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KRISLAI
Balandžio 3-čioji.
Gal jau pasimokė.
Nejaugi ?
Meilė ir karaliai.

Rašo A. Bimba

Visi turėkime mintyje, kad 
šiemet Laisvės finansinis va
jus, prasidės balandžio 1 d.. 
Pasiruošimui laiko nedaug be
turime, ^Laikas rimtai susirū
pinti.

Laisviečiams svarbu, kad jų 
ruošiama metinė iškilmė ba
landžio 3 d. gerai pavyktų. 
Pati Laisvė vaišins ir linksmins 
savo draugus ir prietelius.

Visi prašomi tą dieną gerai 
jsitėmyti.

Geras, sveikas ir Įdomus 
pranešimas iš Va karinės Vo
kietijos. Jį skaičiau N. Y. Tri
bune.

Kovon prieš militarizmą 
esanti įsitraukusi ir filmui in
dustrija. šiomis dienomis pasi
rodė du galingi anti-militari- 
niai ir anti-naciški filmai. Vie
nas pavadintas “Vaikai, moti
nos ir generolas,“ o kitas — 
“Velnio generolas.“

Tas tik parodo, kad Vokie
tijos žmonės pasimokė iš kai
zerio ir Hitlerio avantiūrų. Jų 
nėt^ežavi kariškos uniformos. 
Jie pamatė, kad jokia tauta, 
jokios't tautos žmonės nebuvo 
ir nebus vokiečių tautai tiktai 
trąša.

Tas dar nereiškia, kad Va
karinės Vokietijos valdovai te- 
beatsimena netolimą praeiti. 
Adenauerio klika darbuojasi 
už apsiginklavimą iš naujo.

Ar jai pavyks savo piktąjį 
tikslą pasiekti, tik vėliau pa
matysime.

Ką planuoja ir galvoja 
mūsų šalies galvos?

Kolumnistas Roscoe Drum
mond griežtai teigia, kad ir 
prezidentas Eisenhoweris, ir 
sekretorius Dulles, ir visi ge
nerolai iki vienam yra nusi- 
sprendę eiti karau prieš Kini
ją, jeigu- Kinija pabandytų 
numesti čiangą nuo salų Que- 
moy ir Matsu.

'Jeigu tai tiesa, tai mes ran
dam i esi išvakarėse naujos bai- 
si<>* skerdynės. Niekas neabe
joja ir negali abejoti, jog Ki- 
nijjjį galės toleruoti čiang kli
ką ne tik tose salose, bet ir 
Formozoje, ir Peskadores.

Vadinasi, raktas į karą ar
ba taiką Tolimuosiuose Ry
tuose randasi mūsų krašto va
dovų rankose.

Anglijos monarchija turi 
daug bėdos meilės reikalais. 
Anais laikais karalius Edwar- I 
das išmainė sostą ant ameri
koniškos gražuolės. Dabar ’ 
princesė Margaret įsimylėjo į 
paprastą kapitoną.

Tai nedovanotina nuodėmė l 
prieš karališkąjį kraują. Ją vi
si bara ir visaip gązdina.

Pagaliau oficiališkai savo 
rankas prikišo ir bažnyčia. 
Vyskupas Blunt reikalauja, 
kad Margareta savo meilę pa
džiautų ant tvoros, apie ją pa
mirštų. jos išsižadėtų. Ji juk 
lerfj|vafr'galinti gauti karališko 
kraujo vyrą, nors tokių sutvė
rimų pasaulyje mažai bepa- i 
liko.

,Argi tas neparodo, kaip ga
li sukreizavoti šiaip pusėtinai 
protingi ir civilizuoti žmonės?
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Matusow knyga 
jau parsiduoda

New Yorko. — Nežiūrint 
Įvairių bandymų neprileisti 
jos pasirodymo, Harvey 
Matusowo knyga “False 
Witness,” pradedant šiuo 
antradieniu, pardavinėjama 
visoje eilėje knygų parduo
tuvių. Šioje knygoje buvęs 
FBI šnipas Matusowas aiš
kina, kaip jis neteisingai 
liudijo prieš komunistus ir 
pažangius unijistus.

Buvo bandyta neprileisti 
tos knygos atspausdinimo, 
traukiant atsakomybėn lei
dyklos direktorių Albert 
Kahną, reikalaujant, kad 
visi tos knygos dokumentai 
iš anksto būtų pristatyti 
teismui ir taip toliau.

Roosevelt viešbutyje įvy
ko spaudos interviu, kurį 
davė leidėjai Cameron ir 
Kahn ir pats Matusowas. 
Jie aiškino, kaip buvo ban- 
dyta iš valdžios pusės da- 

1 ryti spaudimą ant spaustu- 
■ vių ir knygryšių, kad jie 
negamintų tos knygos.

Matusowas paskui išskri
do į EI Paso, kur rytoj 
(trečiadienį) jis sužinos, ko- 

I kią bausmę už taip vadi- 
| namą panieką teismui jam 
duos teisėjas Thomason. 
Jis gali būti nuteistas pen- 
keriems metams kalėjime.

Indonezijos komunistai nori 
tautinės koalicijos valdžios

Jakarta. — Indonezijos 
komunistų vadas Aidimas, 
kalbėdamas Makasare prieš
rinkiminiame mitinge, pa
reiškė, kad komunistai pa
geidauja tautinės koalici
jos vyriausybės, į kurią jie 
ieitų kartu su nacionalistąis i 
ir musulmonais.

Aiditas sakė, kad san
tvarka, kuri tinka Tarybų 
Sąjungai, nebūtinai tinka 
Indonezijai. Indonezijos ko
munistai stoja už koaliciją 
su dabartine valdžios par
tija, nacionalistais ir taip
gi su antra didumu šalyje 
partija, taip vadinama Mus- 
jami (musulmonais).

Tuojautiniai Indonezijos 
komunistų reikalavimai yra 
visu olandu turtu konfiska
vimas, dvarų išdalinimas ir 
nepripklausoma užsieninė 
politika.

Stebėtojai numato, kad 
komunistai ateinančiuose 
rinkimuose laimės apie 20% 
paduotų balsų,.

Saigonas. — Pietiniame 
Vietname skleidžiami gan- 

■ dai, kad Šiauriniam Viet
namu! gręsia badas, jeigu 
Kinija nepasiskubins duoti 
pagalbos.

Paryžius. — Francūzijos 
kabinetas laikė posėdį, ku
riame buvo svarstyti Tuni- 
sijos ir Maroko klausimai.

Jeruzale. — Karinė Egip
to misija atvyksta į Jorda- 
ną, kur stebės jordaniečių 
karių manevrus. I

i Nuodingos atominės dulkės jau 
pasiekia ir New Jersey sritis
Trenton, N. J. — New 

Jersey darbo komisijonie- 
rius Carl Holderman iškėlė 
viešumon, ką daugelis tos 
valstijos darbininkų jau ži
nojo privatiniai: kad ato
minių bandymų Nevadoje 
nuodingos radi o ak ty vės 
d u 1 k ė s - k rituliai pasiekia 
New Jersey fabrikus ir su
daro pavojų darbininkų 
saugumui bei žmonių svei
katai bendrai.

H o 1 d e r m a n yra buvęs 
New Jersey CIO veikėjas.

Holderman sakė, kad pra
eitais metais, duPont Chem-

paveikė, kad fabrike ga
minti specialūs fotografi
niai filmai turėjo būti iš
mesti: juos sugadino ato
minės dulkės.

Holdermanas p a b r ė ž ė , 
kad nors verta susirūpinti 
dėl tokio dalyko, kaip filmų 
sugadinimo, dar svarbiau 
yra sužinoti, kaip tos dul
kės paveikia žmones. Jis 
sakė:

“Jeigu tos dulkės gali su
naikinti filmus, ką jos gali 
padaryti žmonėms?”

Jis pridėjo, kad valdžia 
turėtų paskirti fondus, kad

Works fabrike darbininkai, 
be abejo, įnešė tas dulkes į 
vidų ant savo batu ir dra
bužių. Ir jis klausė: “Kur 
užtikrinimas, kad ta me
džiaga nėra tiek pat kenks
minga, kai Įnešama į gyve
namuosius namus?”

Per paskutines kelias sa
vaites virš minimos kompa
nijos darbininkai gauna 
naujus batus, kai jie įeina Į 
fabriką, nes savininkai bijo, 
kad paskutinių sprogimų 
Nevadoje dulkės vėl nepa
siektų New Jersey ir nesu
darytų nuostolio gamyboje.

ical Works fabrike Parlin 
miestelyje prie New Bruns
wick iš Nevados oru atplau
kę atominiai krituliai taip

galima būtų plačiau tyrinė
ti atominių kritulių poveikį 
į žmonių sveikatą. Jis sa
kė, kad duPont Chemical

Kol kas nieko nedaroma, 
kad kaip nors taipgi sti
printi žmonių sveikatos ap
saugą.
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Paskutiniai 
pranešimai

Chicago. — Pažangiečių 
vadovaujama ūkinių padar
gų darbininkų unija (Farm 
Equipment), kuri yra dalis 
elektristų unijos (UE) pla
kuoja įsilieti i CIO auto- 
darbininkų uniją, UAW.

UAW sritinėje konferen
cijoje direktorius Pat Great
house sakė, kad tarp UAW 
ir FE-UE nėra pagrindinio 
skirtumo, kadangi abi uni
jos yra kovingos ir turi 
bendrą priešą: auto-fabri
kantus ir užki e t ė j u s i u s 
Harvesterio ūkinių padargų 
fabriko bosus.

Kaip yra žinoma, FE kar-

Atlanta. — Pietiniu vals
tijų 50,000 telefonų kompa
nijos darbininkų streikas 
tęsiasi. Streikieriai yra CIO 
Communications Work e r s 
of America unijos nariai. 
Derybos tarp unijos ir 
kompanijos tuo tarpu eina.

Londonas. — Church-illas 
prisipažino, kad jis liepos 
mėnesį gavo sutikimą iš 
Tarybų Sąjungos surengti 
“Trijų Didžiųjų” konferen
ciją, bet Amerika tam griež
tai pasipriešino.

Washing! onas. — Antra-

Australijos premjeras buvo 
pas prezidentą Eisenhoweri

Washingtonas. — Austra
lijos ministrų pirmininkas 
Robert Gordon Menzies, 
kuris dabar vieši šioje šaly
je, apsilankė pas preziden
tą Eisenhoweri. Menzies ir 
Eisenhoweris tarėsi apie 
valanda, v

Kaip beveik visi kiti už
sienio valdžių viršininkai, 
Menzies lankosi Amerikoje 
paskolos tikslais. Austra
lija norėtų gauti iš Ameri
kos taip vadinamo pasauli
nio banko bent $50.000,000 
paskolą. Tie pinigai, sako 
australai, jiems reikalingi 
žemės ūkio gerinimui.

Kadangi pasitarimai tarp 
Menzies ir Eisennowerio 
dar nebaigti, tai kol kas ne
išleido komunikato.

