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KRISLAI
Pasiruošimas.
Tolimas svečias.
Nauja grupė.
Sekmadieni.
Nušluostė nosi.

Rašo A. BIMBA

Laisvės dalininkų suva
žiavimas buvo visapusiškai 
geras,/našus.

Svarbiausias suvažiavimo 
nutarimas: ir šiemet pra- 
vesime specialų dienraščio 
finansinio stiprinimo vajų. 
Šiemet taip pat, kaip ir per
nai, reikės dešimties tūks
tančių dolerių/\

Nuo dabar iki balandžio 
pirmos dienos visų laisviem 
čių darbas gerai prisiruošti 
šiam vajui. Reikia viską iš 
anksto apgalvoti ir numa
tyti.

Neabejoju, jog kiekvienas 
dienraščio šalininkas savo 
pareigą atliks taip, kaip 
pridera susipratusiam, pa
žangiam lietuviui.

Suvažiavime turėjome či- 
kagietį Joną Mažeiką, dien
raščio Vilnies redakcijos 
štabo narį.- Jis gerai, smar
kiai pakalbėjo ir suvažiavi
me ir bankiete.
. Sužinojome, kad vilniečiai 
šiemet minės savo dienraš
čio 35 metu sukakti. Prie 
to jau rūpestingai ruošiasi. 
Berods rugsėjo mėnesi nu
mato išleisti specialę, gero
kai padidinta Vilnies laidą. 
Rinks pasveikinimus.

Jonas, kiek supratau, ža
da Brooklyno apylinkėje 
pabuvoti keletą dienų. Pui
ki proga mums per jį pa
remti Vilnį. Nepaskūpėki- 
me.

Beje, laisviečių suvažiavi
mui Jonas Mažeika atvežė 
nuo čikagiečių didelį glėbį 
sveikinimų su gražiomis fi
nansinėmis dovanomis. Ačiū 
jiems.

Laisviečių bankiete labai 
šauniai pasirodė meninės 
saviveiklos penktetas. Tai 
nepaprastai gyva ■ ir graži 
gjęupė. Visi penki malonūs 
žmonės. Ir taip dainavo, 
kad bankieto dalyviai ilgai 
nenorėjome juos paleisti.

Į grupę įeina Elena Bra
zauskienė, Mildred Stensler, 
Pranas Balevičius, Tadas 
Kaškiaučius ir Jonas Gry
bas.

Tikiu, jog nuo dabar mes 
juos dažnai išgirsime mūsų 
parengimuose ir sueigose.

O dabar visus raginu at- 
ateinantį sekmadienį, vasa
rio 1ST d., po pietų būti Kul
tūriniame Centre. Turėsime 
progą dar kartą išgirsti 
vieną iš šių dienų Ameri
kos žymiausių pažangių ra
šytojų apie pati žymiausią 
Amerikos demokratijos po
etą l^Vfelt Whitman.

Prelegentu bus Philip 
Bdnoskis (Baranaus kas). 
Daug kas iš mūsų šį jauną 
lietuvį rašytoją jau yra gir- 
Aėję. Manau, kad ir vėl visi 
^(Tąsa 4-r-tame puslap.)

BULGANINAS PASKIRTAS TARYBŲ SĄJUNGOS PREMJERU
Amerikiečių orlaiviai virš 
jos teritorijos, sako Kinija

Malenkovas atsistatydino, 
eis kitas svarbias pareigas

Pekinas. — Kinija sako, 
kad Amerikos kariniai or
laiviai bent 28 kartus skri
do virš jos teritorijos ir 
pravedė kitus provokaci
nius žygius. Kinai sako, kad 
jeigu amerikiečiai ir toliau 
tęs tokias provokacijas, vi
sa atsakomybe už bile ko
kius rezultatus krinta ant 
jų-

Tokyo. — Amerikos sep
tintojo laivyno štabas pra
neša, kad dalis Čiango ka
reivių jau evakuoti iš Ta- 
cheno salų. Pripažįstama, 
kad kai kurie civiliai atsi
sako leistis evakuojami, no
ri likti. Taipgi pripažįsta
ma, kad daugelio civilių gy
ventojų š e i m y n ii galvos, 
žvejai, randasi jūroje ir su 
jais negalima susisiekti. Jų 
šeimynos visvien išvežamos, 
ir kuomet tie žvejai grįš, 
jie neras savo mylimųjų, 
kurie bus išvežti Formozon. 
Tachenus tuo laiku jau bus 
užvaldę liaudiečiai-kinai.

Mūsų šalies laivyno šta
bas sako, kad kai kurie 
Amerikos kariniai orlaiviai, 
kurie dalyvauja evakuavi- 
mo operacijose, buvo ap
šaudyti kinų zenitinių (an
ti - orlaivinių) patrankų. 
Bet nei vienas orlaivis ne
buvo pažeistas.

Amerikos karo laivai 
plaukioja netoli Kinijos 
kranto. Vienoje vietoje ke
li Amerikos kreiceriai vie
nu metu radosi tik 12 mylių 
atstume nuo Kinijos pa
kraščio sargybinių laivų.

Iš Londono pranešama, 
kad Edenas yra raginęs 
Ameriką evakuoti Čiango 
jėgas ne vien iš Tachenų,

Washingtonas. — Senato
rius McClellanas sako, kad 
jis nieko nežino apie kokį 
tai senatinį tyrinėtoją, ku
ris buvo paleistas iš parei
gų, kadangi jis atidengė, 
jog tas kongresmanas gavo 
$300’ nuo komunistų.

Tą kaltininką iškėlė J o e 
McCarthy.

Des Moines, la. — Guber
natorius Leo A. Hoegh krei
pėsi į valstybės departmen
ts su raginimu leisti gimi
nėms aplankyti saviškius, 
kurie sėdi kalėjime Kinijo
je. Jis omenyje turėjo su
imtus lakūnus.

Valstybės departmentas 
jo prašymą atmetė.

Frankfurtas. — Čia įvyko 
didžiulis socialdemokratų 
surengtas mitingas’ prieš 
ginklavimąsi. ,

bet visu salų ir salelių, ku- L- L- C 7
rios randasi prie pat Kini
jos kranto. -

Edenas taipgi išsireiškė, 
kad dabartiniu įtemptu mo
mentu bent kiek senoviškos 
slaptos diplomatijos praver
tėtų, kad tuojau reikėtų 
kaip nors pradėti tartis, 
kad sulaikyti karinius 
veiksmus Tolimuose Rytuo
se, kad bent neleisti jiems 
plėstis . A

Manoma, kad septinto lai
vyno lėktuvnešiai turi orlai
vius, kurie galėtų numesti 
atomines bombas virš Kini
jos. .

Aukščiausiasis teismas jau 
atmetė NY mokytojų skundą

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas atmetė 12 
New York o mokytojų skun
dą, kad jie neteisėtai buvo 
išmesti iš darbo. Tie mo
kytojai buvo išmesti, nes 
jie atsisakė atsakyti sena- 
tiniam komitetui, ar jie ka
da nors buvo komunistai.

Išmestieji mokytojai tei
gia, kad jie turėjo teisę ne
atsakyti į tokį klausimą, 
nes konstitucija garantuo
ja kiekvienom gyventojui 
sąžinės laisvę, kas reiškia, 
kad žmogaus politinis nusi
statymas ir priklausymas 
organizacijoms yra jo ir 
niekieno kito reikalas.

Kinija planuojanti įvesti 
privalomą karišką tarnybą

Pekinas. — Kinijos spau
doje kalbama apie tai, kad 
gal reikėtų įvesti privalomą 
karinę tarnybą. Kaip yra 
žinoma, Kinijos armija su
sideda vien iš savanorių. 
Kinijos armija, sako spau
da, turi pakankamai jaunų 
vyrų, bet būtų dar geriau, 
jeigu visi Kinijos jaunuoliai 
gautų trumpą 'karinį apmo- 
kinimą,. kol šaliai dar grę- 
sia užsienio intervencijos 
pavojus.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba 
priėmė didžiausią biudžetą 
tos šalies istorijoje.

New Yorkas. — CIO pil
domoji taryba pasmerkė 
AFL mėsininkų uniją “už 
prieglaudos davimą” kairie- 
čių vadovaujamai kailiasiu- 
vių unijai.

Hong Kongas. — Maži 
Amerikos marinų daliniai 
buvo išlaipdinti Tachenuo- 
se.

1^

Krizis tęsiasi Frrancūzijoje

Pinay pristatys šį 
penktadienį kabinetą

Paryžius. —- Kandidatas į 
premjerus Antoine Pinay 
paskelbė, kad jis šį penk
tadienį bus sudaręs kabine
tą ir jį pristatys parlamen
to patvirtinimui. Bet dar 
riėra užtikrinimo, kad Pi
nay tokį kabinetą galės su
daryti.

Pinay turi užtikrinimą, 
kad jis gaus paramą nuo 
kelių konservatyvių gru
pių, nuo dviejų de Gaulle’o 
pasekėjų frakcijų ir nuo 
taip vadinamų radikal-soci- 
alistų partijos dalies.

Prieš jį stoja komunistai 
ir socialistai. Partija, ku
rios stovis dar neaiškus, 
yra taip vadinamieji liau
dies demokratai (MRP), 
katalikų vadovaujama gru
pė.

Be tos partijos pagalbos 
Pinay vargiai gali tikėtis 
daugumos parlamente. Bet 
MRP atsineša šaltai i Pi
nay, nes norėtų, kad vienas 
jos vadų, kaip tai Bidaul- 
t’as arba Schumanas, taptų 
premjeru.

Iš spaudos komentarų

Pačios Adenauerio valdžios 
partijos yra nepatenkintos
Bonna. — Nepasitenkini

mas Adenauerio politika ir 
jo noru kuo greičiausiai 
pradėti ginkluotis žymus ne 
tik socialdemokratinėje opo
zicijoje, bet ir partijose, 
kurios sudaro Adenauerio 
koalicinę valdžią. Dvi val
džios koalicijos partijos at
virai pasisakė, kad .ginkla
vimas'būtų atidėtas, iki la
biau paaiškės pasaulinė pa
dėtis.

Tos dvi partijos yra Lais
vieji Demokratai ir Visa- 
vokiškas Blokas.. Abi šios 
partijos skaitomos konser- 
vatyvėmis ir stovinčiomis 
dargi į dešinę nuo paties 
Adenauerio krikščionių de
mokratu. fc

Paskutiniai Pranešimai
Londonas. — Malenkovo 

atsistatydinimas ir Bulga- 
nino tapimas premjeru bu
vo praneštas Churchillui, 
kuomet jis ėjo į paskutinį 
Britanijos Bendruomenės 
premjerų pasitarimą. Ma
noma, kad ten tuojau buvo 
apkalbėta šių pakaitų svar
ba.
štabas pripažįsta, kadSHR

Tokyo.—Amerikiečių šta
bas pripažįsta, kad kinąi 
laiko savo jėgas prie Ta
chenų salų įtraukę gilokai 
į krašto vidų, kad išvengti 
susirėmimų su amerikie

pradeda labiau paaiškėti, už 
ką naujasis kandidatas į 
premjerus Antoine Pinay 
stoja. Jis koųservatyvus vi
daus politikoje, bet tas vi
suomet buvo žinoma. Apie 
ką buvo abejota, tai jo nu
sistatymas Vokietijos gin
klavimo klausimu. Dabar 
jis jau davė suprasti, kad 
tas ginklavimas kuo grei
čiau būtų galutinai patvir
tintas.

Tunisijos premjeras Ta- 
haras - ben - Amaras dabar 
randasi Paryžiuje. Pinay ir 
prezidentas Rene Coty su 
juo tarėsi. Jie nori išgauti 
iš jo pažadą, kad Tunisijos 
nacionalistai darys didesnes 
nuolaidas francūzams.

