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Šis metų pusšimtis.
Rašo R. M1ZARA

1 'pasidėjo musų 
v’ATus sukėlimui SI 
jus eina pagrečiui 
metų dienraščio sul 
n ėjimu.

Dešimt tūkstanč 
sukelti per tris m< 
ne taip jau lengva, ypatinga: 
žinant, kad nedarbas plečiasi 
kad daug mūsų žmonių ne
dirba.

mi

vidutinių pastangų mes gali- 
’ me tą kvota pasiekti.

beje. mes, rytiečiai, 
rūpinamės Laisvės n ii 
atsiminkime, kad gegužė 
džioje Chicagoje Įvyks 
raščio Vilnies bendrovės 
ninku suvažiavimas.

Ch ieagiečiai visuomet

dien 
akci

ninku suvažiavimus, tai 
neprivalome pamiršti ir

mt?

Per metų eilę Lietuvos x 
♦natininkin čempionu buvo

uh

/Act. . . šiemet sporto meis
tras Mikėnas buvo nugalėtas. 
Jį nugalėjo Vistaneckis, kuris, 
laimėjo 12.5 taško, o Mikė; 
nas—11.5. 1
Taigi dabar Lietuvos Šačių 

matininkų čempionu yra V is- 
taneckis.

šachmatininkų pirmenybę.) 
(rungtynės) Įvyko šių motų 
balandžio mėnesio pradžioje 
Vilniuje.

Lietuvos spauda mini ir ki
tus pasižymėjusius šachmatų 
sporte Lietuvos piliečius: Uo
gelė, Ostrauskas, Abramavi- 
čius, Kirijatskis, čiukajevas, 
Stankūnas, Disleris, Saba
liauskas, Rolnikas, ir kt.

Iš Lietuvos moterų geriau
siai pasižymėjusi šachmatų 
mene yra Lichtenfeldienė. o 
po jos seka špikienė.

Tuo pačiu laiku, kai Lie
tuvos šachmatininkai rungęs) 
Rostinė.je, tai Leningrade Lie
tuvos krepšininku
laimėjo čempiono vainiką. -- 
visos Tarybų Sąjungos krep
šinio pirmenybių čempionatą!

komanda

Leningrade suvyko bene vi
sų tarybinių respublikų ir di
lesniųjų miestų krepšininkų 
komandos, visos rinktinės, vi
sos tvirtos, gajos, pasižymė
jusios.

Spauda praneša, 
džiausį žiūrovų 
kreipė Lietuvos 
kai jie rungėsi 
krepšininkais.

Na, ir mūsų 
komanda laimėjo!

Puikiai pasirodė : 
Lauritėnas, 
Stumbrys.

doro esi it

šu Maskvon

But autas,
Stonkus, Dapkus,

šis metu
• Jis buvo 
kio niekad 

nėra
Ffvincūzijos
dovasxM.

Paskaityk
“Praėjo 50 metų, ir 

metų!
“Ši pusė šimtmečio,

pusšimtis!. . .
toks žymus, ko v . . *žmonijos istorijo

buvę. Taip
darbininku

Thorez.

sako
va*

kokių

pažy-
• mėta nuostabiais sukrėtimais, 

(Tąsa 3-me pusi.)
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AMERIKA SUSPENDAVO 
oppenheimerį, didįjį 
ATOMINĮ MOKSLININKĄ

\ NAUJU BELU ĮJOS PREMJERU 
TAPSIĄS SOCIALISTAS

A AK, AMERIKOS DRAUCAS

Valdininkai prikiša jam 
ryšius su komunistais; 
jis atmeta kaltinimus

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija su
spendavo profesorių J. Ro
bertą Oppenheimerį, įžy
miausia atomini Amerikos 
mokslininką, kuris vadova- 

i vo pirmosios atom-bombos I__ i:____ : I; padarymui.
Valdininkai, pasiremda- 

i mi slaptosios FBI policijos 
šnipais, prikaišioja Oppen- 
heimeriui bendravimą su 
komunistais ir įtaria jį 
kaip “gal būt neištikimą” 
Amerikos valdžiai.

Oppenheimeris griežtai 
I atmeta “neištikimybės” 
j priekaištus ir užreiškia, jog 
I niekuomet nebuvo Komu- 
! nistų Partijos narys, ir 
niekas net nekvietė jį įsto-

| rinkimuose. Ir nors Oppen- 
! heimeris atmetė vadinamo 
“Sovietų agento pasiūly- 

! mą išduoti atominius se
kretus,” bet per daugelį 
mėnesių nepranešė savo 
valdžios agentams apie tą 
pasiūlymą, kaip sako kal
tintojai.

Oppenheimeris, 50 metų 
amžiaus, yra direktorius 
Princetono Universiteto 

i Aukštųjų Studijų Institu
to. Iki šiol jis buvo pre
zidento Eisenhowerio Mo
ksliniu Patarimu Komite
to narys, valdinės Atomų 
Jėgos Komisijos patarėjas* 
taipgi valstybės ir gynybos 
departmentų patarėjas.

Atomine valdžios komi
sija dabar daro plačius 
kvotimus Oppenheimeriui, 
nužiūrėdama jį kaip “ne
ištikima.”

gijo/; katalikai per rinki

 

mui balandžio U d. prara
do partijinę savo premjero 
Van-Houtte’s valdžia, ne- l z 
gaudami daugumos atstovų 
šalies seime. Todėl, ma
noma, premjeru vėl taps 
socialistu vadas Paul-Hen
ri Spaak ir sudarys sudė
tinę valdžią iš įvairių, par
tijų. Jis jau pirmiau buvo 
premjeras ir pasižymėjo 
kaip anglų - amerikonų blo
ko rėmėjas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Seiman išrinkta 94 kata
likai, tai yra 14 mažiau, ne
gu jie turėjo senajame sei
me; 86 socialistai, arba 9 
daugiau kaip iki šiol; 25 li
beralai, t. y. 5 daugiau ne
gu senajame seime; 5 ko
munistai, arba 2 mažiau

kaip iki šiol, ir 2 nuo ma
žiukių katalikiškų, partijė- 
lių. Belgijos seimas susi
deda viso iš 212 atstovų.

Pralaimėjęs rinkimus, 
premjeras Van Houtte 
įteikė savo rezignaciją ka
raliui Baudouinui, kuris 
prašė dar patarnauti iki 
seimo susirinkimo bal. 27 d.

taip ir 
remia 
tarp- 

Europos
prieš Sovietų Ša

Spaako socialistai. 
Amerikos peršamą 
tautinę vakarų 
armiją 
jungą.

Bet socialistai rekalauja 
sutrumpint verstinąją ar
mijoj tarnybą nuo dabarti
niu 21 mėnesio iki 18 mė
nesių. Tai beveik vieninte
lis jų skirtumas nuo kata-

Jis tiktai tiek prisipažįs-. 
ta, jog seniau turėdavo ar
timą pažintį su tūlais kai
riaisiais bei komunistais ir 
.aukojo $100 Ispanijos res-

Išbėluotas Porto Riko 
komunistą vadovas

Jau šimtai karinių Amerikos 
transporto lėktuvų taika u ja 
franeūzam prieš vietnamiečius

talki-

kai

bet 
karo 
jų-

San Juan, Porto Riko.—- 
Cesar Andreu 
Porto Riko 
Partijos pirmininkas, 
paleistas iš kalėjimo 
$18,000 užstatą.

Jis buvo suimtas po to, 
kai keturi portorikieciai 
apšaudė Jungtinių Valsti
jų Kongreso Atstovų Rū
mą, sužeisdami keturis 
kongresmanus.

Iglesias, 
Komunistų 

tapo 
už

Tokio. — Jungtinės Vai-[kurią Vietnamo liaudinin- 
stijos sušaukė šimtus di- Į kai apgula, 
džiųjų karinio . transporto 
lėktuvų iš Korėjos, 
nijos ir 
tijos ir pasiuntė juos ga
benti karinius reikmenis 
francūzams prieš Vietna
mo liaudininkus, Indokini
joje, kaip teigia United 
Press, amerikinė ^inių 
agentūra.

> Japo-
Vakarinės Vokie-

Į sa

taip

šistinį Franko ir jo 
ninkus.

Jis tada pritardavo 
kurioms filosofinėms 
munistų nuomonėms, 
Antrojo pasaulinio 
metu visai nutolo nuo

Profesorius Oppenhei- 
meris ypač atmeta šnipų 
įtarimą, kad jis mėginęs su
trukdyti hidrogeninės bom
bos išvystymą po to, 
prezidentas Trumanas 
kė ją daryti.
KITI VALDŽIOS 
KALTINIMAI

Atominė valdyba
pat kaltina Oppenheimerį, 
kad:

Jis apsivedė buvusiąją 
komunistę; dažnai aukoda
vo komunistiniams rei
kalams 1940 ir 1942 me
tais; samdė komunistus 
darbams Los Alamos atom- 
bombų projekte; “pats sau 
prieštaravo,” kuomet FBI 
agentai tais laikais vertė jį 
prisipažinti, kad jis daly
vaudavęs komunistų susi-

Nauji Jordano skundai 
prieš izraeliečius

Sovietai plačiai dalyvauja 
pramonės parodoj Italijoj

Roma. — Sovietų Są
junga atsiuntė 50 vagonų 
visokių savo dirbinių, pro
duktų bei meno kūrinių 
tarptautinę pramonės 
rodą Milane, Italijoj.

Parodos viršininkai 
ko, tik dalį sovietinių
lykų bus galima išstatyti 
pamatymui, nes “jeigu mes 
juos visus rodytume, tai 
neliktu vietos daiktams iš 
kitu saliu.” c

AMERIKOS LAKŪNAI 
PYKSTA, KAD PRAN
CŪZAI JŲ NEAPGINA

Hanoi, Indokin. — Kari
niai Amerikos transporto 
lėktuvai ištisais 
mėto ginklus, 
bei maistą
Dien Bien Fu tvirtovėje,

tonais 
amuniciją 

francūzams
1 

pa-

sa-
da-

Amerikos generolas mokys 
fancūzus Indokinijoje

Vietnam, Indokin. — At
vyko generolas J. W. O’Da- 
niel, kuris vadovaus ame
rikinei karininkų misijai 
Indokininjoje. Jis mokys 

riuomenė apšaudė jorda- i franeūzų komandą, kaip 
niškės sienos sargus Qa- j sėkmingiau naudoti Ame- 
tanne kaime: Taip pat 
sako, kad Izraelio lėktuvai 
du sykiu skraidė per Jor
dano žemę.

Tokius naujus skundus 
Jordanas įteikė paliaubi- 
nei Jungtinių Tautų ko
misijai.

Jeruzale. — Jordanas 
protestavo, kad Izraelio

uz- 
ka-

Nairobi, Kenya. — Anglų 
policija sumedžiojo dar 700 
Mau Mau negrų,

H-bombų nuodai siekė 
laivus už 1,500 mylių

Tokio. — Sugrįžo dar ke
li japonų laivai, apkrėsti 
atominiais nuodais nuo hy- 
drogeno bombų, kurias 
amerikonai sprogdino Eni- 
wetok - Bikini salose. Ato
miniai apnuodyti ir tokie 
laivai, kurie buvo už 1,500 
mylių nuo tos vietos.