Kas tai Įsiveržė Britanijos 
ambasadon Maskvoj,-suimtas

Maskva. — Tūlas nežino
mas asmuo su revolveriu 
rankoje įsiveržė į Britani
jos ambasadą čia, kuri ran
dasi skersai Maskvos upės 
nuo Kremliaus. Įsiveržėlis 
šovė ir sužeidė tarybinį mi
licininką, kuris stovėjo sar
gyboje prie ambasados. Bet 
pačioje ambasadoje jis, kaip 
matyti, prarado drąsą ir 
leidosi nuginkluojamas.

Kol kas nepranešama, 
kas tas įsiveržėlis buvo ir 
ko jis siekė.

Saigonas. — Nepasisekęs 
pasikėsinimas buvo praves
tas prieš aukštą Pietinio 
Vietnamo pareigūną, prezi
dento Ngo Dinh Diem vy
riausią admini s t r a t o r i ų 
Tran Van Lam. Dvi gra
natos buvo mestos į jo au
tomobilį, bet jis ir šoferis 
iššoko prieš tai, kaip gra
natos spėjo sprogti. Jiems 
iššokus, sprogimas Įvyko ir 
automobilis. sudraskytas į 
trupinius.

ORAS NEW YORKE 
Šilčiau, gali būti lietaus^

Duosią Jaltos dokumentus 
Kongreso komisijų vadam; 
demokratai tam priešingi

tu su visa UE unija buvo 
išmesta iš CIO kaip komu
nistų vadovaujama. Bet pa
dėtis dabar žymiai pasikei- 

' tė. Visoje eilėje CIO ir net 
AFL unijų viešpatauja įsi
tikinimas, kad, einant prie 
viso Amerikos unijinio ju- 

' dėjimo vienybės, ir kairio
sios unijos turėtų būti 
įtrauktos.

Pačios aukštosios CIO ir 
AFL vadovybės su t u o m i.

dienio 11-tą valandą ryto 
senatoriai turėjo susirinkti, 
kad balsuoti apie mokesčių 
mažinimą. Laikraščiui ei
nant spaudon, Senato nu
tarimas dar nebuvo žino
mas.

New Yorkas. — Žurnalas 
“Editor and Publisher,” ku
ris yra Amerikos laikraščių 
savininkų ir redaktorių or
ganas, sako, kad būtų smū-

Washingtonas. — Kaip 
jau vakar buvo paskelbta, 
valdžia atsisakė spausdinti, 
Jaltos pasitarimų užrašus. 
Tam priešingos Britanijos 
ir Tarybų Sąjungos val
džios. Bet valstybės de- 
partmentas dabar paskelbė, 
kad 24 kopijos tų užrašų 
bus pasiųstos vadovaujan
tiems Kongreso nariams, 
kongresinių komitetų pir
mininkams.

Republikonai tuom paten
kinti, bet demokratai prie
šingi. Senatorius George 
iš Georgijos pareiškė, kad 
jis visai atsisakytų tuos 
dokumentus skaityti/ jeigu 
jie jam ir būtų prisiųsti.

• Demokratai laikosi nuo
monės, kad valstybės de- 
partmentas turi pasirinkti

tarp dviejų kelių: viešai ir : dar nesutinka, bet j e i g u gis laisvei neleisti siuntinė- 
pilnai atspaudinti tuos do- \ vietiniai susiliejimai įvyks, ti “Daily Worker’]” ir kitus 
kumentus, arba juos laikyti' nesipriešins perdaug. Taip, i kairius laikraščius per paš- 
pilnoje slaptybėje. Demo-' pavyzdžiui, AFL mėsos dar- tą.
kratai, kaip matyti, bijo, bininkų unija 
kad tik duodant tuos do- i- vienyti 
kumentus K o n g r e s o va
dams, republikonai juos ci- 
cituos tik iškarpomis ir 
naudos tik tam tikras dalis 
savo priešrinkiminei propa-1 
gandai. i

Tuose dokumentuose yra Į negu . nacionalė 
užrašai visko, ką Jaltoje! Detroite. 
1945-tais i 
Stalinas.
Churchillas ir jų ministrai: ma- 
bei kiti pareigūnai. Tarybų 
Sąjunga, Britanija ir Ame
rika kiekviena turi savo 
kopijas, nes kiekviena turė
jo savo stenografistus, ku
rie užrašė kiekvieną ištartą 
žodelį.

sutiko susi- ■ 
su kairiųjų vado

vaujama kailiasiuvių uni-: 
ja. AFL vadovybė murme-; 
jo, bet perdaug nesiprieši
no.

UAW vadovybė Chicagos . 
srityje žymiai pažangesnė,; • •» i » !

Tokyo.—Japonijos prem
jeras Hatoyama sako, kad 
Japonija labai ir labai no
rėtų atsteigti diplomatinius 
santykius su Kinija. Bet 
jis stato vieną sąlygą: pri
pažindama Liaudies Kiniją, 
Japonija norėtų nenutrauk
ti ir savo ryšių su Čiangu.

Washingtonas. — Senato

Adenauerio valdžia dar reiškia 
pretenzijų ir Į Lietuvos žemes

j vadovybė 
' , ką Jaltoje i Detroite. Ir dėl tos prie- 
metais 'pas a k ė ‘ žasties vienybė tarp FE-UE ; 
R o o s e v e 11 a sVAW darosi labiau gali-, komigija jš n,)ujo ))rad-jo 

tyrinėti senąjį dar McCar- 
thy’o laikais tiek kartų ty
rinėtą reikalą: kas paleido 
iš armijos dantų gydytoją 
majorą Peressą?

Baltimore. — John David 
Provoo, kuris ilgai išsitęsu- 
sioje byloje buvo kaltina
mas kolaboravime su ja
ponais praeito karo metu, 
tapo išteisintas. Jis buvo 

. patekęs japonų belaisvėn _ - - . « a • 1

Bonna. — Vakarų Vokie- j slaviškais vardais Pomorze 
tijos valdžia nutarė atvirai j ir šlionsk, dabar priklauso 
parodyti, kad ji dar1 turi i Lenkijai. Dalis Rytprūsi- 
pretenzijų į žemes, kurios i jos taipgi priklauso Lenki
dabar priklauso Lenkijai ir 
Lietuvai. Klaipėdos. kraš
tas įeina į teritorijas, ku
rias Adenauerio valdžia no
rėtu “išlaisvinti.” V ,

Vakarų Vokietijos Bun- į 
destagas (parlam e n t a s) 
nutarė savo rūmuose iška
binti visų buvusių, lygiai 
kaip esančių, Vokietijos pro-1 
vihcijų herbus. Bus iška
binti herbai ne tiktai tu 
provincijų, kurios dabar 
randasi Federalinėje Vokie
tijos Respublikoje (Bon
uos) ir Demokratinės Vo
kietijos Respublikoje (Ry
tų, zonos), bet ir Silezijos,! 
Pomeranijos ir Rytprūsi- 
jos su Klaipėdos kraštu.

Pomeranija ir Silezija, 
dabar žinomi po savo senais

jai, o dalis Tarybų Sąjun
gai, po Rusijos, Federaty- 
vės Respublikos administra
cija. Klaipėdos kraštas, 
kaip žinomė, grąžintas Lie
tuvai. .

Vakarų Vokietijos kino- 
teatruose dabar rodomi do
kumentiniai filmai, kuriuos 
išleido valdiškoji tremtinių 
reikalų ministerija. Tai fil-I 
mai apie sritis, kurių Vo
kietija neteko po praeito 
pasaulinio karo. Į tas sri
tis įeina Klaipėdos kraštas.

i Čekoslovakija ir Rumunija 
atmetė Švedijos kaltinimus

Stockholmas. — Čekoslo
vakijos ir- Rumunijos at
stovai atmetė Švedijos 

i valdžios kaltinimą, kad jų 
| pasiuntinybių tarnautojai 
, užsiėmė šnipinėjimu. Čeko- 
! slovakijos ambas a d o r i u s Į 
l Švedijoje Jaroslavas Vice- j Filipinuose 'ir, kaip tai bu
kas pareiškė, kad “Kaltihi- ‘ 
mai neteisingi. Mūsų di
plomatai nepratę užsiimi
nėti šnipinėjimu.”

Švedijos valdžia pranešė 
Čekoslovakijos ir Rumuni
jos pasiuntiniams, kad jų 
tarnautojai buvo įsiklampo- ■ 
ję į šnipinėjimo tinklą 
Švedai pareikalavo, kad 
trys čekoslovakai ir vienas 
rumunus paliktų Švediją. 
Tarp tų i 
radosi karinis atašė Švedi 
joje majoras Nemecas.^

vo iškelta, tapo budistų ti
kėjimo sekėju ir japonų

Los Angeles. — Nixonas 
pripažino, kad republikonai

Stockholmas. — Švedija 
suėmė 9 asmenis, kurie kal
binami šnipinėjime. Valdžia 
nesako, kuriai 'svetimai 
valstybei jie šnipinėjo. Trys 
suimtųjų yra svetimšaliai.

einančiuose rinkimuose, ne
bent Eisenhoweris kandi
datuotų.

Jungtines Tautos. — Iš 
Palestinos atvyksta genero- 

nepageidaujanių ias purns> tenykštis paliąu- 
i bų komisijos viršininkas, 
j Jis padarys pranešimą J. 
T. Saugumo Tarybai.

į Spokane. — Čia prasidė- 
kad trys kinu liaudiečiu i° Mine, Mill & Spiel ter 
maži 150 tonų kariniai pa- Workers Unijos suvažiavi- 
kraščio sargybos laivai ir mas- • 
septynios ginkluotos baržos, 
buvo paskandintos netoli 
Quemoy salos. •

Karači.

Taipei, Formoza. — čian- 
go žinių agentūra skelbia,!

Pekinas. — Visa Kinija 
. paminėjo kinų tautinio at- 
, gimimo patriarcho ir res

Jordano kara-1 publikos isteigėjo Sun Jat- 
lius Huseinas lankosi Pa- seno mirties 30-tas sukak-
kistane. tuves.
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Nemirštamasis motinos

PLEPALAS, KURIS
PRISIPAŽINO KALTU

AMERIKOJE yra didelių kvailų plepėtojų, rašan
čių į spaudą ir plepančių per radiją visokias nesąmones, 
dažnai bjauriojančias nekaltus žmones.

Vienu iš tokių pliurpalų—bene pats šlykščiausias iš 
jų visų—yra Walter Winchell, Hearsto laikraščių ben
dradarbis ir radijo komentatorius.

Daug nekaltų žmonių šis ilgaliežuvis yra apšmeižęs. 
Daug žiaurios, reakcinės propagandos jis yra paskleidęs. 
Už tai tūli šį gaivalą vadina “labai žymiu žmogumi,” bet 
mūsų akyse jis buvo ir tebėra tik plepėto j as.

