
vos pasitarimo darbo pra
džios išvakarės. Klausi
mai, kurie bus svarstomi 
Ženevos pasitarime — Ko
rėja ir Indokinija, — di
džiai jaudina visas Azijos 
tautas ir ypatingai Indi
jos liaudį.”

! Kitčlu pasakė, kad “indų 
tauta turi nusiųsti į Žene
vą “Azijos dieną” įvyk
siančių mitingų ir demon
stracijų dalyvių vardu re
zoliucijas, raginančias pa
daryti galą karui Vietna
me, įvesti tvirtą ir ilgą tai
ką Korėjoje, pripažinti Ki
nijos Liaudies Respubliką' 
ir nutraukti imperialisti
nių valstybių mėginimus 
steigti savo bazes Azijos 
teritorijoje.”

to skyrius miesto darbo žmo
nėms suorganizavo paskaitų 
ciklą apie naujuosius tarybi
nio mokslo bei technikos lai
mėjimus. čia jau perskaityta, 
o taip pat skaitomos paskai
tos temomis: “Radiofikaciįa,” 
“Kas yra televizija,” “Reak
tyvinė aviacija” ir kitos. Pa
skaitas skaito technikos mok
slų kandidatai S. Vičas, A. 
Novodvorskis ir daugelis kitų. 
Po paskaitų demonstruojami 
moksliniai kino filmai.

P. Lukaševičius

Plečia avalynes gamybą
MAŽEIKIAI. — Plačiai iš

vystė socialistinį lenktyniavi
mą “Apavo” avalynės fabriko 
kolektyvas. . Daugelis įmonės 
darbininką šiomis dienomis 
pasiekia aukštus darbo rodik
lius. Po dvi ir daugiau nor
mas įvykdo auliniukas J. Ki- 

.cinas, padų klijuoto] as P. 
Juodis ir daugelis kitų.

Praeities
Gilioje senovėje gamta 

buvo žmogui nesuprantama 
ir baisi. Jis susidurdavo su 
įvairiais reiškiniais, kurių 
nepajėgdavo suprasti ir iš
aiškinti. Žaibas bei perkū
no trenksmas jam atrodė 
kažkokios nežmoniškos bū
tybės, įdūkusios ir nutaiky
tos į jį. Sausra ar potvynis, 
šaltis ar kaitra užgriūdavo 
pirmykštės visuomenės 
žmogų netikėtai, ir jis ne
turėjo jėgos kovoti prieš 
šias stichijas.

Bejėgiškumas prieš įvai
rius gamtos reiškinius su
keldavo tokio žmogaus min
tis apie tai, jog aplinkiniuo
se daiktuose, gamtoje yra 
kažkokios paslaptingos, ne
žemiškos jėgos, būtybės, 
galinčios atsiųsti jam įvai
rias nelaimes arba pasigai
lėti jo ir teikti malones. Jis 
siekė prisigerinti toms ne
žemiškoms jėgoms, įvairiais 
burtais, apeigomis, užkeiki
mais, maldomis. Tie “ben
dravimai” su antgamtinė
mis jėgomis pasidarė pa
stovūs ir nustatyti tam tik
romis taisyklėmis, o visi 
reikalai, surišti su tuo, bu
vo pavesti atskiriems pa
reigūnams, dvasininkams.

Besivystant žmonijai, kei
čiantis įvairioms visuome
nės formacijoms, keitėsi ir 
tikybos. Bet visose tikybo
se paliko prietaringas tikė
jimas į stebuklus, į antgam
tines jėgas, į magiją.

Žmonės mokėsi pažinti 
aplinką, gamtos reiškinius 
ir palaipsniui pradėjo daug 
ką suprasti. Daug dalykų, 
kurie anksčiau atrodė pa
slaptingi, nežemiški, pasiro
dė besą paaiškinami re
miantis mokslo atradimais. 
Pasirodė, kad tie reiškiniai, 
kurie jau moksliškai ištirti, 
nieko antgamtinio neturi. 
Pradžioje mokslas tyrinėjo 
atskirus reiškinius, daiktus, 
gyvius, vėliau pradėjo pla
čiau apibendrinti atskirus 
atradimus, surado tam ti
krus ryšius, dėsningumą.

Ar čia, šitame sunkiame 
ieškojimų kelyje, galėjo pa
dėti įvairios religijos, tikė
jimas į antgamtines jėgas? 
Aplamai, ar tikėjimas duo
da reikalingų žinių gamtos 
jėgoms pažinti ir jas įval
dyti, visuomenės gyvenimo 
reiškiniams teisingai aiš
kinti ?

Kaip žinome, religijų pa
grindai išdėstyti įvairiuose 
šventraščiuose. Tur būt, 
maža ar gal ir visai nėra 
tokių šventraščių, kuriuose 
nebūtų kalbama apie Že
mės, gyvybės, žmonių atsi
radimą ir pan.

Kaip gi juose aiškinami 
šie dalykai?

Visos religijos pasaulį 
skiria kaip antgamtinių 
jėgų veikimo rezultatą.

žemės, Saulės, žmogaus 
atsiradimas, Visatos sukū
rimas priskiriamas dievui.

Kol mokslas nebuvo išsi
vystęs, žmonės daugiau ti
kėjo, kad Žemė yra Visatos 
centras, o Saulė ir žvaigž
dės apie ją skrieja. Mato
me, pavyzdžiui, kad Saulė 
iš ryto išlenda iš Žemės pa
kraščio, apskrieja dangų ir 
vakare vėl pasislepia kita
me pakraštyje.

Bet keitėsi žmonių gyv,e-

D a r b i n i n k ų pašiau ko.i an č i o 
darbo dėka žymiai pakilo 
fabriko gamybinis pajėgu
mas. Vien per šių metų sau
sio mėnesį įmone pagamino 
batų 2.5 karto daugiau, negu 
per visus 1945 zmetus. Didelis 
dėmesys taip pat kreipiamas 
į avalynės kokybę, šiuo metu 
išleidžiami tik aukštos koky
bės, patvarūs batai.

liekanos
nimas, iškildavo vis nauji ir 
nauji reikalai, kuriems iš
spręsti reikėdavo daug ži
nių — daug daugiau, ne
gu jų buvo galima rasti re
liginėse knygose. Kuo dau
giau žinių pateikdavo prak
tinė veikla, gamyba, tuo 
dažniau tekdavo įsitikinti, 
jog gamtoje reikalai su
tvarkyti ne taip, kaip skel
bia dvasininkija.

Pasirodė, jog Žemė ne 
plokščia, o apvali, panaši į 
rutulį. Tai įrodė kelionės. 
Tai pavyko įrodyti ir dau
geliu kitų bandymų.

Genialus lenku mokslinin
kas Kopernikas po ilgame
čių stebėjimų ir dangaus 
kūnų studijavimo priėjo 
teisingą išvadą, kad ne Sau
lė sukasi aplink Žemę, kaip 
tat aiškinama religinėse 
knygose, bet, priešingai, 
Žemė sukasi aplink Saulę. 
Jo mokymas taip pat išaiš
kino dienos ir nakties, žie
mos ir vasaros pasikeiti
mus. Vėlesni mokslininkų 
darbai ir gyvenimo prakti
ka patvirtino šiuos pagrin
dinius Koperniko atradi
mus ir atidengė daug naujų 
dalykų.

Sveikas protas sako, kad 
tuos dalykus, kuriuos gali
me patikrinti, išbandyti, ir 
kurie tikrai yra, neįmano
ma paneigti, užginčyti. Bet 
ne taip elgėsi tikybininkai. 
Koperniko mokymas buvo 
pasmerktas, o jo pagrindi
nė knyga '“Apie dangaus 
sferų judėjimą” buvo iškil
mingai sudeginta ant lau
žo. Ir kitų mokslininkų 
darbus ir atradimus bažny
čia ilgą laiką jokiu būdu ne
norėjo pripažinti. Kiek 
mokslininkų viduramž i a i s 
buvo apkaltinta raganavi-' 
mu, velnio įkūnijimu, žiau
riai inkvizicijos kankinami 
ir gyvi sudeginti vien už 
tai, jog siekė šviesos, ban
dė išsklaidyti prietarus.