Japonų mokslininkai to
dėl spėja, kad H-bombų 
šiukšlės apteršė didjūrį, o 
jo vandens srovės, tolyn 
plaukdamos, apnuodijo 
tolimuosius laivus.

ir

I rikos ginklus karui prieš 
Vietnamo liaudininkus - 
komunistus, ir įrodinės, 
kad būtinai reikia nuošluo- 
ti komunizmą Indokinijoje.

Br. Guina. — Anglai nu
teisė dr. Cheddį Jaganą, 
buvusįjį tautinės guianie- 
čių progresyvės valdžios 
premjerą, šešis mėnesius 
kalėti^

Tito stebi karinius
A

Turkijos pratimus
Istanbul, Turkija. — 

vykęs Jugoslavijos
At- 

pre- 
zidentas Tito stebėjo Tur
kijos armijos ir karinių 
laivų paradus. Neseniai jis 

“apsigynimo” su- 
a ir Grai-

padarė
tartį su Turki!
kija prieš Sovietų Sąjungą.
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ANGLIJA PRIVERČIA 
DULLEST SULAIKYTA 
GRŪMOJIMĄ KINIJAI
Keli Fancijos ministrai, 
priešingi amerikinei 
politikai, žada pasitraukti

London. — Anglijos val
džia paveikė Amerikos 
valstybės sekretorių Du- 
llesą, kad dviem savaitėm 
atidėtų grū mojimą
vienytais veiksmais’ 
keršyti liaudiška jai 
jai už ginklinę

“su

Kini- 
paramą 

Vietnamo komunistams ka
re prieš francūzus Indoki
nijoje. Dulles 
reikalavo, kad 
kiti talkininkai 
Jungtinėmis 
grasintų 
draugams.

ls pradžios

išvien
Valstij

Kinijai ir

su 
omis 

jos

pir- 
ir.

atidėti grūmojimą bent iki 
Ženevos konferencijos, ku
ri atsidarys šio mėnesio 
26 d., Šveicarijoje.

Anglų valdžia įrodinėjo 
Dullesui, jog svarbiausias 
dabar dalykas Amerikai, 
Anglijai ir Francijai su
sitarti ir laikytis vienu sti
priu frontu prieš Sovietų 
Sąjungą ir Kinijos Liau-

pat dalyvaus toje konfe
rencijoje. O jeigu ten ne
pavyktų pasiekti taiką tarp 
Francijos ir Vietnamo 
liaudininkų, tai Anglija po 
konferencijos sutiktų iš
vien su Jungt. Valstijo
mis grūmoti Kinijai, jeigu 
ji nesiliaus rėmus “komu
nizmą” Indokinijoj bei ki
tur pietiniai - rytinėje Azi-

Amerikonai skundžiasi, i 
kad francūzai per pras
tai gina juos nuo liaudinin
kų priešlėktuvinių patran
kų. Lengvieji franeūzų 
lėktuvai-kovotojai tiktai iš 
12,000 pėdų aukščio bando 
apginti amerikinius trans
porto lėktuvus, kurie mė
to apgultiems francūzams 
reikmenis tik iš 3,000 pėdų 
aukščio. Nes jeigu iš auk
ščiau mėtytų, tai dažnai 
pro šalį pramestų.

Amerikos lakūnai pyks
ta, kad lengvieji franeūzų 
lėktuvai iš žemiau neata
kuoja liaudininkų prieš
lėktuvinių patrankų. Bet 
patys franeūzų lakūnai bi
jo tų patrankų.

ne

klini- 
dau-

dakta-

Izraelio gydytojų 
streikas del algų

Tel Aviv. — Daugiau
gu 2,000 gydytojų paskel
bė 24 valandų streiką vi
sose valdinėse bęi miesti
nėse Izraelio ligoninėse ir 
Darbininkų Fondo 
kuose. Reikalauja 
giau algos.

Streikuojantieji
rai sako, kad po taksų su
mokėjimui jiems telieka 
tik 505 iki 738 dolerių už
darbio per mėnesį, tai yra* 
mažiau kaip gauna , viduti
niai išsilavinęs darbinin
kas. ’

Eidami streikan, dakta
rai paliko po vieną kitą gy
dytoją būtiniausiems rei
kalams' ligoninėse.

Bet jeigu nebus pridėta 
jiems , algos, tai daktarai 
grasina kitu, jau ilgu strei
ku.

Texas valstijos seimelis 
nutarė baustinai uždraust 
Komunistų Partiją.

mininkas Churchillas 1 • • užsienio reikalu ministras; .l°.)p- 
Edenas perkalbėjo Dullesa! _1 J DULLES APDIRBINeJA

FRANCIJOS VALDŽIĄ
Paryžius. — Jungt. Val

stijų valstybės sekreto
rius John Foster Dulles, 
atlėkęs iš Anglijos, įtiki
nėja Francijos valdžią, kad 
nepasiduotų Sovietams bei 
Kinijai ateinančioje Žene
vos konferencijoje.

Francijos valdovai nore-

Čiangininkai lavinasi 
įsiveržimui į Kiniją

Formoza. — Tūkstančiai 
Čiang Kai-šeko jūreivių bei 
kareivių daro pratimus įsi-

Respubliką. . . . : ........................-
Amerikos karininkai gy-> tu derybomis užbaigti ka- 

ra su Vietnamo liaudinin
kais Indokinijoje. Du
lks gi reikalauja “pilno 
laimėjimo prieš Vietnamo 

: komunistus.”
Jis pirmiau šaukė Fran- 

ei ją užgirti Amerikos grū- 
i mojimą “jungtiniais žy- 
I giais” atkeršyti • Kinijai už 
i paramą Vietnamo Įiaudi- 
i n inkams. Bet Francijos 
i valdžia buvo atidėjus tokį 
i grūmojimą iki po Ženevos 
! konferencijos.
GALĮS SUGRIŪTI FRAN
CIJOS MINISTRŲ

re tuos pratimus, bet, sa
kė, jog Čiango kinai tau
tininkai turės dikčiai pasi

savinti, iki galėtų “sekmin-

sumą.

Yošida žada “nesikišti” 
karan tarp Amerikos ir 
Sovietu Sąjungos

mi-Tokio. — Japonijos 
nistrų pirmininkas Yošida ■ 
sakė savo seimui, kad “Ja-; 
ponija niekuomet neįsivels! 
i JoUfera tarp Jungtinių I kabinetas 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos.” Yošida taip pat ža
dėjo nesiusti savo armijos ' kalų ministras Geo. 
svetur karam | dault, be viso ministrų

(Yošidos valdžia nese- Minėto nutaiimo, 

tj su Jungtinėmis' Valsti- 
jomis, ] 
savo armiją, o Amerika pa
dės naujoviškai ją apgin
kluoti ir pirmaisiais sutar
ties metais duos Japonijai 
apie 120 milijonų dolerių.)

Yošida gegužėje išvyks

Franci jos užsienio rei- 
Bi- 
ka- 

pasirašė 
niai pasirašė karinę sutar-! su an”“bendradarbiaus” su 

kad Japonija didins, tarptautine. Vakaių Eu
ropos armija pries komu
nizmą, pagal Amerikos

iriausias tos kelionės tiks
las, pasak jo, tai bus padė
koti Jungtinėms Valsti
joms už paramą, kuri ap
saugojo Japoniją nuo ban- 
krūto po Antrojo pasauli
nio karo.

Hydrogeno bombų dulkes 
už 7,000 mylių

Kalkutta, Indija. — čia 
taip pat krito atomines 
dulkes nuo amerikinių hy- 
drogeno bombų, kurios bu? 
vo išsprogdintos už 7,000 
mylių nuo Indijos.

Keli Francijos minis
trai del to supyko, kad gra
sina apleist valdžią.

Amerikinis planas rei
kalauja sujungti Francijos 
kariuomenę su Vakarų 
Vokietijos armija ir ketu
rių kitų vakarinės Europos 
kraštų kariuomenę į ben
drą armiją prieš komuniz
mą.

Anglija dabartinėje sa
vo sutartyje su Francijos 
ministru Bidaultu žada 
tiktai remti tokią tarptau
tinę armiją, bet atsisako 
j on įtraukti anglų kariuo
menę.

ORAS. — Dalinai apsi 
niaukę ir šilčiau.
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Pavojinga misija
Mūsų valstybės sekretorius John Foster’Dulles sku

botai lėktuvu nulėkė Europon. Išskrisdamas išleido ir 
pareiškimą. Jame jis pasako savo nepaprastą misiją.

Mr. Dulles lekiąs Europon paveikti Britaniją ir Fran- 
cūziją. Mūsų vyriausybė esanti nepasitenkinusi tų 
dviejų kraštų “svyravimais.” Jie abejoja, ar geras bū
tų žygis Genevos Penkių Didžiųjų sąskridžio išvakarė
se pagrūmoti Kinijai ir pažadėti dar veiklesnį karą In
dokinijoje. Jie sako: Palaukime iki Genevos konferen
cijos. Ten pamatysime Kinijos “kortas.” Dar nebus 
pervėlu paieškoti išeities Indokinijoje.

Kaip žinia gi, mūsų vyriausybė laikosi kitokio nusi
statymo. Prieš keletą dienų ji pažadėjo du dalyku: pir
mas, tuojau padidinti medžiaginę pagalbą francūzams 
Indokinijoje ir, antras, sutelkti “laisvąjį pasaulį” griež
tam įsakymui Kinijai tuojau nutraukti bet kokią pagal
bą Indokinijos liaudiečiams šiame kare. Visi mes ir vi
sas svietas suprato, jog jeigu tokio pagązdinimo neuž
tektų, tai reikštų, kad tasai “laisvasis pasaulis” tuojau 
griebiasi žygių padarymui šio francūzu karo Indokini
joje visų “norinčių kariauti” kraštų bendruoju karu. 
Kitais žodžiais, Indokinija tučtuojau būtų padaryta 
antrąja Korėja.

Todėl mums ir atrodo, kad mūsų ši valstybės sekre
toriaus misija yra pavojinga visų pirma mūsų kraštui. 
Daleiskime, kad Indokinijos žmonių karas prieš fran- 
cūzus pataptų bendruoju kelių ar keliolikos valstybių 
karu. Kas tada? Kur tokiam karui galas? Argi mū
sų nepamokė Korėjos karas, kad tokio karo negalima 
laimėti, — net jau grynai militariniu požiūriu, jau ne
bekalbant apie tai, kad toks karas būtų karas prieš In
dokinijos žmonės, kurie ryžtasi 
iistinį jungą?