Iš Saigono pranešama, 
kad Pietinio Vietnamo anti
komunistiniai elementai la
bai patenkinti Mendes- 
France’o valdžios kritimu. 
Jie laikosi nuomonės, kad 
Mendes-France buvo pasi
rengęs perdaug taikingai 
sugyventi su Šiaur. Vietna
mo komunistiniu režimu. 
Pinay, sako jie, to nedarys.

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” praneša iš Vakarų 
Vokietijos, kad nepasitenki
nimas Adenauerio politika 
vis didėja. “Times” sako, 
kad Sovietų Sąjungos pa
siūlymas vienyti Vokietiją 
ir laikyti laisvus demokra
tinius rinkimus abiejose ša
lies dalyse iššaukė platų at
garsį ne tik opozicijoje,, bet 
ir valdžios partijose. Soci
aldemokratai jau paskelbė, 
kad jie^stoja už derybas ir 
pasitarimus su Sovietais ir 
Rytų Vokietija prieš tai, 
kaip pradedama ginkluotis. 
Dabar dvi valdžios koalici
jos; partijos vis labiau pri
siartina prie to nusistaty
mo.

čiais. Bet mūsų laivyno 
štabas dar praneša, kad 
“mes pasirengę atsakyti ug
nimi į ugnį.”

Paryžius.—Katalikų MRP 
partija nutarė bent kol kas 
neiti į Pinay kabinetą. MRP 
sako, kad neis valdžion, jei
gu jon nepriimami socia
listai. Socialistai savo ruož
tu yra pareiškę, kad jie 
prie Pinay valdžios nepla
nuoja dėtis.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę ir šilčiau.

Maskva. — Premjeras 
Georgijus Malenkovas atsi
statydino ir jo rezignavi- 
ja buvo priimta TSRS 
Auksinusios Tarybos posė
dyje. ^Malenkovas paaiški
no susirinkusiems tarybos 
deputatams, kad jis pasi
traukia, nes jaučia patyri
mo stoka.

Trumpu laiku po Malen
kovo rezignacijos Chruščio
vas nauju premjeru nomi
navo maršalą Bulganina, 
kuris buvo vienbalsiai pa
tvirtintas. Bulganinas skai
tomas patyrusiu kariu, vals
tybininku ir vadovu.

Malenkovo rezignavimas,

C.I.O. organas patenkintas 
Harvey Matusow atsivertimu

Washingtonas. — CIO or
ganas “CIO News” sako, 
kad Matusowo atsivertimas I
yra geras dalykas. CIO 
žurnalas sako, kad liudiji
mas prieš komunistus yra 
pasidaręs pelningu šlypkš- 
čiu raketų, kuriuo naudoja
si visokie nešvarūs gaivalai. 
Matusowo prisipažini m a s, 
kad jis melavo, gal sulaikys 
panašius nuo bandymo len
gvai užsidirbti dolerius, me
luojant apie komunistus.
“CIO News” sako, kad ša

lyje bendrai gali būti jaus
ta pakaita atmosferoje. Ma- 
kartizmas, sako CIO leidi
nys, praranda savo galią ir 
žmonės jau ne tai}) bijo 
prasižioti.

Auto darbininkai statys 
namus visų rasių žmonėms

San Francisco. — San 
Francisco ir apylinkės CIO 
taryba nutarė statyti dide
lį namų projektą. Butai 
bus nuomojami visų rasių 
žmonėms, ir’ tikimasi, kad 
projektas pasėkoje bus ra
siniai maišytas.

• CIO specialiai nutarė sta
tyti tokį projektą, kad su
duot smūgį rasistinei dis
kriminacijai, kuri čia sti
pri. Rasistai diskriminuo
ja ne vien prieš negrus, bet 
ir prieš japonų, kinų, fili- 
pinų, korėjiečių, meksikie
čiu kilmės amerikiečius, o 
kai kuriose vietose taipgi 
prieš žydus ir italus.

Londonas. — Maskvos ra
dijas sako, kad Kaukaze gy
venantis Budaiči Ramaza- 
hovas dar vikrus ir judrus, 
gerai mato ir dirba, nežiū
rint jo amžiaus: 135 metų. 
Jo žmona žymiai jaunesnė, 
tik virš šimto.

New Delhi. — 55 anglia
kasiai žuvo Amlabado kasy
kloje netoli Jharijos. Spro
gimas juos gyvus palaidojo. 

kai]) matyti, buvo numaty
tas nekuris laikas atgal, nes 
speciali Aukščiausios Tary
bos sesija buvo sušaukta.

Maskvos radijas praneša, 
kad Malenkovas yra pasi
žadėjęs pašvęsti savo jėgas 
kitose pareigose, kur jis 
tiktų, ir jis gaus tokią vie
tą.

Savo rezignacijos kalboje 
Malenkovas daugiausia dė
mesio kreipė Į ūkinius Ta
rybų Sąjungos reikalus, sa
kydamas, kad jis jaučia, 
kad geresnė vairavimo ran
ka reikalinga, kad tęsti pa
žangą.

Washingtonas. — Kaip to 
■buvo galima laukti, Tarybų 
‘Sąjungos premjero Malen
kovo rezignacija čia ir ki
tose Vakarų sostinėse iš
saukė audrą spėliojimų ir 
komentarų. Spėliojimai ir 
spėk u 1 i a c i j o s prieš ta rau j a 
vieni kitiems. Vieni komen
tatoriai teigia, kad Malen
kovo pasitraukimas yra pa
seka ilgos ii* aštrios “vidu
jinės kovos” ir kad jis bu
vo “išstumtas” iš savo vie
tos. Kiti komentatoriai at
virkščiai skelbia, kad Ma
lenkovas pasitraukia, kad 
eiti kokias nors labai svar
bias preigas. “apie kurias 
neskelbiama.”

•Malenkovas išbuvo prem
jeru metus ir 11 mėnesių. 
Jis premjero vietą užėmė 
tuojau po Stalino mirties.

Guatemalos Miestas.—Su
sirėmime tarp Guatemalos 
ir Salvadoro pasienio sargų 
vienas karys iš kiekvienos 
pusės žuvo. Susirėmimas 
prasidėjo kai keli Salvado
ro kareiviai perėjo sieną 
ir bandė įsiveržti i vienos 
guatemalietės butą.

Hong Kongas. — Specia
lus prez. Eisenhowerio ka
rinis pasiuntinys generolas 
Collins atvyko čia. Jis anks
čiau buvo specialiu pasiun
tiniu .Pietiniame Vietname.

New Yorkas. — Morton 
Sobbell’io motina kreipėsi į 
generalinį prokurorą Brow
nell’} su prašymu duoti nau
ją bylą kalinamam jos sū
nui.

Buffalo, N. Y.
Čia pirmadienį, vasario 7 

d., 5 vai. popiet, mirė Jo
nas Delenikaitis, ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. Ve
lionis pašarvotas Thompson 
Funeral Parlor koplyčioje,' 
911 Tonawanda Street, Buf
falo.

Apie- tai telegrafiniai pra
neša žmona Delenikaitienė.

Velionies šeimai reiškia
me gilią užuojautą. .
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MOTERŲ KAMPELIS
Žiaurus ar paikas žilio j imas 
po pasaulį neteikia garbes

. PO MŪSŲ SUVAŽIAVIMO
41-MASIS METINIS laisviečių suvažiavimas, įvy

kęs vasario 6 d., kaip ir piimesnieji, buvo geras su
važiavimas.

Mūsų ’ žmonės, besisielodami išlaikymu savo dien
raščio, rūpestingai svarstė jo reikalus ir ryžtingai ta
rėsi išlaikyti dienraštį.

Tiesa, ne visi galėjusieji atvykti suvažiaviman, ja
me buvo. Buvo tokių, kurie manė, kad Jonas, Ona, ar 
kuris kitas, dalyvaudamas suvažiavime, atliks jo darbų 
dalį, tai jie patys suvažiavime nepasirodė, nors galėjo 
ir, mūsų nuomone, turėjo pasirodyti.

* Bet tie, kurie suvažiavime buvo, susipažinę su laik
raščio padėtimi, nuoširdžiai prisidėjo su savo patari
mais, sumanymais, kaip laikraštį geresniu padaryti, kaip 
jį tvirtinti, kad jis gyvuotų ir gyvuotų.

Pas mus yra tokių žmonių, kurie galvoja daug maž 
taip: E, kas ten naujo bus! Dalyvavau keliuose su
važiavimuose, bet jokių sensacijų ten nebuvo; nebuvo 
jokių barnių, jokių frakcinių kivirčių, tai neapsimoka 
ir į šį vykti, nes ten nieko ekstra nebus.

Žinoma, jie daro klaidą taip galvodami. Aišku, mū
sų suvažiavime nebuvo jokių frakcinių kivirčių, nebuvo 
jokių nė asmeniškų kivirčių. Jis praėjo draugiškoje 
nuotaikoje; jis buvo konstruktyvus suvažiavimas.

Tuo mes tegalime tik pasidžiaugti.
Kurie suvažiavime nedalyvavo, kuriems laikas ir 

aplinka neleido jame dalyvauti, turėtų susipažinti su jo 
eiga iš aprašymų, turėtų susipažinti su jo nutarimais 
(rezoliucija), susipažinti su tais, kurie suvažiavimą svei
kino. O po to kiekvienas laisvietis privalo juo labiau 
budėti, kad suvažiavimo nutarimai būtų pravesti gyveni
mam

Šia proga, beje, reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems, kurie suvažiavimą sveikino!

Šiais laikais mažai kas te
gali gauti mūsų šalies val
džios leidimą keliauti į už- 
rubežius. Gi gaunančiųjų 
leidimus daugumą sudaro 
tie sluoksniai, kurių išvykos 
nesuteikia Amerikai garbės 
nei naudos. Kokios tos gru
pės ?

Militaristų, dykinėjančių 
ponų, ponių, ponaičių ir 
panelių; civilinių ekspertų 
militariškiems- veiksmams.

ANITA WHITNEY—
ŽYMI AMERIKIETE

VASARIO 4 DIENĄ San Francisco mieste, Kalifor
nijoje, mirė žymi amerikietė, Anita Whitney. Ji buvo 
87 metų amžiaus.

Velionė buvo kilusi iš žymios amerikiečių šeimos. 
Tarp kitko, jos dėdę Stephen J. Field’ą prezidentas 
Abraomas Lincolnas buvo paskyręs aukščiausio šalies 
teismo teisėju.

Ji baigė Wellesley Kolegiją ir neužilgo po to įsijungė 
darbininkų judėjimai!.

Anita Whitney buvo Amerikos Socialistų partijos 
narė. Taip anksti, kaip 1915 metai, ji pradėjo kovoti už 
nėgių teises, už baltųjų ir negrų lygybę. Ji laikėsi kai
riajame socialistų partijos sparne, o vėliau įstojo į ko
munistų partiją.

Karo metu ši moteris buvo nuteista (einant Kalifor
nijos anti-sindikalistiniu įstatymu) 14 metų kalėjimo, 
bet tuometinis Kalifornijos gubernatorius Young jai 
bausmę dovanojo.

Ši moteris per visą savo subrendusį gyvenimą dir
bo, kovojo už darbo žmonių reikalus, už šviesesnį jiems 
rytojų. Dėl to ji pasiliks Amerikos darbininkų judė
jimo istorijoje nemirtinai.

Anita Whitney—viena iš daugelio amerikiečių mo
terų veikėjų, kuriomis didžiuojasi visa mūsų 
liaudis.