Kadaise Walter Winchell buvo užpuolęs niūjorkiškį 
dienraštį “Post” ir jo redaktorių. Winchell išvadino 
juos “beveik komunistiniais,” “nepatrijotiniais,” etc., 
etc. Užpultieji ėjo į teismą. Bylinėjimasis tęsėsi per il
goką laiką. Na, ir pagaliau Winchell, Hearst ir kiti, 
stovintieji už jo nugaros, pamatė, kad nueita perdaug 
toli, pamatė, kad jiems gali tekti sumokėti didelę sumą 
pinigų skundžiantiesiems. (Winchell, Hearst ir Ko. buvo 
apskųsti, reikalaujant $1,525,000 civilinio ieškinio).

f Dėl to Winchell nutarė prašyti, kad skundžiau tie j i 
laikytųsi. “Post” leidėjai ir redaktorius Jame A. Wechs
ler sutiko taikytis. Bet jie reikalavo, kad skundžiamasis 
(ar skundžiamieji) atšauktų savo melus, paskleistus 
prieš dienraštį ir redaktorių. Taipgi reikalavo, kad 
skundžiamasis Winchell ir Ko. sumokėtų $30,000 išlaidų, 
padarytų bylos eigoje.

Visa tai Winchell ir Ko. sutiko padaryti. Jie at
šaukė savo šmeižtus, atsiprašė dienraščio ir jo redakto
riaus ir sumokėjo ar sumokės $30,000.

Gerai, kad tas plepėto jas buvo priverstas tai pa
daryti. Gal ateityje jis bus kiek nors atsargesnis ir su- 
valdys savo bjaurų liežuvį.

_____________________________________________________________  į

■ DĖL TOS “NAUJOS LINIJOS” j
■ I

DAUG RAŠALO amerikinė komercine spaudė! išeik- į 
vojo berašydama apie “naująją liniją” Tarybų Sąjun- ;

- goję. Skaitydamas komercinę Amerikos spaudą, asmuo ! 
(jei jis nieko daugiau neskaito) susidarys tokią nuo
monę: Malenkovas Stojo už tai, kad sunkiąją pramonę 
paneigti, o rūpintis lengva pramone, gaminančia nau
dojamuosius daiktus, gi Chruščiovas stoja už tai, kad 
sunkioji, pagrindinė pramonė būtų plečiama, vystoma, 
gi naudojamųjų daiktų, taip labai žmonėms reikalingų,

J jis nepaiso.
Argi taip iš tikrųjų ten esama?
Žinomą, ne! Chruščiovas ir visa tarybine vyriausy

be griežtai stovi už tai, kad vystyti, plėtoti sunkiąją, pa-. 
-grindinę pramonę ir ryšium su tuo plėtoti, vystyti leng
vąją pramonę, gaminančią žmonėms naudojamus daik
tus, televizijos priimtuvus, radijo priimtuvus, šaldytu
vus, automobilius ir kitus dalykus. Be to, Chruščiovas 

. ir tarybinė vyriausybė deda juo didesnių pastangų tam, 
kad būtų priauginta daugiau javų, kad būtų priauginta 
daugiau daržovių, vaisių ir galvijų pienui ir mėsai.

r Ką gi visa tai reiškia?
Tai reiškia, kad dabartinė tarybinė vyriausybė, ku

rios priešakyje stovi Bulganinas, nori, idant tarybinio 
piliečio gyvenimas kasdien gerėtų ir gerėtų, kad jis bū- 

' tų visko pilnesnis ir pilnesnis.
Bet ar tai galima atlikti be sunkiosios pramonės 

vystymo, be kreipimo didžiausio dėmesio į plieną, į an- 
glį, į aliejų?!

Juo daugiau bus pagaminta geležies ir plieno, juo 
daugiau bus iškasta anglies, juo daugiau bus aliejaus- 
benzino, tuo greičiau ir daugiau bus pagaminta kasdie-

• niam žmonių naudojimui įvairių produktų: šaldytuvų, 
siurblių, radijo ir televizijos priimtuvų, automobilių.

Juo daugiau bus pagaminta plieno, tuo daugiau bus 
pagaminta traktorių ir kitokių mašinų žemei dirbti,

- javams nuimti, etc.
Juo daugiau bus pagaminta plieno, tuo greičiau ir 

•(jaugiau atsiras geležinkelių, autobusų, lėktuvų susi- 
t siekimui.

Hidroelektrinės jėgainės, milžinai, statomos palei 
Volgą ir kitas upes. Kai jos bus baigtos statyti ir pa
leistos darban, teiks gyventojams juo daugiau šviesos 

4>1 ir bendrai jėgos.
Cemento ir medžio pramonių nuolatinis vystymas 

• į' teiks žmonėms daugiau kelių ir namų bei kitokių pa- 
* statų.

Plienas, anglis, aliejus vaidina milžinišką vaidme
nį šalies ekonomikoje, žmonių būvio gerinime.

Tiesa, buvo tarybinėje vyriausybėje ir kompartijos 
:r • viršūnėse asmenų, kurie galvojo apie geležies, plieno ir 

kitų pagrindinių pramonių gamybos sulėtinimą, bet tą 
galvojimą vyriausybė atmetė, kaip nemarksistinį.

Prie viso to, privalome atsiminti, Tarybų Sąjunga 
.. * priversta ir ginkluotis. “Vakarų” pasiryžimas ginkluoti 

Vakarų Vokietiją, be abejojimo, paakstino Tarybų Są
jungos ir josios talkininkių socialistinių šalių vyriau- 

L , sybes labiau budėti.
f ' IFf- t

(Tąsa)
(Iš kelionės įspūdžių;
Tikras siaubas prieš tal

pinu dėvimus raudonuosius 
tiurbinus apėmė Kinijos im
peratorių, dvarininkus ir 
užsienio kapitalistus. Irstai 
dvarininkų bei Šanchajaus 
k o m e r s an tų finansuojamas 
amerikoniiškas avantiūris
tas Wordas ėmėsi organi
zuoti visokias padugnes 
prieš kinų liaudies judėji
mą. Kada šis avantiūristas 
buvo užmuštas, jo vietą už
ėmė anglas Gordonas Ki
nas. Taipinų sukilimas tę
sėsi septyniolika metų ir 
buvo vienos iš didžiausių
pasaulyje valstiečių sukili-
mų. Jis buvo numalšintas
su neregėtu žiaurumu: su
kilėliams iš pradžių nu
kirsdavo rankas ir kojas, o 
tik paskui juos nužudyda
vo. Sutriuškinus sukilimą 
buvo išžudyta apie 16 mi
lijonų žmonių.

Taipinų sukilimas buvo 
sutriuškintas dėl to, kad į
sukilimo vadovus ilgainiui 
ėmė pralįsti dvarininkai, 
kad buvo padaryta visa ei
lė karinio vadovavimo klai
dų. Sukilimą sutriuškino 
jungtinės anglų ir prancūzų 
imperatorių ir kinų reakci
jos jėgos. Kinijoje tuo me
tu dar nebuvo išsivysčiusi 
pramonė, proletariatas dar 
tik pradėjo formuotis. Dėl 
visų šių priežasčių taipinų 
judėjimas negalėjo sutriuš
kinti dvarininkų valdžios,
tačiau jis parodė Kinijos 
liaudies jėgą ir užmojį.

Čia, mūsų didžiosios tėvynės vidury, 
Tolimomis praeities dienomis 
Devynios nežinomos kinų moterys 
Neatsiklaupė ant kelių, nenulenkė galvos,— 
Jos kovojo vardan savo liaudies, 
Jos savo liaudžiai pasiaukojo!

Čia, mūsų didžiosios tėvynės vidury, 
Ištisos kartos po jų, 
Tūkstančiai, milijonai jų pasekėjų, 
Liepsnodamos revoliucijos ugnimi. 
ApriŠę žaizdas, gautas kovose, 
žengė pirmyn su naujos žmonijos epochos 
Jos—taip pat bevardės [dainomis,
Liaudies laimei paaukojo save. \ /

Čia, mūsų didžiosios tėvynės vidury, v J
Epochoje, kada liaudis — savosios šalies 
Devynioms bevardėms moterims [šeimininkas, 
Mes pastatėme paminklą.
Joms atiduodame pagarbą, 
Pagarbą visoms Kinijos moterims.
Šiandien mes gerbiame praeities atminimą,
Kad pamatytume rytojaus dieną.
Savo liaudies vardan
Šiandien mes kuriame

Kiekvienas, atvykęs į 
Nankiną, skuba aplankyti 
didžiojo kinų liaudies sū
naus arba, kaip jį vadina, 
Liaudies Tėvo Sun Jat-seno
mauzoliejaus, įrengto Fiole- 
tinio Aukso Kalno atšlaitė
je. Nuo kalno apačios į vir
šų kyla 392 platūs laiptai iš 
granito. Jie kyla iš vienos 
terasos į kitą. Kalno vir
šūnėje stovi balta šventovė 
su mėlynu stogu. Joje.ilsisi
Sun Jat-seno palaikai. Iš 
pradžių, pirmojoje patalpo
je, matai Sun Jat-seną sė
dintį. Tai statula, padaryta 
prancūzų dailininko Polio 
Landovskio. Statulos papė-

Malšinant taipinų sukili
mą, buvo išžudyti beveik vi
si Nankino gyventojai. Da
bar Kinijos liaudies vyriau-! 
sybė, atgaivindama herojiš
ką liaudies praeities kovų 
atminimą, iškelia aikštėn 
visa tai, kas susiję su šiuo 
didžiuliu sukilimu. Nanki- 
ne mes aplankėme vieno iš 
sukilimo vadų namus—mu
ziejų. Tik neseniai pavyko 
nustatyti, kad šiuose na- 
muose gyventa vieno sukili
mo vadų. Rezidencijos sie
nose surastos ir atnaujin
tos realistiškos freskos, 
vaizduojančios kalnus ap
link Nankiną, taipinų stebė
jimo ir komandavimo bokš
tus. Muziejuje . surinkta 
daug taipinų epochos doku- 
ipentų, pinigų su kvadrati
nėmis skylutėmis viduje, 
ginklų — kardų, peilių, žal
varinių patrankų, čia taip 
pat padaryti sukilėlių ir su- 
kilimo malšintojų maketai. 
Kinijos liaudis lanko šį mu
ziejų kaip savotišką šven-j 
tenybę. Kinų liaudis labai ! 
gerbia taipinų sukilimo‘at
minimą. Kada Pekine, mes 
.buvome pakviesti į Sun Jat- 
seno žmonos, vienos žino
miausių Kinijos moterų Sun 
Cin-lin namus, sienoje pa
stebėjome išgraviruotą sa-1 
votišką užrašą. Tai buvo 
pačios Sun Cin-lin eilėraš
tis, skirtas devynioms neži
nomoms taipinų sukilimo 
didvyrėms, kurios kovojo ir 
žuvo ųž kinų liaudies lais
vę. šis eilėraštis yra įra
šytas paminkle, pastatyta
me Uchanės mieste, štai 
tas eilėraštis, išverstas pa
žodžiui:

Redakcijos Atsakymai
J. A. Dambrauskui, Spring

field, Ohio. — Money Orde
rį ir laiškelį perdavėme Lit.

i Draugijos sekretoriui.