Praplėtimas Indokinijos karo

nusikratyti imperia-

pareikalautų pasiunti

PASTABOS -
Ar pastebėjote, kad di

džiuose laikraščiuose dabar 
nuolat telpa fotografijos iš 
Indo-Kinijos frontų, ir tai 
nė šiaip karinės fotografi
jos, o tos rūšies, kurias psi
chologai vadina intimiško- 
mis ir simpatijos ieškan
čiomis: mes matome karius 
(francūzus ir jų talkinin
kus, žinoma), iš arti, su 
veido išraiškomis, ir viskas 
siekia sakyti amerikiečiui: 
šis karas yra tavo.

Tai, žinoma, ne priepuo
lis, o gerai apgalvota takti
ka. Tos fotografijos yra 
tiktai maža dalis propagan
dinio vajaus, kuris subty- 
liai pravedamas, kad įtikin
ti amerikiečius, jog tas 
karas yra jų reikalas.

Pasakyti, kad francūzams 
šis karas įgriso iki gyvo 
kaulo, tai dar nepasakyti 
visko: ten žmonės to karo 
neapkenčia taip giliai ir 
karčiai, kad kito užvardini- 
mo kaip “purvinas karas” 
jie jam neturi, 
eiliniam francūzui apie ka
rą už “laisvą pasaulį,” nes 
jis tau atšaus, kad tai ka
ras už “Banque de France,” 
už kapitalą, kuris kontro
liuoja Indo-Kinijoje planta
cijas ir kitus finansinius in
teresus.

Mirti už Francūzijos Ban
ką,— ne! sako kreida para
šyti šūkiai visoje Francūzi- 
joje.

Elektra Amerikos ūkiams
šimtų šeimyninių vienetų 
mūri n i ų vienaaukščių ir 
daugiaaukščių namų gyve
namas plotas;”

“Kolektyvo nariai įsipar
eigojo patobulinti gaminių 
asortimentą ir išdirbti tik 
aukšta kokybinius gami
nius.”

Tokios ir panašios žinios 
mus nuolat pasiekia iš Lie
tuvos, ir mes, jas tokias 
skaitome ir mūsų laikraš
tyje.

Reikia pasakyti, kad pro 
formališką lir pernelyg biu
rokratišką kalbą kartais 
mūs nepasiekia pilna tų ži
nių svarba. O prasmė yra 
didi ir taip džiuginanti!

Paimkime, p a v y z d ž i ui, 
pirmąją žinutę, tą apie vi
durinio mokslo pavertima 
privalomu. Tas reiškia, kad 
Lietuvoje planuojama pa
daryti gimnazijos lankymą 
privalomu dalyku, kaip da
bar yra pradžios mokyklos 
lankymas. Kitaip sakant,

Nekalbėsi nerūkus visi jaunuoliai sė- ' Ii — • •• 1 • l •

1,07i9 organizacijas kaipo 
skolintojus. Iš šių, 985 yra 
ūkininkų kooperatyvai, 69 
yra viešos miestų ir valsti
jų įstaigos ir 25 komercinės 
bendrovės. Kur kaimų elek
tros kooperatyvai greitai 
išsiplėtė, ten elektros kai
nos susitvarkė ir tapo ma
žesnės.

Pasiskolintojai iš Rural 
Electrification Administra
tion moka 2% 100% pasko
loms ir nuo 1944 m. gali at
mokėti paskolas į 35 metus. 
Žmonės visur prisilaiko 
prie patvarkymų ir dauge
lis prieš laiką atmoka pa
skolas.

Įstatymas reikalauja, kad 
Rural Electrification Ad
ministration kasmet su
skaitytų, kiek ūkių dar ne
puri elektros, kad būtų ga- 
uima geriau paskirstyti 
.elektrifikacijos paskolas 
į tarpe valstijų. Pabaigoje 
fiskališkų metų 1953 (birže
lio 30 d.) 4,888,460 ūkių bu
vo sujungtos su linijomis 
visų elektros jėgų pristaty
tojų (pagal 1950 m. cenzo 
raportą). Iš 4,888,460 ūkių, 
kurie dabar sujungti su 
jėgos linijomis, daugiau ne
gu pusė (2,631,647) aptar-

Bet daliai Amerikos žmo
nių dar galima įkalbėti, ko 
negalima įkalbėti francū
zams. Ir mūsų Dulles, Wil- 
sonas ir kompanija pilnai 
pasirengę įvelti mus į tą

mo Indokinijon armijos, — gal kelių šimtų ’tūkstančių : antrą Korėją.
jaunų vyrų. Prasidėtų tokia skerdynė, kurioje gal dar • Bet dalykai neina taip 
daugiau tektų mūsų kraštui pakloti ir savo aukų, ne- ’ sklandžiai, kaip jie tikisi, 
gu buvo paklota Korėjoje.

Ar to nori ir trokšta Amerikos žmonės? Ne, jie to 
nenori.

Dar yra ir kita šito klausimo pusė. Kur užtikrinimas, 
kad šitoks Indokinijos karo išplėtimas nepavirstų vi
suotiniu, pasauliniu gaisru? Nėra jokio tam užtikrini
mo.

Ar tokio karo nori Amerikos žmonės? Nenori.
Kaip tiktai šitas Europos žmonių anti-karinis nusi

statymas yra priežastimi Britanijos ir Francūzijos val
džių abejojimo ir sviravimo.

Ar galima Indokinijos karą užbaigti?
Galima. Tegu francūzai išsikrausto iš Indokinijos ir 

palieka to krašto žmonėms tvarkytis- taip, kaip jiems 
patinka. Tai ir viskas, ko reikia. Nieko daugiau Indo
kinijos žmonės nenori ir nereikalauja.

Amerikos žmonės “neper
ka,” kaip išsireiškiamą an
gliškai, bent ne taip grei
tai, kaip to norėtų Dulles.

To nepripažinimo liga
Vakarinės Vokietijos režimo galva Adenauer pareiš

kė, kad jis nepripažįsta Rytinės Vokietijos valdžios. 
Jam pritarė V. Vokietijos parlamentas.

Adenauer sako, kad jis ir jo valdžia teisėtai atstovau
ja ir kalba ir Rytinės Vokietijos dvidešimties milijonų 
žmonių vardu.

Tokią Adenauer politiką pilnutiniai užgyrė Britani
ja, Francūzija ir Amerika.

Tad ir turime dar dvidešimt milijonų nepripanžintų 
žmonių. Dar turime vieną diplomatinį cirką, .kuriame 
neprašyti, nerinkti ir neįgalioti “atstovai” kalba dvi
dešimties milijonų žmonių krašto vardu.

Atsiminkime, kad nepripažinta tebėra penkių šimtų 
milijonų žmonių Kinija. 'Jos vardu kalba iš Kinijos iš
vytas čiang Kai-šekas.

Atsiminkime ir Vą, kad mūsų vyriausybė tebėra ne- 
pripažinusi Lietuvos, Estijos ir Latvijos. Jas tebeat- 
stovauja ir jų vardu Washingtone kalba “ambasadoriai” 
režimų, kurių šioje ašarų pakalnėje nebėra jau virš de 
sėtkas metų.

Švelniausia pasakius: tai kvaila ir trumparegiška po
litika.

Diplomatijoje jau seniai nustatyta, jog pripažinimas 
šalies valdžios dar nereiškia jos užgyrimą arba su jos 
politika sutikimą. Tiktai reiškia sveiką sensą, jog toje 
šalyje yra efektinga valdžia, su kuria reikia palaikyti 
ryšius. • Diplomatinė trumparegystė nesiskaityti su tuo 
ar kitu kraštu tik todėl, kad ten valdžia arba režimas 
nesukurtas pagal mūsų norą.

kalbėtis su jaunu francūzu, 
kuris trumpą laiką atliko 
savo karinę tarnybą Indo- 
Kinijoje, nors pats nedaly
vavo fronto mūšiuose. Jis 
mums pasakojo matęs toki 
atsitikimą:

Saigono pri e m i e s t y j e 
francūzas leitenantas va
žiavo kariniu lengvu auto
mobiliu. Vienos gatvės pa
sukime jis užkliuvo praeivį, 
senį vietnamietį, k u r į- pa
liko gulėti kraujuose a n t 
grindinio. Leitenantas su
stabdė automobilį, atsisuko, 
pažiūrėjo, kas jo auka, ir 
ramiausiai nuvažiavo to
lyn. Ėmė apie dvidešimt mi
nučių, iki susirinkusi minia 
žmonių dasiprašė prava
žiuojančio vi(e t n a m i e č i o 
vežti jį ligoninėn, nes am- 
bulanso į šį skurdų prie
miestį negalima buvo tikė
tis.

Jaunas francūzas eks-ka- 
reivis, kuris mums pasako
jo apie tą atsitikimą, buvo 
pasiturinčių, konservatyvių 
tėvų sūnus ir politikoje 
menkai nusimanąs asmuo. 
Bet Jis pridėjo:

“Aš tada supratau, ko
dėl visi vietnamiečiai prieš 
mus kovoja ir kodėl jie taip 
dori būti nepriklauso
mais. ..”

2 psl.—Laisvė (Liberty )-Treči&d., Baland.-April 14, 1954

“Respublikos švietimo 
organai gvildena vidurinio 
mokslo pavertimo privalo
mu artimoje ateityje pro
blemą”;

“Aušros kolūkyje eks
ploatacijon perduota dviejų

Šiandien beveik 91% ūkių 
Amerikoje vartoja elektrą 
ir nuošimtis vis kyla. Prieš 
.20 metų tik 11% ūkių var
tojo elektrą. Kaimų elek
tros kooperatyvai žymiai 
prisidėjo prie šio ūkių gy
venimo pagerinimo. Ko
operatyvai išsivystė nuo 
1935 metų, kada Kongresas 
įsteigė Rural Electrifica
tion Administration, valdiš
ką paskolų agentūrą. Ši 
agentūra, paprastai vadi
nama REA, parūpina ilga
laikes paskolas mažu Nuo
šimčiu patikimiems skolin
tojams, kurie nori atnešti 
elektros p a t a r n a v imus į 
kaimus. Apart tų paskolų, 
agentūra dar finan s u o j a 
įvedimą elektriškų parengi
mų ir kitų reikmenų.

Originalis REA tikslas 
buvo (1) sustiprinti šalies ' 
ekonomiją depresijos me-k 
tais (nuo 1930) ir (2) rau
ginti komercinių jėgų ben- į 
droves pristatyti elektros 
patarnavimus k a i m i š k a i 
Amerikai. į

Biliaus rėmėjai tikėjo, 
kad daubiausia paskolų bus 
paskirta komercinėms jėgų 
bendrovėms. Bet buvo ki
taip: beveik visos aplikaci
jos buvo pasiųstos iš ūki-\ 
ninku kaimų elektros ko- nautos REA finansuojamų 
operatyvų, kurie visur įsi- sistemų, 
steigė, k Šiandien REA turi

dės gimnazijų ar kitų vi
durinių mokyklų (techni
kos, specializuotų ir tt.) 
suole, o po kelių dešimtme
čių Lietuvoje, apart senių, 
nebus žmogaus, kuris, ne
baigė bent g i m n a z i j o s. 
mokslo!