šalies

CHRUŠČIOVAS APIE DALYKUS 
TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE

PIRMASIS TARYBŲ SĄJUNGOS komunistų par- 
įijos sekretorius Nikita Chruščiovas turėjo arti ’ trijų 
valandų interview (pasikalbėjimą) su amerikinių laik- 
raščių magnatu William Dandolph Hearstu, kuris lanko
si Maskvoje. Pasikalbėjimas įvyko praėjusį šeštadienį. 
Su Hearstu buvo ir jo du padėjėjai, korespondentai 
Kinsgbury Smith ir Frank Coniff.

Apie ką gi jų pasikalbėjimas vyriausiai sukosi?
Apie, pavojingą situaciją Tolimuosiuose Rytuose. 

Chruščiovas sakė He\rstui, jog Tarybų Sąjunga yra 
pasiryžusi dalyvauti bet kokiuose pasitarimuose, ku
riuose būtų sprendžiami Tolimųjų Rytų reikalai.

- Kitais žodžiais, Chruščiovas pareiškė, jog Tarybų 
Sąjunga stoja už taiktį išsprendimą visų nesusiprati
mų. Ji priešinga karui. Ji priešinga ginklui. Josios 
politika, nurodė jis, yra pasitarimų politika, o ne ginklo.

“Mes nenorime, kad bet kur pasaulyje būtų uždegta 
karo ugnis,” pabrėžė Chruščiovas.

•Na, o padėtis Tolimuosiuose Rytuose yra labai pa
vojinga. Sakoma, Čiang Kai-šekas iš Tachen salų savo 
kariuomenę gabena į Quemoy salą, kuri yra tik keleto 

> mylių atstume nuno Kinijos sausžemio.
Ciango transportinius laivus saugoja amerikiniai 

karo laivai ir lėktuvai.
Aišku, kaip diena, kad toks žygis yra kišimasis į 

Kinijos vidujinius reikalus.

■Pirmosios grupės didelė 
dauguma yra visai nekalti 

I dėl to,’ kad jų buvimas sve
timuose kraštuose teikia jų 
tėvynei Amerikai nenaudą. 
Draftu suverbuoti vaikinė- 
liai bevelytų namie pas 
mamą tebebūti, mokyklą 
lankyti, arba eiti dirbti, 
apsivesti ir savo vaikelius 
auginti. Tačiau jų masiniai 
sugabenamas į svetimus 
kraštus teikia tiems ir apy
linkių kraštams nerimą. 
Kai kur tas nerimas virsta 
atvira neapykanta. Turin
tieji tose jėgose artimųjų, 
galinčių atvirai pasisakyti, 
kiekvienas pripažįsta, jog 
užrubežiuose atsinešimas į 
amerikiečius yra neužvy- 
dėtinas.

Tas atsinešimas kartais 
pastebimas ir spaudoje.

Gali tie kareivėliai asme
niškai būti geriausiais žmo
nėmis, tačiau vietiniai žino, 
jog jie ten yra tikslu ruoš
ti karą. Jie ten įrengdinė- 
ja militariškus punktus. Jie 

Įjuos valdo. Užiminėja jų 
! geriausius namus. Eikvoja 

žemę, kurioje vietiniai-ve- 
; lytų sau auginti daugiau 

duonos. Pagalvokime, jeigu 
mes būtume jų vietoje — 
pergyvenę karus, suskurdę, 
alkani, —kaip jaustumėsi 
mes, kai čia koki svetimi, 
mundieruoti poną i č i u k a i 
mus komanduotu?

Kaip kiekvienoje grupė
je, kur susitelkia daug žmo
nių, taip ir kariškiuose ran
dasi ir prašmatnybių. Štai 
vasario 1-mą spaudos už
kampiuose tilpo žinutė, jog 
Vokietijoje ties Kaiserslau
tern ant kėpinių sienų pa
sirodė iškabos, kad į kapi
nes nevalia eiti. Sako, iš 
amerikiečių barako kariš
kiai į kapines vesdavosi vo
kietaites dievo duota dova
na pasisaldinti.

Iš karto atrodo kažkaip 
nepadoru ir keista. Minty
je švaistosi klaustukai? At
simeni kai ką. Juk tie vai- 
kinėliai tapo išvežti beveik 
vaikais, neauklėti. Vesti 
jie negali. Turėtų pereiti 
daugeriopų formalumų še- 
rengą, I kad galėtų žmoną 
parsivėžti. Dauguma ne
turi tokių pinigų ir nieka
da neturės. O laukdami, ko 
jie gali tikėtis sulaukti, kai 
karo būbnan diena dienon 
barškinama ? N elaukdami, 
kol atsidurs kur Pacifiko 
salų balose, jie ieško įvai
rumo. Ji imasi ten, kur 
randa.

Galime būti tikri, jog ir 
tokios kariškių pramogėlės 
neteikia mūsų kraštui gar
bės. Neigi tos apleistos vo
kietaitės atsimins amerikie
čius su pagarba. Gi šiais 
jaunimo išblaškymo į visus 
keturis vėjus laikais pana
šios istorijukės kartojasi ne 
viename pasaulio kampe.

*’•’* ** • “• **•*"
Antroji grupe, poniškasis 

svietas, visokiausiomis iš-, 
daigomis amerikiečius iš

stato pajuokai. Išnaudoję 
savo žmones, be ribų prisi
lupę pelnų, nežinodami, ką 
daryti su pinigais, jie zilio- 
ja po pasaulį tuos pinigus 
kaip nors išmėtyti. Jie tran
kosi po pasaulį milijonierių 
spaudos išgarbinti kaip 
Amerikos žymiausieji, ge
riausieji, o kvailiojimais su
kerta ir piemenėlį.

Ponus dažnai pamėg
džioja vidurinės klasės ir 
net darbininkų jaunimas. 
Juos vilioja noras pasigar
sinti, nors ir žiopliu. Kvai
liau pasielgsi, daugiau pa
garsėsi. Amerikinėje spau
doje nemadnu garbinti pa
sižymėjusius teisingu, nau
dingu darbu.

Nerimto žiliojimo pavyz
džiu galima skaityti pa
nelę Jo Ann Stork iš 
Illinois valstijos. Mergšė 
nuzujo į Monaco valstybė
lę pilna vilčių, kad gal tos 
valstybėlės valdovas ją ve
siąs. Tiesa, jo valstybėlė 
tėra tokia, kaip N. J. mies
telis Hillside, turi 21,000 
gyventojų. Tačiau visgi val
dovas. Ponios-panelės čiup
tų- net šiaudais iškimštą 
čiučelą, jei vadintųsi prin
cu. Gi ten yra dar ir gra
žus vyrukas.

Kur mergina gavo viltį 
kandidatūrai į “princienę”? 
Tą buvo “išvirožijusi” čigo
nė, žiūrėdama j jos delną. 
Bet kai nuvažiavo į tos 
valstybėlės ir pasaulio gem-
blerių sostinę Monte Carlo, naitei per palyginti trum- tumas, kurį 
turėjo 3 d.^nąš tupėti prie pą laiką įsisavinti sudėtin- galėtų tiktai geras chemijos
telefono iki išsimaldavo pa-; 
simatymą su princu Rai- į 
nier III-jų, sulaukė progos 
prieš jį pritūpti. Vedamą 

; pamatyti princo palocių, se- 
? Idoj o kunigas ir princo se
suo. Kas žino?... Ponios- 
panelės linkusios skanda
lams.. .

Panelė Stork, 20 metų, 
Illinois Universiteįo stu
dentė, čigonės palaiminta 
zuja po pasaulį ieškoti prin
co! Tikrai neužvydėtinoje 
šviesoje pastatomas Ameri
kos jaunimas. O juk val
džiai neišleidžiant rimtojo 
ja imo į užjūrius, pasau
lis į \isus amerikiečius žiū

 

ri peiįjtokįų storkaičių pa

 

veikslą?
Panelė iš Alton, III., nėra techninio minimumo^ kur- 

pačiu įstabiausiu ekspona- ’ sus. Jų lankymas davė daug
tu. Yra buvę matyta keis
tesnių šposelių. Ši jaunuo
lė yra tiktai atestatu dabar
tinio, makartizmo užguito 
mokymo ir auklėjimo. Virš 
jo iškilti savaime tepajė
gia tik užvis gabiausieji 
ir pažangiausieji šiandieni
niame jaunime. T-a

Vienna, Austrija.— Ame- I • 1 m T* AT" ’ ■ ■ •
ko savo 18 metų nebylį su
pu, kuris atvyko iš Vengri
jos. Jinai iš Vengrijos pa
bėgo 11946 . metais, pali 
ma nesveika sūnų

a-

enato-Washing tonas 
rius Geprge, SenatoApailita 
vinių reikalų ko.misijo'k-pi 
mininkas, sako', kad jis pil 
nai pasitiki, jog7 Formozoj 
įvyks paliaubos.
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Tokyo. — Wolfe Lade jins
ki pakelyje į Pietinį Viet
namą sustojo čia. Jis bu
vo draugiškai sutiktas ame
rikiečių ir japonų valdinin

kų. Aerodrome jį sutiko 
; JAV ambasados pirmas pa- 
. taikias Frank A, Wiring..

Bronė Gulbinaitė
VILNIUS. — Įėję į tiks

liosios mechanikos skyrių 
dešinėje pusėje pamatysime 
prie nedidelių staklių pa
linkusią šviesiaplaukę mer
giną. Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad jos darbas niekuo 
nesiskiria nuo kitų' mergi
nų, dirbančių prie ilgo, prie
šais langą stovinčio stalo. 
Tik atidžiau įsižiūrėję pa
stebėsime, kad šviesiaplau
kės staklininkės judesiai 
tikslesni ir sąikingesni, ne
gu jos draugių. Jos miklios 
rankos greitai ir gerai at
lieka reikalingą operaciją. 
Ši mergina žinoma visoje 
Vilniaus elektros skaitiklių 
gamykloje. Tai darbo pir
mūnė Bronė Gulbinaitė.

Tiksliosios mech a n i k o s 
skyrius turi savo- tam tikrą 
specifiką. Čia darbas rei
kalauja nepaprasto tikslu
mo ir pastabumo. Ne. mili
metrais, o milimetrų šimto
siomis. dalimis skaičiuoja
mas detalių apdorojimas.

Kai Gulbinaitė prieš ket
verius metus pirmą kartą 
atėjo į skyrių, ji. pabūgo. 
Ji žiūrėjo į darbininkes, vi
kriai apdorojančius mažy
tes detales, ir nedrąsiai pa
sakė ją atlydėjusiai darbi
ninkei :

—Čia toks smulkus dar
bas... Galiu nepataikyti. 
Gal mane geriau paskirtų j 
kitą skyrių.... '

—Kai išmoksi, tai pamil
si šį darbą,—rimtai pasakė 
senyva moteris. Ji pasodi
no merginą šalia savo sta
klių ir draugiškai nusišyp
sojo:

—Pirmiausia susipažinsk 
me su staklių sudėtimi...

Atkaklumas leido Gulbi-

)

gą staklininkės specialybę, ekspertas, turėdamas gerai
Gulbinaitė pradėjo dirbti 

savarankiškai. Sunkus ir 
atsakingas jos darbas. Ma
žas, dantytais kraštais ra
tukas — elektros skaitiklio, 
širdis. Jis turi būti apdo
rotas labai 
tiksliai.

Staklininkė 
labiau jautė

kruopščiai ir

kasdien vis 
____  ___ savo darbo 
svarbą ir stengiasi jį atlik
ti kiek galint geriau. Iš 
pradžių jai sunkiai sekda
vosi įvykdyti dienos užduo
tį, tačiau ji stengėsi nuolat 
tobulinti savo judesius, mo
kytis iš daugiau prityrusių 
draugių ir pagaliau ėmė ap
doroti daugiau detalių, ne
gu nustatyta normose.

Gamykloje organizavo, 

naudos jaunai darbininkei. 
Gulbinaitė labiau susipaži
no su savo staklių sudėti
mi, giliau išanalizavo ga
mybos technologiją. To dė
ka ji išmoko pati pataisyti į 
mažesnius gedimus, pradėjo 
dirbti dar sparčiau.

