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KRISLAI
So. Bostone.
Kitur geriau.

Daug tikisi. 
Pagerbė ir ten. 
Tvirtai laikosi.

Rašo A. Bimba

pate mus nė pirštas nepajudin
tas papuošimui dėl dienraš
čio Laisvės dešimties tūkstan
čių dolerių vajaus.'

Labai gaila. 
So. Bostone yra 
čių
vių. Ji( 
kiu, jog jie. pasiskaitę ka 
Jaunučio paraginimą, gi 
sis už darbo ir energingai 
trauks i ši svarbu vaju.

bloga.

geru, susipratusiu lietu-
turėtu stoti talkon. Tį

o-e- 
: ir

Iš kitų kolonijų ateina 
resni ų žinių. Kai kurios tui 
kvotas pasiskyrusios.

Brooklyne iššausime pirmą
jį šūvį ši sekmadieni m papras
tai gražiu koncertu, čia su- . 
plauks laisviečiai iš visos a py- ; 
linkės. į

Tokių progų retai pasitaiko. ■

Liaudies Teatro aktoriai su
grįžo iš gastrolių Montelloje ii 
New Havane labai pasitenki- 
nę. Ih’ei žiaurus pasitaikęs oras 
daug nepakenkė parengimams. 
Spektaklis “Prašvilpta 
visiems patiko, (’.auta 
Laisvei paramos.

n

keleto

Nuo balandžio 1 dienos, ka
da oficialiai ir formaliai prasi
dės Laisvės vajus, visų dien
raščio draugų užduotis dar
buotis pravedimui vajaus di
dele sėkmė. Turėkime minty
je, jog šis darbas nėra atsako
mybė tik vieno ar
draugų. Visiems reikia pridėti 
petį arba ranką.

D i e n ra šč i o a d m i n i st r a c i j a 
aiškiai ir viešai pasako, kaip 
dalykai stovi sir Laisvės fi
nansais. Nieko nėra slepiama 
nuo skaitytojų.

Jeigu norime Laisvę matyti 
dienraščiu, turime ją paremti 
aukomis. Nėra kitokių apčiuo
piamų Įplaukų pasidai iusios 
spragos užtaisymui. Vieninte
le išeitis—skaitytojų parama.

Jos tikimės, jos laukiame.

Nelabai daug komercinėje 
spaudoje užtinkame žinių apie 

tautų konfe- 
jau nebetoli.’ 
mėnesi Įvyks 

mieste Badung.

Azijos-Afrikos 
rencija. O ji 
Ji Įvyks šį 
Indonezijoje,
Joje bus atstovaujama dides
nė pusė visos žmonijos. Tokio 
pobūdžio sąskridžio dar nėra 
buvę. Pirmu kartu savo liki
mą spręs Azijos ir Afrikos 
tautos. Joms nusibodo būti po 
europinių kapitalistų letena.

Daug tikimasi, daug laukia- 
. ma iš Badūngo konferencijos. 

Jai linkės pilniausio pasiseki
mo visa pažangioji žmonija.

Skaitau' pranešimą, kad ne
seniai Maskvoje buvo iškil
mingai paminėta 175-metinė 
sukaktis nuo mirties Lietuvos 
poeto Kristijono Donelaičio. 
Apie jį buvo kalbama, jo kū
ryba analizuojama.

iį^n^laičio “Metai” yra iš
versti j keletą tarybinių . kal
bų, kaip tai: rusų, ukrainiečių 
ir kt. Lenkai irgi turi savo kal- 
bort išsivertę.

Labai garbingas ir gražins 
dalykas.

JAU PRADĖJOME LAISVES 810,000 FONDO VAJŲ
Nehru aštriai smerkė Vakarų 
politiką ir karo kurstytojus
New Delhi, Indija. — In- 

I dijos kovingasis premjeras 
Nehru kalbėjo Indijos par
lamente. Ši jo prakalba 
skaitoma viena iš svarbiau
sių. Jis lietė daugiausia 
tarptautinę situaciją. Neh
ru atvirai ir aštriai kriti
kavo Vakarus, kuriems va
dovauja Jungtinės Valsty
bės. Jis nurodė, kad jų po
litika veda tiesiai i karą. 
Jis pasmerkė Pietrytinės 
Azijos Apsigynimo sutartį, 
kuri būsianti naujo karo 
šaltiniu.

Premjeras Nehru pareiš
kė, kad lai jau dabar žino

.4

E

visas pasaulis, jog Indija 
neprisidės prie jokio impe
rialistų pradėto karo.
gyrė Indijos ir Kinijos 
damą kovą už taikingą

ve-
pa-

Toliau Nehru kalbėjo apie 
Tolimuosius Rytus. Jis vėl 
pabrėžė Indijos nusistaty
mą, kad Formoza priklauso 
■ir turi būti sugrąžinta Ki
nijai. Jis pareiškė, kad 
Quemoy ir Matsu yra dali
mi Kinijos ir tiktai didžiau
si karai galėtų neprileis
ti Kinijos prie tų salų pa
siėmimo.

Šimto įžymių amerikiečių 
reikalavimas Kongresui

Kviečiame talkon mūsųI 
skaitytojus ir prietelius, 

visus susipratusius lietuvius
Vakar formaliai pradėjome dienraščio Laisvės fi

nansinio sustiprinimo vajų. Atvirai, aiškiai pasakome 
visiems laisviečiams, jog būtinai reikalinga šio v'ajaus 
metu sudėti mažiausia dešimt tūkstančių dolerių, jeigu 
norime, kad Laisvė ir toliau išeidinėtų dienraščiu. 6 kad 
kiekvienas susipratęs lietuvis trokšta Laisvę matyti dar 
ilgus metus dienraščiu, tai mes neabejojame. Todėl ir 
drįstame į visus kreiptis su prašymu aukų. Kiekviena 
auka reikalinga ir už kiekvieną auką bus tariama ačiū.

Labai svarbu, kad šis vajus būtų visur pradėtas en
tuziastiškai, energingai. Svarbu, kad nė vienas ’savo 
inašo į fondą neatidėliotų iki vajaus pabaigai. Tai sa
kome todėl, kad gera pradžia gerai veikia visą vajaus 
eigą. Ir taipgi norime, kad visi žinotų, jog su vasara 
ateina laikraščiui patys sunkiausi mėnesiai. Per karš
čius laikraščio įplaukos visuomet pasidaro gerokai ma
žesnės net ir normaliais, paprastais laikais. Gi dabar
tinėse sąlygose padėtis gali pasidaryti dar rimtesnė,-— 
galima susidurti su klausimu;' ar bepajėgsime laikrašti 
išleisti kasdien. Nenorime prie tokios padėties prieiti. 
Norime tokiai krizėj užbėgti už akių.

Akiregyje to, vakar buvo laikytas bendras dien-
Edward L. Parsons, iš San | raščio redakcijos, administracijos ir spaustuvės darbi- 
Francisco, Calif., ir visą ei-1 ninku susirinkimas. Ten labai rimtai apsvarstėme fi- 
lę kitų. I '.langinę padėtį ir šio vajaus reikalus. Visi mes pasiža-

Laišką Atstovų Buto ko-1 dėjome šiame vajuje paaukoti Laisvei po vienos savai- 
misija įteikė praėjusį sek- i 
madienį įvykusios legislaty- 
vės konferencijos delegaci
ja.’ Minėtoje konferencijo
je New Yorke dalyvavo 
150 delegatų iš 15 valstijų. 
Manoma, kad šitas laiškas 
bus dideliu spaudimu i Kon
gresą, jog ' jis susirūpintų j 
Amerikos žmonių nusista
tymu prieš Walter-McCar-

B

Automobilistai p a s k v r e 
SI ,500,000 organizavimui
Cleveland. United Auto

mobile Workers (CIO) kon
vencijoje plačiai k a 1 b ė t a 
apie suorganizavimą dau
gybės milijonų dar neorga
nizuotų darbininkų. Unijos 
prezidentas Walter Reuther 
pasiūlė ir konvencija užgy- 
rė iš unijos iždo paskirti 
$1,500,000 tokiai organiza
cinei kampanijai per visą 
sali. Reuther sakė, kad to
kia kampanija tuojau tu
rėtų būti pradėta viso su
vienyto unijų sąjūdžio.1 
Kaip žinia, CIO ir AFL su
sivienys greitoje 
Reuther pridūrė:

mobilistai, tai organizaci
nis fondas susidarytu iš 
apie $10,000,000.

Automobilistų unija for
maliai ūžgyrė metines al
gos reikalavimą. Reuther 
sakė, kad fabrikantai orga
nizuoja fondą iš $30,000,000 
kovai prieš metinės algos 
unjių reikalavimą. Bet jis 
persergėjo fabrikantus, kad 
jų pastangos bus veltui, kad 
jie istorijos eigai nepastos 
kelio.

Konvencijoje dalyvavo ir 
ateityje, kalbėjo M e k s i k o s Darbo 

Jeigu ir Konfederacijos prezidentas 
kitos didžiosios unijos skir-; Fidel Velazquez, 
tų tam darbui proporciona- i mas toks atsitikimas auto 
liai tiek, kiek duoda auto-1 mobilistų unijos istorijoje.

Tai pir-

Washingtonas.— Kongre
so Atstovų Buto Teisminė 
Komisija gavo labai svarbų 
laišką, kurį pasirašė visas 
šimtas amerikiečių. Laiške 
reikalaujama bei raginama, 
kad kongresas be delsimo 
paskelbtų ir pravestų vie
šą apklausinėjimą dėl at
šaukimo Walter - McCagran 
Įstatymo. Šiam vajui, kaip 
žinia, vadovauja Ameriki
nis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas.

Tarpe laišką pasirašiusių
jų randame šiuos visuome
nininkus: Rev. Donald B. 
Aldrich, iš Princeton, N. 
J.; Prof. G. Muray Branch, i 
iš Atlanta, Ga.; Rabbi Stan
ley R. Brav, iš Cincinnati, 
Ohio; Dr. Anton J. Carlson, 
iš Chicago, Ill.; Dr. Henry 
Hitt Crane, iš Detroit, 
Mich.; Dr. Abraham Cron- 
bach, iš Cincinnati, Ohio: 
Prof. Albert Guerard,' iš 
Stanford, Calif.; Louis C. 
Karpinski, iš Winter Ha
ven, Fla.; Prof. Paul Kirk
patrick, iš Stanford, Calif.; 
Hon. Robert Morss Lovett, 
iš Chicago. Ill.; Rt. Rev. 
Arthur W. Moulton, Salt 
Lake City, Utah; Rt. Rev.

Ar nebūtu prakilnu1 ir gra
žu, jeigu, pavyzdžiui, mūsų 
Kultūriniame Centre būtu su
ruoštas pobūvis, kuriame Do
nelaičio “Metai” būtu garsiai 
perskaityti? žinau, daugelis 
pažangiečiu, ypač kurie nėra 
“Metu” skaitę, labai 
lesuoty.

su.siintc-

,Kini jos 
sugrįžęs 
Bersohn

Pusketvirty moty 
lalėjime išbuvęs ir 
Amerikietis Malcolm 
nepasiduoda jokioms pagun
doms. Jis ir dabar sako, kad 
jis buvo teistas ir nubaustas 
teisingai, kad jis buvo Ameri
kos šnipas, kad jis bandė ki
ny tautai Įkąsti. Jis 
esąs Įsitikinęs, kad jis 
klaidą, už ją gailisi 
niekuomet daugiau’ 
amatu nebeužsiimti.

žmogus pasimokė.

ir

dabar 
darė 
žada 

panašiu

Atlanta, Ga. — Policija 
suareštavo ir pastate po 
$500 kaucija telefonistu 
streikierių vadą Henry H. 
Bolin. Jam primetamas pa
dėjimas smirdančios bom
bos prie 
raštinės.
cija.

telefonu stoties
Tai bus provoka-

Klerikalai nieko nepešė, 
sako socialdemokratai

Briuselis. — Socialistinis 
Belgijos premjeras Aghille 
van Ackeris pareiškė spau
dos atstovams, kad klerika
lai su savo triukšmingomis 
demonstracijomis ir riaušė
mis nieko nepešė ir nepeš. 
Jis Įspėjo, kad valdžia, kaip 
planavus, taip tebeplanuo- 
janti gyvenime parlamento 
nutarimą sumažinti val
džios stipendijas katalikiš
koms mokykloms.

Albany, N. Y. — Dabar 
jau užtikrinta, kad verstina 
automobilių inspekcija bus 
atidėta dar vieneriems me
tams. Ji turėjo prasidėti su 
gegužės 1 d.

New York.—Italijos prem
jeras Scelba užtikrina ame
rikiečius, kad jis gali pa
sekmingai “suvaldyti” Ita
lijos komunistus.

tės uždarbi. Aukojame visos savaitės uždarbi, neat
sižvelgiant net į tai, kad tūliems iš mūsų kiekvienas 
doleris labai reikalingas kasdieniniam gyvenimui. Au
kojame todėl, kad, tikėkite mums, visi Laisvės skaityto
jai, prieteliai ir rėmėjai, yra būtinas reikalas.

Mes pasitikime, jog-per visą šalį šimtai laisviečių, 
kurie taip pat trokšta matyti Laisvę dienraščiu, paseks 
mūsų pavyzdį ir taip pat, jeigu jau ne visos savaitės, 
tai bent jau geroką savo savaitinio uždarbio dalį pa
aukos Dešimties Tūkstančių Dolerių Fondam

Sutelkime savo eiles. Parodykime savo meilę dar
bininkiškai lietuviškai spaudai. Konkrečiais darbais ir 
žygiais, šiame atsitikime aukomis savo dienraščiui, pa
rodykime savo ryžta, kad Laisvė gyvuos, kad Laisvė 
eis, kaip ėjo, dienraščiu!