Aišku, kad tai yra di
džiulė pakaita kraštui, ku
riame tik’ kokia karta ar I I 
dvi atgal gimnazistas I 
buvo toks retas ir aukšta- I 
moksliu skaitomas paukš-' Abipus Akmenės kran-, vo spausdinamas komunis

tų išsidėstęs. Kretingos tinis laikraštis “Žemaitijos 
Apie 1260 metus tiesa.” 

buvo
i Kaip tvirtovė, kuria po j
1 mūšio ties Durbe žemaičiai ■ gyventojams 
atsiėmė iš Livonijos ordino, j *įnga _ rajono

ilgą laiką vyko kovos taip įįnįu okUpantu padarytos i 
žemaičių ir kryžiuočių. Lie- - 
tu vai susijungus su Lenki
ja, Kretinga ir aplinkinės 
žemės ėjo iš kunigaikščių 
į grafų, seniūnų rankas. 
Nuo to darbo žmonėms ne
buvo lengviau. Ėjo jie la
žą žemaičiu seniūnui Kat
kevičiui, žiauriai juos iš
naudojo Vilniaus vyskupas 
Masalskis, engė grafai Po- 
tockis, Tiškevičius ir kiti.

Plečiantis darbininkų ju
dėjimui, pro Kretingą į 
įvairias vietas buvo iš
siuntinėjama nelegalioji 
spauda. Prišmončių kai
mas buvo lenininės “Is- 
kros” persiuntimo punk
tas. Iš čia “Iskra” patek
davo į Vilnių ir į Petrogra-

Skaitau W. Z. Fosterio 
istorinę knygą apie Ameri
kos negrus. Daug svarbios 
medžiagos joje sukoncen
truota. Tarp kito knygos 
pradžioje autorius apsistoja 
trumpai prie negrų istori
jos bendrai, pradedant su 
Afrika. Jis nurodo įdomų 
faktą, kurį dažnai pamirš
tame arba kurio nežinome: 
kai kurios negrų tautos bu
vo aukštai civilizuotos tuo 
laiku, kai dabartiniu Euro- 
pos gyventojų protėvi ai, 
ypatingai nordikų (germa
nų), dar buvo laukiniai.

Civilizuotos negrų valsty
bės radosi Centralinėje Af
rikoje, bet apie jas istori
kai neturi daug žinių. Vie
nok puikiai žinoma senovės 
Egipto istorija. Nors egip- 
tėnai nebuvo visi negrai, 
bet negrai sudarė senovės 
Egipto gyventojų pagrindi
nę dalį.

Kitaip sakant, kuomet ko
kie .keturi ar penki tūks- mėjus Rusijoje, dėl savo iš- 
tančiai mėtų atgal juodo- sivadavimo iš dvarininkų ir

Common Council

KRETINGOJE
miestas.
Kretinga žinoma: Dabar visai kitoks gyve- 

nušvito Kretingos 
Ųabar Kre- 

centras.!

rajono kolūkiuose veikia 
9 septynmetės mokyklos, 
28 pradinės. Mokinių skai
čius siekia 5 tūkstančius. 
1939 metais Kretinas i’Įgo- 
ne buvo 68 mokytojai, na, o 
šiandien čia dirba 208 liau
dies švietimo darbuotojai.

Rajone dabar veikia 11 
bibliotekų, devynios iš jų 
kolūkiuose. Kiekvienoje 
žemės ūkio artelėje be to, 
yra po 1—2 klubus - skai
tyklas. Bibliotekos ir klu
bai - skaityklos turi dau
giau kaip 60,000 knygų. Ra
jone veikia 24 meninės sa
viveiklos rateliai.

Keturi kilnojamieji ki
nai kiekvieną mėnesį po du 
ir daugiau kartų aplanko 
kolūkius. Žemės ūkio ar
telių nariams nuolat ren
giamos paskaitos.

Buvusioje anksčiau Kre
tingos apskrityje fPabar 
— Kretingos, Skuodo, Sa
lantų rajonai) tebuvo^—7 
gydytojai ir viena ligoni
nė. Skuodiškiams tekdavo 
į ligoninę važiuoti 60 ir 
daugiau kilometrų. Dabar 
be ligoninės Kretingoje, gy
dymo įstaigos atidarytos J. 
Žemaitės vardo, “Tarybinio 
pirmūno” kolūkiuose. Ei
lėje artelių veikia ambula
torijos.

Kretingos rajone nuolat 
plečiamas prekybos įstaigų 
tinklas. Rajone yra 4 ko
operatyvai su 58 prekybos 
taškais, universalinė par
duotuvė, 36 parduotuvės 
įsteigtos kolūkiuose. Dar
bo žmonės praėjusiais me
tai pirko įvairių daiktų už 
4,626,000 rublių daugiau, 
negu prieš metus.

Vakaruose Kretingos ra
joną skalauja 
Baltijos jūra. /

gintarinė 
jos smė-~ 7. ... ; ringą— rajono centras.].-, r \ ) •'

Vėliau del Kretingos .pilies Baigianlos užgydyti fašis-! kranU Pag^ejęs

žaizdos. Čia veikia dvi vi- ' 
dūrinės mokyklos, darbi- Į 
ninku jaunimo mokykla. Be j 
to, rajono centre yra 
kykla, kuri parengia 
kaitybos darbuotojus 
lūkiams. Kretingos darbo 
žmonės turi

Palangos kurortas, jį
G. žulpaite

Anekdotai

lai-

sios rasės žmonės prie Nilo 
aukštupio’ rašė, statė kom
plikuotus pastatus, kūrė 
meno kūrinius, — kur ra
dosi dabartinių vokiečių, 
anglų ir skandinavų protė
viai? Tankių Šiaurės miš
kų urvuose.

A. Žilėnas

J. Tautu komisija smerkia 
Egipto atakas prieš žydus

Kairo, Egiptas. — Miš
rioji paliaubinė Jungtinių 
Tautų komisija, susisde-1 
danti iš Izraelio, Egipto ir I 
Amerikos atstovų, daugu
ma balsų apkabino Egiptą 
už keturis užpuolimus, kur 
ogiptėnai šį mėnesį ataka
vo izraeliečius Negeve. Tais 

vienąžygiais jie užmušė 
žydą ir sužeilė kitą.

Egipto delegatai 
tuodami basišalino,
met komisija darė šį spren
dimą.-

protes
tai o -

mo
šas- į 
ko- Į

kultūros na- 
parką, didelį

priespaudos 
ir Lietuvos dar- 

Atkakli kova 
valdžios ikūri- c

kapitalistų 
.ėmė kovoti 
bo žmonės, 
dėl tarybų 
mo vyko Žemaitijoje, Kre
tingos apylinkėse. Darbi 
ninkai, kumečiai, mažaže
miai valstiečiai nuo Mosė
džio, Salantų, Darbėnų, 
Skuodo ėjo į Raudonosios 
Armijos pirmąjį žemaičių 
pulką, narsiai kovėsi prieš 
baltuosius Plechavičiaus 
banditus, fondergolcinin- 
kus.
Buržuazijos valdymo me- 

i tais Kretinga kaip ir kiti 
Lietuvos periferijos mies
tai skurdo. Čia buvo pran
ciškonų vienuolynas. Ge 
riausia žemė Kretingos ap
skrityje priklausė gra
fams Tiškevičiui, Šuaze- 
liui, buožėms ir kunigams. 
Darbo žmonės gyveno var
gingai. Tačiau kova prieš 
prispaudėjus nesustojo. 
Kretingos apskrityje Kau- 
kolikų kaime nelegaliai bu-

pasikeitimai 
metais įvyko 

rajono gyvenime.
pra-

vilnoniu v

kino teatrą.
Didžiuliai 

pokariniais 
visame
Kretingoje sukurta 
monė. “Laisvės” 
audinių fabrikas aprūpin
tas naujausia technika. 
Plečiamas ir rekonstruoja-' 
mas “Briedžio” odos fab-1 
rikas.

Rajono darbo valstiečiai 
susijungė į 23 stambius kol
ūkius. J. Žemaitės vardo 
žemės ūkio artelė sėkmin
gai užbaigė 1953 metus. Čia 
išaugintas gausus derlius, 
įvykdytas ir viršytas meti
nis planas • visuomeninei 
produktyviajai gyvulinin
kystei išvystyti, sparčiai 
vykdomos statybos. Kolū
kis didžiuojasi kolūkinės 
gamybos pirmūnais: S. Tu- 
rauskaite, S. Paulauskaite, 
J. Borisu ir kitais. Nuolat 
stiprėja “Kretingos 
tos žemės artelės.

Kolūkiams didelę
mą teikia Darbėnų MTS.

Įvyko didėli pasikeitimai 
rajono kultūriniame gyve
nime. Jeigu buržuazijai 
valdant Lietuvą dabartinė
je rajono teritorijoje bu
vo tik viena gimnazija (ją 
laikė pranciškonų vienuo
lynas ir mokė tik turtingų
jų vaikus), tai dabartiniu 
metu čia yra 4 bendrojo la
vinimosi vidurinės mokyk
los, darbininkų jaunimo 
vidurinė mokykla — Kre
tingoje, valstiečių jaunimo, 
mokykla — Darbėnuose, gi

ir ki-

para

Tikrai nesvarbu
Judžių darymo direkto

rius (aktoriui): “Scenoje, 
kurią šiandien fotografuo
sime, jums teks nuo ano 
aukštojo skardžio šokti.”

Aktorius:
manote? Juk 
užsimušti!”

Direktorius: 
kai nesvarbu, 
jau paskutinė 
scena.”

ką jūs sau 
aš galiu ten

“Tai visiš- 
nes tai bus 
šio judžio

Ilgas lietsargio kelias
Tarkus: “Gerą vakarą, 

kaimyne. Pamaniau — už
eisiu tą lietsargį pasiimti, 
kurį pereitą savaitę jums 
paskolinau.” |

Šarkus: “Atsiprašau, bet 
aš paskolinau jį savo drau
gui. Ar jums būtinai da
bar jo reikia?” į

Tarkus: “O, man pačiam 
tai jo nereikia, bet tas kai
mynas, iš kurio aš jį pasi
skolinau, sako, jog tikrasis 
jo savininkas dabar norįs jį 
atgauti.”

kada nors

Katriute, 
džentelma-

Beveik...
Mažoji Katriutė klausia 

savo senutės tetos: “Tetu
kę, ar bent kas 
tau pasipiršo?”

Teta: “Taip, 
kartą kažkoks
nanas per telefoną papra
šė, kad aš už jo ištekėčiau, 
bet paskui paaiškėjo, jog 
jaip buvęs paduotas klai
dingas numeris.”

Sutaisė Kas K^tas

Kairo, Egiptą 
nis Egipto lėktų
to ant ligoninės ir suardė 
ją, bet nekliudė ligonių, o 
ir pats lakūnas išliko svei
kas.

i



moterųkampelis
-^4-____ _____________ ___________

Kas stumia jaunimą į blogdarybę?
Skaitant spaudoje apie 

jaunimo blogybes tenka pa
stebėti beveik džiaugsmin
gus pažymėjimus, kad čia 
ar ten tie įtartieji blogda- 
riais nušauti, pašauti, ar 
suimti ir uždaryti kalėjime.