Dirbant prie staklių, la
bai svarbi kiekviena minu
tė. Juk kiekviena sutau
pyta minute leidžia dau
giau apdoroti detalių. O 
Gulbinaitės darbe dar at
sirasdavo trukdymų. Nema
ža laiko atimdavo instru
mentų aštrinimas darbo 
metu. Kaip to išvengti? Ir

• ji nusprendė visus instru
mentus paruošti iš karto, 
prieš pradedant apdoroti 
detales. Taip buvo sutau
pyta nemaža laiko.

Kartą greta sėdinti pa
gyvenusi darbininkė Orlovų 
pasakė Gulbinaitei:

—Ilgai stebiu tavo dar
bą ir nesuprantu, kodėl pas 
tave taip išblaškytos deta^ 

j lės. Susidėk, jas arčiau sta- 
jkjįų, bus patogiau paimti.

Merginos skruostai nu
raudo, bet su pastaba ji su-

tiko. Orlova jai nemaža 
padėjo įsisavinant stakli
ninkės specialybę, * nurodė 
pasitaikančias jos darbe 
klaidas, padėjo jų išvengti. 
Ir dabar ji pasakė tiesą. 
Nelabai jau tvarkingai ji 
laikė apdorojimui skirtas 
detales. Juk sudėjus jas j 
vieną- vietą, po ranka, ne
reikėtų daryti nereikalingų 
judesių. Tikslūs ir saikin
gi judesiai lemia darbo 
spartą.

Staklininkės darbas žy
mia dalimi priklauso nuo 
štampavimo skyriaus. Čia 
kartais susidaro trukdymai. 
Mat, štampuotojai ne visa
da pateikia gerai nuštam- 
puotas detales, štai, stak
lininkė paima detalę, o ji, 
žiūrėk, ne visai išlyginta, 
pasitaiko, kad ratuko dan
teliai būna per ploni ir to
dėl linksta. Gulbinaitė nesi
taiksto su trūkumais. Pasi
taikys bloga produkcija, 
mergina nedelsdama krei
piasi į techninę kontrolę.

Energinga mergina pasie
kia savo.' Štampavimo sky
riuje pradeda dirbti rūpes
tingiau.

Vieną dieną Gulbinaitę 
pasikvietė skyriaus virši
ninkas.

Šeimininkėms
SALAD DRESINGAI

Dresingų yra gatavų dau
gybė rūšių. Pamatinė jų 
sudėtis yra veik visų vieno
da: koks nors aliejus, ac
tas, cukrus, pipirai. Kai 
kuriuose yra kiaušinių.

v <Tačiau visgi gali būti tarp 
vieno ir kito didelis skir- 

tikrai ištirti

įrengtą laboratoriją, bet ne 
paprasta šeimininkė. Koki 
gali būti vyriausi skirtu
mai?

Viename gali būti tikra
sis, pirmos rūšies alyvų 
aliejus, o kitame — daug 
prastesnis, tik pakrikštytas 
.chemiškais alyviniais kve
palais. Viename gali būti 
vartoti kiaušinių tryniai, c 
kitur tik krakmolinė tyrė, 
padažyta gelsvu dažu. Vie
name gali būti pigios rūšies 
actas, o kitame šviežia Ci
trinos sunka.

Jei tikrai žinotume, ką 
gauname, neapsimokėtų na
mie darbas. Bet norint už
sitikrinti, krpsalgome,. daug 
vartojantiems verta pasida
ryti savo. Pamatinis na
mie darymui mayonnaise 
dresingo receptas yra toks: 

puodukas ir pusė alyvų 
aliejaus

du tryniai
šaukštelis sausos muštar- 

dos
šaukštelis druskos
•šaukštelis į pudrą sumal

to cukraus
prieskoniui ir kvapui po 

biskytį ceyanne pipirų, pa
prastųjų šviesių pipirų ir 
paprika

2 šaukštai citrinos sun
kos.

Aliejų, indą ir plaktuvą 
turėk šaltus. Į trynius su
dėk muštardą, cukrų, visus 
pipirus, pusę šaukštelio ci
trinos ir gerai sumaišyk, 
Po lašelį, supilstyk 2 šaukš^ 
tus aliejaus, nuolat pla
kant iki mišinys sutirštės.

Įplak biskį citrinos. Pa 
šaukštelį, nuolat plakant, 
supilstyk dar 2 šaukštus 
aliejaus. Mišiniui pradėjus 
tirštėti, dapilk vis po dides
nį kiekį aliejaus. O kai per-i 
dąug jau tirštėja, įplak po
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—Tu jau patyrusi darbi
ninkė, — pasakė jis. — Aš 
manau, kad galėtum savo 
darbo patyrimą perdudti 
kitoms, naujoms mergi
noms. Pamokyti jas reikė
tų.

Staklininkė ilgai neatsi
kalbinėjo. Gamykla auga, 
didėja produkcijos išleidi
mas. Reikia naujų, kvalifi
kuotų darbininkų kadrų..

Jauna darbininkė Lauri- 
navičiūtė tapo Gulbinaitės 
mokine. Pradžioje naujo
kei nesisekė. Ji bandė dirb
ti “iš akies,” nelabai noriai 
klausydavo patarimų. Bet 
ilgainiui Gulbinaitė pasie
kė savo — jauna staklinin
kė pradėjo įvykdyti darbo 
užduotis, mažiau išleisti 
broko.

Draugiškai ir vieningai 
dirba Elektros skaitiklių 
gamyklos tiksliosios mecha
nikos skyrius. Jis žengia 
įmonės priešakyje. Stakli
ninkė Bronė Gulbinaitė kas
dien įvykdo po dvi, pustre
čios gamybinės užduoties. 
Atsiliepdama į patri o t i n į 
maskviečių raginimą dėl 
penktojo penkmečio plano 
įvykdymo pirma laiko, ji 
stengiasi dirbti geriau, pri
sidėti prie dar didesnio kie
kio elektros skaitiklių išlei
dimo. A. Norm antai te 

biskelį citrinos. Reikia plak
ti iki galo, iki visą aliejų 
supHstysi ir mayonnaise 
bus pageidaujamo tirštu- 
mo.

Supilk į gerai uždaromą 
indą. Laikyk šilčiausioje 
šaldytuvo* vietoje. Naminis 
ar pirktinis mayonnaise 
praskysta,, aliejus atsiskb 
ria kai peršąlą.

Iš, čia paduoto, bus 2 pa
dūkai (mieriniai, puskvor- 
tė).

Turint ranka plakti, veik 
nepatartina, vienu kartu 
daryti daugiau kvortos, nes 
ranka įvargsta. Plakant 
elektriniu, nesunku padary
ti daugiau vienu kartu ar 
kad ir daryti dažnai po bis
kį.

Iš to pamatinio recepto 
padarytas mayonnaise pas
kui perdirbamas į visokiais 
pagražintais vardais pava
dintus dresingus, pridėjus 
įvairių kitų produktų. O 
kai kurie tiktai įvarvinami 
po kelis lašus specifiškų 
skonių ar kvapų.

Paduodamasis prie sti
priais skoniais daržovių, 
kaip artichokes, asparagų, 
broccoli ir panašių kitų 
o a s k a ninimas, pastiprini
mas įmaišymu šaukšto tar
kuoto parmesan sūrio į p&- 
sę puoduko mayonnaise..

Padavimai prie vaisinių 
salads i 2 trečdalius' puodu
ko mayorįnaise pilti 3 šaukš
tus kenuoto ananaso (pine
apple) sunkos.

Kitas padavimui prie vai
sių yra paskaninamas at- 
miežiant lygiomis dalimis 
su putniai suplakta tiršta 
grietine..

Paduodamąjį prie žuvies 
paįvairina įmaišius sukapo
tą saldrūkšti agurkėlį ar 
kitą panašiai pagamintą 
daržovę, kaip kad žalios te
matęs, pipirai. Ž. I,

So. Boston, Mass.
Blynų Vakarienė

Sekmadienj, vasaro-Fcb. 20, 6-tą 
vai. vakare įvyks skani vakarienė. 
Bus 318 Broadway. . tV;

Vakai’ienė bus pagaminsią PjY^l 
dziukišką, žemaitišką ir kapšffką 
skonį. Ji taipgi bus vegeterijoniška. 
Labai skanių blynų ir kitokių pąt- 
ix>vų. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. Moterų Kliuhas
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GUY de MAUPAŠANT

Vertė A. Churginas
(Tąsa)

Jis net atsisakė eit-gult, kai žmona, 
kone griūdama nuo nkįego, atėjo pašauk
ti jo. Pagaliau jai teko pasišalinti vie
nai: mat, ji “ankstyboji”, kėlės kasdien 
su aušra, o jos vyras, “tasai naktibal
da”, visuomet buvo pasiruošęs prasėdėt 
ligi ryto, su draugais.

Folanvi jai susuko:
—Neužmiršk pastatyti arčiau prie ug

nies mano kiaušienę! — ir šoko vėl lošti. 
Kai galutinai paaiškėjo, kad nieko doro 
iš jo neišvi liesi, visi pareiškė, jog laikas 
jau gult, ir išsiskirstė po savo kamba
rius.

Kitą rytą vėl atsikėlė gan anksti. 
Kiekvienas turėjo kažkokių neaiškių vil
čių ir troško greičiau ištrūkti iš tos pra
keiktos smuklės, su pasibaisėjimu gal
vodamas, kad jam gali tekt praleist čio
nai dar vieną dieną.

Deja! Arkliai tebestovėjo arklidėje, 
ir vežėjas nesirodė. Neturėdami ką veik
ti, Jie slankiojo aplink diližansą.
■*Pusryčiai praėjo niūriai. Pampuškai 

buvo jaučiamas kažkoks atšalimas; per 
naktį (ne veltui sakoma, kad nakties 
darbai — dienos juokai!) visų nusista
tymas kiek pasikeitė. Dabar jau beveik 
pyko ant tos mergšės: juk Ji galėjo slap
čia nueiti pas prūsą ir tuo būdu iš ryto 
nustebinti juos malonia naujiena. Kas 
gi čia nepaprasto? Argi kas apie tai su
žinotų? Orumo dėlei reikėjo pareikšti 
karininkui, kad ji tai daranti, gailėda- 
masi kitų. Ką visa tat reiškė tokiai mo
teriai, kaip ji?

Bet niekas tų minčių nedrįso balsiai 
pasakyti.

Popiet grafas mirštančiai iš nuobodu
mo kompanijai pasiūlė eit pasivaikščiot 
po apylinkes. Kiekvienas šilčiau įsisiau- 
tė, ir nedidelis būrelis išėjo iš vieš
bučio; neprisidėjo tiktai Korniude, kurs 
liko sėdėt prie židinio, ir vienuolės, kiau
ras dienas praleisdavusios bažnyčioje ar
ba pas kleboną.

Šaltis, kasdieną vis žiauresnis, spigi- 
nosį ir ausis. Kojas taip gėlė, jog 
kvienas žingsnis buvo tikra kančia.

O i\uo snieguotų laukų, nuo jų nykaus, 
bekraščio baltumo padvelkė tokiu liūde
siu, jog visi bematant pasuko atgal, rūš
kana siela ir sustingusia širdimi.

Keturios moterys ėjo priekyje, trys 
vyrai sekė netoliese iš paskos.

Luazo, pagavęs bendrą nuotaiką, pa
klausė, ar ilgai dar jie dėl “tos paleis
tuvės” tupės šioje lindynėje. Grafas, vi
sada korektiškas, pareiškė, kad iš mo- 
.ters negalima reikalauti tokios sunkios 
aukos ir kad jinai turi susiprasti pati. 
Ponas Kare-Lamadonas pastebėjo, kad, 
jeigu prancūzai pereitų į priešpuolį nuo 
Djepo pusės, tai susirėmimas, be abejo, 
įvyks čionai, Tote. Ši mintis privertė 
kitus du pašnekovus susirūpinti.