Laisves personalas

Senato komitetas už- Šaukia sekr. Dulks se- 
gyrė Paryžiaus sutartis į natoriams pasiaiškinti

Washingtonas. — Senato ; Washingtonas. — Sena- 
Užsieninių Reikąlų komi te-j to Užsieniniu Reikalų- ko
tas už,gyrė Paryžiaus su ta r-1 mitetas pakvietė 
tis. Keturiolika komiteto 
narių balsavo už sutartis, 
o tik vienas senatorius Lan
ger balsavo prieš. Manoma, 
kad tuojau sutartis užgirs 
ir visas Senatas.

būsią dideliiį pakeitimų
Maskva. —. Komunistų 

Partijos sekretorius Chruš
čiovas sugrįžo iš ilgo marš
ruto. Jis važinėjo plačiai 
ir studijavo kolūkinę padė
tį. Pasiremiant, matyt, jo 
duomenimis, partija ir vy
riausybė išleido naujus, pla
čius patvarkymus. Visų 
patvarkymų tikslas, su
prantama, pakelti ž e m ė s 
ūkio gamybą, prašalinti tū
lu kolūkiu atsilikimą.

Be jokio atidėliojimo, sa
koma patvarkymuose, turi 
būti sumobilizuota ir pa
siųsta į kolūkius “desėtkai 
tūkstančių” dar b u o t o j ų , 
įvairiausių žemės ūkio spe
cialistų. Nerūpestingi, ap-į
sileidę, netinkami kolūkių! patekęs ligoninėn. I 
pirmininkai turės būti pa- gus jis viską parduotų.

I keisti kompetentiškais ir 
energingais žmonėmis. Vi
sos pastangos turės būti de
damos į kolūkių veiklą ir 
operavimą Įtraukti plates
niu mastu pačius kolūkie
čius. '

Čia manoma, kad šitie vi-

žymiai pakels žemes 
gamybą, kas būtinai 
linga toli m e s n i a m 
progresui.

ūkio 
reik a-

Pittsburgh, Pa. — Iškelta 
aikštėn, kad valdžios infor- 
meris Matthew Cvetic yra 
alkoholikas, dėl to jis buvo

Šaukia gelbėti farmerius
valstybės

sekretorių Dulles pasiaiš
kinti.' kokiais sumetimais

Roma. — Tarpe Itali jos' 
sostinės Romos ir Jugosla-j 
vijos sostinės Belgrado tuo- j 
jau bus atidarytas susisie
kimas lėktuvais. Tas paro
do tų dviejų kraštų artėji
mą, v

men tas viešai paskelbė Jal
tos dokumentus. Ypatin
gai karštai demokratai rei
kalavo sekretorių pasiaiš
kinti. Mat, jie mano, kad 
šitie dokumentai paskelbti

Washingtonas. — Senato-! nebegali išsiversti. jie ban- 
rius Pat McNamara, iš ML; krūtuoja. Kapitalistines 
chigano, kuris tapo išrink-' monopolijos juos apiplėšia, 
tas daugiausia organizuotų ■ Jos jiems moka žemas kai- 
darbininkų balsais, stengia- nas, o miestams farmerių ’ 
si žmonių nesuvilti. Jis pa- produktus parduoda aukš- 
reikalavo, kad Kongresas tomis kainomis. Kenčia far- 
kuogreičiausia darytų žy-j meriai ir darbininkai. Kon

gresas turi įsimaišyti ir tas 
monopolijas suvaldyti.

New York.— Francūzijos 
ambasadorius Murville savo

gins gelbėjimui šalies far-( 
merių. Jis sako, kad dau-j 

;sidūrę
prie pražūties slenksčio. Jie

,1 uiti JLLI.

su tikslu diskredituoti de- j gyfre farmerių yra at
mokratų partiją, besiruo
šiant prie 1956 metų prezi
dentiniu rinkimu. 4 V ! Planuoja pirmą “Trijų

SIŲS DELEGACIJAS BAISIOS IDidž#.’ susirinkimą 
SUKAKTIES ATŽYMEJIMUI ■ ] — . • • < •

' i nvaHDri nacirarim!

Varšava. — Balandžio 17 
d. įvyks taarptautinės cere
monijos atžymėjimui kruvi- 
niausios žmonijos istorijoje 
sukakties. Iš įvairių kraš
tų pribus skaitlingos dele
gacijos. Tai bus prisimini
mas Oswiecim skerdynės, 
kur karo metu naciai kre
mą tori jose sudegino keturis 
milijonus žmonių, dąugiau-

sia žydų. Šitas apeigas ruo
šia 20 europinių rezistenci
jos organizacijų ir Tarp
tautinis Buvusiu Oswiecim 
Stovyklos Kalinių Komite
tas. Manoma, kad šitas są- 
skridis dar kartą primins 
visai Europai, koks naujas 
šiandien žmonijai pavojus 
grūmoja iš naujo vokiečių 
apginklavimo.

rybų Sąjunga dar kartą 
norinti pastoti kelią Pary
žiaus sutarčių pravedimui 

i gyvepiman.
- Jau esą ; 

pradėti pasitarimai, kad; 
trumpoje ateityje turėtų j 
įvykti Francūzijos, Britani-1 
jos ir Jungtinių Valstijų; 
užsienio reikalu ministrų i 
susirinkimas. Toks pasita
rimas turėtų apkalbėti pa
skui laikymą konferencijos į 
“Keturių Didžių jų,” tai yra. 
šių minėtų trijų ir Tarybų 
Sąjungos premjerų. Kol kas 
nieko kongretaus dar ne
są nutarta.

Juarez, Meksika.— Čionai 
gauja religiniu fanatikų 
nulinčiavo brolius Alfredo 
ir Martiano Sanchez. Jie 
buvo apšaukti raganiais. 
Pribuvo ‘federalinė armija

| ir suareštavo 30 gaujos da- 
j lyvių. •

McMinnville, Tenn. — Bil
ly Gibbs, 22 metų amžiaus, 
prisipažino, kad jis nužudė 
vieną farmerių šeima iš ke- 
turiu narių.

I
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taugiškumas nevislia- 
rengti darbininkų vaikai. 
Tokie namai laikui bėgant, 
turės pakeisti tas pasibaisė
tinas lūšnas, kurių tiek 
daug senieji miesto valdo
vai paliko Šanchojaus prie
miesčiuose. Šiems namams 
augant ir daugėjant, pama
žu nyks nuo Šanchajaus 
kanalų ir džonkos su be
namiais žmonėmis. Vien 
1952 metais Liaudies vy
riausybė pastatė 742 namus 
ir juose .įkurdino apie sep
tynis tūkstančius šeimų.

Liaudies vyriausybė per 
kelerius metus Šanchajuje 
pakeitė ne tik Žofro, Ed
uardo VII ir daugelio kitų 
vardus gatvių pavadinimuo
se. Ji nutiesė šimtus kilo- 
mėtrų kanalizacijos vamz
džių tose miesto vietose, 
kur jų niekad nebuvo, ji 
asfaltavo ir išgrindė baltais 
lygiais akmeniukais daug 
kilometrų Šanchajaus prie
miesčių gatvių, ji gyvento
jams davė elektrą ir gryną 
vandenį. Maža juodaplaukė 
Šanchajaus rusų kalbos in
stituto studentė, dvidešimt 
vienerių metų Gan Czu-in, 
kaip ir jos gausingi drau
gai, yra ne tik didžiosios 
Kinijos, bet ir savo miesto 
patriotė. Su dideliu džiaugs
mu ji pasakoja, kad Šan
chajuje šiuo metu, neskai
tant universiteto, yra jau 
penkiolika aukštųjų moky
klų, kad mieste iš viso yra 
dvidešimt vienas tūkstantis 
studentų. Vidurinių moky
klų Šanchajuje yra 214, c 
pradžios mokyklų — 1,500.

1 (Bus daugiau)

Antanas Venclova

Aplankome didžiausią Kinijos mieštą, 
garsųjį Šanchajų

tai milžiniškus namus ligi | džonkų, kuriose tebegyvena 
Vos tiktai patekėjo saulė, dvidešimt keturių aukštų,’ 

Nunokusių ryžių laukai, matai šimtus ir tūkstančius, 
upės ir kanalai buvo už-j didžiulių namų, kurių šie-j 
dengti sidabrinio rūko. Rū-1 nose jau ištrinti, bet vieto- 
kas greitai tirpo, ir laukuo-: mis vis dar tebėra įskaito
se matėme kinų valstiečius. į mi įvairiausių užsienio ban- 
triūsiančius prie medvilnės, kų, kontorų, biržų, sandė- 
šilkmedžių, prie ryžių ir ki- lių iškabų užrašai. Ypač 
tų augalų, kurie čia, žemu-: didelį įspūdį daro Chuanpu 
tinęs Janczy upės tėkmės.- 
slėnyje, augo nepaprastai dinta Bandų,

( Iš Keliones įspū džių J

upės krantinė, anksčiau va- 
o dabar — 

Sun Jat - seno prospektu. 
Šios didelės drumzlinos 
upės, įtekančios į Janczy 
upę netoli jos žiočių, kai- 

—Viename kvadratiniame i riuoju krantu tęsiasi nesu- 
kilometre, —• pasakojo au-:

I gusi Šanchajuje ir šias vie- 
I tas gerai pažįstanti kiniete 

U Jui, — čia gyvena ligi ke-
I turiu šimtų žmonių. Ir jie 
visi čia gali gerai išmisti: 
kaip matote, čia puikiai au
ga įvairiausi augalai, dar
žovės, o upėse ir ežeruose— 
pilna žuvų.

Raudoni saulės spinduliai i 
išsklaidę rūką, užliejo lau
kus, upes, kanalus, iš žalu
mos kyšančius aukštus 
bokštus. Vandenyje buvo 
matyti daug k i n i e t i š k ų 
džonkų bei sampanu su bu
rėmis ir be jų...

Trikampis šanchajus-Nan- 
kinas - Chančžoų yra pats 
stambiausias Kinijos pra
monės centras. Čia begaly
bė medvilnės, šilko, maisto 
produktų, popieriaus ir ki
tu fabriku. Šiose vietose 
ypačiai aplink Chančžou, 
puikiai auga arbata. Gerai 
išplėtoti čia ir įvairūs dai- 

. lieji amatai: siuvinėjimas, 
■ keramika, dirbiniai iš bam- 
, buko. Liaudies vyriausybė 
šiame r a j o n e energingai 

Į vysto ir sunkiąją pramonę: 
i metalurgiją, mašinų staty- 

0 VISGI PERDAUG JIE SPEKULIUOJA i

ĮDOMUS pasiūlymas
BALANDŽIO 25 DIENĄ sukaks lygiai 10 metų, 

kai sovietiniai kariai susitiko amerikinius karius prie 
Elbos upės, Vokietijoje.

Tai buvo nepaprastas reiškinys, nepaprastas įvy
kis. Jis rodė ne tik tai, kad jau pasiekta pilna per
galė prieš nacių Vokietiją; jis rodė kai ką daugiau.

Sovietiniai ir amerikiniai kariai, susitikę, spaudė 
vieni kitiems rankas, bučiavosi, džiaugėsi, reikšdami di
dį džiaugsmą ir tuo pat kartu rodydami, jog abiejų ša
lių žmonės gali sugyventi gražiausioje taikoje, gali su
gyventi draugiškai, kaip tikri sąjungininkai. Nes, jeigu 
galima apsijungti ir būti draugais karo metu, pavo
jaus metu, tai tą patį galima daryti ir taikos metu, kai 
pavojaus nėra.

American Veterans for Peace (Amerikiniai vetera
nai, stojantieji už taiką) organizacija siūlo prezidentui 
Eisenhoweriui, kad jis pakviestų sovietinį maršalą Žu
kovą su juo susitikti prie tos pačios Elba upės.

Argi tai ne gražus pasiūlymas? Ar jis, jeigu būtų 
realizuotas, nebūtų simbolingas?

Prezidentas Eisenhoweris tuomet buvo generolas, 
vadovavęs vakarinių sąjungininkų jėgoms, kariavusioms 
prieš hitlerinę Vokietiją. Maršalas Žukovas tuomet va
dovavo sovietinėms armijoms, sutrėškusioms hitlerines 
armijas pačiame Berlyne.

Kaip komercinė spauda rašo, abudu tiedu karo va
dovai prieš dešimt metų buvo geri bičiuliai. Jiedu ne 
kartą susitiko. Maršalas Žukovas, atsimename, pasi
kvietė generolą Eisenhowerj į Maskvą, jį ten vaišino, 
jį ten gražiai priėmė. Eisenhoweris, beje, gavo nema
ža medalių iš Tarybų Sąjungos vyriausybės.

Argi jų susitikimas nebūtų ženklas, kad tarp šitų 
dviejų šalių ir šiandien viešpatauja prietelystės dvasia?