Atrodo, jog mes nenorime 
nei atsiminti, kad jie turėjo 
būtį gimę tapti žmonėmis. 
Bent aš dar nemačiau kūdi
kio, kuris nenorėtų šypso
tis, būti glamonėjamu ir 
mylimu ir kuris neatsimo
kėtų tuo patimi jį mylin
tiems, jo patikėtiems. Tai 
kas iš to buvusio kūdikio 
atėmė žmogų? Kas ji žu- 
d<£

ęJal būt tūlas pasakys, 
jQg aš priklausau veislei 
tariamųjų ištižėlių (soft
ies). Vienok turiu prisipa
žinti, kad po kožnos žinios 
apie kurio nors jaunuolio 
vienaip ar kitaip nupuolimą 
man sugrįžta klausimai:

Ko čia džiūgauti? Ar tie 
žmonės gimė kitokiais nuo 
mūsų? Jeigu gimė kito
kiais, ar jie galėjo pasi
rinkti? Jeigu jie gimė per 
silpni atsilaikyti mūsų ga
dynės pagundoms į blogą, 
ar čia kartais nebuvo kaltas 
jo tėvų, ypačiai jo motinos 
pergyventas alkis, rūpes
čiai, pervargimas, sužaloti 
nervai?

O gal to priežastimi buvo 
priverstina motinystė? Juk 
mūsų šalies liaudies mote
rims ir dabar tebėra už
drausta arba užslėpta ap
sauga nuo motinystės. Ji 
priversta gimdyti, kai ji te
bėra dvasiniai, fiziniai ir 
įmansiniai tam nepasiruo
šusi.

Gal dar ir tėvui nebuvo 
proga tapti tinkamu tėvu. 
Gal nedarbas, perdaug men
kas uždarbis neleido suteik
ti vaikui labai trokštamų 
patogumų, kuriuos jis matė 
kitus turint. Vaiko akimis 
žiūrint mažai svarbos turi 
tas tėvas, kuris neturi ko 
duoti.

Tiesa, retkarčiais sutin
kame nuotikių, kur per
daug išlepinti turtuolių vai-

Tikim’s Pattern *

Pattern 9281: Girls’ Sizes 6. 8.
10, 12, 14. Size 10 haiter and skirt, 

yards 35-inch fabric; shorts 
*. > lake 1 yard.___z., .

Uj^bkymą su 35 centais ir 
pj&ymėjinui formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 

.. Avenue, Richmond Hill 19,

kai plėšikų keliais nueina 
ekstra dolerių ieškoti. Juos 
tam paakstina žinojimas, 
kad tėvo doleriai viską už- 
glostys. Tačiau tie šaudo
mi, gaudomi ir užkimšę ka
lėjimus jaunuoliai yra dar
bo žmonių vaikai, dažniau
sia, vargo vaikai. Tai vai
kai, kurie neturi žmoniško 
gyvenimo namie, neturi kur 
nueiti už namų sienų nau
dingai laiką praleisti ir ne
turi vilties iš teisingo darbo 
geriau gyventi už savo tė
vus.

Kuo gali džiaugtis, ko
kią viltį ir idėjas gali au
ginti savyje tie 111 vaikų 
tose 55 šeimose, kurių na
mų savininko byla buvo 
svarstoina 1954 metų balan
džio 6-tą pas teisėją Mur
tagh, New Yorke? O ta 
byla buvo tokia:

Namo savininkas Mat
thew A. Golson iš 9 apart- 
mentų padarė 56 atskirus 
kambarius - lindynes. To
se lindynėse, 201 W. 87th 
St., apgyvendino 55 šeimas, 
200 asmenų. Jų tarpe ran
dasi 111 jaunesnių 12 me
tu amžiaus vaiku. Savinin
kas iš tu šeimų per metus 
susirinkęs rendomis virš 
$45,000. Aišku, tos šeimos 
alko, skurdo.

New Yorke tokių tūks
tančiai, po visą šalį milijo
nai.

Ką daro valdžia, kad to
kius šeimų aplepėlius su- 
suvaldyti? Kas daroma iš
traukti pamatinę priežastį 
tokio plėšikavimo?

Ponas Golsonas buvo kal
tinamas 16-je prasižengi
mų, pavojingų sveikatai ir 
saugumui. Jį nuteisė 30 
dienų kalėti, bet ne už pra
sižengimą, o už nepasaky- 
mą, kur jis daugiau tokių 
namų turi. Tačiau į kalė
jimą brukti niekas nesku
bėjo — jį paleido namo be 
kaucijos. Paleido apsigal
voti ir pataisyti klaidas, jei 
nenori kalėti.

Vienok, jei jį būtų ir daug 
nubaudę, atskiro asmens 
baudimas vis viena neišriš
tų visko. Svarbiausia yra 
pastatyti pakankamai na
mų. Tas ištrauktų plėši
kavimui pamatą. Bet val
džia to nedaro.

Šeimininkėms
šešta iš svarbių 7-nių 

grupių mūsų maiste
Ją sudaro visokį čielo 

grūdo valgiai: duona, iš 
kruopų ir miltų viralai ir 
kepiniai, džiovinti gatavi 
grūdiniai ir miltiniai val
giai (cereals). Privalome 
valgyti bent vieno ar dau
giau grūdinio valgio kas 
dieną.

Į tą grupę įeina kviečiai, 
rugiai, avižos, miežiai, ry
žiai, grikiai, kukurūzai, so
ya pupelės ir daugelis kitų, 
mums mažiau įprastų grū
dų.

Didžiausia bėda čia ta, 
kad beveik visus gauname 
numaltus, nubaltintus net 
ir tuos, kurių žievelė yra 
minkšta, valgoma ir turtin
ga mineralais ir vitaminais.

Gal lengviausias v būdas 
pasinaudoti kviečiais yra 
pirkti wheatena. Tai čielų 
biskį apminkštintų kviečių 
kruopos, kurios išverda per 
keletą minučių. Dėl to labai

Tokiuose namuose gyven
ti nei gerai mokytis nėra 
kur: miega pamainomis, 
sėdi pamainomis. O kas 
laukia išėjus? Visur sveti- 
ma nuosavybė. Iš visur ve
ja. Vaikai eina bandomis
ieškodami vietos, kur galė
tų pažaisti ar nors parė
kauti laisvai be pažinimo ir 
skundu tėvams. Bet bloku 
blokus praėjus, visur tik 
uja. O eidami visko jie iš
girsta, užtinka. Neatlikę 
namie mokytis užduoto dar
bo, prasčiau pasirodo mo
kykloje už kitus. Tokiose 
sąlygose nėra akstino mo
kytis. Taip ir stumiami nuo 
blogo prie blogesnio.

Pagaliau, kas laukia už
augusių? Militariška tar
nyba, Korėja, Indokinija 
vaikinams, o mergaitėms 
liūdnas vienišas laukimas 
vis retinamo karuose vy
riško jaunimo ir gal sen
mergystė. Argi nuostabu, 
kad tūkstančiai jaunuolių 
suėję 17-18 metų, nuogą 
špygą laikydami kišenėje, 
pabando vykdyti apiplėši
mą ir kaip nors pataiko ne
pabėgti, suimami? O kai 
suima, visi už juos liudija, 
kad jie buvę pavyzdingi jau
nuoliai.

Atrodo keista, kad jaunas 
žmogus “liuosu noru” pasi
renka kalėjimą. Bet kada 
prisimename tai, ką dary
davo pašauktas betiksliai 
kariauti už carą jaunimas 
anais laikais, darosi leng
viau suprasti ir šių laikų 
jaunus amerikonus.

Taip, daug tų paten kan
čių į kalėjimus arba sušau
dytų norint pabėgti yra jau 
sužaloti dvasiniai ir, dau
gelis, fiziniai. Tai aukos 
dabartinio spaudos, radijo, 
filmų auklėjimo kurstomo
je, baimių ir neapykantos 
atmosferoje. Jie yra auko
mis skurdo ir nuodijimo 
minties žalinga propagan
da ir kūno nuodijimo nar
kotikais ir visokiausiais 
svaigalais. Aukos tikslaus 
žvėrinimo, darymo “tough.”

Jaunimas tokiu negimė. 
Jis negimsta kitokiu, negu 
gimdavo .seniau, kada tokių 
masinių blogdarybių buvo 
mažiau. Jaunimą sužalojo 
ir žudo esamoji santvarka. 
Ją privalome taisyti vįsi 
tie, kurie norime gelbėti 
jaunimą. M-tč

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

patogu pusryčiams. Vienai 
vidutinio valgytojo porcijai 
imk: \

stiklą vandens 
porą šaukštų wheatena 
kiaušini.

L-

Kruopas berk į biskelj 
pasūdytą ir jau verdantį 
vandenį. Kiaušinį įmaišyk 
baigiant virti. Paduok su 
pienu, arba su grietine, su 
sviestu, ar su spirgais. Žy
miai paskanina ir pastipri
na įpylimas kelių šaukštų 
buljono ar iš kepamos mė
sos suvarvėjusių sulčių.

Tuo pat būdu galima vir
ti kukuruzų kruopų (corn 
meal) košę, tiktai tą reikia 
ilgėliau virti/

Greit išverda ir skani bū
na su kiaušiniu virta avi- 
žienė (oatmeal) košė, bet 
užbaigti tinka geriau pie
niškai. Gi kvietinė ir kuku
ruzų tinka ir mėsiškai. '

N. G.

Apiplėšimų banga nei 
kiek nesimažina

New Yorkas-Brooklynas 
turbūt viršija visus kitus 
miestus šioje šalyje apiplė
šimais, vagystėmis, namų 
apkraustymais ir kitokio
mis blogdarybėmis. Paimi 
vietinį (anglišką) laikraštį, 
tai taip ir mirga praneši
mai apie visokias piktada
rystes. O reikia žinoti, kad 
ne visus apiplėšimus ir na
mų apkraustymus policija 
paduoda laikraščiam. Dau
gelio kriminališkų prasi
žengimų tam tikrais išro- 
kavimais neskelbia per 
spaudą, nei radiją.

Štai turiu po ranka vieną 
laikraštį, šeštadienio laidos. 
Jame aprašoma vienos die
nos, penktadienio, įvykiai:'

Trys plėšikai įėjo į grožio 
saloną (beauty parlor) ir 
ten apkraustė net 11 mote
rų (kostumerkų) ir pačią 
įstaigą. Iškraustė visų pi
nigines, numaustė žiedus; 
o iš kasos pasigriebė $250 
ir iš savininkės piniginės— 
$50. Viso pinigais ir brang- 
daikčiais plėšikai išsinešė 
virš $1,800.