•y tojų! • ’ \
dėje mes radome daug gy
vų gėlių vainikų. Jie buvo 
padėti demokratinės Vokie
tijos, Rumunijos atstovų, 
Pakistano ipoterų, šancha-
jaus pionierių. Prie šių 
vainikų padėjome vainiką 
ir nuo tarybinės kultūros 
veikėjų delegacijos, paskui, 
priimtų papročiu, tris kar
tus nusilenkę prieš staulą, 
nuėjome į tolimesnę patal
pą, kur apvalioj marmuri
nėj nišoj Sun Jat-senas pa
vaizduotas gulįs, čia pat 
palaidoti ir jo palaikai, at
vežti iš Pekino, kur jisai 
mirė 1925 metų kovo 12 die
na.

(Bus daugiau)

Šeimininkėms
ŽUVIS GIMĖ VISIEMS

Šiuo sezonu visuose rytinio 
pajūrio miestuose randasi pa
kankamai geros žuvies, gau
namos iš jūrų ir iš upių, žuvis 
yra geras maistas ne tiktai 
prisilaikantiems gavėnios, bet 
ii-bile kam nekenks bent kar- 
tą per savaitę gauti žuvies.

žuvyje randasi (vienoje bis- 
kį daugiau, kitoje mažiau) 
greit suvirškinamo proteino, 
3 ii- kitų vitaminų, geležies, 
kalkių, fosforo. Sūraus van
dens žuvyje randasi iodinos. 
Riebios žuvys turi šiek tiek vi- 
Lanjino D. Visų žuvų ikrai tu
ri vitamino A.

Kaina nepasako žuvies ge
rumo. Kurios rūšies tuo tarpu 
gaunama daugiau, arba kuri 
gaunįama arčiau, mažiau kai
nuoja jos atvežimas, ta bus 
pigesne.

Kitu žymių kainų nustaty
mo svarstyklių yra žuvies pa
togumas greičiau priruošti. 
Stęikai, kurių nereikia valyti, 
taipgi lengvai nuvalomos ir 
mažai kaulų turinčios žuvys 
visuomet brangesnės. Turint 
laik.o žuvį nuvalyti, dažnai pi
giai ir lygiai skaniąi ir mais
tingai galima pavalgyti pigių
jų, kaip kad ir brangiųjų.

žinoma, reikia ąpsižjūrėtį su 
tomjs, kurios gali būti nupi
gintos dėl sęnsteĮėjimo jų ne
išpardavus skirtu laiku. O 
kad tą pažinti, reikia įgudimo, 
šviežios žuvies pažiaunės yra 
raudonos, žvypai prigludę 
prie kūno, ąkys skaidrios ir 
pilnos, raumuo standus.'

Jeigu trūksta įgudimo žu
vies šviežumą spręsti, saugiau
sia bus pirkti tiktai pas pati
kėtą pardavėją. Parsinešus, 
reikia greit nuvalyti, sudėti j 
vaškuotą ar metalinį popierių 
ir padėti šalčiausioje šaldytu
vo vietoje iki vartosi.

PEČIUJE KEPTA ŽUVIS
žuvies stoikai ir fillets svei- 

Jdauęia kepti pečiuje. Šviežią 
žuvį nuvalius, nuplovus, gerai 
nusausinti popieriniu šluostu
ku. žuvies raųmąo ir pusąu-

j siutas kepant, dar pasriuva 
, skysčiu.
į Paprasčiausias kepimo bū- 
| das yra aptepti abi puses 
•sviestu ar kitu geru riebalu. 
Kepti pateptoje negilioje ble- 
toje, neuždengtą, smarkiu 
karščiu, 500 F laipsnių. Drus
ka apibarstyti baigiant kepti.

Norint, iškepti aprudusią, 
apgruzdintą, ir kad geriau 
laikytųsi, nesuktų gabalai, ke
pa apveltą trupiniais. Gaba
lus padažyk pasūdytame pie
ne, pavoliok smulkiuose, džio
vintuose duonos trupiniuose. 
Aptepk tirpytu sviestu. Kepk 
išteptame inde.

Apveltą trupiniais ar mil
tais žuvį reikia kepti vidutiniu 
karščiu, apie 350 F, bet ilgė
liau. Labai karštame pečiuje 
trupiniai galėtų apdegti pirm 
žuvies iškepimo. N. G.

Pattern 9146 — an apron, n Jen 
kin, or a beachcoat. Misses’ Sizes 
12, 14Į, 16, 18, 20. Size 16 takes 2% 
yards 35-inch fabric.

gyvybės g
Vasario 13-tą televizijos. 

programoje You Are There I 
buvo pastatytas‘aktas, vaiz- ■ 
duojantis daktaro Semmel-; 
weis “tragiškąja valanda.” 
Transliava CBS TV Chan- 
nej 2, kuris gerai gauna- 
mąs New Yorke su apylin
kėmis (o gal ir daug to-; 
.feu).

Aktą ir jame pavaizduo
tąjį daktarą aprašė darbi
ninkų laikraščio Daily 
Worker kolumnistas Dąvid 
Platt. Tikiuosi, jog ir šie 
skyriaus skaitytojams bus 
įdomu prisiminti tą garbin
gą mūsų gyvybės gelbėto
ją, kurį šiandieninė žmoni
ja mini su pągąrba ir dė
kingumu. Jį minės per am
žius.

Sheppard Strudwibk ga
lingai vaidino tą vengrą 

• daktarą. Tai vienas iš pen
kių nemirštamųjų, pagelbė- 
jusių nugalėti gimdyvių 
mirtingumą nuo užkrečia
mos ligos. Ta liga, moks
linėje kalboje vadinama 
puerperal fever (paprastai 
vadina child bed f ever-karš- 
tine), buvo didžiausiu gim
dančių moterų žudytoju 
per šimtmečius. •

Leiskite man paminėti 
keletą skaitlinių. Bėgiu 
210 metų tarp 1652 ir 1862 
įvyko nemažiau 216 tos bai
sios ligos epidemijų įvairio
se pasaulio dalyse. Tūlose 
tose epidemijose išskerdė 
visas toje apylinkėje tuc 
tarpu gimdžiusias moteris.

Tyrimai parodė, kad vi
duryje 19-jo šimtmečio pa
daugėjo mirtingumas sykiu 
su plitimu gimdyvėms kli
nikų ir skyrių ligoninėse.

Labai svarbu prisiminti 
ta reikšminga f ak ta, kad 
daktaro Semmelweis gyve
nimo metu Viennos mote
rys su pasibaisėjimu žiūrė
jo į gimdymą ligoninėje 
Įsigyveno supratimas, jog 
saugiau gimdyti kūdikį gat
vėje ar nors ir laukuose, 
su akušerės pagalba, negu 
•pasiduoti į ligoninę.

Veikale vaizduojama 185C 
metų spalio 10-j i. Scena— 
didžioji gimdyvių ligoninė 
Viennoje, Austrijoje, suku
ria dr. Seipmelweis palaike 
ryšius per keletą metų.

Iš daktaro Semmelweis 
atimamas visas autoritetas 
ligoninėje vykdyti revoliu
cinę idėją, kuri, jo many
mu, turės sustabdyti gim
dyvių mirtingumą.

Daktaras tiki, kad jeigu 
dąktarai gerai nusiplautų 
raudas su muilu ir vande
niu pirm priėmimo kūdikių,, 
motinos nemirtų.

Šiandien tas yra elemen
tarinė medikališka prakti
ka, bet prieš šimtmetį Į 
daktarą Semmelweis už tai 
žiūrėjo kaip į besikraus
tantį iš proto.

Viennoje jį veik už spran
do meste išmetė iš ligoninės 
gimdyvių skyriaus. Sakė, 
jog jis pažemina daktarus 
užsispyrimu, kąd jie plau- 
tųsi ir vėl pĮąutųsi, pirma 
muilu ir vandeniu, o pa
skiau chlorinuotu kalkių 
vandeniu pirm egzamina
vimo kožnos ligonės.

gelbėtojas >.
Tie judėjimai Europos vai 
dovų klasėse iššaukė pani
ką. Gimdyvių klinikos vir
šininku buvo Metternich. 
Tas žmogus nuolankavo ro
jalistų šeimai ir niršo, kad 
jo štabe radosi daktaras, 
kuris simpatizavo Vengri
jos demokratui Louis Kos
suth.

“Jeigu Semmelweiso idė
jos būtų tos, kaip Metter- 
nicho, jo nebūtų prašali
nę,” pareiškia vienas iš jo 
rėmėjų.

“Jie negali atmušti mū
sų mokslo, tad jie persekio
ja mus už mūsų politiką,” 
pažymi kitas.

Taip panašu į kalbas mū
sų dienomis!

TV veikalas parodė, kad 
dr. Semmelweis savo rėmė
juose turėjo žymų ameri
kietį Dr. Oliver Wend^\l 
Holmes. Tas garbingas 
amerikietis, greta Semmel- 
weis, Louis Pasteur ir ke
leto kitų, suvaidino milži
nišką rolę prašalinimiui iš 
pasaulio gimdyves žudan
čių epidemijų.

Dr. Holmes, buvęs Har
vardo medicinos mokyklos 
anatomijos ir fiziologijos 
profesoriumi viduryje pra
ėjusiojo šimtmečio, parašė 
tuo klausimu paskilbusį do
kumentą. Jis vadinosi “Pu
erperal Fever as a Private 
Pestilence.” Jame jisai ra
gino daktarus: “plaukitės 
—plaukitės pirm palietimo 
jūsų ligonių.” Tas raštas 
gal tebėra plačiausiai žino
muoju iš visų dr. Holmes 
proza ir poezija parašytų 
kūrinių.

Dr. Semmelweis, kaip j|)a* 
vaizduota veikale, praleido 
likusį savo gyveninį Bu
dapešte. Ten jis vėl, iš nau
jo, turėjo vesti tas pa
čias kovas prieš priešinin
kus jam ir pažangai, tra
dicijomis supančiuotus me- 
dikališkus viršininkus. Tuo
se aršiuose susikirtimuose 
jis kentė širdgėlą. Galinga
sis protas nebeatlaikė ma
žapročių iš galingų pozicijų 
kertamų smūgių jam ir jo 
pamylėtai liaudžiai, už ku
rios gyvybę ir gerovę jis 
pasišventė kovoti. Jis mirė 
tragiškai, bet pagaliau 
mokslas pripažino, kad jo 
teorija ir praktika buvo 
teisinga.

Už keturiolikos metų po 
kovingojo daktaro mirties, 
užkrečiamųjų ligų suseki
mo didysis meistras Louis 
Pasteur susekė ir tą para
zitą, kuris buvo priežastim} 
gimdyvių karštligės. 3ras 
galutinai p r i p a r o d ė, jog 
daktaras Semmelweis ' ne
buvo “pamišęs,” kai jis 
karštai įkalbinėjo dakta
rams “nusiplauti” einant 
prie ligonių tikslu’ apsau
goti gyvybę.