— Gal sprukti mums pėstiems? — ta
rė Luazo.

Grafas gūžtelėjo pečiais.
— Argi tai įmanoma? Per tokį snie

gą ! Ir dar su moterimis! O be to, mus 
tučtuojau ims vytis, per dvidešimt mi
nučių sučiups, mes pakliūsime karei
viams į rankas ir pagaliau atsidursim 
nelaisvėje.

Tai buvo tiesa; visi nutilo.
Ponios tuo tarpu kalbėjo apie tualeto 

dalykus; bet ir joms buvo kažkaip ne
jauku.

Staiga gatvės gale pasirodė karinin
kas. Jo aukšta uniformuota figūra, lyg 
širšė persmaugta per liemenį, buvo ryš
kiai matyti sniego fone; jis ėjo, plačiai 
išskėtęs kojas, kaip vaikščioja kariškiai, 
kurie bijo sutepti savo rūpestingai nu
šveistus batus.

Praeidamas pro damas, jis joms link
telėjo, ir paniekinamai žvilgterėjo į vy
rus, kurie vis dėlto turėjo tiek savigar
bos, nepasisveikino; vienas tik Luazo lyg 
ir buvo betiesiąs ranką prie kepurės.

Pampuška nuraudo ligi pat ausų; o 
trys ponios užkluptos drauge su ta, ku
riai šis kareivis drįso padaryti tokį ne
švankų pasiūlymą, jautėsi labai paže
mintos.

Ėmė kalbėti apie jį, apie jo figūrą, 
veidą. Ponia Kare-Lamadon, kuri paži
nojo daug karininkų ir turėjo apie juos 
nuovoką, pastebėjo, kad šitas — visai ne
kiaurus; ji net pareiškė apgailestavimą, 
kad jis ne prancūzas, nes, girdi, iš jo iš
eitų toks dailus husaras, jog visos mote
rys tikriausiai padūktų.

Sugrįžęs į viešbutį, kiekvienas galvo
jo, kas daryti. Dėl įvairiausių menk
niekių išsprūsdavo šiurkštokų žodžių. 
Papietavo'greitai, tylėdami, ir tuojau po 
to nuėjo gult, norėdami greičiau pra
stumti laika.

Kitą, rytą visu veiduose buvo matyt 
nuovargis ir slaptas įniršimas. Su Pam
puška damos beveik nesikalbėjo.

Staiga pasigirdo varpelis: tai skambi
no krikštynoms. Storulė turėjo vaiką, 
kurį buvo atidavusi auginti vienai Ive- 
to kaimiečių šeimai. Jinai aplankydavo 
jį ne dažniau kaip vienąkart per metus 
ir retai kada apie jį pagalvodavo; bet 
mintis apie tas krikštynas staiga pripil
dė jai širdį tokios begalinės meilės jos 
kūdikiui, kad ji panoro žūt būt pamaty
ti visas apeigas.

Vos jinai išėjo, visų žvilgsniai susiti
ko; jie susėdo arčiau vienas prie kito, 
jausdami, kad reikia pagaliau Ryžtis. 
Luazo dingtelėjo puiki mintis: pasiūlyti 
karininkui, kad jis pasiliktų sau tik vie
ną Pampušką, o kitiems leistų keliauti 
toliau.

Folanvi šį kartą apsiėmė pats viską 
sutvarkyti, bet po valandėlės grįžo at
gal: vokietis išvarė jį lauk. Jis gerai 
pažinojo žmogaus prigimtį ir nutarė ne
paleisti visos kompanijos tolei, kol nebus 
patenkintas jo noras.

(Bus daugiau)

i

Hart, Mich.
NORI KARO•

A Pries pereitas šventes pasi- 
wlbejime su tūlu piliečiu su
žinojau labai retą nuomonę, 
žrilogus (pats darbininkas), 
dar bado nematantis, pasisa
kė; norįs, kad būtų karas, nes 
tuomet būtų daug darbų. Pa 
ręiškųs priešingą jam nuomo- 

. 06* jis štai kaip nuposmšvo, 
“Aš nepaisau apie kitus, kad 
ir milijonus kare žūstančių, 
biįe man gerai.” žmogus baž
nytinis. Priminimas jam vadi
namo dieviško prisakymo: 

užmušk,” jam nieko ne
reiškia, jau , nekalbant apie 

f kasdieninį žmoniškumą.
j Bet štai, prie stiklo alaus 

taveme,. jis įsismaginęs būk 
į L savo rendauninko paprašęs už 

kambarius rendos, o namo pa- 
t rSjus gavo nuo už save jau- 

nesnio j akį taip, kad kelias 
dienas prisiėjo ligoninėje pą- 

Į /ulėti. Tai tik mažyčio “ka
lt*0” sekinė. O. kas būtų jeigu 

į^kiadų/“didvyriui“ būtų pri- 
Jftjję dalyvauti dideliame ka- 

i ne, kur milijonams rankos, ko
jos, galvos granatų, bombų 
nutrauktos? k

Vistiek, gaila žmonių žūs
tančių dideliuose, karuose, gai

la net ir tokių, “mažuose ka
ruose“ sužalojamų!

Reikia tikėtis, kad ateities 
žmonija nebeturės ne tik di
delių, o ir “mažučių karų.“ 
Tas bus galima tiktai, kai 
žmonija/bus pasiekus aukštos 
kultūros ir apšvietus laipsnį.

Hartietis

Skaitytojų Balsai
D-rui Kaškiaučiui

Nuo m.ažystės plunksna 
rangoj, rašai ir galvoji,

Dabar gyvas mums pamin
klas, kasdien, minavojam.

Linkiu daktarui geriausios 
sveikatos ir ilgo gyveni

mo. Ona Arlauskiene

Noriu žinoti
J. Kazlauskas parašė at

siminimus iš 1905 metų re
voliucijos. Jis rašė apie 
Šventežerį. Matyt, jis pats 
pareina is tos vietos. No
rėčiau žinoti, ar jis gal yra 
iš tų pačių Kazlauskų, iš 
kurių buvo kilęs Bautrus 
Kazlauskas (Teižiųkaimas), 
kuris buvo veqes mano pus
seserę, Andriatts-'Blažausko 
dukterį. Jo. sūnus drshik- 
tė gyvena New Britain^

■ ■■■ J

Conn. Būtų įdomu sužino
ti.

A. Kiškiūnas
24 Putnam Hts.
Hartford, Conn.

Prašau atsiliepti
Tie Scrantono laisviečiai, 

kurie norėtų padėti Laisyei, 
įteikiant jai pasveikinimų 
su dovana, gali kreiptis pas 
mane, o aš pasiųsiu, kur 
reikia. ■

■ . P. Šlekaitis
Scranton, Pa.

Redakcijos Atsakymai
Tūliems bendradarbiams.
Tūli mūsų bendradarbiai 

rašo paišeliu, užuot ’ rašę 
plunksna. Paišeliu rašytas 
rašinys sunku įskaityti ir 

^skaitytojams gadina akis. 
1 Prašome visus rašinius, -— 
straipsnius ir koresponden
cijas, — rašyti plunksna.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, ta) 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa- 
šaulio. ,

Laisves bendroves dalininkų 
suvažiavimui sveikinimai

MU 
is-

SO. BOSTON, MASS.
“Gerbiamieji: Siu* 

sveikinimą ir $100.80 S 
vės dalininkų suvažiavimui, 
nuo LLD 2 kp. Tai pelnas 
nuo bankieto, kuris įvyko 
sausio 23 d., ir sveikinimai 
nuo draugų. Aukojo seka
mai:

Laisvės patriotė, $10. 
Bostonietis, $6. Po $5: J. 
Mitrus, ir J. Medelis, Po 
$2: A. Dambrauskas, Vaš
kienė, Montellietis,, S., M. 
Belis, Draugas, Nukas, ir 
P. Nukas. Po $1: Batkus, 
Jonas norwoodietis. Brock- 
tonietis, Draugas, Juozas, 
A.'Višpiauskienė, Brighton, 
J. Mickevičia, Merkelienė, 
Brocktonietis, Smil, V. Vin- 
zulis, Urbonas, Jonas, ir W. 
Yurkevičius.”

ST. PETERSBURG, FLA.
“L. B-vės Dalininkų Su

važiavimui — Gerb. Daly
viai! Ir aš kaipo Laisvės 
B-vės dalininkas, sveikinu 
suvažiavimo dalyvius ir sy
kiu siunčiu daug širdingų 
linkėjimų. Kalbant apie 
Laisvės turinį^ tai man ro
dosi, reikėtų talpinį dau
giau priešreliginių raštų. 
Čia mano maža auka—$10. 
Visiems draugiškai, A. M. 
Bedievis.”

HARTFORD, CONN.
“Varde dienraščio Lais

vės skaitytojų Hartforde, 
sveikiname Laisvės B-vės 
šėrininkų suvažiavimą. Mes 
tikri, kad jis bus entuzias
tiškas ir konstruktyvis. Po 
$5: Moterų Klubas, Vaji- 
ninkai. Po $2: F. J. Rep
šys, V. Staugaitis, J. Ber
žinis, A. Klimas, M.. Bar
nett. Po $1: Martha John
son, A. Dagilienė, M. Nixen, 
ir A. Latven. Viso $24.”

JERSEY CITY, N. J.
“Laisvės B-vės Šėrininkų 

Suvažiavimui: Sveiki, gy
vi, Laisvės patriotai! Ne
galėdami dalyvauti su ju
mis, tai nors siunčiame 
dienraščio paramai. A. 
S. Matuliai.”

$5 
ir

BALTIMORE, MD.
“Gerbiamieji Šiame laiš

ke rasite čekį sumoje $15. 
SveikiruTL. B-vės suvažia
vimą sekami: P. Paserskis, 
$6. Svečiai iš Pennsylvani 
jos, $5. S. Povilaitis, $3. J. 
Milinaitis. $1.”

SAN FRANCISCO, CALIF.
“Čia prisiunčiame keletą 

dolerių aukų Laisvės šėri
ninkų suvažiavimui, kaipo 
sveikinimą nuo Laisvės skai
tytojų ir rėmėjų. Linkime, 
kad suvažiavimas būtų pa
sekmingas, ir geras ūpas 
tarpe dalyvių, kurie rūpina
si laikraščio gęrove ir jo. 
turiniu. Aukos nuo: LLD 
153 kp., $15. / Po $5 : Tilda 
V. King’ienė, Marie Baltu- 
lionytė, ir V. U. Burda. Jo
nas Kazlauskas, $3« Po $2: 
Petras ir Agota Norkus, J. 
M. Alvinas, B. r V. Sutkus. 
Aug. Frisco, $.1, Viso $40.”

linkiu visiems 
kuo geriausių 

rimtai apsvars- 
dįenraščio Lais-

SCRANTON, PA.
“Negalėdamas dalyvauti 

Laįsvės B-vės dalįninkų su
važiavime, 
dalyviams 
pasekmių, 
tyti visus 
vės reikalus ir trokštu, kad 
Laisvė gyvuotų dar ilgus, il
gūs metus. Tam tikslui įde
du čekį vertės'$5. Drau
giškai, P. Šlekaitis!”