Eugene Lento, savininkas 
saliūno, kas penktadienis 
važiuoja į banką pasiimti 
pinigų iškeitimui čekių dar
bininkams. Važiuojant su 
pinigais į saliūną, sustojo 
prieš raudoną šviesą. Tuo 
momentu įsibriovė į jo ka
rą iš abiejų pusių du jauni 
vyrukai ir prirėmė revolve
rius jam į šonus. Užkoman- 
davo važiuoti, kur jie palie
pė. Pavažiavus pusę bloko, 
plėšikai paliepė sustoti ir 
tylėti. Jie iššoko ir nuėjo 
savais keliais. Atėmė virš 
$400.

Clara Gutierre, Van Dutch 
Product Corp, ofiso darbi
ninkė, parnešė iš banko al
gom apmokėti $2,000. Jai 
tik įėjus įstaigos namo ko
ridorių, jaunas vyrukas pa 
stojo kelią ir pareikalavo 
atiduoti jam pinigus. Mer
gina pradėjo gintis ir šauk
ti pagalbos. Plėšikas par
mušė merginą ant žemės, 
pagriebė jos piniginę ir nu
dūmė savais keliais. ' Pini
ginėje buvo tik $2, — algų 
pinigus turėjo kitur paslė
pus. Atsargumas apsimo
kėjo.

Francis Valentino, plaste- 
riavimo kontraktorius, at
vyko apžiūrėti vieno iš sa
vo darbų, kur dirbo pora 
darbininkų. Prie pat darbo 
vietos priešais jį atsirado 
vyrukas ir atrėmė revolverį 
į pilvą... Atėmė $218.

Clara Rosenkrantz, knyg- 
vedė Candy Frocks, Inc., 
kaip ir visada, tuo pačiu 
laiku parnešė iš banko $2,- 
500- algom apmokėti. Ją 
pasitiko įstaigos tarpduryje 
jaunas vyrukas ir atėmęs 
pinigus prasišalino.

Kuomet dienos laiku Mrs. 
Yetta Blum ėjo Albany 
Ave., iš užpakalio ją sekęs 
jaunas vyrukas. Progai pa
sitaikius, jis stvėrė jos pini
ginę, bet moteris drūčiai 
laikė ir gynėsi. Plėšikas 
pradėjo ją smarkiai spar
dyt į kelius. Moteris suklu
po, o vaikėzas su pinigine 
pasileido bėgti. Už bloko 
nuo apiplėšimo vietos "tapo 
sugautas. Buvo tik 15 me
tų jaunuolis. Gi piniginėje 
buvo viso tik $3. Neapsi
mokėjo.

Bronxe tapo sugauti Jo
seph Belusci, 19 metų, Phi
lip Tėti, 19, ir jo tėvas, 42 
m. Padarius kratą jų na
muose rasta penkių tūks
tančių dolerių vertės įvai
rių suvogtų daiktų.

Detektyvai sugaudė pen
kis vyrukus, priklausan-

Bostono ir Apylinkes Žinios
Koncertas pavyko 100%
Balandžio 4 d. Naujojoje 

Anglijoje oras buvo šaltas, 
bet dausos buvo skaisčios ir 
norinčių bostoniečių pavasa
rinį koncertą išklausyti oras 
nesulaikė. Ačiū orui, gal ir 
nebuvo Naujojoje Anglijoje 
lietuviškos kolonijps, kuri ne
būtų atstovavus šį koncertą. 
Antrą valandą po pietų pu
blika pradėjo rinktis prie 
Municipal pastato ir vingiuo
tais laiptais lipo į trečią 
aukštą iki pasiekė svetainę. 
Lipant laiptais tūli turėjo il
sėtis kelis kartus iki pasiekė 
salę; mažai tokių buvo, ku
rie nekeikė minėtų laiptų. 
O gal “keikė” ne laiptus, o 
savo senatvę? O gal ne vie
nam prisiminė jo paties ir 
pasaulio proletariato tas vin
giuotas kelias, kuriuo darbo 
žmogus žengė ir žengia j 
naują gadynę? Taip, jie pa 
vargo lipdami, bet jų vei
duose matėsi ne piktumas, o 
šypsena; tai lipo toki žmo
nės, kurie gyveno, mokinosi ir 
pažįsta šių dienų aplinkybes.

Man priimant tikietus nuo 
svečių, prisiėjo pergyventi 
gana keistą momentą. P]-o 
mane praėjo kuo ne visi pa
žįstami veidai, bet veidai žy
miai pasikeitę: gyvenimas iš
vagojo jų veidus ir galva pa
keitė spalvą, bet dvasiniai jie 
daug stipresni, negu aš anks
čiau juos pažinau.

Trečią valandą jau buvo 
pilna salė žmonių.

Koncertas prasidėjo 15 mi
nučių po trečios; mat, vienas 
choristas “pamiršo,” kad jam 
reikia dainuoti, tai dėl to 
įvyko pavėlavimas.

Koncertui pirmininkavo M. 
Sukackienė,. ir viass koncer
tas buvo pildomas, kaip kad 
buvo skelbiamas spaudoj, iš
skiriant penktą numerį, kurį 
turėjo atlikti Ona Dirvelienė, 
soprano solo, neatliko dėl 
technikinės kliūties.

Kalbant apie dainininkus, 
reikia pasakyti, jog iš jų vei
dą matėsi, kad jie yra gera
me ūpe, ir stebėtinai gabiai 
atliko savo užduotis, įskai
tant ir pirmą sykį pasirodžiusį 
jaunuolį Robertą Stanley, ku
ris skambino piano solo. Jie 
išstojimu sukėlė publikos 
jausmus, ir ji karštais aplodis
mentais sveikino dainininkus 
ir iššaukė, kad daugiau jiems 
dainuotų. Rožė Stripinis su
dainavo “Bakūžę samanotą,” 
pakeitus posmą nauju: “var
io ten nebėr.”

Reikia galvą nulenkus pa
sakyti, kad Worcesterio Aido 
Choras, po vadovyste muziko 
Jono Dirvelio, patapo Naujo
sios Anglijos meno pažiba! 
Jono Dirvelio sumodernizuota 
daina “Naujoji Gadynė” ir 
Jono Sabaliausko ' su Ona 
Dirveliene duetai tiesiog sve
tainėje audrą sukėlė; jie tu
rėjo vargo, iki publika palei
do juos nuo estrados.

Koncertas pasibaigė 10 mi
nučių iki šeštos. Reiškia, pu
blika turėjo progą klausytis 
dainų kuone tris valandas. 
Labai gerai padaryta, kad 
nebuvo pertraukos; jeigu 
pertrauka būtų buvus, tai 
būtų prisiėję palikti bent po
rą * numerių neatliktus. Vis
kas išėjo be jokių kliūčių, ir 
publika skirstėsi pilniausiai 
patenkinti, pamiršdami laip
tus, kuriais taip aukštai rei
kėjo lipti.

Tolesnių kolonijų draugai 
traukė namo, o dainininkai 
ir dalis publikos susirinko j

čius vienai “gengei,” kuri, 
sakoma, atliko nuo 70 iki 80 
apiplėšimų ir vagysčių. Vi
si jie narkotikų naudotojai. 
Sakosi, kad jie be narkoti
kų negali gyventi, tai dėl 
to ir plėšikavo, kad pasida
ryt pinigų.

Tai tiek tam kartui. Veik 
kasdien tą patį galima ras
ti vietiniuose laikraščiuose.

, Sienakalnis 

klubo patalpas 318 Broad
way, kur šeimininkės visus 
pavaišino skaniais užkan
džiais. Dainininkai užkandę 
davė extra koncertą, o sve
čiai užkandžiaudami klausė
si ir siuntė* jiems aplodismen
tus. Taip ir baigėsi Naujo
sios Anglijos pavasarinė me
no šventė.

Kadangi buvau koncerto 
komisijos nariu, tai varde ko
misijos tariu ačiū: korespon
dentams, muzikui Jonui Dir
velių], visiems dainininkams ir 
publikai už skaitlingą atsi
lankymą. Taipgi labai didelis 
ačiū mūsų komisijos darbuo
tojui Stasiui Paurai.

Beje, Paura užlaiko valgo
mų daiktų krautuvę po nu
meriu 133 D St., So. Bosto
ne. Draugai, užeikite ir pasi
pilkite valgomų daiktų, tai 

, tas ir bus jam atlyginimas 
I už jo triūsą.
i Jaunutis

San Francisco, Cal.
Draugės Alvinicnes 
gimtadienio sueigėlė

Mūsų darbščioji sanl’rancis- 
kietė M. Alvinienė, sulaukusi 
60-tos gimtadienio sukakties, 
susikvietė apie 20 artimųjų 
draugių, draugų ii- kaimynų, 
.labai gražiai priėmė, skaniai 
pavaišino kalakutiena ii* ki
tais ekspertiškai pagamintais 
valgiais. Matoma, ji darba
vosi per kelias dienas, kad 
viską paruošti kuo gardžiau
sia, kad savuosius priimti ir 
pamylėti kuo geriausia. Visi 
gėrėjosi, visi praleido dieną 
linksmai, gražioje nuotaikoje, 
visi širdingiausiai sveikino 
jubiliejantę, linkėjo jai dar 
kitą 60 metų gyventi ir tiek 
pat, net ir daugiau, darbuo
tis dėl visuomenės, darbo 
žmonių labo.

Suėjusioji įteikė jibiiiejan- 
tei piniginę dovanėlę, prieš 
kurią ji labai užprotestavo, 
ir atrodė, kad nepriims. Bei 
buvo susitaikyta. Taipgi bu
vo sumanyta ir sumesta $30 
gynimui persekiojamųjų sve- 
turgimių, Aukojo po dolerį: 
Josephine A n s c o 11, Tilda 
King, M. B., K. M., M. Radę, 
E. Wilkes, F. D.; po $2: A. 
ir h. Balčiūnai, V. ir B. Sut- 
kai, U. ir V. Burdai, A. ii' 
V. Taraškai, K. ir J. Karo
sai: Carl $3; J. M. A. $10. 
(Karosai šioje sueigėlėje ne
galėjo dalyvauti asmeniškai 
dėl Karosienės susižeidimo, 
bet dvasiniai pilna širdimi 
dalyvavo.)

Alvinienė yra viena iš nuo
širdžiausių ir rūpestingiausių 
veikėjų šioje apylinkėje; 
darbininkų abelnai reikalai, 
organizacijos, spauda, perse
kiojami 'veikėjai ir tt. yra 
pirmutiniai rūpesčiai jos vi
su o me n i n i u ose darbu ose.

Ales visi linkime jai dar 
.ilgai gyventi ir taip pasek
mingai, rūpestingai darbuo
tis dėl visuomenės.

San Leandro, Calif.
Karosienė sveiksta ir stiprėja

Jau keletas savaičių kaip 
Karosienė savo namuose sti
prėja. Per kelias savaites 
galėjo tik sėdėdama wheel- 
chair’yje važinėti, dabar jau 
gali vaikščioti ant lazdų. 
Dar praeis keletas savaičių, 
iki galės vaikščioti be lazdų.