Gal būt, dvasininkija su
tiko taip priešiškai tik Ko
perniką, Galilėjų ir kitus, 
kurie tyrinėjo dangaus kū
nus? Anaiptol ne. Per
sekiojimo ir piudymo susi
laukė visi žymiausieji 
mokslininkai,- visi žymes
nieji mokslo atradimai.

Seniau, kai medicinos 
mokslas nebuvo taip išsi
vystęs, kaip dabar, žmonės 
baisiai kentėjo nuo įvairių 
ligų epidemijų. Sunki rykš
tė buvo raupai. Bet, štai, 
buvo atrasti skiepai prieš 
raupus. Žmonių gerovei 
buvo padarytas didelis da
lykas. O kaip į tai pažiū
rėjo religijų skelbėjai? Jie 
paskelbė ir šį atradimą vel
nio prasimanymu. Popie
žius net atskira bule pa
smerkė raupų skiepijimą, o 
įstaigas, kuriose buvo skie
pijama — heretiškomis.

Kodėl taip įvyko?
Nuo to laiko, kai atsira

do klasėmis susiskaldžiusi 
visuomenė, žmonių tamsu
mas, prietaringumas buvo 
panaudotas va 1 d a n č i ų j ų 
klasių interesams. Klasės, 
kurios viešpatavo ant pa
vergtųjų masių, pritaikė re
ligiją savo reikalams, savo 
valdžiai stiprinti. Tie prie
tarai, tie stebuklai, tie die
vai bei įvairios piktosios 
dvasios, kurios lydėjo kiek
vieną religiją, pasidarė pa
togi priemonė, pavergto
sioms klasėms paklusnybė
je laikyti. Išnaudojamo 
darbo žmogaus bejėgišku
mas atsispirti išnaudojimui 
palaikydavo tikėjimą į ge
resnį gyvenimą ne šioje že
mėje, bet “aname pasauly
je,” tikėjimą į stebuklus bei 
prietarus.

Religija moko.darbo žmo

nes paklusnumo, nusižemi
nimo, susitaikymo su prie
spauda, žada už kančias ir 
vargus šioje žemėje atpildą 
pomirtiniame gyvenine. W 
kam visa tai? Kokią prak
tinę reikšmę tai turi?

Tai padeda įteisinti soci- 
alę nelygybę, padeda išnau
dotųjų klasėms laikyti pa
klusnybėje liaudį. Nevel
tui marksizmo klasikai api
būdino religiją kaip opiumą 
liaudžiai. Juk nebuvo ir nė
ra nė vienos religijos, kuri 
negintų išnaudotojų klasių.

Mokslininkai griovė reli
gijos pagrindus, tamsuoliš- 
kumą. Mokslas savo atra
dimais didino žmogaus jė
gas, kėlė jo įsitikinimą sa
vo jėgomis, ragino, ieškoti 
ir tyrinėti, nenurimti ir ko
voti. Mokslas naikino akla, 
niekuo nepagrįstą tikėjimą 
antgamtinėmis jėgomis ir 
išgalvotu dievu. Kuo bau
giau darbo žmonės Idlo j 
kovą už savo reikalus, pipes 
savo engėjus, tuo labiau jie 
įsitikindavo, kad religija 
yra išnaudotojų gynėja.

Bet religijų šalininkai ne
pasiduoda ir dabar atka
kliai bando “nepripažinti” 
mokslo pasiekimų. Jiems 
padeda tai, kad klasinėje 
visuomenėje darbo žmonės 
yra pavergti, o tas pavergi
mas gimdo bejėgiškumą, 
kuris pasireiškia tol, kol 
kovoje išauga ir sustiprėja 
darbo žmonių klasinis są
moningumas. Tas bejėgiš
kumas ir sudaro religijos 
šaknis klasinėje visuome
nėje.

Visų religijų skleidėjai, 
dvasininkai, palaiko kapi
talistinių šalių valdančią
sias klases. Kruviniausius 
režimus palaimina bažny
čia. Argi ne kaip pasityčio
jimas skamba žo^iai apie 
Kristaus meilę p(X to, įai 
popiežius ranka rarfe'dn 
gyveno su Musoliniu ir Hit
leriu ir iŠ esmės pritarė 
baisioms nfasiško žmonių 
deginimo krosnims Maida
neke, Osvencime ir kitur? 
Ar Lietuvoje kunigai nepa
laikė tų pačių hitlerininkų, 
kurių rankos buvo suteptos 
sušaudytųjų moterų ir vai
kų krauju? Ar daug po
piežius ir kitų religijų šulai 
pasipriešino šlykščiausioms 
žudynėms, kurios nuolat 
nenutrūkstamai vyksta ko
lonijiniuose kraštuose? Ir 
taip visur. Dvasininkai lai
mina imperialistus, kurie 
norėtų atomine ir vandeni
line bomba masiškai žudyti 
žmones. Tie faktai rodo, 
kokiems tikslams ir kam 
tarnauja religija.

Religinių prietarų lieka
noms nugalėti didelę reikš
mę turi kultūros bei švieti
mo darbo išplėtimas, platus 
mokslinių žinių propagavi
mas. 4 ‘

A. Rimkinas

Indija laiko neteisėtais 
amerikinius misionierius

I

New Delhi, Indija.—Indi
jos vidaus reikalų ministras 
Katju pareiškė, jog ameri
konai nei kiti svetimšaliai 
misionieriai neturi teisės 
mėginti indusus į krikščio
nybę atversti. Sako, krikš
čionybės platinimas turi bū
ti paliktas patiems Indijos 
krikščionims.

Tokio, Japonija. —- Mirė 
Saburo Kurusu, 66 metų, 
buvęs Japonijos ambasado
rius Washingtone tuo fai
lai, kai japonai užpuolė Per
lų Uostą.' 1

Seoul, Korėja. — Užkliu
vo už povandeninės uolos ir 
“prisvilo” prekinis Ameri
kos laivas S. M. Victory.



Po darbo dienos
(Laiškas iš Vilniaus)

‘ Gamyklinis kauklys pra
nešė, kad pasibaigė dienos 
pamaina Vilniaus “Elfos” 
gamykloje. Du draugai — 
tekintojas P. Vojevodinas 
ir elektrikas B. Stagy s — 
susitarė vakare susitikti 
darbininkų klube. Čia jie, 
kaip ir daugelis kitų, daž
nai praleidžia savo laisva
laikį, Vojevodinas mėgsta 
šokius, o Stagys — groti 
akordionu.

Tautinių šokių ratelis jau 
buvo susirinkęs, bet repeti
cija dar neprasidėjo. Lau
kė Stagio ir Vojevodino.

—Va ir jie, pagaliau! — 
pasakė meninės saviveiklos 
mokytoja, patefonų surin
kėja Tamara Suščienė. — 
Pradėsim...

Jaunimas mokėsi šokti 
lietuvių tautinį šoki “Malū
nai.” šešiolika merginų ir 
jaunuolių tautiniais kostiu
mais, grojant akordeonui ir 
bajanui, darė nesudėtingus, 
bet grožio kupinus jude
sius.

Paskui scenoje pasirodė 
du kuoduoti vyrukai ir mer
gina. Jie šoko rusišką šokį. 
P. Vojevodinas atidžiai se
kęs šokėjus, nurodė trūku
mus.

—Ne taip, — sakė jis, — 
šokant rusų liaudies šokį 
reikia daugiau gyvumo, 
įkarščio. Pažiūrėkit, kaip 
aš tai padarysiu. Na, Sta- 
gį pradėk...

B. Stagys sudavė į klavi- 
višius. P. Vojevodinas tryp
telėjo dešine koja, atsitiesė 
ir pasileido šokti. Jo šoky
je buvo tiek šaunumo, 
įkarščio, tiek linksmumo 
buvo jorakyse, kad visi, kas 
dalyvavyo ’repeticijoje, nega
lėjo atsigrožėti jo meistriš
kumu.

Vojevodinas ratelyje va
dovauja rusų šokių grupei, 
o Tamara Suščienė ir B. 
Stagys padeda savo drau
gams rusams išmokti lietu
vių šokius. Ratelio reper
tuare be lietuvių ir rusų 
liaudies šokių yra taip pat 
baltarusių liaudies šo
kis “Ryžaček,” ukrainiečių 
“Hopakas,” lenkų šokiai.