W. PITTSTON, PA.
“Laisvės Suvažiavimui— 

Drmigai! Nors mūs eilės 
kasdien vis retėja (bet tas 
yra nMurališka), tad su- 
glauskime likusias eiles. Bu
vau atskirtas nuo veikimo 
ir draugų iš priežasties tos 
nelemtos ligos, kuri mane 
kankino per suvirš ketve
rius metus; dabar, einant 
sveikatai geryn, vėl būsiu 
su jumis. Čia įdedu $2 au- 
ku. A. Valinčius.” ** K

MASTIC BĘACH, N. Y.
“Laisvės B-vės Šėrininkų 

Suvažiavimui: Prisideda^ 
mas su $5, trokštu matyti, 
kad padarytumėt gerų ta
rimų išlaikymui dienraščio. 
K. Depsas.”

AVALON, N. J.
“Sveikinu Laisvės B-vės 

šėrininkų suvažiavimą su 
$5. Maniau atvažiuoti, bet 
dabar keliai pasidarė taip 
blogi, kad* nėra progos at
vykti. Draugiškai, Jos. A. 
Bekampis.”

NORWOOD, MASS.
“Laisvės Dalininkui Su

važiavimui : Geriausio pa
sisekimo jums padaryt ge
rus nutarimus dėl Laisvės 
naudos. Čia randate ran
date $10. L. ir J.”

HOLDEN, MASS.
“Pasveikinimas Laisvės 

B-vės Dalininkų Suvažiavi
mui — Vėlinu jums pasek
mingai pravesti gerus nu
tarimus dienraščio naudai. 
Čia įdedu $3. Draugiškai, 
Povilas šiušąs.”

MONTELLO^ MASS.
“Sveikiname Laisvės šė

rininkų suvažiavimą, linkė
dami geriausių pasisekimų 
ir kad dienraštis būtų sti
prus, atsilaikytų prieš viso
kias audras, čia randate če
kį sumoje $85. Aukojo: 
Po $10: Konstancija Kal- 
velienė, M. Montellietė, ir 
George Shimaitis. Po $5: 
K. J. Siriąi, Moterų Ap
švietos Klubas, LLD 6- kp., 
ir V. T. M, Potsienė, $4. Po 
$3: J. A. Skirmonv ir J. 
Y. V. Smuiden. Po $2: M. 
F. Markevich, Karol W., J. 
Vaitai tis, ir J. Masteika. Po 
$1: W. Yųrkevich, O. Mon
tellietė, Šakunas, P. Micke
vičienė, T. Bartis, A. Ku- 
kaitienė,, O. Kl., H. R. 
Brocktonietė, J. Stigienė, P. 
Puklis, G. Steponauskas, K. 
Čereškienė, S. Grakauskie
nė, K. Beniulis, Massdn, A. 
Stirienė, ir K. Ustfipas.”

port,

Daugiau aukų gauta 
sekamai:

B. Yusaitis, Bridge- 
Conn., $59.
Los Angeles, Calif., 

S. Mei-

Nagine, 
Imbras,

$43.
Lietuvių Moterų Pažan

gos Kliubas, Detroit, Mich, 
(per Anna Valavičius), $20.

A. Kraujalis, E. White 
Plains, N. Y., $10.

Po $7: B. J. Masiliūnas, 
Waukegan, Ill., ir 
son, Miami, Fla.

Po $5: Franas 
Keene,\ N. H.; M.
Pittsburgh, Pa.; B. Tusky, 
Scranton, Pa.; Senas lais- 
vietis, Rochester, N. Y., ir 
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa.

Po $2: R. Didžiulis, Nor
wich, Conn.; A. Kazakevi
čius, Newark, N. J.; V. 
Vąznis,, Bridgeport, Conn.; 
Martha Pękunas,. Great 
Neck, Nf X.?; Ant. Dilius, 
Hawthorne, N. J., ir Peter

Yankauskas, Wilkes-Barre, m. skaitlinės sudarė 6400,915 
pa> ' viso skaičių trafiko išduotų ti-

D Pocius Rock vii le,kietl* Pradgt°j pravestoj pro- 
Conn., $1.25.’ nuo ,19?9 V p,e-

Po $1: F. Miller, Grandį?,!^Lm.‘cs^ 
Blanc, Mich.; F. T. Martin, i" 
Hialeah, Fla.; S. A. Prenis, 
Earlville, N. Y.

Širdingai ačiū visiems ge
riems rėmėjams. Sekančio- 

laidose bus daugiau.
Laisvės Administracija

(Bus daugiau)

se

Chicagos Žinios
Ką veikia mūsų teatrininkai?

Lietuvių visuomenė myli te
atrą, dramą, komediją ar bile 
veikalą.

Dabar mes turime ir labai 
tinkamą svetainę tam tikslui. 
Kur mūsų Liaudies Teatras, 
šiemet nė vieno teatrinio vei
kalo neperstatė ir rodos nesi
ruošia statyti? Kodėl tiek ap
sileidimo ?

Pas mus yra jėgų, yra vie
ta, taigi, yra visos galimybės, 
reikia tik noro ir pastangų, 
bet to matyti stokuoja, kad 
niekas neveikiama teatro sri
tyje.

Patarčiau grupei vaidylų- 
mėgėjų sueiti ir imtis darbo, 
jei Liaudies Teatras nesiima 
to darbo.

Dramamylis

Žemiau zero
Chicagoje, sausio 27 d. bu

vo žemiau zero, o naktį nuo 5 
iki 10 laipsnių žemiau zero.

Ketvirtadienį Chicagoj bu
vo daug šalčiau negu Alaskoj.

Prof. Commager kalba
Chicagon atvyko Columbia 

Universiteto profesorius Hen
ry Commanger, istorikas ir 
autorius. Kalbėdamas sociali
nės apšvietos konferencijoje 
prof. Commager nurodė, kad 
Amerika negali pasakyti 600,- 
000,000 kinų, kokia turi būti 
jų ekonominė ir politinė san
tvarka. Amerika turi galvot 
ne tik apie šį momentą, bet ir 
apie tolesnės ateities perspek
tyvas.

Amerika neteks galvočių ir 
mokslo vyrų, jeigu bus leista 
niekint tokius veikėjus, kaip 
Lattimore ir Patton Davies.

1954 m. išduota. 1,195,477 
trafiko tikietų

Pereitais metais Chicagoje 
buvo išduota 1,195,477 tikie- 
tai už trafike prasižengimus 
automobilistams, ir motoristai 
.sumokėjo baudos viso $4,675,- 
474, paskelbtam raporte 
skamba.

Roger Legner, ' dirfektorius 
trafiko prasižengimų prie lai
vyno prieplaukos, sakė, 1954

LOWELL, MASS
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Lowellieciai rengia.gražų paminėjimą 40 
sukakties Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopos gyvavimo.

metų 
ir 44

Vasario-Feb. 27 dieną įvyks banketas su gražia 
dainų programa, kurią išpildys Liuosybės Cho
ro Trio, iš Montello, Mass. Trietas susideda iš 
pasižymėjusių dainininkų: Albert Potsius, su 
akordionu, Rožė Stripinis ir Wm. Juodeikis.

Banketas prasidės 4 valandą popiet, bus KFiubo 
Svetainėje, 14 Tyler St. Prašome atydžiai įsi- 
tėmyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šią puikią 
progą.

Rengėjai kviečia ne tik lowelliecius, bet ir iš vi
sos plačios apylinkės lietuvius dalyvauti šiame

f*; <

už bausmes virš $20,000,000.
Legner sakė, pradedant 

1954 m. buvę 328,601 trafiko 
tikietų neišspręstų iš 1953 m. 
Gi gruodžio 31 d. likę 267,851 
iš 1954 m. padavadijimui šiem 
metam.

Priedui miesto ir parkų po
licija turinti ant rankų 64,515 
trafiko prasižengimo tikietų 
ueužmokėtų ir vargiai galima 
bus su prasižengusiais susi
siekti, sakė Legner. Didžiuma 
jų išrašyti svečiams, kiti mirę 
arba išėję į karinę tarnystę.

E LIETUVOS
Naujas būdas gintariniam* 

papuošalams gaminG

VILNIUS. — Daug gražių 
papuošalų gaminama iš ginta
ro. Iki šiol meistrai, norėda
mi padaryti kokį nors papuo
šalą, gintaro paviršių išdroži
nėdavo, šlifuodavo, kol gauda
vosi reikalinga forma.

Skulptorius Feliksas Dau
kantas sugalvojo gintarą ap
dirbti kitaip. Kiekvienus gin
taro gabalėlis turi savitą fo|r- 
mą, atsitiktinių augmenijas 
liekanų ir t. t. Visos tos savy
bės, žiūrint į gintaro gabalėlį, 
mums primena kokį nors daik
tą ar vaizdą. Dailininkas pa
bandė šias gintaro savybes pa
ryškinti, kad gautųsi koįw 
nors gamtos vaizdas.

Meno Taryba prie TSR3 
Dailės fondo Lietuvos skyriaus 
neseniai priėmė apie 50 F. 
Daukanto sukurtų gintaro kū
rinių.

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks šeštadienį, vasario 12, 
2 vai. popiet, 2507 E. Madison St..'

Gerbiami nariai mūsų gerbiamos 
organizacijos, malonėkite visi susi
rinkti į šį svarbų susirinkimą, ,nęs ' 
yrą. dąug svarbių reikalų ir mūs yf- 

’są yra būtinas reikalas būti susi
rinkime ir apsvarstyti organizacijos 
veiklą ateičiai.

Valdyba
(28-29) <«

Worcester, Mass;
LLD susivienijusių kuopų, 11 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks vasa* 
ria 14 d.. 7:30 vai vak., 29 Endicojt 
Street. \,

Draugai ir draugės, atsilankykite 
visi. Šis bus pirmas formaliai fl 
kuopos susirinkimas po susivieniji
mo moterų 155-tps kuopos su fl-ta 
kuopa. Naujoji valdyba pradės sa
vo pareigas. Svarbu duokles visiem 
užsimokėti į draugiją. Taipgi turė
sime tik nepilną savaitę laiko iki 
vasario 20 d., kurioje įvyks vieny- 
bes bankietas. čia pilnai prisiruę* 
Šime tik galėsime gerai atlikti. 
Taip sakant “užsakai” puikiai pra

ėjo, tai turi būti šaunios ir “vestu* 
vės.” Kp> Sekr.

(28-29)
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Buvo tik apsimetęs 
daktaru

KRISLAI NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Iš įvykusioj o laisviečiii 
metinio suvažiavimo

Praėjusį sekmadienį, vasa- 
lio 6 dieną, įvyko Lietuvių 

' Spaudos kooperatyvės bendro- 
, vės ir Laisvės bendrovės meti

niai šėrininkų suvažiavimai.
šių metų vasario mėnesio j 

pradžia — oro atžvilgiu—bu
vo “paškudna”: snigo, keliai 
slidoki, oras iš viso nepatiki
mas, o tai ir gązdino toliau 
nuo New Yorko didmiesčio 
gyvenančiuosius laisviečius, ta
rytum sakyte jiems sakė: ke
lionė gali būti bloga. Dėl to 
iš kitų miestų šiame suvažia
vime kaip ir nebuvo. Buvo ke
letas iš New Jersey, vienas — 
Ch. Krasnitskas—iš Conn., — 
tai ir viskas.
, Worcesterieciai, beje, pri
siuntė J. Yaskevičių, vajinin- 
ką, o chicagiečiai — vilnietį 
Joną Mažeiką.

Tūli philadelphiečiai žadė
jo suvažiavime būti, bet pas
kutinėmis dienomis pabūgo 
blogo oro, nutarė nevažiuoti.

Sekmadienį oras, tiesa, ir 
buvo ne koks ir jis pakenkė 
ypatingai bankietui.

Suvažiavimas prasideda
Suvažiavimą atidarė Liet. 

Kooperatyvės Spaudos ben
drovės sekretorius M. Stako
vas, nes pirmininkas Rušins- 
kas dėl darbo negalėjo laiku 
atvykti.
Pirmininku suvažiavimui ves

ti šerininkai išrinko vvorcestc- 
rietj J. Yaskevičių, o jo padė
jėju greatnekietį Povilą Bečį.