Senūtai padaryta trečia 
operacija ant akių

Mūsų geram kaimynui Se
nūtai, gyvenančiam Martinez, 
jau trečia iš eilės operacija 
buvo' padaryta ant akių. Be 
galo skaudžios ir Įkyrios ope- 
racijoss. Bet džiugu, kad 
yra vilties mūsų geram drau
gui išsveikti. Mes visi linki
me greitai išsveikti ir laukia
me, kada vėl galėsime pasi
matyti su savo maloniu kai- 
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tnynu. Linkime Senūtienei 
pergyventi šį rūpestį laimin
gai.

Walter Jacubs
Taipgi nesveikuoja

Labi geras pažangietis, na
rys LLD ir LDS, Walter Ja
cubs, gyvenantis 4649 Con
gress Ave., Oaklande, jau 
kelinta savaitė nesveikuoja. 
Vėlesniu laiku turėjo eiti li
goninėn dėl X-ray nuotraukų.

Tikime, kad Jaaubs greitai 
nusikratys n e s v e i kumus ir 
linksmai, laimingai gyvenimo 
keliu žygiuos.

Balandžio 25 d. sanfrancis- 
kiečių rengiami pietūs bus 
pas dd. Alvinus. Oaklando, 
San Leandro ir apylinkių lie
tuviai jau rengiasi visi va
žiuoti.

Darbai šiek tiek sumažėjo ?
Baigus Korėjoje karą, čia 

darbai biskį sumažėjo. San 
Francisco su apylinkėmis bu
vo viena didžiųjų stočių, pdr 
kurią karui reikmenys buvo 
išvežami. Pasibaigus karui, 
tuojau buvo paleista virš de
šimties tūkstančių darbinin
kų, dirbusių vien karinėse or
laivy no, laivyno ir armijos 
bazėse. Prie to ir daugelis 
dirbtuvių darbininkų buvo 
paleista.

Didelė nedarbo krizė dar- 
nepasireiškė, bet bedarbių 
yra daug daugiau, negu bu
vę praėjusiais keliais metais. 
Bedarbė pasireiškė ne vien 
fabrikuose, bet statyboje ir 
kitose pramonės šakose. San 
Francisco su apylinkėmis yra 
daugiau komercinis centras, 
negu didelės industrijos, dėl 
to ir masinių atleidimų iš 
darbo nepasireiškia. T.

Livingston, N. J.
Aplankykim savo sergančius 

draugus
Jau kelintas mėnesis mūsų 

LDS 47 kuopa negali laikyti 
savo reguliarių susirinkimų iš 
priežasties savo tarimų sekre
toriaus ligos. Juozas Griciū- 
nas, mūsų kuopos sekreto
rius, jau nuo naujų metų su
sirgo gana rimtai, negali pa
vaikščioti. Kas tai kairėje 
kojoje įsipainiojo ir jis turėjo 
gulėti lovoje per apie 6 sa
vaites. Dabar jaučiasi kiek 
geriau, nes gali jau pavaikš
čioti stuboje, su lazdele pa
siremdamas, bet koją dak
taras įdėjo į tam tikrą spren- 
žiną.

Griciūnas gyvena 5 Sylvan 
Pl., Summit, N. J.

Prie progos aplankykim sa
vo draugą, tuomet jam pa
lengvės kiek jo toks nuobo
dus gyvenimas.

Vaux Hali, N. J.
Sunkiai susirgo Vincas Ve;- 

veris. Sakė, kad per porą 
savaičių nupuolė svorio apie 
70 svarų.

Dabar randasi Beth Israel 
ligoninėje, Lions Ave., New- 
arke. Aplankyti galima kas 
dieną popietį ir vakare.

G. Albinas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kurių nežinojo joks kitas 
šimtmetis, yra istorijos posū
kio punktas.

“Žmonija, ištrūkdama - iš 
savo senų vėžių ir griaudama 
senąją visuomenę, padalintą į 
klases, išsivaduoja ir x stoja 
į socializmo kelią. .

šis metų pusšimtis turi mil
žiniškos reikšmės ir mūsų 
tautai.

Džiaukimės, kad mes šiame 
pusšimtyje gyvenome ir kuo 
nors prisidėjome prie to, 
idant pasaulį padaryti gra
žesnių, teisingesniu ir žmo
niškesnių.



Gražiai paturtintas 
L K. C. Gėlynas

Praėjusi Savaitgali Lietuviu 
Kultūrinio Centro gėlynas 
gavo dvi dideles AZALIJAS, 
dovanotas Mrs. Albinos Mi
kniaus. Už tokio dydžio aza
lijas medelynuose reikėtų 
užmokėti mažiausiai $50. Jas 
sodinant gėlininkas nupirko 
už $2.50 trąšu. Jos greit pa
sipuoš žėrinčiais žiedais.

Tūla, jauna graži moteriš
kaitė Įsiūlė gėlininkui $2 naš
laičiu nupirkt. Nupirkta ir 
pasodinta keturios dėžutės už 
$2. S0.

Dėkui jom abiem !
Tas pats

Jam neapsimokėjo 
rėkti prieš komunistus

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad United Elect rival linijos 
lokalo viršininkas Schenecta
dy mieste Leo Jandreau nori 
tą uniją nuvesti i CIO. nes jis 
skaito L’E vadovybę kairia. 
Jis yra ne kartą L’E vadus 
pravardžiavęs komunistais ir 
ant jų piktai išsireiškęs. Dėl 
to Jandreau tarėsi esąs sau
gus nuo makartistu. •

Taip jis manė iki praėjusios 
savaitės. Bet atsibaladojo Į 
Abany kongresinis neameriki- 
nių komitetas ir atsigabeno 
savo liudytoją, Joseph Klein, 
1938 metais prašalintą už fi
nansini suktumą iš komunis
tu partijos. Kleinas liudijo, 
kad jis 1937 metais Įrašęs 
Jandreau Į komunistu parti
ją. Jandreau Sakėsi, kad jis 
partiniu nebuvęs.

Neamerikiniu narys, Ohio 
republikonas kongresm a n a s 
Scherer, žadėjo Jandreau kal
tinti kaip melagi, nežiūrint, 
kad pirm Kleino liūdymo 
Jandreau buvo paskaitytas 
“draugingu” liudytoju.

įvyko tas, apie ką Al baily
je paskleistas ALP lapelis 
buvo Įspėjęs. Lapelyje ragino 
žmones neapsigauti. Sakė, 
kad neamerikiniams svarbiau
sia yra sunaikinti unijas. O 
riksmą prieš komunistus nau
doja tiktai kaip baubą. Oi 
nežiūrint savo priešiškumo 
pažangiesiems, Jandreau yra 
unijistas ir šioks toks lyderis.

Gegužinės komitetas 
smerkė bandymą 
užgniaužti gegužinę

Laikinasis Gegužės Pirma
jai minėti komitetas kreipėsi į 
i majorą VVagnerį su protes
tu prieš miestinį parku de- 
partmentą. Sako, kad tas 
d e p a r t m e ntas bando už
gniaužti darbininkų geguži
nę. Darbininkų prašymą lei
dimo atmetė. Bando pasitei
sinti, būk leidimą davę Uni
on Square srities biznieriams.

Laikinasis komitetas, kuris 
susideda iš AFL, CIO ir ne
priklausomų unijų eilinių na
rių, taipgi iš kaimyninių or
ganizacijų, primena majorui, 
kad jis tapo išrinktas su dar
bininkų parama. Kad jis tą 
paramą gavęs po užtikrinimo, 
kad “darbininkų teisės bus 
pagerbtos.”

Mike Riskevičius išėjo j li
goninę balandžio 1-tą, o 10-tą 
jam padaryta operacija. ši 
yra maždaug pakartojimas 
anos, kurią buvo pergyvenęs 
prieš apie 6 metus. Randa
si Greenpoint ligoninėje. Tuo 
tarpu dar nebuvo žinoma, ka
da jis iš ten galės sugrįžti.

Bronxe teisiamas William 
Howell įtartas kaip vairuo
tojas to auto, kuriuomi pabė
go Yonkers arklių lenktynių 
darbininkų unijos viršininko 
Lewis’o nušovė.)as.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

NPHYorko^/Wa/iiika
Vėl planuoja statyti 
bakterijoms stotį

Armijos skyrius cheminėms 
ir žemdirbystei skyrius vėl 
panaujino planus statyti bak- 
terijologinę stotį prie Long 
Island esančioje Plum. Island. 
Armija buvo pasimojusi tokią 
stotį statyti prieš porą metų. 
Plotas buvo parinktas senojo 
Fort Terry vietoje. Gyvento
jų protestams tuomet pavy
ko statybos nedaleisti.

Prieš statymą tokios stoties 
tuomet protestavo ne tik at
skiri piliečiai, be ir daugelis 
organizacijų. Tarpe tų buvo 
ir valdine Suffolk apskrities 
Supervisors Taryba. Ji savo 
pareiškime sakė, kad Įrengi
mas tokios Įstaigos “galėtų 
būti žalingas Long Island in
teresams, nes bakterijos ga
lėtų paplisti Į pačia L. 1. salą.

Catherine Honecker, 2 % 
metų, motinai nematant išli
po iš kambario ant gaisrinių 
kopėčių, užropojo nuo 2 iki 
9 aukšto ir nukrito motinai 
jau siekiant ją pagauti. Už
simušė. šeima gyvena L13 
Montrose Avenue, Williams- 
burge. i

Carl Thomas, 19 metų, tapo 
sužeistas kito automobilisto, 
kai jis taisė savo auto prie 
savo namų, 516 Bainbridge 
St., Brooklyne.

Robert Wagner ir Janet. Leigh filmoje “Prince Va
liant,” rodomoje Roxy Tetat re, 7th Avė./ ir 50th St., New 
Yorke.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

Il   ’■ -......................................... .... . —— ,--■7 -—-

Vlrglnia 9-6128

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 88th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
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BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone EVergreen 4*8174

Reikalauja leisti 
pakelti rendas

Metropolitan apdraudę fir
ma, savininke Riverton pro
jekto, kreipėsi i valdžią su 
prašymu, kad leistų pakelti 
rendas. Projekto gyventojai 
jau poni sykių buvo susirin
kę planuoti veiklą prieš pa
kėlimą.

Jei leistų kelti pox tiek, 
kiek firma nori, ji susirinktų 
$659,000 per metus ekstra. 
O gyventojams po SI I dabar 
mokamas kambarys pakiltų 
iki $25.17.

New Yorke tarp transpor
tininkų kilo nepasitenkinimas 
del Transit Autoriteto pasi- 
mojimo atimti Velykų šven
tės privilegiją. Pastaraisiais 
laikais už išėjimą iš darbo 
krikščionių ar žydų apeigoms 
neišskaitydavo iš algos.

Mokyklų viršininkams pa
tarėjas advokatas Arthur Le
vitt pasiūlė šalinti iš pareigų 
dar 15 mokytojų, kuriuos jis 
įtaria “raudonais.” Pasėkoje 
m ak artistų siautėjimo visu 
tuo laiku jau. buvo prašalinti 
arba patys dėl to pasitraukė 
iš tarnybos 191 mokytojas.