Mums rodosi, jog taip.
O jeigu taip, tai kodėl to nepadaryti?
Žinoma, mes nemanome, kad taip bus, bet norime 

čia pat pabrėžti, jog American Veterans for Peace pa
siūlymas yra ištikrųjų gražus sumanymas.

vešliai. Važiavome per der
lingiausias Kinijos vietas, 
per tirščiausiai gyvenamą 
lyguma. \

žmonės. Šie žmonės kadai
se savo rankomis kapitalis- 

i tams pastatė bankus ir vi
las, įrengtas su neregėta 
prabanga, o patys buvo pa
likti gyventi ir mirti van
denyje pažaliavusiose, api
puvusiose džonkose. Mes 
žiūrėjome naujas Šancha
jaus dalis, kur Liaudies vy
riausybė nuo pat pirmosios 
dienos pradėjo statyti gy
venamuosius namus Šan
chajaus benamiams gyven
tojams. Nemaža tu gyven
tojų dalis buvo perkelta7į 
gerus namus, atimtus iš 
Įvairių išnaudotojų. Tačiau 
benamių aprūpinimo butais 
problema yra nelengva ir 
galės būti išspręsta tik per 
eilę metų.

Senas ir
Šanchajaus, 

dies komiteto" 
parodė mums senąjį ir nau- 

Greta pra-

skaitomi pastatai, dar tik 
prieš keleris metus priklau
sę užsienio kapitalistams. 
Tiesą sakant, šiame mieste 
jiems priklausė viskas: ban
kai ir viešbučiai, naktiniui 
dansingai ir paleistuvysbės 
namai, nesuskaitomi sandė
liai, prikrauti įvairiausių 
prekių. Jiems taip pat pri
klausė laivai, stovėję Chu-. > 
anpu upėje, savo patrankas' jąjį Šanchajų, 
nuolat “dėl viso ko” atgrę-' bangiųjų miesto kvartalų, 
žę į abu upės krantus7. Už-! kuriuose įsikūrė 
ienio imperialistai jau se- Liaudies

niai šį miestą buvo paskel- Į žiūrėjome 
bę “atviru”: niekieno ne- į kvartalus 
trukdomi, jie čia galėjo | Čapėjuje, ir naujus kvarta- 
įvežti ir pardavinėti, ką tik : lūs, pradėtus statyti ir to- 
nori — ginklus, opiumą bei į 
visokią kitokią -biaurybę? 
Per Šanchajų jie vežė iš Ki-, 
nijos taip pat viską, ką tik i 
galėjo: ryžius ir šilką, ar-i 
batą ir tungo aliejų, med- į 
vii ne ir metalu rūdas. “Šan-! 
cha jus buvo centrinė impe- į 
rializmo bazė, o Janczy upė j 
—svarbiausia arterija, peri 
kurią vyko imperi a 1 i z m o ■ 
ekonominė, politinė, kultu-' 
rinė ir karinė ekspansija į: 
krašto gilumą,” — sako ži-;
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naujas
miesto liau- 
darbuotojai

kvartalus

i įvairios 
vyriausybės, ap- 

ir darbininkų 
revoliucini ame

iiau tebestatomus. Naujų 
baltų triaukščių namų tar
puose žaliuoja glusniai svy
ruokliai, savo šakas nuleidę 
ties gryno vandens pilnais 
kanalais. Kanalų krantai

Naujyjų žemių įsisavinimas

BUVĘS Tarybų Sąjungos premjeras George Malen
kov, kaip žinia, iš tos vietos pasitraukė. Sovietinis par- 

. lamentas jį* paskyrė elektrinių jėgainių ministru.
Per kokią savaitę ar daugiau Malenkovas išvyko iš 

Maskvos apžiūrėti kai kurių didžiųjų elektrinių jėgai- 
. aių (kurių yra daug ir dar daugiau statoma) į Tarybų 

Sąjungos gilumą.
Na, ir dėl to, kad tūli komercinės spaudos kores

pondentai nematė pastaruoju laiku Maskvoje Malenko- 
vo, paleido gandus, būk Malenkovas jau esąs “likvi
duotas.”

Kaip neimsime, mums atrodo, jog visa tai yra per
daug naivu, nesakant kitaip!

i igeliuose dokuose remontuo
ja ir stato laivus.

Artėjame
Mūsų traukinys

GEGUŽES PIRMOJI ŠIEMET
ŠIEMET, kaip ir kitais metais, didžiojo New Yorko 

darbo žmonės rengiasi iškilmingai atžymėti savo tradi
cinę š'ventę Gegužės Pirmąją.

Jie ruošiasi ją atžymėti organizuotai, kultūriškai.
' . Tuo tikslu šį šeštadienį, balandžio 2 dieną, Jugosla
vų Salėje, New Yorke, yra šaukiama masinė konferen
ciją, kurioje bus aptarta, kaip ir ką daryti, kaip pami
nėti Gegužės Pirmąją.

Konferencijoje žada dalyvauti nemažiau 500 asme
nų, atstovaujančių darbo unijas, fraternales organizaci

jas, kultūrinius klubus ir tt.
Konferencijai sveikinimus prisiuntė, kaip sako spau

da, eilė žymių amerikiečių, tarp kitų: Rockwell Kent, 
tapytojas, Hugo Gellert, skulptorius, ir Howard Fast, 
rašytojas.

Gegužės Pirmoji yra minima visame plačiajame pa- 
. šaulyje. Mūsų didmiesčio darbo žmonės taipgi niekad 
nuo to neatsiliko, tad tikėkime, kad ši konferencija iš
dirbs planus, kaip paminėti tą dieną didmiestyje gra- 
žiai ir iškilmingai.

Atsiminkime: Gegužės Pirmoji gimė Jungtinėse 
Valstijose. Tai šimto procentų amerikinis produktas.

Lietuviai darbo žmonės, kaip kas metai, taip it šie
met, gegužinėje dalyvaus, nežiūrint, kokioje formoje ji 
bus minėta.

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas George Meany pa
reiškė, kad Feder a c i j a 
griežtai priešinga skyrimui 
Newell Brown algų ir va
landų administrate r i u m i. 

, Meany sako, akd Brown 
yra samdytojų draugas.

Chicago, Ill. — Sunkiai 
yra susirgęs Chicagos Trib
une leidėjas Robert R. Mc
Cormick, didelis reakcio
nierius. Jis jau yra 74 me
tų amžiaus. Sakoma, kad jo 
sveikata vis ėjo blogyn ke
liais paskutiniais mėnesiais.

2 (Liberty)-šeštad., Balandžio (April) 2,1955

wife.1

met ant naudos
Kovo 27 d. New- Hav&ie 

įvyko vaidinimas komedijas 
“Prašvilpta laimė.” Vaidi
nimas buvo puikus. Visi ko
medija gėrėjosi, kurie ją 
matė. Tik, sakoma, publi
ka buvo neužsiganėdinusi, 
kad vaidintojai truputį pa
vėlavo atvykti. Garsinta 
buvo, kad vaidinimas pra
sidės 2:30 popiet, o apie tą 
patį laiką atvyko vaidinto
jai, kuriems reikėjo pasi
rengti vaidinimui.

Matyt, kieno nors pakurs
tyti, tūli pradėjo zurzėti:

—Kur gi vaidintojai susi
vėlino ?

Kiti atsako:
—Nagi pas šilkus buvo 

sustoję.
Bet kaip gi iš tikrųjų bu

vo? Mūsų gyvenvietė yra 
prie pat kelio, kdriuo akto
riai vyko iš Brocktono į 
New Haveną. Na, tai i$es 
iš anksto ir užkvietėme ak
torius, kad jie, vy^flami į 
New Haveną, sustotų va
landėlei pas mus, o mes pa
ruošime jiems užkandėlių ir 
karštos kavos. Jie tain ir 
padarė. Bet vienas akto
rių automobilis turėjo ne
didelę kelyje nelaimę, todėl 
pavėlavo apie 20 minučių

Kai tik svečiai pas mus 
atvyko, Šilkas tuojau pa
skambino į New Haveną 
rengėjams, pasakydamas, 
kad aktoriai pas mus yra 
trumpam laikui sustoję ir 
kad jie tuoj ten pribus, kad 
niekas nesirūpintų.

Vadinasi, viską atlikome 
kaip galėjome geriausia.

Na, bet jeigu mes esame 
už tai kalti, tai publikos 
atsiprašome. šilkai

(Man rodosi, kad gerb. 
ai pasielgė laba^ gra

žiai ' ir draugiškai pavai
šindami aktorius karšta 
kavele. Suvėlavimas buvo 
labai mažytis. Kada ak
toriai jau buvo pasiruošę 
vaidinti, tai vakaro pirmi
ninkas leido kažin ką išlai- 
mėjimui, kas užėmė apie 20 
minučių. Jei tas išlaimėjL 
mas. būtų buvęs atliktas 
anksčiau, tai ir viskas bū
tų dar geriau išėję. Man 
rodosi, be reikalo tūli žmo
nės ieško priekabių prie ki
tu dėl tokių mažmožių. — 
Vienas aktorių.)

VILNIUS. Mūsų Meliora- 
nomas kinų mokslininkas' ei jos instituto kolektyvas 
Ču šao-tan. ' aktyviai dalyvauja kovoje

už naujųjų žemių įsisavini
mą, v

Institutas ištyrė Lietuvos 
pelkėtas žemes, sudarė me
lioracijos žemėlapį. Besire- 
miąnt šiais duomenimis, su
darytas 15 metų melioraci
jos darbų respublikoje įvyk
dymo perspektyvinis pla
nas.

Pagal instituto projektus 
atliekamas senųjų nusausi
nimo sistemų rekonstruavi- 
mas eilėje respublikos kol
ūkių: Vilijampolės rajono 
“Ąžuolo,” Panevėžio rajono 
M. Mdnikaitės vardo kol
ūkiuose, Salantų rajono 
“Šalino” tarybiniame ūky
je. Atviro ir uždaro dre- 
navimo suderinimas įga
lins likviduoti gausiąją 
smulkių kanahj sistemą, su
darys sąlygas plačiau pa
naudoti žemės ūkio techni
ką laukuose. . Keletą nau
jų, originalių konstrukcijų, 
melioracijos mašinų sukūre 
melioracijos darbų mecha- 
nizavimo sektoriaus dar
buotojai. Baigiami naujos 
mažų gabaritų griovių ka
simo mašinos, skirtos van
dens nuleidž i a m i e s i e m s 
grioviams kasti, gamybiniai 
bandymai.

Respublikoje yra daug že
mių, turinčių pertektinai 
drėgmės. Institutas tiria 
hidraulinius ir agromelio- 
racinius būdus, kaip racio
naliau nusausinti šias že
mes. Pasiekti pirmieji re
zultatai. Pavyzdžiui, žino
ma kokiame gylyje geriau 
nutiesti molinius drenavi- 
mo vamzdžius. Bandymai 
parodė, kad panaudojant jį 
žemėse, kur yra pertektinai

žmonės ir šunys
Krantinėje ties Chuanpu i 

j upe ir kitose miesto vietose Į 
Mūsų traukinys artėjo j įvairios imperialistinės vals- 

prie paties didžiausio Kini-1 tybės — JAV, Japonija, An-
jos miesto Šanchajaus. Kas 
nėra girdėjęs šio didmies
čio, turinčio 6 milijonus gy-! 
ventojų, šio vieno iš *di-1 
džiausiu pasaulinių uostų | 
vardo! Buržuaziniai rašei-i 
vos pavaizduoti šio miestoi 
“egzotikai” skyrė šimtus 
romanų, kupinų įvairiausių I 
nesąmonių, skirtų įrodyti, i 
kad kinai—laukiniai, o.eu-l 
ropiečiai ir amerikonai — i 
aukštos kultūros, eivilizaci-! 
jos nešėjai šiame “barbariš
kame” krašte.
niai rašeivos nepaprastai 
mėgo aprašinėti ypač šio 
didžiulio miesto landynes, 
opiumo rūkytojus, prostitu
cijos lizdus, nutylėdami, 
kad šią įvairią bjaurybę ki- i 
nams beveik per pusantro

glija turėjo savo bankų 
skyrius, ištisos g r o b i k ų > 
spekuliantų, gangsterių ar
mijos šiame mieste dešimt
mečiais nekliudomai mezgė 
savo tamsius tinklus, tetu- 
rėdamos vieną tikslą — kuo 
greičiau bet kokia kaina 
pralobti. Užsieniečiai čia vi
siškai nesivaržė kokiais 
nors moralės sumetimais. 
Vietinių gyventojų kinų vi
siškai nelaikydami žmonė- 

, mis, jie juos niekino visur, 
Buržuazi-! kaip tik galėjo. Pavyzdžiui, ■ • 1 I • —. • — -1prie krantinės’centrinės da

lies yra gražus parkas. 
“Mums, kinams, drauge su 
šunimis, įeiti, į parką būda
vo draudžiama, — rašė ži- 

. nomas kinų rašytojas Go 
Mo-žo.— Pasigailėjimo ver- 

šimto metų grūdo jų taria- tas nugalėtos valstybės ver- 
mieji “geradariai” — Euro- • gų likimas!” 
pos ir Amerikos kapitalis
tai.

, Šanchajaus priemiesčiai 
primena kiekvieno kito di
delio miesto, kuriame ilgai 
šeimininkavo kapitalistai ir 
imperialistai, priemjesčius. 
Tai siauros dulkinos gatve
lės, nustatytos lūšnomis iš 
fanieros, skardos, šiaip taip 
suręstomis iš bambuko pa
galių ir apkarstytomis skar
malais. Šiose lūšnose gy
veno šimtai tūkstančių šei
mų, čia žmonės gimė, sir
go, mirė, čia jie švęsdavo 
savo kuklias šeimynines 
šventes ir kęsdavo neregė
tą skurdą ir badą.