—“Elfos” gamyklos dar
bininkai moka gerai dirbti 
ir gerai ilsėtis,—sako prof
sąjungos gamyklinio komi
teto pirmininkas Mykolas 
Mockūnas, užėjęs pasižiū
rėti, kaip vyksta tautinių 
šokių ratelio repeticija. — 
Pažiūrėkit, va, kaip šoka 
gamyklos jaunimas.

Tuo metu lietuvė Tama
ra Suščienė, lenkas Leoni- 

Kazimirovskis ir ukrai
nietis Stepanas Maksimiu- 
kas šoko “Hopaką.” Ta
marai patiko šis linksmas 
uk^iniečių šokis. Ji šoko 
su dideliu malonumu.

Sėkmingai Suščienė dirba Į 
‘ gamyklos surinkimo ceche.* 

Už savo darbą ji dosniai at-1 
lyginama. Beveik du tūks
tančiai rublių — toks yra 
mėnesinis Suščienės uždar
bis. Gerai uždirba ir tekin
tojas P. Vojevodinas, ir 
elektrikas B. Stagys, ir ki
ti gamyklos darbininkai 
bei darbininkės. Vidutinis 
Vojevodino uždarbis sudarė 
2,700 rublių per mėnesį. Be 
to, jis 1953 metais gavo 
apie 6,000 rublių už racio- 
nalizatorinius pasiūlymus, 
įgalinusius gamyklą pakel
ti- tekinimo staklių našumą.

Gamyklos di r e k c i j a ir 
profsąjunginis komitetas 
rūpšn^si darbininkų ir tar
nautojų kultūriniu poilsiu 
ir asignuoja daug lėšų klu
bui išlaikyti.

“Elfos” gamyklos darbi
ninkai labai mėgsta meninę 

saviveiklą, sportą, dažnai 
lankosi klube, kine, tea
truose. Štai ir dabar, jei
gu pereisime po klubo kam
barius, tai pamatysime ne 
tik šokių ratelio repeticijas. 
Greta repetuoja dramos ra
telis. Jam vadovauja me
chaninio cecho įskaitininkė 
R. Sčastnienė. Ratelis jau 
pastatė pjesę “Meistras” ir 
susilaukė aukšto žiūrovu 
įvertinimo. Dabar dramos 
ratelio nariai ruošiasi pa
statyti pjesę “Ar bus spek
taklis?,” kurioje pasakoja
ma apie kolūkinį gyveni
mą. Svarbiausio herojaus 
kolūkio pirmininko — vaid
menį atlieka mechaninio re
monto cecho drožėjas Ed
uardas Bezrukas.

Viename iš klubo kamba
rių gaudžia pučiamasis or
kestras. Gamyklos direkci
ja ką tik nupirko jam 16 
naujų įvairių muzikos in
strumentu. Šiame orkestre 
dalyvauja inžinieriai Blin- 
kevičius, Jurevičius, darbi
ninkas Rubenkis ir kiti. Iki 
tol niekas iš Blinkevičiaus 
bendradarbių nė nežinojo, 
kad jis puikiai groja altu, 
kad orkestras, susidedantis 
iš visiems artimų ir pažįs
tamu darbininku bei inži
nierių, gali taip gražiai at
likti muzikos kūrinius. Or
kestro repertuare — įvairi 
šokių muzika, lietuviu kom
pozitorių dainos, klasikinė 
muzika.

Susikūrus gamyklos or
kestrui, įdomesnė ir turi
ningesnė pasidarė solinio 
dainavimo ratelio veikla. į 
Šis ratelis jungia geriau
sius dainininkus ir daini
ninkes, kurių gamyklos ko
lektyve yra nemaža. Puikų 
balsą turi Marija Vladyka, 
vielų vijimo cecho darbi
ninkė. Jos atliekamos dai
nos “Kuo gi, kuo gi aš kal
ta,” “Už upelio žiūriu” ke
lia klausytojų pasigėrėjimą. 
Darbininkai mėgsta ir so
linio dainavimo ratelio va
dovo L. Gaitanžio pasiro- 
'dymus. Jis ne tik dainuo
ja, bet ir meistriškai skam
bina fortepijonu.

Meninės saviveiklos rate
lių koncertų programos vi
sada įvairios ir įdomios. 
Visu koncertu centre—VIa- V c*
dimiras Malikas. Tuo tar
pu jis šaltkalvio mokinys. 
Jam 20 metų. Įvairiapusis 
jo talentas. V. Malikas hu
moristas ir komikas, dai
nininkas ir deklamatorius.

Daug talentų yra tarp 
Vilniaus “Elfos” gamyklos 
darbininkų, šie talentai su
klestėjo drauge su menine 
saviveikla, apėmusią pla
čias įmonės darbuotojų ma
ses.

“'Elfos” gamyklos darbi
ninkų žinioje — didelė bi
blioteka, esanti greta klubo. 
Bibliotekos vedėja N. Mac- 
kauskaitė kasdien išduoda 
skaitytojams šimtus įvairių 
knygų. Skaitykloje mėgė
jai vakarais lošia šachma
tais, šaškėmis, domi no, 
skaito laikraščius, žurna
lus. Neretai klube rengia
mi šachmatų ir šaškių tur
nyrai. Šachmatų sekcijoje 
dalyvauja 60 žmonių. Jų 
tarpe tokie aistringi. šach
matininkai, kaip elektrome
chanikas Kelvonaitis, ga
myklos vyresnysis kon
struktorius Skrinskas ir ki
ti. 1953 metais gamyklos 
šachmatų sekcija iškovojo 
antrą vietą “Žalgirio” spor
to draugijos pirmenybių 
varžybose.

Sportas—mėgstamas “El
fos” gamyklos darbininkų 
užsiėmimas. Prie gamyklos 
sudarytos ir veikia įvai
riausios sekcijos: krepšinio, 

futbolo, tinklinio, slidžių, 
ledo ritulio, stalo teniso, 
lengvosios atletikos ir ki
tos. Jose dalyvauja šimtai 
žmonių. Fizkultūrininkai- 
darbininkai laimėjo nemaža 
prizų. Antai, futbolo ko
mandos (gamykloje jų yra 
keturios) 1952 metais užė
mė pirmą vietą Vilniaus 
miesto' futbolininkų rung
tynėse . 1953 metais jie lai
mėjo “Žalgirio” draugijos 
taurę. Ši taurė dabar yra 
vietiniame profsąj u n g o s 
komitete. Žiemos dienomis 
ledo ritulio ir slidžių ko
mandos treniruojasi ir pas
kui dalyvaus sporto varžy
bose.

Šitaip po darbo dienos il
sisi vienos iš daugelio Lie
tuvos sostinės gamyklų 
darbininkai.

M. Bieliauskas

Montreal, Canada
Shower pare

Helena Vaitekūnaitė (Al
bino ir Julės Vaitekūnu duk
tė) ruošiasi i “stoną moterys
tės.’’ Ta proga, jos ir motinos 
draugiu bei giminių pastan
gomis, jos priešvedybiniam 
pagerbimui, kovo 27 d. buvo 
surengta gražuis moterų bei 
merginių pobūvis. Busimoji 
nuotaka, apart gerų linkėji
mų, dar buvo ir gausiai ap
dovanota.

Helenos vestuvės Įvyks su 
Vickie Smetona ( Juozo ir 
Marytės Smetonų sūnum), a- 
teinančią vasarą, birželio mė
nesį.

New Britain, Conn.
Tikrai važiuosime 7

Hartfordo Laisvės Choras 
duos pavasarinį festivalį arba 
koncertą su margumynais, 
šiame meno popietyje bus iš
girsta gražių liaudies dainelių 
ir kitų įvairenybių. Kas la
biausiai visus domina, tai 
Worcesterieciu Aido Choras 
ir jų duetas atvyks padėti 
pildyti šios dienos programą. 
Aido Choras, vadovystėje Jo
no Dirvelio, labai maloniai 
dainuoja, duetas taipgi. Čia 
jie išpildys didesnę dalį pro
gramos.

Laisvės Choras, vadovystė
je Wilma Hollis, irgi ruošia 
savuosius ne prasčiau pasiro
dyti. Reikia tikėtis, jog 2 d. 
gegužės bus puikus pavasari
nis koncėrtas.