Veikalas įdomiai priminė 
didžiąją tiesą, kad jeigu 
idėja teisinga, ji turi lai
mėti. I. S.

TV veikalas parodė, jog 
reakcinė politika priskubi
no jo prašalinimą. Dr. Sem
melweis buvo liberališku 
minčių žmogus, kuris rėmė 
neseniai įvykusius (1848) 
revoliucinius j ud ė j i m u s.

Perdaug vertino save
Bronxe 19 metų vyrukas 

pateko į daboklę ir bus tei- 
siamas. Pakliuvo jis už tai, 
kad perdaug vertino save.

Sakoma, kad jis buvo iš
prievartavęs 17 metų mer
giną jos pačios namų skie
pe. Už kelių dienų jis pa
skambino tai pačiai mergi
nai. Spėliojęs, kad jinai tu
rėjusi į jį įsimylėti/) Mer
gina jį kalbino tol, kor po
licija susekė; kur jis ran
dasi.

•    II—W nu II n įl I. Į I ■» FTlTir STTi
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DETROITO ŽINIOS
Mūsų miesto majoras
Pora savaičių atgal čia 

vietos komercinė spauda 
mažoj formoj pateikė žinią, 
kad majoras Albert E. Co- 
bo Tucson, Arizonoj, apsi- 
pirko plotą žemės. Skai
tant šią žinią atrodė, kad 
majoras yra net pasigailė
jimo vertas: būdamas gas- 
padoriumi didmiesčio De
troito, turi gana rūpesčių 
ir įvairių problemų, o čia 
dar dažni važinėjimai j 
Arizoną ir atgal. Bet skai
tant toliau pasirodo, jog 
majorą apgailestauti visai 
nėra prasmės, kadangi jo 
darbo sąlygos yra gana pa
lankios, nes didelę dalį dar
bo laiko praleidžia už apie 
apie dviejų tūkstančių my
lių nuo darbo vietos — Tuc
son, Ariz., kur oras ir kli
matas sveikatai geresnis, 
negu kad Michigane.

Ekonominė Cobo padėtis 
.^rgi, matyti, nebloga. Šio
mis dienomis man iš Tuc- 
sono viena draugė prisiun
tė iškarpą iš “Tucson Dai
ly News,” kur detaliai ap
rašo apie mūsų majoro ten 
pirkinį, ir taip jau prime
na jo ryžtingumą, idant to
bulinti ir kelti Tucsono 
apylinkę. Jis ten pirkęs 
sau vienas, be partnerio, 
965 akrų žemės plotą, su
mokėdamas už žemę $231,-

000 ir dar planuojąs inves
tuoti mažiausia $500,000 del 
šio ploto išdirbimo- i štobu- 
linimo, kaip tai pravedimo 
kelių ir net įvairių pože
minių jėgų (’’power”) ke
liu.

Sekamais majoro rinki
mais, man rodos, reikėtų, 
stengtis mūsų miesto gas- 
padorium išrinkti žmogų, 
kuris neturėtų tokių milži
niškų asmeniškų rūpesčių, 
taip toli nuo Detroito, ku
riam Detroitas arba nors 
Michigan valstija būtų ar
čiau prie širdies.

Detroito pilietė

Chicagos Žinios
Balandžio pradžioje bus 

“Vilnies” naudai bazaras 
Mildos salėse.

Balandžio 8 “Vilniai” su
kaks 35 metai.

Šią 35 metų sukaktį mi
nėsime vėliau, galima 
ir bazarą pądaryti jubilie
jiniu—didesniu, nepaprastu.

Pastebėjau, jog Roselan- 
do moterys jau stropiai ba- 
zarui ruošiasi. “Vilnies” 
koncerte peareitą sekma
dienį Urmonienė ir Valan- 
tienė smarkiai dirbo pasi
ruošimui prie bazaro.

Atrodo, kad roselandie- 
tės šiemet nori geriausia 
pasižymėti.

Kiti moterų klubai vei
kiausiai irgi rengiasi. Bet 
nereikia tą didelį darbą pa
likti vien moterų klubams. 
Visos mūsų organizacijos, 
taipgi visi spaudos rėmėjai 
privalo darbuotis bazarui.

Dovanų galima gauti, ar
ba sukėlus fondą nupirkti, 
kaip daro tūlos moterys. O 
juo daugiau dovanu, tuo ge
resnis būva bazaras.

Mildos name bazar a bus 
galima gerai paruošti, nes 
yra salės visokiems daik
tams išdėstyti, taipgi salė 
programai atlikti.

Paprastai iš kitų kolonijų 
gaunama nemažai dovanų. 
Veikiausiai šiemet bus gau
ta dar daugiau, nes bus 35 
metu laikraščio sukaktis.

V. K.

Worcester, Mass
Priminimas

44 užsisakė A. Metelionio raštų 
knygų pas mane, tiek ir knygų at
siuntė, Veik perpus jau išdalinau. 
Kiti visi būkite Aido Choro kon
certo kovo 27 d., 29 Endicott St. 
Pasiimsite knygą ir pasiklausysite 
gražaus koncerto, ir paliuosuosito 
mane nuo besinešiojimo tų knygų. 
Vėliau minėtos dienos a.š jus ne
gaudysiu, kad atiduoti knygų.

Knyga “Apie Dievus ir Žmones” i 
labai svarbi ir žingeidi, skaitai ir 
negali sustoti: tai sveiko protavimo 
žinynas.

I). J tįsius

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

CLEVELAND!) ŽINIOS

JONAS BILIŪNAS

Joniukas
(Tąsa)

Bet 'ir naujoj vietoj Joniukas iš pa- 
lengvo apsiprato. Tiesa, tetulė buvo pik
ta, dažnai jį siuntinėdavo, dažniau bar
davo, o ne kartą ir suduodavo; bet už
tatai valgyt čia daugiau gaudavo, ne
kaip namie. Iš pradžių ji pristatė į ma
tą-vaiką. Bet kai atšilo ir pradėjo skil
ti žąsiukai, naujas darbas atsirado: rei
kė $ie lesinti ir saugoti. Kai visai suši
lo, tetulė sudėjo žąsiukus anderion, išne
šė pakluonės pievon, parūkė švęstomis 
žolėmis ir paleido ganytųsi. Joniukas 
juos ganė, lesino ir saugojo nuo varnų. 
Kai žąsiukai pasiūgėjo, turėjo Joniukas 
kartu su kitais sodžiaus vaikais laukan 
juos varytis, — ir kartų ganė. Nors iš 
pradžios šalta rytais buvo, bet patiko tas 
darbas Joniukui: buvo ne vienas, krūvoj 
su kitais lakstė, žaidė.

Iš lauko matos ne labai toli miestelis, 
kui* jo motutė gyvena; aplinkui gano 
galvijus, kur-ne-kur pakrūmėmis ilsis 
arkliai. Visi šitie daiktai Joniukui ne
žinom^ neregėti. Mato, kaip sodžiaus 
vaikai joja ant arklių, ir labai norėtų 
jodinėti; mato, kaip važinėja, ir jis no
rėtų važinėti, nes prie tėvelio nebuvo to 
mėginęs, patyręs; girdi, kaip sodžiaus 
jaunimas arba ir piemenys dainas dai
nuoja, ir jis mėgina sau vienas dainuo
ti: tokios tos dainos linksmos, malonios. 
Klausos jų, ir jam taip gera, ramu ran

ulas. Dainuoja jis pats, ir jam taip 
linksma, širdį aukštyn kelia.

Nėr žinios, kodėl Joniukui labiausiai 
"patiko daina, kurią pirmą kartą sodžiu
je išgirdo. Tos dainos Joniukas nemo
ką, tik kelius žodžius žino, bet jam ir tų 
pakanka: varinėja savo žąseles po lauką 
ir šaukia, kiek galėdamas:

"Ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija!”

• i

— Ką tu čia dainuoji? — klausia jį 
kartą Morkūno Antanas, grįždamas iš 
lauko mėšlą nuvežęs.

“Ak vija, panavija,
Jau pražydo kaip lelija!”

sukerta arklį.
Ratai dardėdami ir šokinėdami rieda 

keliu, krato Joniuko kūną, bet jis iš vi
sos galios šaukia vis tą patį:

“Ak vija, panavija,
“Jau pražydo kaip lelija’’...

— Iš kur tu toki dainininką nutvėrei?
— klausia Antaną sodžiuj.

— Lauke, — atsako juokdamos Anta- 
ns: — kad pavažinėčiau, sutiko man 
dainuoti.

Visį iš to sumanymo juokias; visiems 
jis kažin kodėl tuojau patinka. Kada 
Joniukas grįžta laukan, kiekvienas suti
kęs važiuotas prašo jį sėstis, ir liepia 
dainuoti. Po visą sodžių sklaidęs skar
dus vaiko balsas:

“Ak vija, panavija,
“Jau pražydo kaip lelija”...

— Nu, čia gi ar ne šeškaus piemenį 
vežiojas? — sako vyras, stovėdamas vie
nam kieme.

Šaukia da labiau Joniukas, norėda
mas pasigirti, ir godžiai žiūri į Antano 
vežėčias.

— Tai kad man taip pasivažinėti! — 
pereina jam per galvą mintis.

Norėtų paprašyti Antaną, bet nedrįs
ta: juk nė karto dar nėr važinėjęsis.

— Sėsk ratuos, pavažinėsiu, — sako 
fyl&rkūno Antanas, tarsi suprasdamas 
Joniuko slaptą norą: — Tik žiūrėk, visą 
laiką dainuok, kai tave vešiu.

Joniukas prašvinta iš džiaugsmo, me
ta savo žąsis ir sėdas ratuosna.

— Nu, dainuok! — sako Antanas ir

M 
fe

— Nugi mat, užkankins vaiką,— gai
lestauja žiūrėdama į Joniuką moteriškė:
— nebūtų našlaitis... kiekvienas skriau
džia.

Bet Joniukas linksmas ir laimingas; 
važinėjas per visą dieną, per visą dieną 
iš visos galios dainuoja savo dainą, nors 
ratai be perstogės krato jo kūną, drebi
na plaučius krūtinėje, nors jam sopa 
gerklę ir balsas užkimo. Bet dainuoja, 
kad tik jį daugiau pavažinėtų, nes juk 
niekados jis da nėra važinėjęsis. Važi
nėjasi. Joniukas per visą mėšlavežį, per 
visą mėšlavežį dainuoja savo dainą—už 
užmiršdamas savo žąsiukus ir šeiminin
kus. Tik prievakariais suranda tuos žą
siukus ir varo namo.

Varos jis vieną’vakarą žąsis ir mato: 
dviejų žąsiukų nebėra.

— Blogai, — dilgteli jam galvon: — 
pamatys tetulė, kas tada bus?

O tetulė kaip tyčia stovi prie vartų, 
laukia.

— Ar visi? — klausia ji, ir pradeda 
žąsiukus skaityti...

— Dviejų trūksta! — surinka: — O 
tu, paršai, tai taip daboji?...