Tačiau kada traukinys 
sustoji geležinkelio stotyje, 
ir pakliūvi į centrinę mieš
to dalį, iš karto pasijunti 
tartum atsiradęs kitame 

i pasaulyje. Prieš save ma-

Per kelerius metus, praė
jusius nuo to laiko, kada 
kinų liaudis, savosios Ko
munistų partijos vadovau
jama, ir iš šio miesto iš
vijo užsienio grobikus bei 
jų pataikūnus gpmindani- 
ninkus, aišku, negalėjo ga
lutinai išnykti tie siaubingi 
kontrastai, kurie tokie ryš
kūs buvo senajame šan- 
ehajtfje. Kada eini centri
ne miesto gatve — Kan
kiniu, negali atsigėrėti pui
kiais šios gatvės pastatais, 
jos žėrinčiomis vitrinomis, 
turtingiausiai įrengtais ma
gazinais. Vakare čia dega 
neono šviesos ir žėri į at
viras magazinų, viešbučių,
restoranų duris. Tačiau už drėgmės, gaunami gausesni

derliai. Laukuose, kurkilometro kito nuo Čia ma
tai kanalus, ant kurių ligi įrengtas drenavimas, pavą- 
iol tebestovi tūkstančiai sario vanduo dviem savai-o.

f

tėm anksčiau, vidutiniškai, 
nūteka. 1955 metais šie ty-} 
rimo darbai bus praplėsti. K... . . . _

Labai Įdomūs yra gilumi- šllkal l,as,elSe 
nio grunto sumaišymo ban
dymai, kuriuos atlieka hi- 
dromelioracijos sektoriaus 
vedėjas V. Šileika. Naudo
jant šį būdą galima padi
dinti ariamosios žemės 
sluoksnio storį. Taikant» 
giluminio grunto sumaišy
mo būdą, ban d o m a j a m e 
sklype miežių derlius buvo 
6 centneriais didesnis, negu 
paprastai suartuose skly
puose.

Ii954 metais Vilijampolės 
rajono “Ąžuolo” kolūkio 
laukuose buvo atlikti pir
mieji bandymai garsiojo 
Tarybų šalies laukų žinove 
T. Malcevo metodui įdiegti. 
Šiais metais šie bandymai 
bus, žymiai praplėsti, kas 
įgalins studijuoti naujus 
dirvos įdirbimo metodus 
Lietuvos sąlygose.

Kas metai tvirtėja insti
tuto ryšiai su respubli
kos kolūkiais, tarybiniais 
ūkiais, M T S. Moksliniai 
bendradarbiai, siekdami re
konstruoti ir išvystyti nu
sausinimo tinklą, patys sa
vo jėgomis, ištyrė Mažeikių 
rajoną. Sudarytas Panevė
žio MTS zonos žemių, ku
riuos reikia nusausinti, ap
žvalginis žemėlapis. Čia pat 
buvo sudarytas žemės ak- 
menihgumo žemėlapis, - at
likti dirvų tyrinėjimai.

Plungėje, Skuodo ir Ne- 
varėnos MTS įvyko trys 
gamybiniai pasitarimai, kur 
buvo aptarti žemės nusau
sinimo klausimai. Atliktos 
taip pat daugiau kaip 200 
konsultacijų ir pasikalbėji
mų pelkėtų žemių nusausi
nimo klausimais eilėje res
publikos kolūkių ir MTS. 
Išleistos populiarios brošiū
ros ir straipsnių rinkiniai 
melioracijos darbų klausi-

Washingtonas. — Apsigy
nimo sekretorius Wilsonas 
sako, kad jo departmentas 
bengiasi žymiai sumažinti 
tarnautojų skaičių, gal net 
iki pusės. Be to, jis išleido 
naujus patvarkymus, -®as 
turi teisę, o kas neturi įeit 
sės iš jo departmento dary
ti viešus pareiškimus.

Cambridge, Mass. —Mrs. 
McCormick gavo nuo savo 
vyro divorsą, kuomet jinai 
teisme pasiskundė, kad jos 
vyras užsispyrusiai reikala
vo prie jų lovos laikyti ką- 
lę su astuoniais naujagi
miais. Teisėjas pamanė, kad 
su tokiu žmogumi moterie 
kei gyventi neįmanoma.

mais. 1955 metais numato
ma išleisti pirmąjį instituto 
mokslinių A’e/kalų tomą.

Lietuvos. Mokslų akade
mijos melioracijos instituto 
kolektyvas naujaisiais me
tais padvigubins sayo pa
stangas praktinei pagal
bai teikti respublikos kol
ūkiams ir tarybiniams 
ūkiams.

M* KosČiauskas
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Literatūrines pabiros
NEVISAI TIKSLUS AIŠKINIMAS
“Laisves” užpraeito šeštadienio laidoj 

tilpo A. Metelionio knygos ištraukėle, 
pikantiškai pavadinta “Kristus ir Vel
nias”, kurioje cituojama Morkaus evan
gelijos dalelė, pasakojanti, kaip (Kristus 
išvarė iš pamišusio žmogaus piktą dva
sią. Mat, tuo metu visi psichiniai ligo
niai buvo skaitomi esą “velnio apsėsti”. 
Taigi tokius proto ligonius “protingieji” 
visaip kankindavo, mušdavo, manydami, 
jog tokiu barbarišku darbu jie išvarys 
iš jo velnią. Amerikonas dar ir dabar 
ant ko nors supykęs grasindamas sako: 
“5P11 beat the devil out of you” (Aš iš- 
mušiiuiš tavęs velnią).

Pas Metelionį visas šis epizodas labai 
suveltas: nežinia, kur citata, o kur jo 
paties komentaras. Aiškumo dėlei, aš 
pacituosiu t’tesiai iš Biblijos ir tegu 
skaitytojas pats pasidaro savo komenta
rus. (Imu iš arkivyskupo J. Skvirec
ko vertimo). Kalbama apie tai, kai Kri
stus, kartu.su savo mokytiniais, laiveliu 
persikėlė per Gali liejos jūrą, norėdamas 
gerazėnuose paskleisti savo “mokslą”:

“Po to jie atvyko į kitą jūros krantą, į 
Gerazenų šalį. Kaip tik jie išėjo iš laivo, 
tuojau atėjo priešais iš kapų -žmogus, 
nešvariosios dvasios apsėstas. Jis turė
jo buveinę kapuose, ir jau nė grandinė
mis niekas nebegalėjo jo surakinti, nes 
dažnai jis būdavo surakinamas pančiais 

i ir grandinėmis, bet sutraukydavo gran
dines ir sutrupindavo pančius, ir niekas

> negalėjo jo suvaldyti. Visada, dieną ir 
naktį, jis buvo kapuose ir kalnuose, šū- 
kojo ir daužė save akmenimis.”

/Pamatęs tasai dekapolietis Kristų, 
ėmė jį maldauti, kad jisai.išvarytų iš jo 
piktąią dvasią. Kristus, jo prašymą ’iš
klausęs, tarė: “Išeik, nešvarioji dvasia, 
iš žmogaus. Jis paklausė ją: Kuo tu 
vardu? Ta atsakė: Mano vardas legijo
nas, nes mūsų daug. Ji labai jį prašė 
nevaryti jų iš tos šalies. Buvo tenai pas 
kalną ganykloje didelė kiaulių kaimenė. 
Dvasios jį prašė, sakydamos: Siųsk mus 
į tas kiaules, kad mes į jas sueitume. 
Jėzus tuojau joms leido, ir išėjusios ne
švariosios dvasios tuojau suėjo į kiau
les. Tuomet labai ūmai kaimenė, arti 
dviejų tūkstančių kiaulių, metėsi į jūrą 
ir prigėrė jūroje. O tie, kurie jas ganė, 
pabėgo ir davė žinią į miestą ir kaimus. 
Žmonės išėjo pasižiūrėti, kas buvo atsi-

> tikę”.
(Legijonu romėnai vadino kareivių 

būrį ’iš 6,000 žmonių. Čia legijonas reiš- 
, kia apskritai didelį skaičių. — Skvirec

ko komentaras.).
Metelionis sako, nežinia kodėl, kad 

“Kiaulės iš to džiaugsmo sušoko į arti
ma jūrą ir nuskendo”.

Hm! Iš džiaugsmo, rodos, niekas ne- 
siskandina! Gal tos kiaulės nus'iskan- 

x difio iš apmaudo, o gal išprotėjo, kaip 
t^ dekapolietis? Kiaulės prigėrė, bet 
vėiniai negalėjo prigerti, nes dvasios, 
kad ir piktosios, neprigirdomos. Gal tik 
dėl to jos ir prašė Kristų leisti joms su
lysti į tas kiaules, kad tuomi padarius 
jų savininkams didelių nuostolių?

Kaip ten bebūtų, bet šita evangelijos 
Vieta pastato Kristų į labai nešvankią 
padėtį: ji padaro jį ne žmogaus draugu, 
bet priešu! Galima suprasti, kiek žalos 
ši nelaimė atnešė žmonėms. Du tūkstan
čiai kiaulių, tai ne menkas dalykas! To
ji pati Biblija teigia, būk Kristus buvęs 

'dievo sūnus, visagalis ir visažinąs. Tai
gi iš anksto jisai turėjo žinoti velnių 
pikta norą ir ne leisti jiems sulysti į 
kiaules, bet išvaryti juos iš tos šalies, 
"arba pačius suvaryti į jūrą ir gerai ten 
juos pamurdyti! O jei Kristus to neži
nojo, tai velniai jį gražiai apgavo!

.Ne stebėtina todėl, kad gyvulių savi
ninkai, matydami, kokią jiems Kristus 
pfldąd’e žalą, kuogriežciausiai reikalavo, 
kad jisai, su visais savo palydovais, tuoj 
iš jų šalies išsinešdintų! Primušti jį jie 

į bijojo, nes jį skaitė esant dideliu burti- 
ninku-raganium, ir nenorėjo, kad jisai 
.jiems dar daugiau žalos pridarytų. Kri- 

< stus pamatęs, kaip jis su savo “stebuklu”
* ' "J-

susikėlė prieš save žmones, suprato, jog 
tokioje neigiamai nusiteikusioje minioje 
savo propagandos pravesti negales. To
dėl jis tuoj surinkęs savo mokytinius, 
0ėdo į’ laivą ir išsinešdino ten, iš kur bu- 
yo a.tvykęs.

Žinoma, čia yra tik biblinė pasak’aitė- 
legenda, kuri gali įtikinti tik mažus vai
kus, o ne racionalai protaujančius žmo
nes. Nieko tikro, nieko realaus čia nė- 
ra ir nebuvo. Tačiau reikia stebėtis tik, 
kaip dar daug “barzdotų vaikų” tokiom 
nesąmonėm tiki!
KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS

Neseniai į New Yorką grįžo iš Mask
vos išvarytas katalikų kunigas G. Bis
sonnette. Jo “visaatleidžianti” religinga 
siela, matomai, buvo iki kraštų pritvin
kusi antisovietinės tulžies, kurią jisai 
dabar prie kiekvienos pasitaikiusios 
progos laisto. Tarybų Sąjungoje jisai 
“nieko gero nematė” ir todėl jos adresu 
nei vieno gero žodžio netaria. Mes gali
me pilnai suprasti to “dvasininko” pa
giežą: būti negarbingai išvarytam iš 
tokios didelės šalies, netekti “apaštala
vimo” pareigų, — būtų pikta bile kam, 
ne tik kunigui!

Tačiau net ir savo karčiai antisovie- 
tiniuose pareiškimuose kun. Bissonnette 
vis tik turi pripažinti, kad Tarybų Są
jungos konstitucija garantuoja tikybos 
laisvę, kad ten bažnyčios veikia ir tikin
tieji nepersekiojami. Praeitą lapkričio 
mėnesį Komunistų Partijos sekretorius 
Chruščiovas nedviprasmiškai įspėjo 
Partijos narius — nerodyti šališkumo 
tikintiesiems. Jisai pasakė, jog prieš 
tikybinius prietarus kovoti reikia, bet 
kovoti moksliniais argumentais, o ne pa
šaipiais asmens gnaibymais ar kandžio
jimais.

Kun. Bissonnette teigia, - jog sugyve
nimas krikščionybės su komunizmu šiuo 
metu esąs negalimas, ir nebūsiąs gali
mas tol,' “kol komunistai laikys mark
sizmą religijos pavaduotoju, o ne politi
niai ekonomine sistema.” Čia jau po
nas kunigiokas nusikalbėjo nuo koto, 
kaip sako Lietuvos kaimiečiai. Komu
nistai, t. y., sąmoningi komunistai, ne 
jausminiai jų sankeleiviaų niekad, mark
sizmo nieku kitu ir nelaikė, kaip tik po
litiniai ekonomine sistema! Ir patys ku
nigai, baigiant vyriausiais jų ierarchi- 
jos maršalais, kovoja prieš komunizmą 
nekaip prieš jų biznio konkurentę-tiky- 
bą, bet kaip prieš politinę ekonominę 

. sistemą, kurios jie neapkenčia ir kurios 
jie bijo! Kunigai kovoja prieš komu
nizmą ne todėl, kad sąmoningi komunis
tai yra ateistai-laisvamaniai, bet kad 
komunistinė sistema siekia panaikinti 
visokį žmogaus ’išnaudojimą ir piktnau- 
dojimą. Ot čia kunigai ir mato savo 
prietariniam bizniui pavojų!