Vieta: Lietuvių Svetainėje, 
227 Lawrence St., Hartford, 
2 va. po pietų. Tikrai visi va
žiuosime susižavėti dainomis, 
dainelėmis.

Anekdotai
Kaimyniškai

Jokūbas: “Labai apgai
lestauju, kad mano šuva jū
sų moteriai įkando. Gal ga
lėtume mudu tarpusavyje 
dėlei to atsilyginti?”

Jonas: “Suprantamas da
lykas, kaimyne. Štai jums 
dvidešimt penki doleriai; 
užfundyk savo šuniukui ge
ros mėsos bryzą.”

Logiška išvada
Vienoje mokykloje moky

toja aiškino, kaip tūli daik
tai kenkia juos vartojančio 
asmens širdžiai.

Ji sakė: “žmones, kurie 
geria per daug kavos, gau
na taip vadinamą kavinę 
širdį, o asmens, kurie, per 
daug rūko, gauna tabokinę 
širdį.”

Mažasis Vincukas iškėlė 
rankutę ir energingai ja 
mosavo.

“Na, ko -gi tu nori, Vin
cuk?” mokytoja jo paklau
sė.

“Turiu svarbų klausimą, 
panele mokytoja,” sako 
Vincukas; “Jeigu vaikas 
valgo daug saldainių, tai ar 
gaus jis saldaininę širdį?” 

Sutaisė Kas Kitas

Kanadietis Floridoje
Rašo J. Radzevičius

Sumaniau pažiemavoti gar
siojoje amerikiečių Floridoje. 
Gruodžio 12 d. apleidau Wi- 
nnipegą. Oras buvo šaltas, 
pūtė smarkus vėjas, blašky
damas sniegą į visas puses.

Rubežių pervažiavome be 
jokio sutrukdymo. Važiuojant 
per Minnesotos šteitą nesima
tė jokio skirtumo, atrodė vis
kas kaip Kanados prerijų 
provinciijose. Tik pasiekus 
Čikagą pasirodė skirtumas.

Čikaga atrodo labai senu 
miestu, namai pajuodę, ypač 
gyvenamuose distriktuose at
rodo nekaip — labai sukišti 
vienas prie kito. Jokio pagra
žinimo nematyti. Neturi jokių 
kiemelių nei priešakyje, nei 
užpakalyje. Vaikučiai žaidžia 
ant verandų. Išskalbti drabu
žiai taipgi padžiauti ant ve
randų.

Išvažiuojant iš Čikagos paė- 
• vairuotojas aiškina istorines 
vietas ir komercijos didžiuo
sius pastatus. Bušų stotis nau
jai pastatyta, po žemėmis, la
bai graži ir moderniška. 
Maistas stotyje kanadiečiui 
atrodo brangus. Už pietus 
užmokėjau $2.50. Policinin
kai vaikšto po stotį ir klausi
nėja žmonių, ar jie turi rei
kalų ant stoties. Manęs irgi 
paklausė, o aš paklausiau jį, 
kodėl jis mane klausia. Jis 
sako, kad. turime atsiginti nuo 
Čikagos bomų. Tuojau pasi
rodė, kad jis teisingas. Kitas 
policininkas man bematant 
išmetė porą, vyrukų už pakar
pos.

Išvažiuojant iš Čikagos paė
miau “special’’ busą. Nors tu
rėjau primokėti, bet apsimo
kėjo. Mat, “special’’ eina la
bai greitai ir nestovinėja ma
žesniuose miestuose.

Privažiavome vėl didelį 
miestą. Tai Indianapolis, čia 
oras jau šiltesnis. Pilna žmo
nių ant šaligatvių. Jie nesis
kubina eiti, daugiausia stovi
niuoja. Pasiteiravau, kodėl 
taip. Sako, čia yra daug be
darbių, kuriems nėra reikalo 
skubėti.

Stotyje iškabinta didelė iš
kaba, kuri Įspėja visus, kad 
saugotųsi nuo kišenvagių, ku
rių čia esą labai daug. Jie 
nusineša ir valizas. Ir ištik- 
rųjų. Ypač vyrų kambaryje, 
Prašo ant cigarėtų, ant ka
vos puoduko. Ir nežiūrint per
sergėjimų, tie bomai dažnai 
iškraustė kišenes.

Pavažiavus porą blokų, bu- 
sas sustoja. Bušo vairuotojas 
^klausia, ar kas nerado pini
ginių su pinigais, nes du ke
leiviai pasigedo savo pinigi
nių su dokumentais.

Tas pats ir kituose mies
tuose: stotyse bomų pilna ir 
jie labai aktyvūs.

Važiuojant toliau į pietus, 
žemė darosi kalnuota. Far- 
meriai atrodo labai skurdūs, 
ypač juodos spalvos žmonės. 
Namai ir gyvuliai labai pras
ti. Vaikučiai laksto lauke ba 
si. Georgia šteite žemė daro
si raudona ir .mažai apgyven
ta.

Įvažiavus į Floridos šteitą, 
oras smarkiai šyla. Turi būti 
vienmarškinis, nes prakaitas 
praded veržtis iš tavo kak
tos. Važiuojame jau pagal 
jūrą. Šalia kelio jau pasirodo 
nauji moteliai dėl turistų. 
Kuo arčiau prie Miami mies
to, tuo daugiau motelių, o 
ant kiemų krūvos orendžių ir 
greipfrutų, štai jau pati gra
žioji Floridos vieta. Viskas 
žaliuoja: medžiai, gėles, žo
lė. Soduose orendžiai, greip
frutai ir kiti vaismedžiai. O- 
rendžiai jau užaugę, mat, jie 
tik žiemos metu auga.

Artinamės prie Miami 
miesto. Miestas iš tolo atro
do labai gražus. Namai bal
ti ir tarp žalių medžių sken
dėja. Bet iš arti žiūrint, ma
tai, kad daugelis namų reika
lingi dažymo, nes dažai lu
pasi, apšepę.

Aš turiu kur važiuoti, nes 
mano brolis Čarlis čia /atva

žiavęs dėl sveikatos pataisy
to — gydytis nuo reumatiz
mo. žmonės sako, kad čia 
klimatas padeda atsikratyti 
reumatizmo, čia privažiuoja 
žmonių su visokiomis ligo
mis. Ar jie pasigydė, tai ne
žinau, bet biznieriams tai 
tikras rojus.

čia, žinoma, suvažiuoja 
daugiausia turtingi žmonės 
praleisti žiemą. Jiems įreng
ti visi patogumai. Prie Mia
mi miesto yra kitas miestas, 
kur suvažiuoja iš visos Šiau
rės Amerikos dykaduoniai 
žiemai praleisti. Vieta ant sa
los. Gražiausi viešbučiai, su 
visokiais patogumais. Nors 
visi namai prie pat vandens, 
tačiau beveik visi viešbučiai 
ir moteliai turi savas mau
dynes ant kiemo. Namai su 
balkonais apie visą namą. 
Jie tam, kad visi dykaduo
niai galėtų kaitintis ant sau
lės nuo ryto iki vakaro, jei 
tingi eiti į kiemą ,prie mau
dynių. Dauguma turi per di
delius pilvus, tai sėdi minkš
tose kėdėse. Jie ir jūros 
krantus apsitvėrę. Jie negali 
tik saulės atitverti nuo kitų. 
Jei galėtų, tu r būt ir ją pa
sisavintų.

Darbininkams, kurie juos 
aptarnauja, labai mažai mo
ka, o reikia dirbti ilgai, nuo 
10 iki 12 valandų į parą. Čia 
jokių unijų nėra. Mat, dar
bas sezoninis. Darbininkai 
daugiausia puertorikiečiai, 
kubiečiai, ispanai ir meksi- 
konai. Juodaodžiu mažai pa
tarnavimo darbuose. Juos 
priima tik prie sunkiųjų dar
bų. Visi Floridos juodieji 
žmonės atskirti nuo baltųjų, 
išskyrus paprastas krautu
ves, ir tai ne visur.

Miami miestas padalintas į 
keturias dalis: rytų, pietų, 
vakarų ir žiemių. žieminė 
dalis apgyventa biedniau- 
siais darbininkais. Juodie
siems yra . atskiras kvarta
las. Jų gyvenimas baisus. 
Stubelės mažiukės, sukištos 
viena prie kitos, be langų. 
Vaikai basi. Juodieji atlieka 
visus sunkiuosius darbus, o 
uždarbis visai mažas — nuo 
50 iki 65 centų į valandą.