Ir pripuolus į Joniuką, pradeda kumš
čiuoti: — Greičiau eik, suieškok: nerasi, 
visą kailį išpersiu!...

Joniukas išlaksto visą sodžių ir lauką
— nėra. Nuliūdęs grįžta į šeimininkus. 
Visai tenai neitų, bet kur dėtis. Ir Jo
niukas nedrąsiai atadaro , trobos duris, 
nori nepastebėtas įeiti ir atsigulti. Bet 
tetulė taip pat išlaksto visą sodžių, ne
suranda žąsiukų ir sugrįžus namo, puo
la į lovą, nutraukia nuo jos įsikniaupusį 
Joniuką ir lupa jį, lupa. ,s n

(Bus daugiau)

L

L.L.D. 15-tos Apskrities 
konferencija

Apskrities metinė konferen
cija įvyks sekantį sekmadienį, 
kovo 20, LDS klubo svetainė
je,9205 St. Clair Ave. Prasi
dės 10-tą vai. ryte. Yra pa
geidautina, k,ad visi delega
tai susirinktų į laiką, pateiktų 
sumanymų ir rezoliucijų mū
sų apšvietus Draugijos labui. 
Konferencijai pasibaigus, aps
krities komitetas paruoš gerus 
pietus delegatams ir svečiams. 
Užtai yra kviečiami ir svečiai, 
o ypatingai LLD nariai, ku
riems bus suteiktas pataria
mas balsas. Pasimatysime kon
ferencijoje.
Mare Geibienė supąraližiuota

Kovo 6 Mariutė buvo išėju
si pas savo drauges. Grįžusi, 
paruošė vakarienę, apsipuošę, 
atsisėdo pasižiūrėti televizi
jos ir neužilgo sudribo. Tik 
kairiąją ranką gali pakelti ir 
kairiaja akimi gali matyti, ir 
girdėjimas neblogas, bet visas 
kitas kūnas ir kalba likosi su- 
paraližiuoti. šiuos žodžius ra
šant, Mariutė randasi Deaco
ness Evangelical ligoninėje, 
4233 Pearl Rd. Mariutė dar- / 
bavosi tarpe lietuvių ir kitų 
tautų visuomeniniuose darbuo
se, todėl ta daugybė jos drau
gų ir draugių nuoširdžiai lin
ki jai kuogreičiausio pasveiki
mo, kad galėtų vėl darbuotis 
su visais išnaujo. Mariutės na
mų antrašas! yra: 3221 Arch- 
mere Avė. Telefonas FL. 1- 
2580.

Iš koncerto komiteto 
susirinkimo

Nevisi komiteto nariai atė
jo į susirinkimą, bet kurie atė
jo, rūpestingai aptarė reika
lus ir pasidalino darbais. Ju
lius Krosin išrinktas šeiminin
ku, J. žebrys programos su
tvarkymui ir vadovavimui lai
ke koncerto. Moterų Klubo 
delegatėms 'pavesta priruoši- 
mas< pietų koncerto išpildyto- 
jams ' ir svečiams. Draugas 
Krosin pasižadėjo gauti dai
nininkų iš žymaus choro, prie 
kurio ir jis prigulėjo ir su 
juomi buvo nuvažiavęs dai
nuoti, į Maskvą. Komitętas de
da pastangas, kad koncertas 
būtų gražus ir įdomus. Kon
certas įvyks gegužės 1 dieną.
Metinis Liuosybčs bankietas

Sekantį šeštadienį, kovo 19, 
Įvyks metinis Liuosybės ban
kietas, Chin’o Restaurante, 
3148 St. Clair Ave. Prasidės 
7-tą valandą vakare. Auka 
$1.50. Įžanga su pakvietimu.

Bus dvi viešnios- kalbėtojos

šis bankietas taipgi pagerbs 
I] vyrų ir moterų, kurie per 
metų eilę stovėjo priešakyje 
Ohio žmonių kovose ir užtai 
jų teismas prasidės kovo 14. 
Bus šaunūs pietūs, muzikalu 
ir prakalbų programa:

Rengėjai kviečia ateiti visus 
ir atsivesti savo draugus ir pa
žįstamus kartu, šį kartą ir lie
tuviams bus patogi ir lengvai 
surandama vieta.

Iš Sąryšio susirinkimo

Į susirinkimą daug delega
tų neatėjo ir tas (tarė nemalo
nų Įspūdį ir susirinkusiems, 
taipgi ir pačiam Clevelando 
Lietuvių Draugijų Sąryšio vei
kimui daro žalos. Kadaise Są
ryšis laikydavo .susirinkimus 
reguliariai ir vadovavo Cleve
lando draugijiniam judėjimui. 
Dabar laikome tik vieną susi
rinkimą i metus, bet delegatai 
nepajėgia savęs prisiversti da
lyvauti ir tarne.

Susirinkime buvo drūčiai 
kritikuojamos pereitų metų 
komisijos. Tas gerai. Bet kada 
reikėjo išrinkti komisijas šiems 
metams, niekas neapsiėmė. O 
jeigu visi delegatai būtų atė
ję Į susirinkimą, nėra abejo
nės, kad būtų išrinktos. Da
bar Sąryšis pasilieka tik užre
gistravimui draugijų parengi
mų, kad nesurengtų daugiau 
draugijų negu vieną tą pačią 
dieną. Tas darbas irgi svar
bus. O su spaudos pikniko su
rengimu privalo rimtai susirū
pinti bet kuri ar kelios drau
gijos, kad Clevelande, tokioje 
didelėje lietuvių kolonijoje 
būtų surengtas.

Gal visiems bus supranta
ma, kad iškelti spaudoje mū
sų visų apsileidimą yra labai 
nemalonu. Bet, kasgi daryti, 
kad mus išjudinti prie veiklu
mo, kada jis yra daugiausiai 
reikalingas ? J. N. S.

šių metų bankiete bus už 
gapbę turėti drąsuolę, kuri at
vyks čia kalbėti, tai Regina 
Frank fold, pirmutinė Smith 
akto politinė kalinė, jau pa
leista iš kalėjimo. Kita vieš
nia kalbėtoja bus politinio ka
linio žmona, Sylvia Hashmall.

Sutaupyta 50 tūkstančių rublių

KRETINGA. — Sėkmingai 
1954 metus užbaigė Darbėnų 
MTS kolektyvas. Metinis trak- 
toriniii darbų planas Įvykdy
tas 109 procentais.

Dabar visas MTS kolekty
vas kovoja už savalaikį trak
torių ir kitų žemės ūkio maši
nų remonto atlikimą. Atsiliep
dami į Linkuvos MTS mecha
nizatorių kreipimąsi, Darbėnų 
MTS mechanizatoriai, remon
to darbininkai ir žemės ūkio 
specialistai įsipareigojo iki š. 
m. kovo 1 d. aukšta kokybe 
atlikti visų traktorių ir kitų 
žėmės ūkio mašinų remontą, 
50,000 rublių sumažinti re
monto savikainą, užtikrinti, 
kad MTS aptarnaujamuose 
kolūkiuose būtų supilti reikia
mi sėklos fondai, visa sėkla 
išvalyta ir patikrinta jos ko
kybe.

Žinios iš
Aukšto gyvulininkystės 
produktyvumo kolūkis

VILIJAMPOLĖ. — “Bolše
viko” kolūkyje suvesti praeitų 
metų darbo rezultatai. Kiek
vienam šimtui hektarų aria
mos žemės, pievų ir ganyklų 
vidutiniškai gauta 120 tūks
tančių rublių — 20 tūkstan
čių rublių daugiau, negu per
nai. Pusė pajamų gauta iš gy
vulininkystės.

Praeitais metais iš kiekvie
nos karvės primelžta po 3304 
litrus pieno. Tai pasiekta įdie
gus priešakinę zootechniką, 
mechanizavus daug darbo rei
kalaujančius procesus fermo
se, sumaniai naudojant paša
lus.

Dauguma gyvulių auginto
jų baigė trimečius zootechni
kos kursus. Įdiegtas stovykli
nis karvių laikymas, jos mel
žiamos 4 kartus per parą. 
Kiekvienai karvei paruošta po 
5 tonas pašarinių šakniavaisių, 
2.5 tonos daugiamečių žolių 
šieno, 5 tonas siloso, žiemos 
mėnesiais Į pašaro davinį įmai
šoma maisto pramonės atlie
ku — cukriniu runkeliu iš
spaudų.

Vienam litrui pieno gauti 
sunaudojama tik 300 gramų 
koncentratų. Per spalį, lapkri-

Lietuvos
tį ir gruodį iš kiekvienos kar
vės primelžta po 750 litrų 
pieno.

Pakilo ir kitų gyvulių pro
duktyvumas. Pernai iš kiek
vienos motininės kiaulės vidu
tiniškai buvo gauta po 18 par
šelių. Sėkmingai vystoma veis
linė kiaulininkystė. Kiti kol
ūkiai praeitais metais per 
“Veislininko” kontorą įsigijo 
iš “Bolševiko” žemės ūkio ar
telės 150 elitinių paršelių.

Sėkmingas gyvulininkystės 
vystymas didina kolūkiečių 
pajamas. Už darbą praeitais 
metais jiems išduoda avansu 
po 5 rublius už darbadienį.

Kolektyvo pagalba
PANEMUNĖ. — Garliavos. 

MTS darbuotojų ir mechani
zatorių kolektyvas savo jėgo
mis įrengė klubą, kuris šiuo 
metu organizuoja politinį-kųl- 
tūrinį ir auklėjamąjį darbą 
mechanizatorių tarpe. Čia su
darytas meninės saviveiklos 
retelis, kuris jau paruošė 'Mi
liūno pjesę “Sienlaikraštis” ir 
koncertą. Klube dažnai skai
tomos paskaitos, rodomi kino- 
filmai. Su menine programa 
dažnai pasirodo MTS sefuo-
janti Kauno J. Gruodžio var
do muzikos mokykla.

P. Koleinikovas

SO. BOSTON, MASS.

VAKARIENE

So. Bostono Moterų Ratelis rengia draugišką 
vakarienę gaspadinių pagerbimui, subatos va
kare, kovo (March) 19, ant 318 Broadway.

Pradžia 7 vai. vakare. Visus kviečiame,

Rengimo Komisija ‘

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Montello, Mass.
Kovo-Marcli 26, 7:30 P. M.

z

Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M.

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

WORCESTER, MASS
Balandžio-April 24, 3 P. M.

Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-Mav L 4<30 P. M.o • 7
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas Čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.
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NewYorko^ė^g2lita
Žymūs žmonės gelbsti 
sveturgimius apginti

Organizacijoms jau žinoma, 
jog šį šeštadienį, kovo 19-tą, 
New Yorke įvyks viso miesto 
ir artimų apylinkių konferen
cija, kuri svarstys priemon.es 
apgynimui sveturgimių nuo 
persekiojimo. Jos svarbiausiu 
punktu yra atšaukimas aršaus 
Walter-McCarra n Įstatymo, 
kuris duoda pagrindą visiems 
tiems persekiojimams.