Rezoliucijų ir nominacijų 
komisija išrinkta iš 3 narių.

Tuomet pirmininkas papra
šė čikagietį Joną Mažeiką pa
kalbėti. Svečias pridavė svei
kinimus nuo visų vilniečių ir 
čikagiečių, o ypatingai nuo 
Leono Prūse ikos, kuris, gyven
damas Chicago j e, nuolat rūpi
nasi ne tik Vilnies, o ir Lais
vės reikalais. Be to, Mažeika 
su sveikinimais atvežė nuo či
kagiečių ir dovanų virš porą 
šimtų dolerių, kartu primin
damas, jog šiemet Vilniai su
kaks 35-ri metai ir tai vilnie
čiai ruošiasi iškilmingai atžy
mėti.

Po to M. Stakovas skaitė 
praėjusių metų suvažiavimo 
protokolą ir po jo pateikė sa
vo pranešimą.

Kiti raportai

di-pasaulinis karas, būtų 
džiausią nelaimė visai žmoni
jai, o gal net ir sunaikinimas.

Mūsų dienraščio išlaikymas, 
taigi, privalo būti pačiu svar
biausiu uždaviniu kiekviend 
laisviečio, kiekvieno žmogaus, 
stojančio už taiką.

Diskusijos

Gubernatoriaus prašė 
pasigailėjimo

Daugelis newyorkieciu krei
pėsi į gubernatorių Harrima- 
ną, kad pasigailėtų trijų mir- 
tin nuteistų poHori kiečių jau
nuolių. Be to Correa, Miasco 
ii Rias būtų numarinti elek
tros kedėje šią savaitę. Prašy
tojai sako, kad jų prasikalti
mas įvyko nepaprastose aplin
kybėse.

Jaunuolė nužudyta 
savo bute

Anne Yarrow, 23 m., atras
ta nužudyta savo drauges bu
te, 60 E. 4th St.., New Yorke. 
Draugė buvo jai užleidusi sa
vo butą laikinai, išvažiuoda
ma Floridon. Mergina norėju
si ten pagyventi tikslu išveng
ti tūlo nepageidaujamo 
mens, kuris ją sekiojęs, 
mintinis tyrimas nustatė, 
ji buvo' išprievartauta.

Baltimorėie nusižudęs new* 
yorkietis “daktaras” Edward 
James Philips po mirties tapo 
,'šaiškintas nebuvus jokiu dak
taru neigi Philipsu. Buvęs tik
tai gemblerią ir kitokių pože
mio charakterių gaujos šulas. 
Taipgi vedęs bent dvi žmonas. 
Ne tik žmonos, bet ir kaimy
nai suprato, kad jis buvo ap
simetėlis.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
susirinksime jo pasiklausy
ti.

as- 
Po-. 
kad

Užmušė senuką

Administratorius Pr. Buk- 
nys pateikė raportą iš Laisvės 
finansinio stovio. Jis žymėjo, 
kad, dėka didžiulėms pastan
goms, kurias dėjo mūsų skai
tytojai ir rėmėjai, dėka tau
pumui,* praėjusiais metais 
Laisvė išsivertė neblogai. Ta
čiau, kaip viskas rodo, mes ir 
šiemet turėsime pravesti spe
cialų vajų už dienraščio tvir
tinimą, kitaip dienraščio išleis
ti nepajėgtume.

Knygvedė skaitė oficialų ak- 
/ tuaro pranešimą apie mūsų įs

taigos finansinę padėtį.
K. Petrikienė, revizijos ko

misijos narė, padarė praneši- 
imą apie tai, kaip ir ką veikia 
rdirektorių tarybos revizijos 
komisija, tikrindama adminis- 

* tracijos darbų eigą.
Visi raportai-pranešimai bu

vo priimti.
Dienraščio reikalai

Tuomet Vincas Čepulis, Lais
vės bendrovės
perskaitė praėjusių 
važiavimo protokolą

< re pranešimą.
Po jo pranešimo

dakcijos raportai, kuriuos įtei
kė R. Mizara ir A. Bimba. 
Abudu pranešėjai, be kitko, 
pabrėžė, kad mūsų dienraščio 
linijos centriniu klausimu bu
vo ir tebėra taikos išlaikymas 
pasaulyje. Taikos išlaikymas 
—svarbiausias ir brangiausias 
visiems žmonėms dalykas ir 
todėl /mūsų laikraštis visomis 
jėgomis gynė taikos reikalą ir 
gins jį ateityje fc Nest jei kiltų

sekretorius, 
metų su- 
ir- pada-

sekė re-

Prasidėjo diskusijos dėl laik
raščio turinio, dėl v laikraščio 
išlaikymo. L

Diskusijose dalyvavo, tarp 
kitų, sekami suvažiavimo da
lyviai: Ch. Krasnitskas, J. 
Stasiukaitis, P. Bėčis, K. čiur
lys, V. Čepulis, S. Petkienė,
J. Bimba, Reinhardt, F. Klas- 
lon, M. Stakovas, M. Klimas,
K. A. Petrikienė, J. Yeskevi- 
čius, A. Balčiūnas, ir kiti.

Visi diskusantai darė redak
cijai pastabų dėl to ir kito raš
to, dėl įvairių polemikų, dęl 
stokos kai kurių žinių mūsų 
laikraštyje, — pavyzdžiui: ne 
visuomet mes aprašome apie 
žmonių susirgimus, nelaimes, 
nedalias, apie jų mirtis. O tai 
reiškia, kad mūsų skaitytojai, 
mūsų veikėjai dažnai pro pirš
tus tokias žinias praleidžia, 
nesuteikia jų redakcijai, o gal 
ir redakcijos personalas neuž
tenkamai budrus ir nemoka 
palaikyti su žmonėmis tamp
resnius ryšius.

Visu diskusantu 
buvo tokia: sužinai 
žinelę iš lietuviško 
tuojau' telefonu,

Albanyje šią savaitę 
argumentai dėl rendy

Vasario 9-tą įvyks viešasis 
posėdis svarstyti rendų klausi
mui. Valstijos politikos stebė
tojai sako, jog stambiosios na
mų savininkės korporacijos 
jau dabar lanko valstijos as- 
semblynus ir senatorius. Ra
gina panaikinti rendų kon
trolės įstatą.

Rendauninkų ir 
organizacijos siunčia
atstovybę į posėdį. Reikalaus 
kontrolę pratęsti. Jeigu nebū
tų naujo tarimo, įstatas baig
tųsi birželio 1-ma.

vartotojų
masinę

ma- 
pri-

New Yorko vyriausias 
gistratas Murtagh taipgi 
pažino, jog stoka tinkamų na
mų yra didžiausia priežastimi 
žmonių’ žuvimo gaisruose.

,> Nežinomi blogdariai, dar ne
išaiškintais tikslais, užmušė 
70 metų amžiaus Alexander 
Brustofsky koridoriuje jo pa
ties namų Bl-onxe. žmogžu
dystė įvykdyta prievakarį 
apie 6 vai.

J. Audėnas nuduoda labai 
didelį autoritetą visais mū
sų senosios tėvynės Lietu
vos ekonominiais klausi
mais. Dažnai jis rašo, daž
nai jis mokina savo kole
gas.

Bėda su Audėnu tik ta
me, kad pas jį skaitlinės ir 
apskaičiavimai visuomet iš
eina kreivi, atbuli, sukane- 
veikti, sufušeriuoN* O dar 
blogiau, kad jis sušilęs ieš
ko už save kvailesnių jo 
tomis fušerystėmis tikėti.

MOTERIŠKE k-
(iki 45 metų)

Pavienė, mylinti vaikus, priežiūrai 
4 metų berniuko. Atlyginimas, gy
venimas gražiuose Flushing namuo
se ir patenkinanti alga. Turi būti 
sveika ir pasitikima.

šaukite FL. 8-3889
(27-29)

MT. HOLINESS CHURCH 
AGENCY

Auklės, virėjos, tarnaitės, namų 
darbininkes. Poros ar nevedę, pil
nam ar daliai laiko, patyrę ar be 
patyrimo, guolis vietoje ar kitur.

860 W. 125th St, N. Y. C.
(room 1) Tel. MO. 6-3426

nuomonė 
kur kokią 
gyvenimo, 

laiškeliu ar
atvirute pranešk redakcijai.

Visi diskusantai nuoširdžiai 
reiškė mintis, kad Laisvė būtų 
juo turtingesnė, įdomesnė, 
įvairesnė, patrauklesnė skai
tytojui.

Nurse

prieš ta 
skundu..

Išvados

Kai diskusijos baigėsi, R 
Mizara padarė atitinkamas iš 
jų išvadas. Jis pabrėžė, kad 
redakcija laikysis konstrukty
vių pastabų ir stengsis jas 
pravesti gyveni m an. Jis pra
šė, kad mūsų skaitytojai su 
redakcija kooperuotų, kad jie 
pranešdinėtų jai žineles, nes 
mūsų ištekliai neleidžia palai
kyti apmokamus žmones, kaip 
komercinė spauda kad turi, 
kurie tokias žinias rinktų.

Be to, buvo pabrėžta, kad, 
nežiūrint visų nedateklių, šiuo 
metu Laisvėje telpa daugiau 
korespondencijų negu bet ku
riame kitame lietuviškame 
laikraštyje Amerikoje.

Yra korespondentų, kurie 
savo kolonijų veiklą nuolat, 
punktualiai aprašo ir už tai 
jiems tenka didelė padėka!

Mizara kreipė dėmesį ir j 
tai: Laisvėje, be redakcinių 
raštų, apsčiai telpa ir kitų la
bai svarbių raštų. Pavyzdžiui, 
nuolat yra Dr. Kaškiaučiaus 
patarimų apie sveikatą. Telpa 
įdomių atsiminimų. O pasta
ruoju metu tilpo eilė Lietuvos 
rašytojo Antano Venclovos įs- 
pūdinių straipsnių iš Kinijos. 
Tai nepaprastos vertės raštai.

Tenka nepamiršti, kad bene 
pirmą kartą lietuvių tautos is
torijoje, žymusis 
šytojas aplankė 
kurią mes tiek 
esame turėję, ir
rašė apie tos 600 milijoną tau
tos praeitį ir dabartį. Su Kini
jos Liaudies Respublika mūsų 
visuomenė privalo susipažinti 
juo plačiau ir išsamiau. Tiesa, 
Ant. Venclovos raštai apie 
Kiniją nėra specialiai rašyti 
mųpų dienraščiui, bet tai nei 
kiek nesumažink jų vertės.

Rezoliuci ja-nutarimas

Rezoliucijų komisija patei
kė rezoliuciją (ji Laisvė- 

tilps neužilgo ištisa). 
Be kitko, rezoliucijoje įpa
reigojama busimoji direk
torių taryba, kad ji pravestų

Kerosina per savaitę 
nužudė 14 asmeny

Paskiausia iš tų 14-kos bu
vo newyorkiete Mrs. Lillian 
Holmes, 70 metų. Mrs. Hol
mes gyveno 72 W. J 34th St., 
kur visas didelis plotas yra 
užleistas Godfrey 
Homes, Inc.

Paskiausiais laikais 
firmą buvo daugybė
Miesto valdinė įstaiga — De
partment of Housing and 
Building — pripažino firmą 
turint 58 prasižengimus įsta
tams. Bet iš tų bylų, kurias 
jau'sprendė teismui, 20 punk
tų praleido be pabaudos, o už 
kitus penkis nubaudė nuo $15 
iki $25.

Mrs. Holmes buvo užvedė- 
ja vienos bylos prieš tų 
mų savininkus.