Šiaip mieste pragyvenimus 
beveik toks pat, kaip ir Ka
nadoje, išskiriant vaisius ir 
daržoves, kurie čia pigesni, 
kaip Kanadoje. Daug pri
klauso, kokiame, distrikte 
gyveni. Daugelis namų par
davimui, o krautuvių dėl iš
nuomavimo.

Turiu prisiminti savo ge
rus kaimynus dar iš Lietu
vos. Tai Joną ir Viktę Maro- 
žus, buvusius montrealiečius, 
kurie čia apsigyvenę, turi 
gražų namą. Tai malonūs ir 
širdingi žmonės. Kas atva
žiuoja iš Kanados, tai duoda 
patarimus, kur geriau apsi
gyventi. Linksmi žmonės, 
šventes praleidome pas juos. 
Buvo atvažiavęs Jono brolis 
Antanas iš Bridgeport, Conn, 
ir keletas montrealiečių. Jo
nas savo mašina pavežiojo ne 
tik po miestą, bet ir po pės- 
kas, maudynes ir kitas įdo
mias vietas. Buvome nuvažia
vę net 160 mylių tolumo, per
važiavome per 40 tiltų. Vie
nas tiltas turi 7 mylias ilgio. 
Tai labai įdomi vieta pama
tyti.

Važiuojant matai žmones 
ant farmų dirbant pulkais. 
Daugiausia juodaodžiai ar 
puertorikiečiai, kubiečiai. Pa
siteiravau, kiek jie uždirba. 
Sako, $18.00 į savaitę. Dirba 
10 valandų į. dieną. Darbas 
sunkus. Daugumas nemoka 
angliškai. Jie atvežti iš tų 
šalių tik vienam sezonui. Jie 
sako, kad sumokėjus už 
maistą ii’ butą beveik nieko 
nelieka. Tai jums ir Ameri
ka. Amerikos korespondentai 
mato viską kitur, i bet nieko 
nemato savo panosėje.

Abelani, kiek pAty.riau A- 
m’ėrikoj per tą laiką, tai vie
ni gyvena per dideliame per
tekliuje, o kiti labai didelia-

Skaitytojų Balsai
Keičiasi žmonių papročiai

Keičiasi pasaulis ir keičiasi 
žmonių papročiai. Aš prisi
menu apie trisdešimt metų 
atgal. Tuomet Amerikos pa
žangioji liaudis daug domė
josi ir rūpinosi pažangos rei
kalais. Tuomet jie gerbė 
kiekvieną pažangoje atsižy
mėjusį asmenį. Seniau buvo 
labai gerbiami poetai, veika
lų rašytojai, išradėjai, meni
ninkai ir t. t. 0 šiandien ta 
pati liaudis pasirodo lig būtų 
atšalusi nuo svarbių pagerbi
mo reikalų. Imkime pavyz
džiui New Yorko mieste 
Greenwich rajoną. Ten keli 
visuomenės veikėjai, su pa
galba Chamber of Commerce, 
sumanė sukelti fondą 70 tūk
stančių dol. užlaikymui nuo 
sugriuvimo namo žymaus ra
šytojo ir humoristo Mark 
Twaino. Nuo paskelbimo va
jaus rinkimui aukų praėjo ar
ti metai laiko, o sumanytojai 
to tikslo labai nusivylė gavę 
vos 12 dol. aukų pinigais ir 
kelis kitus mažaverčius daik
tus.
Tas pats pasikartoja ir kitur

Laikraščiai praneša, kad 
Anglijos žymus, didelis ra
šytojas, George Bernard 
Shaw (mirė 1950 rudenį)
prieš mirsiant raštiškai pa
vedė savo namą, — Shaw’s 
Corner, — visuomenei arba
anglų tautai. Tadgi dabar
pažvelkime, kaip pagerbia 
anglų tauta savo didįjį rašy
toją G. Shaw? Nagi beveik 
taip pat, kaip amerikiečiai 
pagerbė Mark Twaina. Ang
lai taip pat paskelbė vajų, 
kad sukėlus $750,000 fondą 
palaikymui gerame stovyje 
kaipo istoriškai svarbų G. B. 
Shaw namą. Anglai surinko 
aukų apie $3,000 ir $2,000 
gavo pajamų nuo turistų ir 
kitų istoriško namo lankyto
jų. Nes kožnas lankytojas, ei
damas į vidų, užsimoka 35c, 
Namui išlaikymo komisija 
jau buvo nudžiugusi, kad ga
vo gerą pradžią ir vis dau
giau ‘tikėjosi gauti. Bet ir jie 
nusivylė. Nebesulaukdami 
daugiau aukų ir negaudami 
iš visuomenės kitokios para
mos, prikalė užrašą ant du
rų : “Namas ant rendos.”

Nor trumpai susipažinome 
apie pagerbimus žymiųjų ra
šytojų. O dabar pažvelgki- 
me, kaip žmonės gerbia mok
slininkus, išradėjus, kurie 
šiais laikais išranda stebėti
nus daiktus, kuriuos jie no
rėtų panaudoti visuomenės 
gerovei.

šiais laikais didieji moksli
ninkai, o ypač atomo energi
jos padirbėjai, vietoje laukti 
didelės pagarbos nuo visuome
nės, susilaukė panieką. Nes 
jie parsidavė valdančia
jai turčių klasei, ir savo geni- 
jališkąjį mokslą naudoja 
bombom, masiškam žmonių 
žudymui ir sunaikinimui civi
lizacijos. Nors kai katrie vi
suomenes veikėjai nekaltina 
“atomų skaldymo” moksli
ninkus. šiuom laiku moksli
ninkas vos spėja ką nors nau
ją išrasti, tuojau jie esti 
patalpinti į didžiąsias labo
ratorijas, kur juos apstato 
slaptosios policijos agentais, 
ir laiko kaip kokius kalinius 
nelaisvėje. Tie mokslininkai 
negali laisvai išeiti pasivaikš
čioti, arba vykti kur į kitą 
miestą ar valstiją. Juos visur 
seklių armija sekioja, kad jie 

me varge, ypač sergantieji. 
O čia jokios sveikatos ap- 
draudos nėra. Laikraščių 
naujienos — daugiausia kri- 
minalystės ir komunizmas. 
Tas pats i)' ant radio. O šiaip 
žmonės bijosi apie politiką ir 
užsiminti, nes makartizmas, 
kaip Vokietijoje hitlerizmas, 
kaip Vokietijoj hitlcri mas, 
baimę.

Nei nejutau, kaip pustre
čio mėnesio prabėgo.

3 psl.—Laisve (Liberty)-Antrad., Baland.-April 13, 1954

Baltimore, Md;
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

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

(62-71)

su nieku susitikę nesikalbėtų.
Taip valdančioji klasė ge- 

nijališkus mokslininkus pa
naudoja išradimams pragari
nių bombų kariniams reika
lams.

P regresas

Newark, N. J.
Gražiai pavykęs Literatūros- 

meno popietis «
Balandžio 4 dieną įvyko 

jauno čia gimusio ir augusio 
plieno karalystėje, Pittsbur- 
gho slėnyje, Filipo Bonoskio- 
Baranausko, rašytojo, litera
to, autoriaus knygų “Degan
tis Slėnis” ir “Bill McKie,” 
susipažinimas su Newarko lie
tuviais.

Kadangi šioje pat vietoje 
pirm valandos turėta opere
tės pamokos ir jose dalyvavo 
principaliai artistai iš Brook-, 
lyno, tai kartu su sietynieČiais 
duota ir meno programa. 
Daihuota kelios dainos, viena 
iš operetės “Pepita.” Taipgi 
dainavo kelias dainas ir kita
taučių kvartetas, net vieną ir 
lietuvišką sudainavo: “Ant 
Kalno Karklai Siūbavo. Su- 
zana Kazokytė taipgi padai- 
nąvo, gražiai vaidindama, 
vieną dainą iš operetės “Pepi
ta.”

Programą atidarė Sietyno 
mokytoja Mildred Stensler, 
paaiškindama šio parengime- 
lio tikslą, ir paprašė Pranu
ką Witkų .užimt vakaro ve
dėjo vietą.