Pirmininkaus konferencijai » ■ 
profesorius Ephraim Cross ir 
kapitonas Hugh Mulzac.

Konferencija įvyks Jugosla
vų Salėje, 405 W. 4 1st St. 
Pirma sesija 10 vai., antroji 
2 vay Gi 6:30 vakaro ten pat 
bus šaunus banketas, kuriame 
ir lietuviai turės savo stalą. 
Tam registraciją priima lietu
vių grupė. Vakarienė kainuos 
$3.50. Eisiu

Susiginčijo dėl 
važiuotes Autoriteto

pasiūlymą, kad va-

Authority būtų pa- 
Pats majoras seniau

Komercinė spauda buvo pa
skelbusi, jog majoras Wagne- 
ris jau turi paruošęs istatym- 
d a vyst e i 
žiuotės 
Transit 

. keistas.
buvo išsitaręs, kad jis pagei
dauja pakaitų. Tačiau paskli
dus kalboms apie planą, ma
joras ir jo valdininkai jas nu- 
,ginčino. Sako, kad jie tokio 

plano neruošia, neturi.
Dabar dėl to girdisi spėlio

jimų. Vieni kalba, kad gal 
majoras bus priėjęs kokio su
sitarimo su republikonais. Gi 
kiti spėlioja, kad jis nesitikė
jo šiuo tarpu Seimelyje laimė
ti ir dėl to savo plano ^nekelia.

galioja ir už praė- 
nuo praėjusio gruo- 
kada baigėsi senoji

Priėmė naują sutartį
Spaustuvių darbininkų uni

jos (Big 6) nariai dauguma 
balsų užgyrė unijos vadovybės 
su samdytojais sudarytą pla
ną naujai sutarčiai. Samdyto
jai sutiko duoti $5.80 priedo, 
kurio dalis eis tiesioginiai al
goms, o kita dalis įvairiems 
fondams.

Sutartis 
jusį laiką 
džio 7-tos,
sutartis. Už naują sutartį de
rybos prasidėjo mėnesiais 
pirm, senosios sutarties išsibai- 
gimo, tęsėsi 10 mėnesių.

Kitas laimėjimas, kurį unija 
skaito svarbiu, yra firmų'suti
kimas tartis sir unija apie įve
dimą naujovinių mašinų ir sis
temų;, kurios mažina skaičių 
darbininkų. Pakaitas galės da
ryti tiktai susitarus su unija.

Harrimanas kalbėjo 
TV programoje

Gubernatorius Harrimanas 
įspėjo republikonų lyderius, 
kad jis nesutiks skirti antra
jai valstijos pusei ekstra 8 
milijonų dolerių mokykloms, 
jei republikonai atmes jo pa
siūlytus skilti New Yorko 
miestui 4 milijonus dolerių.

New Yorko didmiestyje gy- 
f vena apie pusė visų valstijos 

gyventoją. Bet republikoniš- 
kas Valstijos Seimelis jau ei- 
Jė metų didmiesčiui teduoda 
tiktai nuobiras.

Dviejų auto susidūrime ant 
kelio Ronkonkoma, L. L, už
mušta 10 metų mergaitė, su
žeisti kiti 5 vaikai ir abiejų 
vairuotojai. Jie važiavo iš 
bažnyčios.

PAIEŠKAU kambario, kur būtų 
galima valgis pasigamint. Antrašas 
yra tokis, prašau kreiptis ant 
antrašo, praneškit tik laišku:

Anthony Litvaitis \
101-19 —80th St., 

Ozone Park, L. I., N. Y.
, (51-52)

šio

Mokytojų Unija nori 
rinktos viršenybės

A Ibanyje susiorganizavusi 
Mokytojų Unija (AFL) parei
kalavo įvesti įstatymą, kuris 
įsakytų rinkti švietimo tarybą. 
Dabar yra valdininkų paski
riama, neatsako žmonių 
reikiams.

po-

Vieną papiovė, kitą 
sužeidė puotoje

Būriui svečių susirinkus Į 
butą 152 E. 111th St., New 
Yorke, minėti gimtadienį, atė
jo pora neprašytų vyrų. Juos 
susitikusieji prie durų nuėjo 
i namų koridorių išspręsti 
tarpusavinį ginčą. Atėjusieji 
vieną papiovė, kitą pavojingai 
sužeidė.

Spėjama, jog ten nebuvo 
paprastas bandymas Įsibriauti 
puoton. Menama, jog žmog
žudžiai turėjo su buvusiais 
puotoje savitarpinį ginčą, ži
nojo, kad juos ras puotoje ir 
atėjo tikslu sau priešiškus as
menis nudėti.

New 
traukia 
linijos 
norėjo 
išgauti 
st reikli.

Yorke federalė d žiūrė 
teisman du teamsterių 
narius. Įtaria, kad jie 
iš 11 pienvežių firmų 

$64,009 grasindami

New Yorke policija apšau
dė ir pavojingai sužeidė jau
ną vyrą, kurį nežinomas as
muo parodė policijai, įtarda
mas .jį esant kišenvagiu.

Kovo 8-tą Brooklync masi
niai prisiekdinti 923 nauji pi- 
Jiečiai. Apeigos Įvyko Walt 
Whitman Hali, Brooklyno Ko
legijos pastatuose.

Apiplėšime sužeistas 
asmuo mirė

Jo drau- 
pavojin- 

pašovė 
atėjusių

Bronx gyventojas Murray 
Hoffman, 30 metų, mirė ligo
ninėje nuo pašovimo. 
gas Leo Gold taipgi 
gai pašautas. Juos 
grupė jatmųĮ plėšikų, 
apiplėšti Goldo I 
esančią 3400 Jerome 
Hoffmanas pas Goldą 
užėjęs tik kaip svečias 
savo draugą.

Avė.
buvo

pas

Išgelbėjo mažus 
marininkus

Keturi - jaunukai išvažiavo 
Brooklyno pajūriu1 pavandra- 
voti. Pamatę pririštą iš lent
galių sukaltą troptą sumanė 
ten susėdus suvalgyti atsineš
tus sandvičius. Pastiprėjęs vė
jas nutraukė virvę ir staiga 
pastūmėjo troptą nuo kranto.

Išsigandę, jie pradėjo šauk
tis pagalbos, moti, bet niekas 
nuo kranto jų nepastebėjo ar 
paskaitė taip sau rėkaujan
čiais. Penkiolikos minučių bė
giu vėjas juos nustūmė nuo 
kranto už 1,000 pėdų. Ten 
juos pamatė pajūrio apžvalgi- 
netojai, skrisdami helikopte
riu, atsiuntė gelbėtojus.

Miestas įrengdinės 
auto stotis

Miestinis trafiko depart- 
mentas planuoja sekamais se
teriais metais išleisti $94,400,- 
000 auto pastatymo stotims 
įrengti. Jose galėtų stovėti vi
so 41,500 auto.

Pirmasis toks 
įrengtas tuojau-, 
po elevated tarp 
48th, St., greta Queens Blvd., 
Queens. Ten tikisi sustatyti 
500 auto. Pastatymas kainuos 
po 5 centus už valandą.

Jau numatytos 6 kitos vie
tos. Trijose statys garažus, o 
kitose tiktai prirengs lotus.

lotas bus 
Sunnysidėje, 
32nd PI. ir

Pikiehiotojai gavo pa
žadą, kad palaikys 
rendų kontrolę

Brooklyno rendauninkų ir 
vartotojų organizacijų iššauk
tame pikiete prie republikonų 
partijos centro New Yorke da
lyvavo apie 500 daugiau as
menų. Plakatuose ir balsu 
reiškiamais šūkiais reikalavo 
palaikyti rendų kontrolės Įs
tatymus. Girdėjosi kaltinimų, 
kad republikonai Valstijos 
Seimelyje bando kontrolę pa
naikinti.

Pikietas baigėsi po to, kai 
republikonų atstovas išėjo ir 
paskaitė pikietuotojams pa
reiškimą, kad republikonai ir
gi esą priešingi kontrolės pa
naikinimui. Jeigu republiko
nai savo pareiškimą pagerbs, 
rendų kontrolė galėtų būti iš
laikyta, nes jie kontroliuoja 
Valstijos Seimelį, jame yra 
daugumoje.

Pirm to pareiškimo pikie
tuotojai buvo nusiuntę savo 
delegaciją pas republikonus. 
Jon išrinko Mrs. Elsie Rosen- 
bluth, Mrs. Rose Albert ir 
Adolph Albert.

Pikietuotojų didelė daugu
ma atvyko iš kompanijų, ban
kų ir šiaip stambių turtuolių 
valdomų namų, kurių savinin
kai ir prie rendų kontroles da
rosi milžiniškus pelnus.

La Guardia lėktuvų stoti var
toja 900 lėktuvų kas dieną.

Kovo 13-tą tūkstančiai new- 
yorkiečių buvo nuvykę j pa
jūrius praleisti saulėtą popietį.

SUS1-

Moterų atydai
Moterų Klubo svarbus 

rinkimas įvyks kovo 17-tos va
karo 8 vai., Liberty Auditori
joje. Prašome visas nares at
vykti. Valdyba
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<!>

<♦> Koncertas
<!>

Po programos Užkandžiai
<i>

<b

>

>

>
< >

<

<♦>

Sekmadienio « 
Popietį. 3 vai. e

Balandžio 
April. 1955

Programoje dalyvauja:
VIETINIS AIDO CHORAS ŽYMUS SOLISTAI:

Vadovaujamas Mildred Stensler
SUZANNA KAZOKYTe

Taipgi Aido Choro Vyrų ir Moterų Dramatiškas Sopranas
chorai dalyvaus programoje

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
IŠTRAUKA Iš OPEROS r Baritonas

“BAIGUS DAKTARAS” Frank Balevičius
Rinkinys Gražiausių To Veikalo Dainų Koncerto Akompanistas

Labai laukiame svečių iš artimosios New, Jersey apylinkės. Pats gražiau
sias oras pasivažinėti ir pamatyti gražų koncertą. Dargi be įžangos, ir po 
koncerto būsite pavaišinti skaniais užkandžiais. Atvažiuokite kuo skaitlin
giausiai. Lauksime malonaus pasimatymo.

>

<♦>

<♦)

Rengia Laisvės bendrovės direktoriai, pasilinksminimui ir pavaišinimui ap
švietus rėmėjų. Nepaprastai gražus koncertas 'ir g^eri valgiai, — įžangos 
nėra — nemokamai. Tai bus pradžia vajaus sukelti Laisvei $10,000 fondo.

<♦)
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(f)

<V

<♦>
Prašome įsitemyti dieną ir laiką, kad nepraleisti šios puikios progos <>

< >

ą>

>

<

«

TONY’S
<

<►

«

<♦>

<♦>

M

< >

< >

Norintieji pirkti bizni, 
mą ar ūkį, pajieškokite progą 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymą.