Neklasikas

Rašykite sceniškus 
veikalus ir siųskite j

LMS Centrą
Kaip jau yra žinoma, kad LMS cent

ras tapo perkeltas . iš Chicagos j New 
Yorką. Ir reikia pasakyti, kad jau jo 
archivas sutvarkytas. Bet štai peržiū
rėjus archivą pasirodė, kad labai trūks
ta sceniškų veikalų. Mat, senj veikalai 
kad ir nekurie yra geri, bet jau jie vai
dinti, o naujų mažai kas teparašo.

Taigi, draugai ir draugės,, rašykite 
sceniškus veikalus ir siųskite į LMS 
Centrą. Bandykit rašyti ir tie, kurie 
dar niekad neesate rašę sceniškų veika
lų. Mat, kartais ir nerašęs, o pabando 
ir parašo gerą dalykėlį. Daugiausia 
yra pageidaujama dialogai, monologai 
ir trumpi vaizdeliai.

LMS Centras turi išrinkęs dramos 
komisiją, kurion įeina asmenys apsipa- 
žinę su dramos klausimu. Taigi jie tuoj 
jūsų prisiųstus veikalus perskaitys ir 
jums praneš, ar jie tinkami išleidimui 
ar ne. Ir jeigu bus nors kiek vertingi,

Gastroles su komedija 
“Prašvilpta laimė”

t
Lietuvių Liaudies Teatro aktoriai jau 

penkis kartus suvaidino Andriaus 
Skripkos komediją “Prašvilpta laimė.”

Tai iyyko pirmiausia Richmond Hill, 
N. Y. Paskui Philadelphijoje ir Newar- 
ke, o praėjusį savaitgalį?jie buvo nuvy
kę į Brocktoną Ir, iš ten grįždami, su
stojo New Havene.

Vaidinime, kaip žinia, dalyvauja: 
Adelė Rainienė, Jonas Ručinskas/Elena 
Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Vera 
Bunkienė ir Mikas Čiaplikas.

Su kiekvienu pastatymu vaidintojams 
vis geriau sekėsi, jie jautėsi “drąsesni”, 
nes buvo labiau įgudę.

Vienas Conn, veikėjas po pastatymo 
sakė:

— Savo gyvenime nesu matęs tokios 
juokingos komedijos ir taip gerai vaidi
nant.

Aktoriai vyko dviem automobiliais, 
šeštadienį į ten vykstant kelionė buvo 
ne kokia, nes lijo, o kai kur tą dieną ir 
snigo. Mass, valstijoje buvo nemaža 
sniego.

Publikoje matėsi south bostoniečių, 
norwoodieciu, haverhilliečių ir 'iš kitų 
apylinkių i ų kolonijų žmonių.

Rengėjai aktorius' svetingai pavaiši
no. Ten pat jie ir nakvojo.

Ant rytojaus buvo sausa ir gerokai 
šalta. Susėdę į automobilius, , aktoriai 
vyko New Haven. Iš anksto aktorius 
užkvietė sustoti. J. ir O. Šilkai pas save, 
nes jie gyvena ant mažytės farmelės 
Wethersfielde, Conn., taigi pakelėje. 
Svetingi šeimininkai svečius gražiai pa
vaišino ir tuomet visi išsiskubino į New 
Ha veną. i'

Čia taip pat, po vaidinimo, rengėjai 
svetingai aktorius pavaišino ir tuomet 
leidosi namo, palikę publiką dar bešo
kančią ir besilinksminančią.

Aktoriams teks su šia komedija dar 
dvi gastrolės atlikti: balandžio. 24 dieną 
Worcestery,,o gegužės 1 d. — Wilkes- 
Barre, Pa.

K. Donelaičio mirties 
minėjimas Vilniuje 

ir Maskvoje
Š. m. kovo 15 dieną Filharmonijos sa

lėje, Vilniuje, įvyko Iškilmingas mitin
gas ir koncertas, ruoštas Kristijono Do
nelaičio 175 metu mirties sukakties mi
nėjimui.

Kaune ir kituose miestuose taipgi 
apie tą patį laiką buvo paminėta didžio
jo lietuvių poeto 175-ji mirties sukak
tis.

Įdomu, kad Maskvoje taipgi buvo iš
kilmingai atžymėtas tasai įvykis. Tai 
buvo š. m. kovo 18 dieną. Skaitykime:

“Sostines visuomenė iškilmingai pažy
mėjo 175-ąsias K. Donelaičio mirties 
metines.

“Kovo 18 d. Tarybų rūmų Spalio sa
lėje į vakarą, skirtą paminėti įžymia
jam lietuvių poetui-klasikui Kristijonui 
Donelaičiui, susirinko sostinės partinių, 
tarybinių ir visuomeninių organizacijų 
atstovai, mokslininkai, rašytojai, broliš
kų tarybinių tautų literatūrinės visuo
menės atstovai ir kt. Vakare taip pat 
dalyvavo lietuvių literatūros ir meno at
stovų delegacija.

“TSRS Tarybinių rašytojų Sąjungos 
valdybos pavedimu atidarydamas vaka
rą, poetas P. Antokolskis pabrėžė, kad 
Kristijono Donelaičio vardą su meile 
šiandien mini, ne tik lietuvių liaudis, bet 
ir visos mūsų šalies tautos. Sunkios 
priespuaudos metais praskambėjo drą
sus, teisingas lietuvių rašytojo balsas, 
negailestingai pliekiąs išnaudotojus — 
dvarininkus, demaskavęs priespaudą Ir 
savivaliavima.

“P. Antokolskis savo pasisakyme pa

tai bus išleisti. Reiškia, kad jūsų pa
rašyti veikalai negulės ant lentynos be > 
žinios. Dabartiniu laiku tapo išleista 
komedija “Pr'ašvilpta Laimė” ir jau 
spaudon eina dialogų sąsiuvinys. Ir, ot, 
jei kas prisiusite naują veikaliuką, tuoj 
ir tą išleisim.

Beje, gal nekurie turite jau parašytus 
veikalus, o tik abejojat apie jų gerumą. 
Taigi prišiųskit centran, o mūs komisi
ja nuspręs jų gerumą.

LMS Centro Dramos Komis. Narys, 
Jonas Juška 

brėžė didžiulę K. Donelaičio kūrybos 
reikšmę.

“Pranešimą apie K. Donelaičio gyve
nimą ir kūrybą padarė K. Zelinskis.

— Šiandieninė data, — pasakė jis, — 
įžymus įvykis visos šalies kultūriniame 
gyvenime. Donelaičio vardas šiandien 
apsuptas nemirtingumo šlove.

“K. Zelinskis papasakojo apie K. Do
nelaičio gyvenimą, jo literatūrinį pali
kimą, apie jo nuostabiuosius ‘Metus’. 
Jis pabrėžė tai, kad pagrindinis poemos 
bruožas — realistiškas aštrių klasinių 
prieštaravimų pavaizdavimas lietuviš
kame kaime baudžiavos metais.

“Pabaigoje pranešėjas pasakė:
— Šiandien jau visam pasauliui ma

tyti, jog K. Donelaičio poema priklauso 
įžymiems pasaulinės literatūros kūri
niams, kurie, kaip ir visas kultūrinis 
žmonijos palikimas, yra didžiai gerbia
mi ir rūpestingai saugomi tarybinių 
žmonių.

“Su didžia šiluma kalbėjo apie K. Do
nelaitį poetas T. Tilvytis.

“Po to įvyko didelis koncertas, kuria
me dalyvavo LTSR Valstybinio akade
minio operos ir baleto teatro solistai: M. 
Aleškevičiūtė, E. Saulevičiūtė ir J. 
Stasiūnas, o taip pat sostinės geriausios 
artistinės jėgos.”

Darbininku dienraštis 
pradėjo vaju

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily orker pradėjo pa
vasarinį finansams sukelti va
jų. Sako, jog būtinai turi su
rinkti .$100,000, kad laikraš
tis galėtų išgyventi per vidur
vasarį. Tarpe laikraštyje pa
žymėtų pirmiausių aukų yra 
$50 nuo Mass, lietuvių.

.Laikraštis šiomis dienomis 
baigia prenumeratų gavimo 
vajų. Skelbia, jog vajus buvo 
sėkmngesnis ne tiktai už pra
ėjusių kelerių metų, bet ir už 
visus buvusius. Sako, jog tai 
reiškia Amerikos darbo liau
dies atbudimą, į matymą Ame
rikos demokratijai ir taikai 
pavojaus ir įvertinimą to laik
raščio pastangų demokratijai 
ir taikai išsaugoti.

Puiki dovana
Tai buvo nelaukta ir džiugi dovana: 

ant stalo gulėjo gražiai išleista knygele, 
ant kurios žydro viršelio ryškiai skyrėsi 
juodi hieroglifai. Jie reiškė gerai man 
žinomus du žodžius: “Klasės garbė”. 
Pasirodo, neseniai viena Pekino leidyk
la išleido mano apysaką. Ją iš “Detgi- 
zo” (Valstybinės vaikų literatūros lei
dyklos) rusu kalbos leidinio išvertė ver
tėjas Men Ši-diao.

Jaudindamasi sklaidžiau aš puslapius, 
kuriuos tenka skaityti neįprasta mums 
tvarka.

Autoriui negali būti didesnio džiaugs
mo, kaįp žinojimas, kad jo veikalas, jo 
mintys ir vaizdai pasiekė plačiąsias 
skaitytojų mases. Vartydama knygą, aš 
negalėjau negalvoti su dideliu dėkingu
mu apie tai, kad tik tarybiniais laikais 
lietuvių literatūra ir menas pirma kar
tą mūsų tautos istorijoje išėjo toli už 
mūsų gimtojo krašto ribų, į plačiąsias 
tarybų šalies erdves'ir net už jos ribų. 
Liaudinėje Kinijoje, pavyzdžiui, buvo 
išversta i kinu kalba’ir išleista kai kurie 
P. Cvirkos apsakymai, Salomėjos Nė
ries eilėraščiai, periodinėje spaudoje 
spausdinami kitų lietuvių tarybinių po
etu eilėraščiai, t

O štai dabar Kinijos moksleiviai gavo 
knygelę, kurioje pasakojama apie Lietu
vos tarybų respublikos pionierių mintis 
ir jausmus, apie jų darbus ir lūkesčius, 
apie tai, kaip mažas kolektyvas kovoja 
už savo klasės garbę. Galimas daiktas, 
kuris nors kinų berniukas ar mergaitė, 
perskaitę knygą, prieis prie tarybų ša
lies žemėlapio ir šešiolikos respublikų 
tarpe suras mažą kraštą, nusidriekusį 
ant Baltijos jūros kranto. Ir, gal būt. 
jaunajam kinų skaitytojui tuo akimirk
sniu kils mintis, kad Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos vaikai turi bendrus tikslus ir 
siekimus: užaugti tikrais žmonėmis, su
gebančiais įnešti prideramą indėlį j sa
vo didžiųjų tautų kovą už dar šviesesnę 
ir laimingesnę ateitį!

Aš būsiu be galo laiminga, jeigu ši 
maža knygelė padės išplėsti be paliovos 
stiprėjančią draugystę tarp dviejų di
džiųjų tautų — tarp tarybinės liaudies 
ir kinų tautos. r

77. Korsakienė
Vilnius.

Ragina skelbti tiesą 
apie oro sudėtį

B. M. Reiss, fizikos srities 
darbuotojas, New Yorke užsi
ima tyrimu oro. Jis užrekur- 
duoja, kiek nukrinta čionai 
radioaktyvės medžiagos po 
bandomųjų išsprogdinimų ato* 
mų Nevadoje.

Mat, daugumoje visų metų 
laiko vėjai pučia iš vakarų ir 
į orą paleistus atomus neša oru 
virš šalies miestų ir laukų. 
Išbarsto vieną kartą arčiau, 
kitą toliau.

Reiss sako, jog užtrunka 3 
iki 9 dienų atkeliauti į New 
Yorką. Debesys vieną kartą 
atneša mažiau, kitą daugiau. 
Vidutinę dieną jo “geiger . 
eounter’is” muša po apie 40 
iki 50 kartų per minutę. O po 
paskiausių išsprogdinimų mu
šė iki 400 per minutę.

Reiss pareiškė, jog nėra 
priežasties, dėl ko visuomenė 
neturėtų žinoti apie orą, ku
riuo ji kvėpuoja. Jis sako, jog 
tas turėtų būti skelbiama kas 
dieną pranešimuose, apie orą, 
kaip kad yra skelbiama oro 
temperatūra, ore esama drėg
mė ir vėjo pajėgumas bęi 
kryptis.

LMS

Pavasario
Festivalis

Rengia, LMS Antros ir trecios 
a.psk. komitetai po centro globa

GEGUŽES U-Ui

Išėjo iš kalėjimo
Teismo laiku skelbtasis di

džiausiu gemblerių tūzu, “pa
vojingu' įstatams ir tvarkai,” 
dar tokiu ir anokiu, Harry 
Gross išėjo iš kalėjimo. Jis at
buvo 3’/o metų, įskaitant ir 
teismo metu išbūtą laiką. 
Gross buvo nuteistas 12 metų, 
bet kožna apeliacija pabaudą 
vis mažino.

Prieš jį dar yra byla ųž 
Užmokėjimą valdžiai taksų. 
Tačiau menama, kad jis tame 
didelių bėdų neturės. Jas už
baigęs, apsigyvensiąs saulėto
je Kalifornijoje, kur jąu gy
vena jo žmona su dviemis vai
kais.