P. Witkus perstatė pakal
bėti F. Baranauską, kuria 
aiškino savo ir abelną plieno 
darbininkų žiaurų gyvenimą, 
ypatingai dar senesniais lai
kais, kuomet ten organizavo
si. darbininkų unija. Kadan
gi šiame parengime buvo ir 
kitataučių, tai kalbėtojas kal
bėjo anglų kalba, tik kai kur 
įterpdamas lietuvišką žodį 
humoro formoje.

Taipgi parduota jojo kny
gų “Burning Valley” gana 
daug. Atsilankiusiems labai 
ačiū! Albinas

Kearny-Harrison, N. J.
Iš bendro parengimo

Balandžio 3 dieną čia įvyko 
bendras trijų LDS kuopų, su 
pagalba 3-čios Apskrities, pa- 
rengimas-bankietas. Kai trys 
kuopos rengė, tai šiame pa
rengime turėjo būti skaitlin- 
gesni svečiai. 4

Mano supratimu, didžiausia 
8-ta kuopa veik nieko nesirū
pino, kad pranešus savo kuo
pos nariams apie šį rengiamą 
vakarą. Visą darbą nudirbo 
Harrisono kuopos draugės ir 
draugai ir jie ten dirbo prie 
valgių ir gėrimų, tai Šimkai 
ir Kušliai, surengdami gerą 
vakarienę, kuri buvo laiku 
pateikta svečiams.

Apart kuopų narių, turėjom 
ir svečių, tai A. Matulis, iš 
Jersey City, su žmona ir 
čiurliai iš Elizabetho su sa
vo jauna dukrele, kuri taip 
gabiai darbavosi prie stalų, 
kad negali net atsistebėti to
kios jaunos mergaitės gabu
mu. Ji tuojau pastebi, kur ko 
reikia ir ji jau ir atsiranda ,su 
reikalingais patiekalais. Spė
ju, kad ji bus gera gaspadi- 
nč.

Rengėjai ir pašaliečiai pa
tys stebėjopiės, kad nebuvo 
pravesta jokia programa lai
ke vakarienės, o tik vėliau 
buvo susigriebta, bet jau bu
vo per vėlu, svečiai buvo jau 
sukilę, išvaikščioję nuo stalų.

Visgi parengimas pavyko. 
Didelis ačiū gaspadinėm,

Albina^
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Aido Choro pamokos
Tik Įžengus i Auditorijos 

Music Room, ka pamatai? 
Mildrer Stensler skambina pi
anu. o čia J. Grybas. E. Bra
zauskienė. K. Kriaučūnas dai
nuoja ir daro pratimus šo
kiu. kuriuos šoks ir dainuos 
lošime operetės “Pepitos.”

.Kiek vėliau susirenka mer
ginos. Susėda ratu aplink 
mokytoją ir- čia jos pradeda 
mokytis daineles, surištas su 
operete. Dainelės gražios, 
trumpos ir j u daug yra moki
namas!.

Vėliau sėdasi visas choras 
j ratą ir tęsia pamokas. Yra 
pašvęsta , nt du vakarai per 
savaitę vien tik operetės dai
nelių ii' lošimo praktikai.

Pasirodo labai Įdomus da
lykas :dar nebaigta mokytis, 
dar tik einama prie pabaigos, 
o jau plačiai pasklydę gan
dai apie operete “Pepitą.” 
Jau pasiekė Mass.. Conn., 
Pennsylvania. New Jersey ir 
kitas valstijas. Jau ten žmo
nės sukruto pasikviesti, kad 
ir jiems choras suloštą šią o- 
peretę. žmonės operetės lau
kia.

Mūsų, choristu, pareiga ge
rai susimokyti dainų ir loši
mo visu dainelių gaidas ir žo
džius. Taip, kad kiekvienas 
šautumėm žodis žodin, gai
da gaidon. Tik tada mes ga
lėsimo žemę sudrebinti po 
mūsų kojomis ir pilnai ati
duosimo publikai tą, ką mes 
žadamo ir prie ko sparčiai 
ruošiamės. ,

Tad privalome dar smar
kiau pasiryžti, pašvęsti dau
giau laiko mokslui. Nepraleis
kite nė vienos pamokos, o tik 
tada mes pasieksime savo tik-- 
slą. atliksime tą sunku ir di
delį darbą ir atiduosime pub
likai tą, ką žadame.

“Pepita” operetė bus su
lošta gegužės antrą dieną 
Liberty Auditorijoje.

Naujokas

Prie City Hali davė 
už dyką pinatą

AFL nariai, miestiniu• val
džios Įstaigų darbininkai bu
vo pastatę mar’ .< pikietą prie 
City Hali l^iandžio 8-tą. Ne
žiūrint žaibų audros ir smar
kaus lietaus, pikietuotojai ne- 
siskirstė, keli šimtai maršavo 
per ištisas dvi valandas. Jie 
nešė iškabose savo šūkius, rei
kalaujančius didesnių algos 
priedų, negu valdžia žada 
duoti.

Valdžios pažadėtus nuo 
$150 iki $450 metams darbi
ninkai skaito pinatais. At
kreipimui Į tai visuomenės 
dėmesio, jie praeiviams dali
no dykai pinatus.

Užmiršę paskubą bėgti nuo 
lietaus, tūkstančiai praeivių 
sustojo ir skaitė pikietuotojų 
nešamus šūkius. Jeigu būtų 
pasitaikiusi giedri diena, ten 
juos būtų matę dešimtys tūk
stančių žmonių. Pertraukoje 
darbo pietumis per tą parku- 
tį ir aplink jį praeina minios 
svieto, iš raštiniu, sandėliu ir 
šapų einančių Į kafeterijas 
pietauti arba iš namų atsineš
tą savo užkandi parkntyjo 
suvalgyti.

Laikraštis iš naujo 
atsišaukė talkos

Angliškas darbininkų diem 
raštis Daily Worker paskelbė 
pratęsimą savo vajaus iki ge
gužės 2-ros. Aprokavo, kad 
galima ir turima gauti dau
giau skaitytojų, negu gauta.

Laikraštis buvo nusistatęs 
gauti 10,000 prenumeratų sa
vaitinei laidai ir 1,300 diem 
raščiui New York o mieste. Be 
to negalėtų išsilaikyti, sako 
atsišaukime.

“Ne visada katinui užgavėnes’’ 
vaidinimas gražiai atliktas

Veikalo vaidinimas išėjo ti
kra; gražiai. Aktoriai-mėgė- 
jai, matomai, Įdėję daug są
žiningo darbo, gerai pažinę 
savo roles ir jose gyvento gy
veno, jautėsi. kaip namie. 
Vaidino :

Neturtingą ponią motiną— 
Eva Mizarienė; jos dukterį— 
Elena Brazauskienė; jų dvie-

Ragangaudžiam nevy
ko išdavikų medžiot

Gale praėjusios savaitės i 
Albany buvo atsikraustęs 
kongresinis neamerikinių ko
mitetas. Jis šankiojo unijistus 
ir kitus visuomenei svarbius 
žmones. Bet buvo pašauktų 
ir su nieku nesurištų žmonių. 
Ieškojo tokių, kurie už do
leri sutiktu Kardinėti žmo
nes komunistais.

Tarpe tų nekaltų, buvo vie
nas ir iš tų “gatavųjų,” kuris 
ištarškėjo net 130 vardų. Iš
girdę iš spaudos, per radio 
ir iš draugų, daugelis tų žmo
nių taip supyko, kad leidosi 
tiesiai į Albany pamatyti akis 
i akį tuos Įtardinėtojus ir pa
sakyti, ką jie apie juos mano.

Kada pradėjo daugėti pro
testai tų žmonių, kurio nie
kad nebuvę susitikę to as
mens, kuris juos apšaukinė- 
jo raudonais, du tardytojai 
tuojau prasišalino. Glovers- 
villės republikonas Kearney 
sakė susirgęs, o Pennsyvani- 
jos demokratas Walter at
rado “svarbiu reikalu” Wash
ingtone. Pasiliko tiktai Ohio 
republikonas Sherer pats vie
nas tardyti ir spręsti makar- 
tizmui neištikimus. Tokių čia 
buvo daug.