Masiniai paminėjo 
laikraščio sukakti

na-

dar-New Yorke. išeinantis 
bininkų angliškas dienraštis 
Daily Worker paminėjo savo 
31 metų sukaktį su šauniu ba
liumi Chateau Gardens, New 
Yorke. Svečių turėjo apie 800. 
Baliuje lankėsi neseniai išlais
vintas iš kalėjimo civilinių tei
sių apgynėjas William L. Pat
terson, taipgi Arthur Bary, 
vienas Denveryje persekioja
mųjų einant Smith Aktu.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytoju, tai 
nors stambesnę auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Lietuvos ra- 
Kiniją, apie 
mažai raštų 
smulkiai ap-

specialų vajų už sukėlimą 
$8,X)00 ar $10,000 (komisijoje 
tuo klausimu buvo nuomonių 
pasidalinimas fondo dienraš
čiui palaikyti).

Po perskaitymo, iškilo neil
gos diskusijos. Buvo įrodyta iš 
direktorių tarybos narių, jog 
mums būtinai reikės sukelti ne 
mažiau $10,000, jei norėsime 
dienraštį išlaikyti. Tai turėsi
me padaryti, patys po dau
giau aukodami tau fondan.

Milžiniška balsų, dauguma 
suvažiavusieji užgyrė $10,000 
sumą.

V. Čepulis pranešė, kad su
važiavime dalyvauja 106 šėri- 
ninkaL

Po zto rezoliucijų-nominacijų 
komisija pasiūlė asmenis į 
busimąją direktorių tarybą. 
Pasiūlytieji vienbalsiai užgirti.

Suvažiavimas baigėsi 5:30 
v. po pietų. O po to šerininkai 

svečiai vyko baųkietan.
/ Koresp.

ir

Nauja lietuviu šeima
Vasario 5-ta susituokė Pe

tras Vaznys su Natalie Jan
kus, Williamsburgiečių Petro 
ir Onos Jankų dukra. Santuo
kos apeigos įvyko Transfigu
ration bažnyčioje, Marcy 
Ave., Williamsburge. Garbės 
palydove jaunajai buvo josios 
giminaitė Alice Stasiūnas (at
siprašau, po vyru pavardės ne
žinau), pamergėmis — Mary 
Ann. Wilson ir Joanne Norris. 
Jaunojo palydovais-pabroliais 
—Walter Pills, Lionginas Pe
tronis ir Vytautas Subačius.

Vaišingą vestuvių puotą su
ruošė jaunojo tėvai Jonas ir 
Albina Vazniai didžiojoje Li
berty Auditorijoje. Jie yra 
vieni iš artimiausių Auditori
jos kaimynų, gyvena tik už 
bloko nuo šibš gražiosios lie
tuvių įstaigos. Dalyvavo abie
jų šeimų giminės, taipgi drau
gai, senimas ir daug gražaus 
jaunimo, 

f • %

Vedybinę atostogų jaunieji 
praleis, automobiliumi keliau
dami po pietines valstijas. Ap
sigyvens Richmond Hill, neto
li nuo jo tėvų namų. Abu jau
nuoliai yra jau1 baigę mokslą, 
turi darbus. Petras dienomis 
dirbdamas, vakarais dar lan
ko kursus, siekiasi aukštesnio 
mokslo. Natalie dirba ligoni
nes labatorijoje.

Jaunuoliams linkime laimės 
poroje!

Jaunųjų tėvai dėkingi vi
siems atsilankiusiems į vestu
ves, taipgi dovanomis ir svei
kinimais palinkėjusiems 
vaikams laimės.

Rep. ,

Mikas Detroitietis 
Floridoje

Mikas Detroitietis rašo R. 
Mizarai:

“Heilo iš.įVĮiamės. Pabėgau 
iš Detroito nuo šalčio, čia šil
ta, gražu, bet dangus debe
suotas. Plauksiu į jūrą žuvau
ti. Viso labo jums!”

VINCAS SODAITIS

Prelekcija senimui
ir jaunimui

Prašome visus pasižymėti 
savo kalendoriuje ir kitiems 
(ypačiai jaunimui) pasakyti, 
jog vasario 13-tos popietį, 3 
vai., Liberty Auditorijoje 
į vyksi Amerikos lietuvių rašy
tojo Bonoskio-Baranausko pa
skaita. Taipgi bus įdomių mo
no dalykų.

Rengėjai

Bibliotekos, šiomis dienomis 
atidarytos Mažeikių: rajono 
Bukonių krakmolo fabrike ir 
MTS. Jų kiekvienos knygų 
fondas siekia iki 3000 groži
nės, politinės bei mokslines li
teratūros knygų.

K. Gečas

Paryžius. — Potvyniai vėl 
gręsia visai Francūzijai. 
Loire ir Garrone upės jau 
yra vietomis išsiliejusios iš 
savo krantų ir apsėmusios 
gretimus vieškelius.
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426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172

TONY’S
ŪP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

* Telephone: EVergreen 4-8174

To, matyt, jau perdaug 
net smetonininkų šului V. 
Rasteniui. Rastenis ilgame 
straipsnyje Dirvoje (vas. 3 Į 
d.) iškelia aikštėn* vieną 
įdomią Audėno apgavystę.

Audėnas, mat, bandė svie
tą įtikinti, kad šiandien Lie
tuvoje centneris tai nėra 
centneris, nes jis teturi 50 
kilogramų, vietoje 100. To
dėl, girdi, pasakojimas, kad 
toks ir toks kolūkis iš hek
taro gavo tiek ir' tiek cent
nerių kviečių, rugių, mie
žių arba bulvių, reiškia tik 
pusę tiek.

Noriu pasveikinti V. Ras- 
tenį, kad jis Audėną gra
žiai numaskuoja. šitaip, 
girdi, apgaudinėti skaityto
jus ir visuomenę ir negra
žu, ir nepridera,’ ir neleisti
na. Rastenis suteikia iš
traukų iš Lietuvos spaudos, 
kur aiškiai, juodu ant balto 
pasakyta, kad centneris su
sideda ne iš 50, bet iš 100 
kilogramų.

Kur dabar savo akis pa
dės ' “ekonomistas” Audė
nas?

METROPOLITAN EMPLOYMENT 
AGENCY

Domestic Help
vietos dėl: virėjų, tarnaičių, 
ruošos darbininkėms. Pilnam 

laiko. Patyrusioms ir be 
Pavienėms ir poroms.

Boston Road, Bronx 
TeL DA 8-4255

Geros 
namų 
ar daliai 
patyrimo.

1175

REIKALINGOS POROS 
ARBA PAVIENIAI

» Virėjos, tarnaitės, namų darbinin
kės, pilnam ar daliai laiko. Guolis 
vietoje ar kitur. Patyrusios ir be 
patyrimo. Greit duodami darbai vi
siems.

FOREST MADISON AGENQY ' 
71-15 Austin St., Forest Hills

Tel. BO. 8-111(K

HOUSEKEEPER-COOK. (40?50).
For new 6 rm. ranch style home. 
Cook and clean for business adults. 
References required. Call—

SY. 2-2022 — 9 A. M.—6 P. M..
(2&-30)

NURSEMAID-HOUSEKEEPER.
Preferably up to 30, fond of and 
exp. with children (2 & 4); own 
nicely furnished room, bath and 
TV set. Must have recent referen
ces and speak English. $50. Great 
Neck 2-10321.

(28-30)

HOUSEWORKER for Bayside home 
(in 20’s); Io do plain cooking, 
dry and ironing. AH modern 
veniences. days off. Must 
good references and speak 
English. $125 a month. Call 
side 9-5786.

laun- 
con- 
have 
some
Bay*

(28-30)

ban*

Brooklyn, N. Y.
x Williamsburgas Gyvuoja
LDS 1 kuopa rengia šaunų

kietą, kuris įvyks šeštadienį, vasa- 
rio-Feb. 19 d. Pradžia 7 vai. vaka
re, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Bus labai gera vakarienė, pui
kiausi valgiai ir apetito paakstini- 
mui \bus degtinės ir alaus užtekti
nai visiems.

Bilietas tik $3.00. Labai prašo
me išanksto įsigyti bilietą.

Rengėjai

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bo biznio skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, vasario-Feb. 11 d., 
prasdės 8 vai. vakare, Kliubo salė
je, 280 Union Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbu kiekvienam susipa
žinti su, Kliubo biznio reikalais.

Valdyba.
(27-28)

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkmas 

įvyks trečiadienį, vasario 9 dieną, 
pradžia 7:30 vai. vak., 110-06 At
lantic Avė. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti ir jau laikas pasimokėti 
duokles į draugiją už 1955 metus. 
O kurie dar nesate pasimokė ję už 
praėjusius metus, malonėkite pasi
mokėti. —Komitetas

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

- - - - - - APPLIANCES- - - - - -
Any Make. Any Model 

Direct to you at wholesale Prices
FAIRMART SALES

982 —8th AVE. 255th St.)
Ask for Mrj B.

PL. 7-2876

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius

• Matykite

AR M A ZZ
x Downtown Brooklyn

»Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

MALE and FEMALE A 
--------v—---------------------------------------  

HEATHCOTE , 
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrę ir be- 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome į darbą visus.

SC. 8-6160

REAL ESTATE

MASPETH AVENUE — tuojau už- 
imtinas 1 šeimos mūrinis namas. 
5 miegrūmiai, tiled maudynė, hard
wood grindys, 1 karui garadžus. 
Greitam pardavimui tik $10,000 
($1,500 įmokėti).

MENCONE REALTY 
Tel. GL. 5-6424

(24-30)

WHITESTONE—M ALBA
Su nuolaida pardavmas, paties savi
ninko pabudavotas, 4 metų senumo, 
6 rūmų (3miegrūmiai— grynų ply
tų, lį maudynių, brass plumbing, 
aliejum Šiltu vandeniu šildoma. Iš
taisytas skiepas, tiled skalbykla, 
garadžius, breeze-way, sewers, ant 
50x100 lotas. Labai patogu del mo
kyklų. Greitam pardavimu tik $27,- 
500. Pamatymas pagal sutartį. Tik 
norintiems pirkti. šaukite —

FLushing 8-0256
(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
OZONE PARK j'

Tuojau užimama, 6 rūmų (3 mieg- 
rūmiai) modernizuoti namai, pui
kiose sąlygose. Cimentinis garadžius, 
GE Oil burner, paveiksluoti langai, 
iš užpakalio patio, gėlės, shrubs, me
džiai kieme. Labai patogu į mokyk
las, bažnyčias ir krautuves. Greitam 
pardavimui $14,000. Pamatymas pa
gal sutartį. Tel. VI. 8-0761.

(24-30)

PARDUODA SAVININKAS 
(apleidžia miestą)

BALDWIN, North, tuojau užima
mas 2 aukštu, 6i rūmai, mūrinis ir 
tnedžjo šingeliai — 6 miegrūmiai, 2 
maudynės. Kostumerskai statyta^. 
Cape Cod. Central Hall, Patio, ga4 
radžius. Labai patogu su mokyklo-y 
mis ir krautuvėmis. Greitam parda- y 
vimui tik $24,500. Pamatymas pagal 
sutartį, šaukite: IV. 9-0428.

(27-29) ‘ '

PARDUODA SAVININKAS — 
HOLLIS

Balandžio mėn. Patrauk- 
luksusinėje Marian Park 
Puikiausiose sąlygose, 6

Užimtinas 
lūs namai 
sekcijoje, 
rūmai, 3 miegrūmiai, Ii maudynių 
nepaprastai didelis gyvenamasis rū
mas. Screened Terrace, tyliejus, 2 
karam garadžius, 
public ir parapijines mokyklas. Greij 
tam pardavimui tik $19,000. Pama* 
tymas' pagal sutartį — tik norintiem 
pirkt.

Tel. DO. 3-4177

labai pat

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., vasario (Feb.) 9, 195