Mokytojai susirinko 
konferencijon

New Yorko Mokytojų Uni
jos konferencijoje balandžio 
2-rą, Hotel Commodore, tiki
masi apie 1,000 delegatų. Jie 
visą dieną praleis raportams, 
kalboms, diskusijoms apie pa
dėtį švietime ir unijos reika
lus.
Vienu žymiųjų veiklos punk

tų bus įteikiamas filosofijos 
daktarui, autoriui, mokytojui 
ir kovotojui už teises ir taiką 
Corliss Lamont’ui metinio mo
kytojų, garbės pažymio.

Dr. Lamont yra nariu Co
lumbia Universiteto filosofijos 
departmento. Yra autoriumi 
svarbių knygų: “The Indepen
dent Mind,” “Humanism as 
a Philosophy,” “The Illusion 
of Immortality,” “The People 
of the Soviet Union,” taipgi 
daugybės svarbių straipsnių.

Lietuviu Kultūriniame Centre 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
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Brooklyno Cancer Komitę* 
tas atidavė naują centrelįl503 
Avenue J. Centre!yje negydo, 
tiktai teikia patarimų, kur ir 
kaip kreiptis reikale gauti ty
rinėjimą ar gydymą.
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Skaisčiai šviečia žiburiai 
Lietuvos respublikoje

Rašo J. Kašnickis ir G. Metelškis
Iš Vilniaus mes išvažia

vome auštant. Rytas buvo 
šaltas ir apsiniaukęs. Ka
bindamasis už pušų viršū- 

< nių, per naktį pasidabruotų 
šerkšnu, kilo rūkas. Abie
jose kelio pusėse tęsėsi ty
kūs miškai.

Mes važiavome į esantį 
prie Drūkšių ežero A. Mic
kevičiaus vardo kolūki. No
rėjome sužinoti kolūkio 
naujienas.

Kad patekus į kolūkį, 
mums reikėjo aplenkti Pa
bradę, Š v e n č i o n is, mažą į 
Baltarusijos Vydžių mies-i 
telį. Vienoje iš kryžkelių j 
mašiną sustabdė kresnas i 
žmogus su kietai prikimštu Į 

• portfeliu rankose.
—Ar nedavežtumėte jūs i 

mane iki Julijos Žemaitės Į 
vardo kolūkio? Tai peke-■ 
liui.

Mes įsikalbėjome. Pasiro-1 
do, kad mūsų naujas pažįs-! 
tarnas yra Švenčionių rajo
no kolūkių statybos sky
riaus vedėjas.

—Atrodo, kad respubliko
je pirmą vietą užimame,— 
su pasididžiavimu sako jis. 
—Daugiau kaip šešiasde
šimt gyvulininkystės patal
pų pastatėme. Jūs, tur būt, 
kur nors respublikoje jau 
matėte keturių eilių patal
pas? Iš mūsų pavyzdį ima.

Ir L. Urbonavičius papa
sakojo apie tą didžiulę sta
tybą, kuri vyksta rajone. 
Jaudinančias dienas gyve
na kolūkihis kaimas.

Tolumoje pasirodė geri 
pastatai.

—Štai ir atvažiavome, — 
sako Urbonavičius. — Dė
kui, kad atvežėte. O gal 
kartu pasižiūrėsime?

J. Žemaitės vardo kol
ūkyje išaugo ištisas gyvu
lininkystės miestelis. I š 
septynių pastatų'du — ke
tureiliai.

Fermos vedėjas Chmie- 
liauskas parodė savo didelį, 
gerai sutvarkytą ūkį, supa
žindino su geri a u s i o m i s 
melžėjomis — D. Rimpely- 
te, M. Markevič, V. Gum- 
bryte, I. Begelyte, I. žigai
te.

—Pasižiūrėkite, kaip mes 
gyvename, — nuošir d ž i a i 
pakvietė jie.

Netoliese nedideliame miš
kelyje stovėjo namas. Į jį 
nutiesti elektros laidai, 
kambaryje kalbėjo radijas. 
Tai—melžėjų bendrabutis. 
’ —Anksčiau mums į darbą 
reikėjo vaikščioti iš toli,— 
pasakė Rimpelytė. — Aiš
kus reikalas, juk kol kas 
vienkiemiuose gyve n o m e. 
Tai ir paprašėme kolūkio 
valdybos, kad apgyvendintų 
mus arčiau. Dabar ir kar
ves prižiūrime geriau ir 
laisvo laiko turime dau
giau — galime knygas pa
skaityti, pasiuvinėti, pasi
mokinti.

...Ir vėl kelyje, kuris 
staigiai užlekia ant kalvų, 
tai krinta žemyn, vingiuo- 

. ‘ja tarp ežerų, perkerta miš
kus. Jau temo, kai mes at
važiavome į A. Mickevi
čiaus vardo kolūkį. Dar iš 
toli nuo kalnelio buvo ma
tomi ryškūs elektros žibu
riai, šviečiantieji kaimely- 
je. O tolumoje, už ežero, 
mirgėjo nauja pašvaistė — 
virš '‘Tautų draugystės” hi
droelektrinės.

Kolūkio pirmininko D. 
Ivanovo nebuvo namuose. 

./ Mes užėjome pas seną pa
žįstamą Romanovskį, kuris 
gyvena viename name su 
pirmininku. Klausėmės ra-

j dijo. Ant elektrinės plyte
lės kepė ir gardžiai kvepėjo 
lašiniai, šeimininko duktė 
Felė, viena iš geriausių ar-

■ teles kolūkiečių, lygino su 
I elektriniu lygintuvu balti-
■ nius. Buvo matyti, kad 
žmonėš, kurie anksčiau nie-

i kada neturėjo elektros švie- 
' sos, stengėsi iš naujos hi- 
I droelektrinės paimti viską, 
'ką ji tik galėjo duoti. Elek
tros lemputė kabėjo dargi 
virš plačios rusiškos kros
nies.

Senis mums papasakojo, 
kaip labai žmonės myli savo 
kolūkio pirmininką. Ir yra 
už ka. Per keturis metus, V Z
jam vadovaujant kolūkiui, 
čia pastatyta apie dešimt 
gyvulininkystės p a t a 1 p ų, 
Įrengtas bitynas, šešiuose 
tvenkiniuose užveisti veid
rodiniai karpiai, organizuo
ta-juodrusvių lapių ferma, 
pastatyta plytų gamykla. 
Dvigubai išaugo darbadie
nio kaina, penkis kartus — 
kolūkio piniginės pajamos. 
O kiek jėgų ir triūso Iva
novas padėjo, kada state 
elektrinę!

Vienuoliktą valandą kie
me pasigirdo šunų lojimas, 
arklių žvengimas.

Sušilęs nuo greito važia
vimo* įėjo Ivanovas.

Sekančią dieną, auštant, 
greita kumelė “Murka” pa
kinkyta į roges stovėjo po 
langu ir nekantriai kapstė 
kanopomis. Ivanovas nu
sprendė mums parodyti,kur 
kolūkyje jau panaudojama 
elektra.

—Jau veikia keturiasde
šimt devyni elektros moto
rai, — pasididžiuo damas 
pranešė pirmininkas.—Dvi
dešimt du kilometrai laidų 
nutiesta į penkias laukinin
kystės brigadas, mokyklas, 
kaimus.

Mes pravažiavome pro 
bityną (“septyniasdešimt 
šeši aviliai,” — neužmiršo 
pastebėti Ivanovas) ir jau
na, dvidešimt hektaru už- 
imantį sodą. Tolumoje, eže
ro pakrantėje, pasirodė 
nauja erdvi karvidė. Joje 
buvo švaru, šviesu ir sau
sa. Visos karvės, kaip pa
rinktos, — stambios, gerai 
nušertos.

—Veislinės, — pasakojo 
priėjęs fermos vedėjas Tu- 
zikas. — 270 karvių ir visos 
raudonosios latviškos veis
les. Pas kaimynus pirko
me. Įsigijome pusiaušvel- 
nių vilnų grynos veislės 
avių. ‘Visą bandą po tru
putį atnaujiname.

Atskiroje patalpoje paša
ru susmulkinimo mašina, . 
išspaudų trupintuvas i r 
kartu prie kiekvienos ma
šinos — motoras.

—Tiesiog nežinau, ką rei
kėtų daryti be elektros, — 
sako senas kolūkietis Pe
tras Karlo.

—O pats iki praėjusių 
metų motoro ir akyse ne
matė, — nusijuokė Ivano
vas. — Greitai, pasakysiu 
aš jums, žmonės prie gero 
pripranta.

Tą dieną pirmininkas nu
vedė mus į plytų gamyklą, 
kur vasarą buvo paleistas 
presas, į malūną, ir visur 
mus sutiko skambia daina 
motorai.

Taiį), daug čia kas pasi
keitė per tarybų valdžios 
metus. Su pasakišku grei
čiu šio krašto valstiečiai 
nuo skalos, žibalinės spink- 
sulės perėjo prie elektros, 
nuo spragilo, kuriuo kūle 
menką’derlių, prie elektros 
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srovės, nuo kryželio, kurį 
statydavo vietoj parašo, 
prie bibliotekų ir radijo pri
imtuvų.

...Išvažiuoti iš kolūkio 
senu keliu mums nepavyko. 
Kelią per naktį užpustė. 
Kad pasiekus Tilžę, surizi
kavome važiuoti per ežerą. 
12 kilometrų teko važiuoti 
daugiau kaip tris valandas, 
kliudė plyšiai, eketės, neuž- 
šalančios ir per stiprius šal
čius. Prie mažų ekečių sė
dėjo kolūkiečiai, mėgėjai 
gaudyti žuvis po ledu.

Nuo Tilžės prasidėjo ge
ras kelias,' ir mūsų “Pobie- 
da,” išlygindama prarastą 
laiką, greitai nuvažiavo Za
rasų link. Mes turėjome 
važiuoti į Šiaulius. Kaip 
geriau ten nuvažiuoti? Pa
sitarę su vietos .gyventojais, 
nutarėme važiuoti per Troš
kūnus.

Į Šiaulius atvažiavome vė
lai naktį. Rytą, eidami per 
miestą, mes pamatėme, kaip 
smarkiai jis statosi: nauji 
daugiaaukščiai namai, pa
ti didžiausia respublikoje 
mokykla, institutas, techni- 
kūmas, dviračių gamykla. 
Ir nejučiomis prisiminė ne
tolima praeitis — sugriau
tieji 1945 metų Šiauliai. 
Centrinėje gatvėje , sveikas 
išliko tik kas dešimtas na
mas.

“Elnio” kombinate, direk
toriaus M. Pirmaičio kabi
nete, buvo išstatyta 60 fa
sonų avalynė ir dvidešim
ties atspalvių odos, išdirb
tos įmonėje. Per pokari
nius metus kombinatas iš
augo keletą kartų. Buržu
aziniais laikais visa chromo 
gamyba čia buvo atliekama 
rankomis. Dabar užbaigta 
nauja, ištisai mechanizuota 
gamykla.

Batų fabriko svarbiau
sias cechas sutiko, mus šim
tų staklių ir motorų ūže
siu. Pagal jų gamybos žen
klus galima mokytis Tary
binės šalies geografijos.

Kombinate didelis dėme
sys skiriamas paprastiems 
žmonėms. Čia yra puikiai 
įrengtas vaikų darželis, pa
statyta 5,584 kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto, 
darbininkai gauna keliala
pius į geriausias šalies sa
natorijas.

.. .Viename iš kelių, Už
venčio rajone, mes aplenkė
me mašiną su nepaprastu 
kroviniu. Iš mašinos kyšo 
jo fanerinė kolona, lingavo
si drobėje nupiešta žydin
ti obels šakelė. Prie “Pa
ryžiaus Komunos” kolūkio 
vietoj įprasto kelio rodiklio 
kabėjo spalvotas skelbimas: 
“Šiandien pas mus svečiuo
se Šiaulių dramos teatras.” 
Profesionalis teatras lietu
viškame kaime ! Dar prieš 
15 metų apie tai buvo gali
ma tik svajoti. Daugelis 
valstiečių žinojo artistus1 
tik iš kalbų. O šiandien te
atro atvykimas į kaimą — 
įprastas reiškinys.

Vyriausią režisierių, res
publikos nusipelniusį artis
tą I. Šeiną pavyko rasti 
mokykloje, kur statomos 
spektaklio “Pinigėliai” de
koracijos.

—Tai mūsų 515 išvyka 
per paskutiniuosius trejus 
mietus, — sako jis, — o ši
tame kolūkyje mes jau sep
tintą kartą.

Tarybinis teatras glau
džiais ryšiais susijęs su 
liaudimi. Ir ne tik tuo, kad 
darbo žmonės žiūri spekta
klius, padeda aktoriams. Iš 
liaudies teatras semia nau
jus talentus. Taip ir Šiau
lių trupėje. Prieš penke
rius metus čia atėjo “Pa
ryžiaus Komunos” kolūkio 
saviveiklos dalyvė Vanda 
Venckutė. Dabar ji viena 
iš svarbiausių artisčių. Ji 
taip pat kartu su. kolekty-

vu atvyko į įimtąjį kolūkį.
... Ir vėl spidometras 

pradėjo skaičiuoti kilome
trą po kilometro... Šedu
va, Panevėžys, Ukmergė... 
Valydami sniegą, ėjo grei
deriai. O priešakyje, prieš 
mašinos ratus, tiesėsi juoda 
asfalto juosta, abiejose ke
lio pusėse mirgėjo tūkstan
čiai ir tūkstančiai jaunos 
liepos, gluosniai, berželiai— 
ištikimi mūsų didelių ir ma
žų kelių sargai;

Štai ir Kaunas. Baigėsi 
pirmoji pamaina, tačiau an
troji dar neprasidėjo, ir 
prie kiekvienų gamyklos 
vartų buvo daug žmonių. 
Prie “Audimo” abriko įė
jimo skambėjo nepažįsta
ma daina. '

—Keno ši daina? — pa
klausėme mes vieno iš dar
bininkų.