Tarpe pašauktųjų liudyti 
pirmą dieną 6 atsisakė “spa- 
viedotis” iš savo politinių pa
žiūrų, pasinaudojo Konstitu
cijos garantuota teise turėti 
savo pažiūras. Jais yra James 
Jones ir Edmond lt. Wagner 
iš Syracuse, Mary E. Woods 
iš Binghamtono, Neils Kruth, 
Hugh Chaffin ir George W. 
Cook iš Albany ir artimų 
apylinkių.

Vietinis ALP skyrius pas
kleidė tūkstančius lapelių, 
kuriuose aiškina, kad makar- 
tizmas yra darbo žmonių ir 
d e m o k ra ti j os d' d ž i a u si as
priešas.

T-as 
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MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI
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VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 
Užlaiko Puikiai Įrengta

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

Telephone E Ver green 4-8174

jų senutę tarnaitę — Koste 
Rušinskienė; dukters myli
mąjį — Jonas Lazauskas; 
seni turtuolį — Juozas Bu- 
drevičius; turtuolio tarnaitę— 
E. T.

Nematomąsias roles atliko : 
Tvojus Mizara — režisieriaus 
Jonas Grybas — suflioriaus; 
Jonas Juška — grimeruoto- 
jo; S. V. — scenerijų, šviesų 
kontrolių us.

Veikalas yra lyg ir drami
nis, tačiau niekur neužleista 
vietos ilgiems aimanavimams, 
verksmams, net draminėse 
dalyse Įpinta juokų.

Kalbant apie veikalą, kai 
kas išsireiškė, kad tarnai., 
darbininkai padaryti perdaug 
jau nuolankūs tam ponui, 
baimingi. Bandžiau tai pa
lyginti su dabartiniu laiko
tarpiu. Atsiminiau, kaip kar
tais širdis imdavo baladotis 
krūtinėje susikirtus su bosu 
šapoje arba net tik pagalvo
jus, kad teks susikirsti. Gi 
dabar gyvename industrijų ir 
unijų gadynę — išėjai iš vie
nos šapos, gali eiti kiton: 
netekai tame mieste darbo, 
važiuoji kitur. tGi Ostrovskis 
gyveno 1823-1886 m. Tad 
pagal jo laikus toks tarnų 
veiksmas, koki matėme šia
me veikale, galėjo būti skai
tomas ir labai drąsiu.

Linkėtina, kad veikalas bū
tų suvaidintas ir daug kur 
kitur.

Pirmininkavo K. Petrikie- 
nė.

Pertraukose, vienoje IL Mi
zara, kitoje A. Bimba pra
nešė dalyviams apie Laisvės 
reikalus ir buvo paprašyta 
čia padaryti pradžią -$10,000 
fondui. Sunešta virš tūkstan
tis dolerių. Apie tai pilniau 
bus sekamose laidose. Rcp.

Brooklyno demokratai 
pakeitė lyderį

Kings apskrities demokra
tai paskyrė savo lyderiu Jo
seph V. Sharkey, Miesto Ta
rybos prezidentą. Lig šiol bu
vo Sutherlandas.

Pakaitų buvo tikimasi jau 
nuo praėjusių rinkimų. Su
therlandas, r e a k c i n giąu si ų j ų 
demokratuose spėkų atstovas, 
rėmė Impellitteri prieš Wag- 
neri.

Nepageidaujamas
Richmond Hill gyventojas 

William Lackie buvo įkalin
tas 8 dienas einant namo sa
vininkės skundu, kad jis pa
segęs skiepo langą ir krovęs 
atmatas ties jos durimis. Ta
čiau kalėjimo prižiūrovai su
grįžo į teismą su skundu, kad 
jis kalėjime nepageidauja
mas. Jis vagišiaująs viską nuo 
kalinių ir.net nulupinėjęs e- 
lektros knypkius ir blėteles, 
kad atėjusius užžiebti šviesas 
elektra nukrėstų.

Entuziastiškai yyksta 
pasiruošimas gegužinei

Eilinių kriaučių ir kitų uni- 
jistų mitinguose šiomis dieno
mis energingai pasiruošia į- 
pūdingai pasirodyti Gegužės 
Pirmos demonstracijoje U- 
nion Square.

Aną dieną Įvykęs 1 toks 
Amalgameitų siuvėjų mitin
gas nutarė išleisti lapelius ir 
juos paskleisti šapose, kvie
čiant visus darbininkus į If
ni on Square.

Daugelis kitų unijų, apart 
lapelių savo industrijai, siųs 
laiškus ir lapelius gyvento
jams tų apylinkių, kuriose tie 
lokalai veikia, turi savo cent
rus. Tai darys ir daugelis ki
tų organizacijų.

Jau ruošiamos iškabos, 
samdomi benai, ruošiama ki
ta programa. Laikinojo komi
teto Gegužės Pirmosios 69-jai 
sukakčiai minėti raštinėje, 
kap bičių avilyje, lenktyniuo- 
jasi darbas. Įvyksta pasitari
mai, užsakymai bendrųjų la
pelių ir kiti vęiksmai.

Kadangi šiemet Gegužės 
Pirmoji pripuola šeštadienį, 
kada galės, jauni, seni ii- ma
ži dalyvauti be prašymosi, 
kad bosas ar mokyklos supe- 
ris išleistų, tad tikimasi mil
žiniško sąskridžio.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadieni, balandžio-April 14 
d., pradžia 7:30 vai. vakare. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir pasimokė- 
ti duokles už 1954 metus.

Valdyba.
(70-71)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis ‘

..------ --—.. t -------- .....

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.

Tel. EV. 7-6288
......... ........... ....... ' ------

DRY CLEANING & LAUNDRY
Gerai įsteigta, ideališkoje vietoje, 

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

2123 Caton Ave., Brooklyn
168-74)

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)

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

AP. 7-9816
(67-71)

GROCERY STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Nebrangi 
randa- lysas. Biznis lengvai padidi
namas. Savininkas parduoda gerą 
biznio progą labai prieinamai.

Saukite savininką:
O L. 5-9210

(69-73)

For Rent

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

PAUL MASLIN & CO.
627 Courtlandt Ave., Bronx, N. Y. 

Tel. MO. 54)550 '
(69-71)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera veikli vieta. 
Daro $1,800—$2,000 j savaitę. Leng
vai galima padidinti jeigas. Savinin
kas parduoda gerą biznio progą la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
Saukite savininką:

Tel. CO. 5-9284
(70-74)

CLEANERS—LAUNDRY

Pilnai įrengta, prieinama randa, da
ro gerą pragyvenimą. Žema kaina 
greitam pardavimui. 5 Hoffman 
Bendix. .

; Telefonas: LA. 8-9393.
' ' ) (70-71)

Trylikos teisinas dar 
atidėtas mėnesiui

Trylikos darbininkų vadų 
komunistų apeliacinė byla, 
turėjusi prasidėti dabar, tapo 
atidėta i gegužės mėnesio 
10-ta.

Atidėjimo prašė patys 
teisiamųjų gynėjai. Jie norė
jo, kad galėtų dalyvauti adv. 
Harry Sacher, kurio bylą ta
po laimėta Aukščiausiame 
Teisme. Pratęsimo laiko pa
geidavo ir kiti žymūs advo
katai Metzger ir Wirrin, ku
rių vienas turės atvykti iš Ha- 
wajų, o kitas iš Log Angeles.

Reikalauja tyrinėti 
likerių autoritetą

Demokratų viršininkas N. 
Y. valstijoj Balch kreipėsi į 
gub. Dewey su reikalavimu 
paskirti iš abiejų valdančiųjų 
partijų komitetą ištyrimui 
State Liquor Autoriteto.

Balch sako, jog reikalas 
tyrinėti kilo dėl to autoriteto 
prasižengimo įstatymams Ste
vens Korporacijai leidimd 
klausimu ir taip pat dėl to, 
kad paskirta visai menkutė 
pabauda tai firmai už jos pa
pildytą prasi ž e n g i m ą.

I MATTHEW AJ: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
! LAIDOTUVIŲ 5
J DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J 
» «
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HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-3083

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.
(43-73)

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
6911 Rockaway Beach Blvd., 

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

(67-71)

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.

(G8-74)

.SLAUGE

Registruota ar laisniuota practical 
dėl mažo Nursing Home, Rockland 
County. Gyvenimas vietoje. Priim
tina 1 d. gegužės.