Kreipkitės:
426 Lorimer St., Brooklyn 

(kampas Ten Eyck St.) 
Telefonas: EVergreen 7-1192 

(52-53)
>

<>

Wholesale and 
Store Unija.
l-S susideda iš

ku-

Krautuvių unijos jau 
turi planus pasijungti 
į vieną uniją

CIO United Department 
Store Workers Lokalas 1-S 
paskelbė, jog lokalo vadovy
bė užgyrė lokalui susijungti su 
CIO Retail, 
Department

Lokalas 
8,000 Macy’s darbininkų, 
rie dar balsuos šį savo vado
vybės pasiūlymą. Balsavimas 
bus vykdomas balandžio 5-tą, 
Manhattan Center, New Yor
ke. Planą jau; . užgyrė iš 64 
narių susidedanti vykdančioji 
taryba bendrame susirinkime 
su apie trimis šimtais šapos 
steward ų.

Antroji unija irgi turi apie 
tiek pat ar kiek daugiau .na
rių, Jos nariai susideda iš ma
žesniųjų krautuvių darbinin- 

I kų ir iš grupių,, dirbančių ki
tose didžiosiose krautuvėse.

Kviečia į prelekcijos 
ir įvairumy popietį

Kovo 20-tą Liberty Audito
rijos Brown Room Įvyksiančio- 
ji • prelekcija “Gyvybes pa
slaptys mokslo šviesoje” taiko
ma daugiau pasikalbėti tuo, 
ką davė gyvybei mokslas. O 
tas savaime 
kas svarbu 
mui mūsų 
bus trumpa 
kurioje tikimasi kai ko naujo.

Pradžia 3 vai. Įėjimas ne
mokamas. Kviečia visus.

Auditorija randasi 
jų blokų nuo BMT 
traukinio 111th St. 
kampas 110th St. ir 
Avė.,

išaiškina daug to, 
gyvybės išlajky- 
dienomis. Taipgi 
meno programa,

už dvie- 
Jamaica 

stoties, 
Atlantic

Richmond Hill. Busais 
B-22 Atlantic ir Q-37 priva
žiuojama prie pat salės.

BANDĖ NUSIŽUDYTI AREŠTAI NEGELBSTI

Veteranas William R. O’
Brien, 28 m., tapo, suimtas 
ant Williamsburg tilto ban
dant nusižudyti. Patalpintas li
goninėje, pamišėlių skyriuje. 
Jo tėvas James sako, kad jis 
jau be sveikatos buvo atleis
tas iš militariškos tarnybos. 
Jis turėjo gyventi iš uždarbio 
savo brolio, kuris taipgi išlai
ko ir seną, tėvą.

Paštininkai savo masiniame 
susirinkime pasisakė reika
lauti 10 procentų pakelti al
gas. Sako, kad mažiausias me
tinis priedas turėtų būti 
Mitinge dalyvavo apie 
paštininkų.

$430.
2,000

Gale praėjusios savaitės 150 
tonu cemento ir kitokio laužo 
užgriuvo East River Drive 
prie 75th St. Užtruko visą pa
rą nuvalymas ir atsteigimas 
kelio važiuotei.

“JfcGINGA DRAMA SUVAIZDUOTA AFRIKOS JUNGLftSE!” 
Spalva -- DELUXE — CINEMASCOPE

SUSAN HAYWARD
TYRONE POWER 
RICHARD EGAN 
RITA MORENO

Dabar rodoma ROXY THEATRE — 50th St. & 7th Ave.

UNTAMED

DR. A. L. GRAUBART
OPTOMETRIST 
Dabar randasi

139 Locust Hill Ave., 
(kamp. Ashburton Ave.) 

Yonkers, N. Y.
Išegzaminuojamo akis, 

Pritaikome akinius.
Pirm., Tree., Penkt. 10-1 ir 5-8. 

šeštadieniais 10-5.
YOnkers 3-9456

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

AR M A STSo
Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn
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New Yorko miesto vyriau
sias magistratas Murtagh sa
ko., jog yra nesąmone areštuo
ti asmenis už girtumą, kol nė
ra priemonių jiems pagelbėti. 
Jis sako, jog pernai apie 15,- 
000 asmenų buvo nuteisti už 
girtumą, dauguma jau ne pir
mu kartu. Jis sako, jog jie tu
rėtų būti modikališkai ir dva
siniai gydomi.

G a i sr ag e sy b os k o m i si j o n i c- 
rius Cavanagh sako, kad rei
kėtų pakelti iki $25 pabaudos 
pastatąntiems auto arti van
dentiekių.

Jersey City, N. J.
LDS 133-čios kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio 10-tą, 
2-rą vai. dieną, Peoples Centre, 160 
Mercer St.

Nariai prašomi dalyvauti ir pa- 
simokėti savas duokles, kitas susi
rinkimas bus birželio mėnesį ir jau 
10-tą vai. ryte.

Valdyba
52-53)

Newyorkietis Jack Loft, 62 
m., rastas uždusęs gasu savo 
bute.

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Dvi Air Conditioned Koplyčios
24 valandų patarnavimas

6306 Flushing Ave., Maspeth
DA. 6-1658

PERDIRBIMAS
(Reupholstery)

• SOFA
• 2 KĖDĖS
(5 paduškos)

$ QQ' ir viršiau .2

APVALKALAI 
(Slipcovers)

• Sofa ir
• 2 Kėdės vJ V viršiau

(5 Paduškos)

MAIN Upholstery Shop 
104 NEW MAIN ST. 

YOnkers 3-1360 
Klauskite Mr. Siegel

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

Direct to you at wholesale Prices 
FAIRMART SALES

932 — 8th AVE. (55th St.)
Ask for Mr. B.

PL. 7-2876

GARBINGAS

ŠERMENŲ APTARNAVIMAS

JOSEPH V. McGRATH 
Laidotuvių Direktorius 

91-20 37th Ave., kamp. 92nd 
Jackson Heights 

HAvemeyer 6-3700

st.

• •

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

+**+****^^^^**"*****4*

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberia

4 pusi. LaitvS (Liberty) Trečiad., kovo (Marčh) 16, 1955

NEW YORK
MALE and FEMALE

NAMO APŽI fJRfiTO J A S—A PSKRL 
TIEMS METAMS (Bungalow Coloį 
ny), Abelnai mokantys pataisymus; 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedęs arba pavienys (tik be 
vaikų)*. Blaivas, bi.skį padirbt prie 
sodo -darbo. Turi turėti gerus pa
liudijimus. Rašykite angliškai: -- 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

THE PLACEMENT CENTER
Couples or singles. Cooks, maids, 

nurses; Sleep in or out. Quick 
placements for referenced workei-s.

9 A. M. Io 5 P. M. Evenings by 
appointment.

84 Grand St., White Plains 
Tel. White Plains 9-7649

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 j darbą visus.

SC. 3-6160

REAL ESTATE

DĖMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO
JAU UžIMTINAS. 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose, 
ari i mokyklų, bažnyčių ir IranspAh 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutartį kreipki
tės tik rimtai norinti pirkti.

Tol. BE. 7-6309
(49-55)

By Owner. Fleetwood, Yonkers, N.Y. 
3 story, 8 room house (5 yrs. old. 
Shingle & Ficldstone). 4 bedrooms; 
2’/^ baths. Television Room, pine 
finished playroom with bar, modern 
kitchen. Many extras. Close to 
schools and transportation. $29,500. 
Inspection by appointment. Serious 
buyers only. MO. 7-8086.

(51-53)

Attention. Sacr. salo by owner. 
Immediate possession. Port Wash
ington. Elegant home, too large for 
myself alone. Dropped living room, 
15x35’ — Fieldstone, fireplace wall, 
flagstone ter.; 7 Irge rms. 2i baths, 
oversized garage, beach rights. Ideal 
for family with children. Excellent 
schools. Cost $48,000. Inspection by 
appt. Serious buyers only. PO. 7- 
0886. Afternoons EN. 9-2855.

(51-57)

NUPIGINTAI PARDUODA SAVI
NINKAS— užimamas liepos 1-mą. 
I-Iempsted—luksusinis Country Co
lonial, mūro, cedar, kostumerskas. 
110x80 kiemas. 4 rūmai, 2 maudy
nės. Kaštaunas ekstra jrcngimw 
Patogu j mokyklas. Nužeminta kai
na ant $2,000. Pilna kaina $Ų8,900. 
Pamatymas pagal sutartį. IV.<6-6594 

(51-53)

DĖMESIO!- -Parduoda savininkas, 
ankstyvas užėmimas. Bethpage 
Ranch. T ekstra dideli rūmai, erd
vus attic (su vieta 1 dideliam, 1 
mažam rūmui). Įbudavotas gara
džius, šaldytuvas, skalbimui maši
na, didelis elektrinis pečius; screens 
ir storms. Perimamas esantis mort
gičius. Nėra credit check. Greitam 
pardavimui tik $1,800 jmokėjimo 
(kaina $10,590). Saukite III. 4-6459.

(52-58)

PARDUODA SAVININKAS. Tuo
jau užimamas, West Babylon, 8 rū
mų namas, 4 miegrūmiai, aliejum 
šildomas. Ideališkas šeimai su vai
kais (busas į mokyklą). Aptverta, 
ištaisytas skiepas. Greitam parda
vimui tik $15,000. Pamatymas pa
gal sutartį. Turner 8-1889.

(52-58)

THORNWOOD VIC—RANCH, nau
jas vasarnamis, graži apylinkė. 3 
mailės nuo Hawthorne Circle. 1 ak
ras žemės, 84 pėdų ilgio, akmeniniu 
frontu, solarium, barbeque. Gyvena
masis—valgymui rūmas, ugniavietė. 
Virtuvė, Nook ir pantry. 3 miegrū
miai, 2 maudynes, 2 atviri porčiai. 
Aliejaus šiluma, pilnas skiepas, 2 ka
ram garadžius. Prašo $37,000.

HY. 2-4354 po 5 P. M. #
(52-58)

PARDUODA SAVININKAS—HUN
TINGDON. Užėmimas gegužyje. 8 
rūmų, 4 miegrūmių namas. 2 ištai
syti bathrūmiai. Dubiltas garadžius. 
screened patio, ugniavietė. 140x120 
plot. Storms & screens. Aliejus, kar
štas vanduo. Busas į mokyklą. Ide
ališkas didelei šeimai. Pilna kaina 
$20,990 ($14,060 mortgičius). Pa
matymas pagal sutartį.

HUNTINGDON 4-5679-R.
(52-58)

PARSIDUODA KEPYKLA
Per ilgus metus įsigyvenusi duo

nos, pajų ir kėksų kepykla, nešan
ti stambias jeigas, parsiduoda gana 
prieinama kaina. Pardavimo prie
žastis — savininko vėlyvas amžius 
ir nesveikavimas. Nėra išvežiojimų. 
Visi produktai išperkami ant vietos. 
Jaunas, energingas savininkas gali 
dar labiau pakelti biznj. Vieta ap- - 
gyventa lietuviais, lenkais, rusais ir 
kitais.

priemon.es