—Mūsų! Muziką mes 
kolektyviai sukūrėme, o žo
džius parašė Danutė Lingy-' 
te — mūsų mezgėja.

Daina, gimusi fabrike! 
Kaip puikus šis faktas, apie 
kokius didžiulius kultūri

Laisvoji
PASTABA ANTANUI
Labai mėgstu skaityt dr- 

go Antano rašinius “Lais
vėje.” Jis kerta priešams 
kaip kirviu. Bet prastai at
rodo, kuomet jis ima kriti- 
kuot, arba daryt pastabas 
apie tokius dalykus, kurių 
nereikėtų kritikuot. Vie
toj dąryt pastabas, reikė
tų patylėt.

Nelabai seniai Antanas 
darė pastabas (du ar tris 
sykius), kad jam nepatinka 
tasai rubežių uždarymas - 
suvaržymas, ir reikalavo, 
kad būtų pakeltos tos visos 
uždangos, kad žmonės liuo- 
sai galėtų važinėt iš socia
listinių kraštų' į Suvienytas 
Valstijas ir iš Su vien. Vals
tijų ar kitų kraštų į socia
listinius kraštus, Sovietų 
Sąjungon, ir tt.

Suvienytų Valstijų val
džios pareigūnai, žiūrėdami 
kapitalistinėmis akimis, o 
Sovietų pareigūnai, žiūrė
dami tarybinėmis liaudies 
akimis ir vaduodamiesi 
liaudies reikalais, — suvar
žė įvažiavimus ir išvažia
vimus. Vieni ir kiti (skir
tingų sistemų pareigūnai) 
nenori šnipų, sabotažninkų, 
propagandistų, ar šiaip žio
plių, kurie beplepėdami ga
li pakenkti įvairiems reika
lams. Tad kokis gi yra iš- 
rokavimas reikalaut, kad 
įvažiavimų ir išvažiavimų 
suvaržymai būtų panaikin
ti?1 Ar drg. Antanas nie
kad nepagalvoja apie šni
pus ir sabotažninkus?

Kol nebus pastovios tai
kos, kol tarpe dviejų skir
tingų sistemų bus šaltasis 
karas, ir dar rengiamasi 
prie trečio pasaulinio karo 
su atominėmis bombomis, 
tol rubežiai bus uždaryti, 
“uždangos” pasiliks. Tad 
nėra prasmės reikalaut, kad 
rubežiai būtų liuosai atida
ryti.

Daugiau
“Laisvės” laidoje iš kovo 

mėn. 22 d., 1955, Krisluose, 
antgalvis yra: “Nieko ne
pasimokė,” ir paskui štai 
kas pasakyta: “O ką dabar 
matome ? Dabar matome 
žiauriausia tos žiauriausios 
istorijos pakartojimą (o ko
dėl ne žiauriausių įvykių ar 
žygių istorijoje? Istorija 
negali būti nei žiauri, nei 
švelni—M.). Kartoja, ma
no supratimu, visi — Rytai 
ir Vakarai, Vakarai dau
giau negu Rytai.” Ir po to 
vėl pasakyta: “Jaltoje Sta^ 
linas kalbėjo apie Vokieti
jos išdalinimą, šiandien Ta

nius laimėjimus jis kalba! 
Žodis po žodžio dešimtme
čiais lietuvių liaudis ir anks
čiau sudėdavo dainas.* Ta
čiau tai buvo liūdesio ir 
rūstybės dainos. Tiktai prie 
tarybinės valdžios suskam
bėjo dainos po visą Lietu
vą, dainos džiaugsmo, ko
vos už laimę, ir daugelis iš 
jų gimė kolūkiuose, moky
klose, fabrikuose ir gamy
klose.

... Dvi valandos kelio, ir 
horizonte nuo Panerių 
aukštumos mes pamatėme 
Vilnių. Užpakalyje paliko 
daugiau kaip tūkstantis ki
lometrų. Ir kiekviename 
kelio kilometre galima buvo 
pamatyti naują, ryžtingai 
besiskverbiantį gyven imą. 
To naujo daigai tarybinės 
valdžios metais išaugo, su
stiprėjo, įleido gilias šak
nis. Tai ir nenuostabu. Per 
daugelio šimtmečių Lietu
vos istorijoje neįvyko tokių 
reikšmingų pasik e i t i m ų, 
kaip per keletą tarybinių 
metų.

Sakykla
rybų Sąjunga galvą guldo 
už Vokietijos suvieniji
mą”....... “Kada nors kas
nors vėl turės kalnais gy
vybių ir upeliais kraujo už
mokėti už šitą baisią nuo
dėmę.” Matote, Tarybų Są
junga “prasižengia,” “daro 
nuodėmę,” kad stoja už Vo
kietijos suvienijimą; ji “nie
ko nepasimokė,” “pasimo
kė” tik drg. Antanas! Ar 
Antanas pagalvojo, ką jis 
rašė ir parašė? Jei aš skai
tydamas Jaltos konerenci- 
jos paskelbtus dokumentus 
neklaidingai supratau, tai 
man rodosi, kad Churchillas 
daugiausia reikalavo, kad 
Vokietija būtų išdalinta, o 
ne Stalinas, ar prez. Roo- 
seveltas. Tačiau, jei Sta
linas kiek ir kalbėjo apie 
Vokietijos išdalinimą, tai 
ar Stalinas negalėjo būti 
klaidingas? Ar galima rem
tis viskuom, ką Stalinas 
kalbėjo prieš dešimtį metų 
ir kitokiose aplinkybėse? 
Gyvenimo eiga ir įvykiai 
pareikalauja kitokių pasi
sukimų, kitokios strategi
jos. Ar Antanas jau pra
dės mokint Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos pareigū
nus?

Rytai ir Vakarai • dabar 
stoja už Vokietijos suvieni
jimą. Tik bėda tame, kad 
vieni ir kiti nori suvienyt 
skirtingomis priemonėmis, 
ir kad suvienyta Vokietija 
žygiuotų skirtingais keliais.

Jei Vokietija bus suvieny
ta (taip, kaip turėtų būti 
suvienyta), tai gal nebebus 
lavonų kalnų ir upelių krau
jo. Rašant reikia pagal
voti, ką rašai ir kam pa
sitarnauji.

Tegu Antanas nesupyks- 
ta ant manęs už šias pa
stabas.

Mikas Detroitietis

Hong Kong. — Iš Kinijos 
pranešama, kad ten šiomis 
dienomis išvyko skaitlinga 
ekspedicija į Tsaidam klonį 
tyrinėti žibalo šaltinius. 
Manoma, kad ten giliai že
mėje yra dideli žibalo šal
tiniai. Valdžia nori juos 
eksploatuoti aprūp i n i m u i 
šalies žibalu.

Singapore. — Beveik vi
si 10,000 studentų paskelbė 
streiką britišaki kolonijos 
valdžiai. Jie protestuoja 
prieš valdžios atsisakymą 
pripažinti jų organizaciją 
.“Middle School Students 
Union?’ .

New Yorko Žinios
Tris nuteisė kaip Gauja įsibriovėliy x
taksų sukčius apdaužė studentus

Henry Grunewald (vadina
mas Dutchmanu) ir du jo ben
drininkai tapo federalės d žiū
rės nuteisti kaip taksų suk
čiai, nufiksavę nuo valdžios 
$160,000. Tie taksai valdžiai 
priklausę nuo Pattulo Modes 
ir Gotham Beef Co., ne nuo 
pačių nuteistųjų. Juos kaltina 
kaip padėjėjus firmoms tuos 
taksus nusukti.

Vienas nuteistųjų, brookly- 
nietis Daniel Bolich, yra bu
vęs taksų komisijonieriaus pa
dėjėju. O advokatas Max Hal
pern ir Grunewald kaltinami 
kaip suokalbininkai. Jie visi 
dalinęsi kyšiais.

Du vaikai mirė 
smėlio krūvoje

Atradę 30 pėdų aukščio 
smėlio kalną Staten islande, 
11 ir 12 metų berniukai suma
nė pažaisti “cavemanus,” išsi
kasė smėlyje urvą. Du įėjo 
pažiūrėti. Tačiau neilgai trū
ko smėliui įlaužti jų įdėtas lu
bas ir išversti sienas. Abu už
griuvo smėlis.

Juos iš ten ištraukė už apie 
15 miliutų, bet atgaivinti ne
pavyko.

Jelkės byla baigiasi
Teisėjas Valente baigė ap

klausinėjimą liudytojų iŠ abie
jų pusių. Kovo 30-tą pradėjo 
pristatymą džiūrei visos bylos 
sutrauką. Gi balandžio 1-mą ti
kėjosi perduoti džiūrei spręsti.

WORCESTER. MASS

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.
Įžanga Tik $1.00 Pradžia 2:30 Popiet -

Šį perstatymą rengia Literatūros Draugijos 11 kuop^. 
ir pelną skiria paramai dienraščio Laisvės. Savo atsi

lankymu jūs parengsite dienraštį Laisvę ir turėsite 
daug malonumo patys sau.

BALANDŽIO 24 APRI1

Čia atvyks iš New Yorko Lietuvių Liaudies Teatro 
Grupė žymiausių artistų ir suvaidins 

labai Įdomią komediją:

PRAŠVILPTA LAIME
Parašė Andrius Skripka

Yra daug gardaus juoko ir kartu svarbių pamokinimų. 
Būtinai -pamatykite šią komediją ir pasinaudokite 

jos įdomumais.

PRISTATO Į NAMUS 
Tel. EVergreen 4-8842

I

Linkiu Visiems Linksmų Velykų

Montrose Liquor Store, Ine
FAVORED BRANDS OF 

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

| 7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
ft (Prie Broadway arti Hewes St.)

Bronxe į vidurinės mokyk
los vieną klasę įsibriovė gauja 
jaunuolių ir užpuolė mušti vie
ną mokinį. Kitas bėgo draugo 
pagalbon, tad ir tas apmuš
tas. Kiti 35 išsigandę nesiju
dino iš vietos. Iki atsipeikėjo 
ir būriu leidosi saviškius ap
ginti, užpuolikai jau kūrė 
laukan.

Vienas užpuolikas kitus vai
kus ir mokytoją atbaugino 
nuo ėjimo užpultiems pagal
bon mosuodamas “durklu.” 
Sakoma, kad po atsipeikėjimo 
nuo išgąsčio įrankis pasirodė 
buvęs tik durklo makštimi.

Gauja atėjusi atkeršyti. Įta
rė buvus jų gaujos užpuoli
kais ar užgaulioto,įais. Sumuš
tieji ginasi, kad jie nėra buvę 
jokiame susidūrime su užpuo
likais. Sako, kad puolikai per 
klaidą juos paskaitė priešais.

Miesto daktarai turės mokė
ti $4.20 už trejopą <wę Salk 
serumo, reikalingo trims čie- 
pams kiekvienam klijentui. 
Kiek kainuos klijentui virš to, 
priklausys nuo paties daktaro 
imamos mokesties už patarna
vimą.

Einama prie til
to statybos

Miestinė budžeto taryba jau 
susiderėjo su uosto autoriteto 
viršenybe apie prisiruošimą 
statybai tilto iš Brooktyno į 
Staten Island. Tilto statyba 
prašalins iš namų mažiausia 
2,500 šeimų.



SENAS VINCAS
Dejones vėjuje

BROCKTON, MASS.

Iš ryto diena buvo apsiniaukusi. Nors 
ir nešalo, bet šiurpis nesidrovėjo kaišio
ti savp šaltus pirštus prie šilto žmogaus 
kūno. Radijas pranašavo, kad artinasi 
sniego audra, daug šaltesnis oras ir pa
tižusią nuo vakarykščio lietaus žemę ga
li užkloti pėdos storio sniego antklode.

Aš turėjau reikalo nuvažiuoti pas vie
ną, gan tolokai nuo manęs gyvenantį, 
lietuvį farmerį. Reikalas, tiesa, nebuvo 
taip jau skubus ir galėjau atidėti, bet... 
Prisilaikydamas to senų lietuvių posa
kio: “Jeigu ką šiandien gali atlikti, nie
kados neatidėk ant rytojaus”, nusita
riau to posakio ir prisilaikyti. Popiet 
orui kiek sušvelnėjus, sėdau į savo, jau 
į 26-tus metus įšokusį senioką ir išva
žiavau atlikti reikalą Šiandien.

Ten nuvažiavęs, tarsi man ant nelai
mės, radau šeimininkus kur tai išvažia
vusius, o brolį su sesute dirbančius prie 
kornų kamblių kapojimo mašinos. Mer
ginai paprašius palaukti iki tėvai par
važiuos, juodu dirbo su pilnu jaunuoliš
ku įgudimu, vienas antrą juokavimais 
pasiragindami. Neturėdamas ką veikti, 
ŠOTtau ir aš juodviem į pagalbą ir nė ne
jutom* kaip prabėgo apie trys valandos 
laiko.