Telefonuokite: GE. 5-9591
(70-72)

IT N GERVV A VER—M A NICURI ST
Patyrusi—pilnai mokanti. Gera sti
listė. Pilnam laikui. 5 dienos, gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MOLLY HAIRSTYLISTS 

812 Franklin Ave., Brooklyn 
Tel. ST. 3-8800

(70-71)

NAMŲ TVARKYTOJA

Geri namai senyvai moteriškei. 5 
rūmų bungalow—pajūryje. (Nereikia 
valgių gaminti). Visi įrengimai ele
ktriniai. Guolis vietoje, atskiras 
kambarys ir maudynė.

Telefonuokite: NE. 4-8044
(71-73)

STALŲ PATARNAUTOJOS (2) 
Reikalinga del ice cream parlor. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis ir 
tipai. Puikios darbo sąlygos — air 
conditioned. Kreipkitės:

STEFFEN’S LUNCHEONETTE 
130 Middle Neck Road 

Great Neck, L. I.
Tel. Great Neck 2-6896

(71-73)

NAMŲ DARBININKE

Nereikia valgių gaminti. 2 suaugę 
Visi įrengimai elektriniai. Kalbanti 
angliškai, dirbti 5 dienas po 4 va
landas į dieną, nuo 12 P. M. iki 4 
P. M. $1.00 į valandą ir apmokamas 
carfėras. Telefonuokite pirmadienį.

CH. 8-0485

HELP WANTED MALE

PROSYTOJAS

Patyręs. Gera mokestis, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

CAROLINE CLEANERS
159-09 Horace Harding Blvd.

Telefonas: FL. 8-4541
(71-73)

REIKALINGAS 
PORTERIS

Keptuvėje. Geras darbas. Nuolatinis.
Kreipkitės:

ASTOR BAKE SHOP, 
4107 Bell Blvd., Bayside.

Taipgi reikia ir sausainių kepėjo
(prie stalo) ’

BAysIde 9-0557
(71-73)

FOR RENT

PINEBUSH, IN. Y. Pasirandavoja 
6 rūmų namas. Gražiai išfomišiuo- 
tas, naujos lovos, naujai išdekoruo- 
tas iš vidaus ir lauko. Pėstiems nu
einama į maudymosi beach, bažny
čią ir krautuves.

Informacijoms: ST. 4-2847
(70-72)

Priteisė $100,000 
iiž žuvusią akį

White Plains džiūrė nu
sprendė, kad New Rochelle 
miestas turės sumokėti 12 
metų mergaitei 100 tūkstan
čių ir jos tėvui 5 tūkstančus 
dol. atpildo už akį. Mergy
tė tapo užgauta ąkin kokio 
jai nežinomo daikto žaidžiant 
miešti n ė j e ž aism a v i et ė j e.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Baland.-April 13, 1954

VASAROS RESORTO VIEŠBUTIS
Parsiduoda Liberty apyliWcejo, 
rūmų viešbutis su visais patogu
mais. Stovi gražioj vieloj. Privatus 
ežeras. Apkainuotas greitam par
davimui. Te). SL. 6-2831.

(68-73)

BRONX
Gerai budavotas 6 šeimų namas. 

Tuojau užimt ini 4 kambariai, prisi
dedant įplaukom. Gražus didelis kie
mas. Namas goriausiose sąlygose. 
Gera sekcija, arti visų komunikaci
jų. Tik $2,000 tereikia įmokėti.

(Leng'i išmokėjimai).
PAUL MASLIN & CO.

627 Courtland Ave., Bronx, N. Y. 
Tel. MO. 5-0550

(69-71)

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)

Summer Home For R<,nz*
✓

• - '' JI'*"? ----------------- ------- -------------- --------------------- --

FREEPORT WATER FKOgT
70 pėdų nauja užtvara »

2 miegrūmiai. 2 maudynės
Naujas Namas

$2,500 Vasariniam Sezonui
Tel. FR. 8-4213

(66-72)

ELMSFORD
Gerai budavotas 2 šeimų namas Al 
sąlygose. 3 ir 4 rūmų apart. Taipgi 
3 rūmų Cottage, 2 karam garadžius. 
Prisideda daug kitų įrengimų. Gra
žus kampinis plotas. Arti visų ko
munikacijų. Savininkas parduoda la
bai prieinamai. (Brokers protected) 

Telefonuokite Savininkui:
Elmsford 6-7156

(70-74)

BRONX—RIVERDALE

251st ir Broadway. Pusiau atskirtas, 
mūrinis, 1 ’i maudynių, ištaisytas 
skiepas, prietaisai, divonai, gara
džius 5143 Park Rd. KI. 3-7748.

(70-72)

WESTBURY. Split level masterpiece. 
Randasi puikiausioje sekcijoje, Arli 
mokyklų, krautuvių ir transportaci- 
jų. True Center Hall, 7 dideli kam
bariai; dvi vonios. Didelis, platus 
attic, ištaisytas poilsio kambarys; 
labai didelis garadžius | Aliejus, šil
tas vanduo, šiluma. Pis. Jai ištaisytas 
skiepas. Didelis kampinis, žalumy
nais apaugtas plotas. 3 kartuly da
žytų plasteriu sienos; šaldytuvas; 
skalbiamajas; nuu sienos iki sienos 
išklota divonais, Venetian blinds.

Kaina $23,500. Westbury 7-1576.
(70-71)

Mount vernon
Semi-Attached 2 šeimom, medinis 
namas. 6 ir 4 rūmai, 50x100 žemes, 
Aliejus.

Savininkas persikelia.
Turi parduoti už kainą $13,500 

Mount Vernon 7-8404

187 HULL ST.
(8 Ave. subway), arti Rockaway 

Ave. Patrauklus 6 šeimų namas. Už
imt ini 2 apartmentai. 9 pėdų drive
way. 34x100 žemės plotas. Mažas 
įmokėjimas (lengvi išmokėjimai). 
Apžiūrėkite ir šaukite:

BO. 9-0480

GRĄŽOS VIENAI ŠEIMAI 
Perdaromas į 2 šeimų. Aliejum šil
domas, 5 rūmai tušti, 3 rūmai že
mai. Daug įrengimų, gera sekcija, 
arti mokyklų, bažnyčių, krautuvių ir 
transportacijos. Tikras pirkinys tik 
už $10,500.

Matykite ar šaukite savininką: 
135-07 107th Avė.

Richmond Hill, N. Y. * 
Tel. JA. 9-0854 *

(71-75)

WESTCHESTER & CONNECTICUT 
Nuosavybės nuo 1 akro žemės ir 
daugiau su koloniališkumu, VMaloni 
sekcija. Kainos eina nuo $4w,000 ir 
aukštyn. Dėl pasimatymo ir apžiūrė
jimo telefonuokite:

WH. 9-2789 ar WTI. 6-6372 
Ar rašykite:

P. O. Box 229, White Plains N. Y.

PARSIDUODA FARMA
Produktyvė farma centralinėje Pa. 
Ideališka visokeriopai farmerystei, 
javų auginimui, pienininkystei, gal
vijų auginimui mėsai. 4 atolai alf
alfa į metus, 400 akrų įimant plotą, 
ganyklos, vieta galvijams, šiek-tiek- 
miško ir kitko. Ant kelio 220. 9 rū
mų namas, elektra, vanduo, silos, 
vištininkai, moderniška barn, niekad 
netrūksta žemėje vandens. Prieina
ma kaina. Savininkas turi atsitrauk
ti poilsiui.1 E. E. Schmick, LOngacre 
5-2500; nuo 9 iki 5 vai. su pirma
dieniu įimant. penktadienį.

(71-76)

LAURELTON
4 metų, 5 rūmų, Ranch type bung., 
45x100, mūrinis frontas, at t. gar., 
uždengtas fronto patio, didelis attic, 
skiepas, dramatiškas 20 pėdų gyttj- 
nimui rūmas, mūrinė W/B ugnia^- 
tė, saulėtai įrengta virtuvė Cross 
ventilated miegrūmiai. Pilni ■ valgy
mui rūmas, IVsmaudynių. Ar’i tran
sportacijos ir krautuvių. Daug eks
tra įrengimų. $16,990. 188-16 284th 
Street.
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