Coney Island ir Rockaways 
rozortuose plaukiojimo sezo
nas oficialiai prasidės balan
džio 26-tą, kada pradės dirbti 
gyvybes sargai.

Darbiečiai ragina 
uždrausti H-bombą

American Labor Party N. 
Yorke atsikreipė i preziden- 
tą Eisen h o sveri su prašymu, 
kad jis atmestų valstybės se
kretoriaus Dulles Į karą kur
stančia poziciją.

I
Tuo pat sykiu darbiečiai 

skleidžia tūkstančius atviru
čių, adresuotų prezidentui. 
Jose pareiškia, kad “atomi
niame kare visų gyvybė sta
toma pavojum” Raginą už- 

I drausti 11-bombą. Jeigu daug 
j tūkstančiu tokiu atviručiu su- 
plauks Į Washingtona. jos 
turės didelės svarbos.

Dar vieni taksai
New Yorko valstijos tak- 

Į sams sumokėti paskutinė die
na bus šį ketvirtadienį, ba
landžio 15-tą. Tie nėra, iš
skaityti iš algos, reikia viską 
sumokėti dabar. Savo už
darbi raportuoti yra Įsakyta 
visiems, kas uždirbo $1,000 
dar daugiau per metus pa
vieniui ir $2,500 ar daugiau 
porai.

Taksai mokasi už tą su
mą, kuri bus jau virš tos ne- 
taksuojamosios, sekamai :

Už pirnvą tūkstanti (po at- 
rokavimo to nota k.su o j am o j o) 
po 2 procentus.

Už antrą ir trečią taksuo- 
jamus tūkstančius (arba jų 
dali) po 3 procentus.

Už 1 ir 5-tą po 1 prbc.
Paskui, surokavus visus 

tais procentais susidariusius 
taksus, leista numušti 10%.

Virš paduotieji yra nuo pa
jamų iš darbo, dirbantiems 
už algą.

Pajamų iš kitų šaltinių — 
iš finansinio ar kitokio vers
lo — taksų procentai yra 
mažesni. Juo daugiau paja
mų, tuo mažesni taksai: nuo 
1-iiių $1,000 tik 1%. Tiktai 
už 9-tą tūkstantį pasiekia 3% 
procento ir procentai aukš
čiau neina, nežiūrint, kiek 
daugiau pajamų tas asmuo 
turėtų.

Didžiojo New Yorko srities 
katalikai savo labdarybėms 
šiemet jau surinkę $1,758,924 
aukų. Nori surinkti virš pus
trečio milijono.

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS i 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-6868

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

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.
......................-r..................................................... IĮ

Paminėjo Varšuvos 
ghetto sukaktį

Angų kalba žydų leidžiamo 
žurnalo Jewish Life šioje lai
doje plačiai paminėjo Varšu
vos sukilimo 11 metų sukak
tį. Ji Įvyks balandžio 19 d.

Įšokęs Į Hudsoną maudy
tis 55 metų vyriškis tapo po
licijos ištrauktas ir nugaben
tas į Bellevue ligoninę.

Brookynietis Hershman, 32 
m., atsimušė su auto Į trafi- 
ko rodyki) ir užsimušė Jo 
žmona pavojingai sužeista.

Dar 343 buvusieji detekty
vai sugrąžinami i uniformas 
paprastų policistų pareigoms.

New Yorko republikonuose 
įvyko savitarpinis ginčas dėl 
Buckley, dėl kvietimo ar ne- 
k victim o kalbėti. Buckley, 
McCarčio gynėjas, buvo pa
kviestas kalbėti, bet dėl na
rių protesto vėl atsakytas.

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Klubo 

Gusirinkimas Įvyks ši ketvir
tadieni, balandžio 15-tą, 8 
vai. vakaro, Liberty Audito
rijos patalpoje. Pasiruoši
mas Motinos Dienai ir kiti se
zono užbaigos darbai reika
lauja, kad visos dalyvautume.

Valdyba .(172-73)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, gegužes—May 9 die
na Aido Choras rengia šaunų kon
certą, pagarbai molinų jom paskir
toje dienoje, 9 gegužės. Gi motinom 
skirta diena yra gražiausiame me
tuose sezone, kada viskas atgyja, 
pabunda, sužaliuoja ir sužydi, ši
tam koncertui Aido mokytojas Jo
nas Dirvolis sudarė specialiai gra
žių, motinom atatinkamą programą 
visam chorui ir duetam, kuriuos at
lieka Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas. Visus Naujosios Anglijos 
meno mylėtojus kviečiame j šį ne
paprastai gražų koncertą. Šioje pro
gramoje taipgi dalyvaus artistai iš 
New Yorko ir iš Montello. Pradžia 
lygiai 2-rą vai. po pietų, salėje 29 
Endicott Street.

(72-74)

CLEVELAND, OHIO 
Margučių Balius

L.L.D. 22 kuopa rengia 24 balan
džio šeštadienio vakare, šaunų mar
gučių balių, kuris įvyks Klubo na
me, 9305 St. Clair Ave. Pradžia 6 
va), vakare. Bus duota labai gera 
vakarienė ir tik už vieną dolerį. 
Vakariene pagamins gerai patyrusios 
mūsų kuopos šeimininkės.

Už gražiausius margučius ir drū
čiausius kiaušinius bus duota geros 
dovanos. Taipgi bus gera muzika 
šokiams ir šokikai galės linksmintis 
ir šokt pilnai iki sočiai. Taip pat 
prašomo visų mums pritariančiu 
draugių šeimininkių negamini vaka
rienės namie tą dieną ir ateit i klu
bą, kur bus jums jau viskas čionai 
gatavai prirengta.

Kviečia komisija.
(72-74)

TONY’S I
| UP-TO-DATE Į
I BARBER SHOP j
I ANTANAS LEIMONAS ’ 
| Savininkas ?

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

| Gerai Patyręs Barberis j
U-- K--- - ---M--- - -------------- --- ■>---- ---■ —
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LAISVĖS PIKNIKAS
National Park & Hall

63-13 88th Ave., Woodside, L. I.

DIDŽIČJO NEW YORKO
didžioji iškilme

i MATTHEW A. i
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J

J LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS I

! 426 Lafayette St. J
’ Newark, 5, N. J. į

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

HEATHCOTE EMHX1YMENT 
AGENCY

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

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

Kreipkitės tuojau
(43-73)

SHAMPOO—-MANICURIST

5 dienų savaitė, valandos 10:30 iki 
0:30. Alga ne kliūtis, linksmos 

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

(68-74)

SLAl'Gfi

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

Telefonuokite: G E. 5-9591
(70-72)

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

Telefonuokite: NE. 4-8014
(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 Romi 

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

(71-73)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Patyrusios

Gera Mokestis ir Tipai
Kreipkitės:

DONATONE’S COURT 
RESTAURANT

19-21 Court St., White Plains
Tel. White Plains 8-9187

(72-76)

VIR f: J A—NA M Ų DA RBIN IN K fc 
Guolis atskirame maloniame rūme 
su maudyne moderniškai užlaiko
muose namuose. Maža šeima. Gera 
mokestis. Linksma namų atmosfera. 
Su paliudijimu. Telefonuokite: 9 
A. M. iki 11 A. M. arba'6 P. M. iki 
7. P. M.

Tel. SA. 2-7584
(72-73)

MANICURIST
Nuolat--5 dienos, gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
DAYMOR BEAUTY SHOP 
813 W. 187th St., N. Y. C.

Tel. WA. 7-7585
(72-78)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Guolis vietoje. 2 malonūs kambariai 
ir maudynė. Visi įrengimai elektri
niai. Abclnam namų darbui-auto 
vairavimui. Gera alga. Vasara pa- 
uryje.

Taipgi reikalinga gera mergina 
valgių gaminimui.

Šaukite rytais ar 4:30 iki 6:30 
Vakarais

Tel. EN. 2-3291
(72-74)

HELP WANTED MALE

PAGELBININKAS
Patyrimas nereikalingas. Dėl meta
lo—geležies dirbtuvės Nuolatinis 
darbas, 40 valandų savaitė. $1.25 j 
valandą pradžiai. Kreipkitės.

ELRICH CO.
69 Kinkei St., Westbury, L. I. 

WE. 7-3777
(72-76)

Žmogžudį pasiuntė 
į ligoninę

Harold Weinberg, 25 me
tų, tapo pasiųstas į Mattea- 
wan State Hospital kaip kri- 
minališkai pamišęs. Bellellvue 
daktarai pripažino jį esant 
“schizophrenikn ir chronišku 
paranoiaku.”

Weinbergas nužudė poetą 
B'odenheim ir jo žmoną Ruth 
praėjusio vasario mėnesį. O 
kada tapo suimtas, tardomas, 
jis giedojo himną ir rėkavo, 
pravardžiavo asmenis.

New Yorke savo namų kori
doriuje rasta nudurta 17 me
tu Marion Brown, veiterka. 
Menama, kad ją nužudė pasi- 
kesintojas prievartauti ar 
koks atstumtas kandidatas į 
meilužius.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

4 psl.—Laiavfi (Liberty)- Trečiad., Baland.-ApriL 14, 1954 
i

VASAROS RESORTO XIESBliTIS 
Parsiduoda Liberty apyl3kėje,*|^50 
rūmų viešbutis su visais patogu
mais. Stovi gražioj vieloj. Privalus 
ežeras. Apkainuotas greitam par
davimui. Tel. SL. 6-2831.

(68-73)

Summer Home For Rent

FREEPORT WATER FRONT
70 pėdų nauja užtvara

2 miegrūmiai. 2 maudynės 
Naujas Namas

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

(66-72)
y ■■ ■! ■ . ■» ■ —. ■ ................... i — ■— . m į ,

ELMSFORD
Gerai budavotas 2 šeimų namas A1 
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—RI VERI) AlĄ 

251st ir Broadway. Pusiau tifskirfas,

mūrinis. 1U' maudynių, ištaWvf.as 
skiepas, prietaisai, divonai, paro
džius 5148 Park Rd. KI. 3-7748.

(70-72)

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

(71-76)

WIHTE PLAINS
Nauji namai nuo $23,500 ir viršaus.

Telefonuokite Savininkui Broker
JEANNE CAROLAN

White Plains 9-0967—
Scarsdale 8-3500

(72-76)

FOR RENT

PINEBUSH, N. Y. Pfasirandavoja 
6 rūmų namas. Grąžui? išfornišiuo- 
tas, naujos lovos, naujai isdekwnio- 
tas iš vidaus ir lauko. Pėstieiro nu
einama į maudymosi beach, bažny
čią ir krautuves.

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

BUSINESS
OPPORTUNITIES

DRY CLEANING & LAUNDRY
Gerai įsteigta, ideališkoje vietoje, 

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

2128 Caton Ave., Brooklyn
(68-74)

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.

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

(68-74)

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

Šaukite savininką:
O L. 5-9210 >

<69-73)

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

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

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., Bays^.

Taipgi reikia ir sausainių yepėjo
(prie stalo) ’

BAyside 9-0557
(71-73)
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