Tik spėjus mums darbą baigti, par
važiavo ir šeimininkai. Išgirdęs šeimi
ninkės traškią kalbą, paleido savo gerk
les į darbą ir visas gyvasis fanuos in
ventorius, o visų balsus nustelbiančios 
kiaulės.

šeimininkams manęs atsiprašius, vėl 
visi ėmėsi už darbo. Duktė, apie 18-kos 
metų, tirštais vaško išvaizda papuošta 
galva garbaniais, tamsiai mėlynomis, į 
ateitį ryžtingai žiūrinčiomis akimis, 
malonia šypsena besišypsenčiomis lū
pytėmis, atletiškai nuaugusi mergina— 
puolėsi šerti visokiais balsais rėkiančius 
plunksnuočius. O sūnus, taip pat gra
žiai nuaugęs, plačiakaktis vaikinas — 
šėrė žviegiančias kiaules, arklius ir ki
tus gyvius, net pasišokinėdamas. Abu 
šeimininkai, sukišę karvių spenius į gu
minius sirblius, triūsėsi apie karves.

Nors jiems, įpratusiems savas parei
gai eiti, darbas ėjo be jokių sukliuvimų, 
bev tuom pat kartu, tarsi su jais lenk
tyn i ridama, skėtė savo juodus sparnus 
ir tamsioji naktis. Belapių medžių vir
šūnėse įkliuvęs, piktai pradėjo stūgauti 

'šiaurys vėjas. Ore pradėjo sukaliotis 
tai didesni tai mažesni minkšto sniego 
pūkeliai ir, tarsi nerasdami sau vietos 
ar slėpdamiesi nuo jiems ramybės ne
duodančio vėjo, lipo prie šilto žmogaus 
veido, lindo už apikaklės ir t'irpo, šiltą 
kūną dasilytėje.

Kada visa ruoša buvo atlikta, visos 
išsižiojusios burnos užkimštos maistu, 
visi suėjome į stubą. Gaspadorius tuoj 
pastatė ant stalo savo darbo vyno stikli
nę, o abi moterys dėliojo ant stalo kas 
tik buvo reikalinga prie vakarienės.

Mudu su gaspadorium, tik — sveiks, 
dėkui, — spėję vienas antram pasakyti, 
užbaigėme ir minėtą reikaliuką. Gi dar 
po vieną išlenkus, stalas buvo prireng
tas, ir mes pradėjome vakarieniauti. 
Taip bevalgydami, bejuokaudami, ne 
nepasijutome, kaip ant sienos kabantis 
laikrodis išmušė devynis kartus.

Kada mane abu šeimininkai išleido 
p^ duris, tai, anot to lietuviško posa
kio, dangus su žeme maišėsi. Šiaurys 
vėįas vis pikčiau stūgaudamas, tarsi tik 
priekabių ieškodamas, lamdė medžius, 
klibino kas tik buvo liuosa, graibstė už 
kepurės, kilnojo drapanas, o jei ir to 
jam buvo negana, tai gniūtėmis sniego 
drėbė tiesiai į veidus ir pylė už apykak
lės,

— Na, ir kam jums dabar važiuoti? 
Tokiame ore dar kokia nelaimė, neduok 
die, gali atsitikti. Einam į vidų, dar 
kiek pasišnekėsim, pernakvosi t ir viskas 
bus’gerai, — draudė šeimininkė.

įĮ , — Gerai jinai sako. Juk namus ir ry
toj rasi toj pačioj vietoj, kur ir palikai, 
—- pojuokavo ir šeimininkas.

B»et aš atsakęs, kad ne tokių audrų 
esu matęs savo gyvenime, padėkojau 
jjiodviems už geras širdis, dar sykį at
sisveikinau, sėdau į mašiną ir pasakęs 
gud-bai, pradingai! sniego sūkuriuose.

Įsukęs į vieškelį, važiavau nesisku
bindamas, prisilaikydamas tos senų l’ie- 

taries: “Jei su razumu važiuo
si, tai ir nuvažiuosi”. Bet, štai: man 
dar nedasikasus iki pusiaukelės, prie
šais atvažiuoja didelis trokas, o paskui 
Jį važiavęs koks tai berazumis, šovė pro 
jįąlį ir tiesiai į mane! Kad išvengti ka-

tastrofos, spėjau pasukti į šalį. Bet tam
berazumiui pralėkus, vėl sukant ant ke
lio, . paslydo mano automobilio paskuti
niai ratai ir vienas ratas įslydo į šalyj 
kelio esantį, pilną vandens griovį. Pa
jutęs, kad ratai malasi ant vietos, išli
pau pažiūrėti kokioj pozicijoj randuosi.

Kišenine šviesele pasišviesdamas, pa
mačiau, kad tik vienas ratas įslydęs į 
griovį ir, juo daugiau ant vietos mal- 
siuosi, tuo giliau įsimalsiu. Kas daryti?

Iki mano miestelio dar apie trys my
lios kelio. Iki atgal paliktos gesolino 
stoties toks pat tolis. O čia, abipus vieš
kelio, jokios gyvos dvasios nesiranda: 
tik pelkes ir visokių brūzgynų priaugę, 
o praeitų metų siautus'io uragano išvar
tytų medžių miškeliai. Reikalinga pa
galba, bet kur ją gauti?

Kišenine šviesele švytruodamas, ban
dau sustabdyti pro šalį bėgančius auto
mobilius, bet viskas veltui... Automobi
listai, ar tai palaikydami mane už “al- 
doperį”, ar tai pasakę — trauk tave vel
niai, sutriūbija ir šauna pro šalį dar 
daugiau geso paspausdami. O prie to 
dar ir automobiliai pradėjo retėti.

Pradedu žvalgytis ir netoli nuo ke
lio, pro vėjo lankstomus medžius, švie
suoja vos įmatoma švieselė. Kiek paėjė
jęs atgal, randu siaurą, jau storoka 
sniego antklode padengtą keliuką ir aiš
kiai matau per langą besiveržiančios 
šviesos kaspinėlį.

Einu švieselės link, o čia šiaurys, tar
si iš manęs kvatodamasis, kad jau dre
bia, tai drebia sniego gniūžtėmis man į 
veidą, pila už apykaklės ir vis tai kva
tojasi, tai staugia alkano vilko balsu. 
Prisiartinęs prie vienstypės šėtros, pa
beldžiau į duris. Truputį prasivėrė du
rys ir pasigirdo stačiokiški moteriško 
balso žodžiai: “Kas tu toks esi ir ko no
ri?”

— Ar jūs turite telefoną?
— Telefoną! Telefono tai neturime... 

O kam tau jo reikia?
— Nuslydau nuo kelio, tai norėčiau 

pasišaukti trauklį, kad ištrauktų.
— Tai prašau į vidų, — jau daug 

minkštesne kalba kalbėdama ir plačiau 
duris atverdama, pasirodė visa jaunos 
moteriškės figūra, — gal gausime ko
kią nebūk rodą... Prašau.

— Jei gaučiau kokį buomą ir jei kas 
pagelbėtų, tai gal ir išvažiuočiau, bet 
vienam, tai neįmanoma, — aiškinau ei
damas į vidų.

— Mano vyras serga, o sūnus dar per- 
mažas, tai aš jums pagelbėsiu.

— Labai ačiū... Bet tai ne moters ir 
ne tokiame or-e darbas. Jau verčiau 
pėsčias dasikasiu iki miestuko ir gausiu 
pagalbą. Ačiū jums vistik tiek.

— Ar tai šiandien oras tik dėl vyrų? 
— Tai tarus, jauna moteriškaitė, nusi
kvatojo minkštu juoku, pastačius krės
lą šalia šilto, geležinio pečiaus, dadėjo— 
sėskitės ir apšilkite iki aš apsiren’gsiu. 
Juk dabar laikai keičiasi — vyrai prie 
pečiaus, auklėja vaikus, o moterys eina 
į dirbtuves. Moterims teks sustreikuo
ti nuo gimdymo... Vyrai tegu ir gimdo..

Tai pasakius jinai nusikvatojo dar 
minkštesniu juoku ir pradėjo rengtis 
taip linksmai nusiteikusi, kad niūniavo 
net kokios tai dainelės melodiją. Išsi
traukus iš palovės ilgais aulais gumi
nius batus, avėsi jais visai nesivaržy
dama, tarsi apart jos, nieko stuboj ne
būtų buvę.

Pakol ji rengėsi, aš spėjau apsižval
gyti. Vieno kambario stubelėj, viename 
kampe stovėjo geležinė, švariai paruoš
ta lova, ant kurios tysojo apyjaunis, bet 
ligos nukamuotas vyras ir žaidė su jau 
pradėjusiu krykštauti naujagimiu. Jis 
paklausė mano pavardės bei kur gyve
nu, palinkėjo, kad su jo žmonelės pagal
ba išvažiuočiau iš griovio, ir vęl kirkjno 
mažiuką.

Ant balta staltiese padengto stalo sto
vėjo kerosinu deganti, gan šviesi lempa. 
Kitoj kertėj stovėjo rankeną atkišusi 
medinė, jau gal šimto metų senumo 
pumpa. Prie sienos prausykla ir kas tai 
panašaus į indams sudėti šėpą. Nors 
sienos ir lubos prašėsi naujų popierų, 
bet kur tik žvilgsnį nemesi, matėsi tvar
ki švara, o šiltas pečius taip mane jau
kiai nuteikė, jog visa ši šeima pasidarė 
taip artima man prie širdies, kad norė
jau pasakyti: Jei leistumėt man/ kad 
ir ant šito krėslo per naktį persėdėti, tai 
pasakyčiau — trauk velniai ir tą karą!

(Bus daugiau)

“PRAŠVILPTA LAIMĖ”
1 ■

Nevvjorkiečiai kovo 26 dieną 
i buvo atvažiavę į Montello ir 
suvaidino komediją “Prašvilp
ta Laime”. Tą dieną oras bu
vo biaurus, bet jis negalėjo .su
laikyti tuos', kurie myli meną; 
reikia atminti, kad Bostono 
apielinkė šį sezoną gavo pirmą 
dozę meno, kuri atpildė tas iš
troškusias sielas. Ilgai mūsą 
vaidentuvėse pasiliks newjor- 
kiečių artistiškai pavaizduo
tas padugnių gyvenimas.

Pribuvus svetainėn, atradau 
vaidintojus. Vieni buvo mano 
seni pažįstami, o kitus tik iš 
matymo pažinau — pasispau
dėm rankomis. Šį kartą jų su
tikimas mane nuteikė keistai, 
jie atrodė paniurus, nedraugiš
ki, nervuoti ir nesidomėjo, ką 
aš jiems sakiau1. Tačiau, aš 
greitai supratau, kad valanda 
jau artėja ir jie turės pasikei
sti į vaizduotą gyvenimą.

Kadangi Amerikos išeivija 
nebuvo niekad taip turtinga 
našliais ir našlėmis, kaip da
bar, tai veikalas labai vietoje. 
Dabartiniu laiku padugnių gy- 

: ventojai užsikrėtė dolerio ma- 
I nija, kurie nekreipia arba ne- 
j žino kas yra padorumas, žmo- 
i aiškumas ir meilė. Doleris jų 
idealas ir laimę jame mato. 
Veikalas, sakau, labai vietoj, 

į nes jis duoda pamoką, kad pa- 
I dorus žmogus nesileistų į pa- 
| dugnių gyvenimą. O geriau- 
sia io dalis, tai kad humoro 

i kaspinas tęsiasi per visą vei- 
' kalą ir žiūrovus maudo juo- 
| kuose nuo pradžios iki pabai- 
Į gos.

Tačiau, negalima praeiti, ne
padarius veikalo autoriui poros 
pastabų, kuris dvejais atvejai 
veikale pavaizdavo netikrovę. 
Čalis Cibukas, tai tipas, kurio 
gyvenimas buvo pavaizduotas. 
Kaip jis sakosi, jis buvo “iš 
k rajaus bagotas”, tai jis me-" 
lavo ir .ant pabaigos tai paaiš
kėjo, kad jis ne tik buvo b.ied- 
nas, bet bailys ir durnius, o 
ant galo, kaip nelaimingam, 
tai nei Lietuvoj nebuvo vietos, 
turėjo keliauti į Ameriką, kad 
susirasti sau laimę. Pribuvęs 
Amerikon, neturėjo laimės iš
mokti skaityti nei rašyti; ne
turėjo laimės gyventi dorą gy
venimą; neturėjo laimės auk
lėti šeimą; neturėjo laimės iš
mokti nei mažiausio amato. 
Jis visą laiką “dišias” plauda
mas, kiek uždirbdavo, tiek ir 
prašvilpdavo, naktimis lošda
mas kortomis; šunų-arklių 
lauke lošdamas, o kiek likdavo 
ar kada kiek išlaimėdavo, tai 
karčiamose palikdavo. Net naš
lė, ir nekalta mergelė neatvežė 
jam laimę, bet didžiausią nusi
vylimą, kuomet jam, prisiėjo 
atsiklaupti prieš moterį. Per 
visą veikalą nei su žiburiu ne
galima įžiūrėti, kad čalis turė
jo laimę. Tai kaip jis galėjo 
prašvilpti tą, ko neturėjo? Jis 
buvo jaunas, uždirbdavo pėdę, 
tai prašvilpdamas pėdę, jis 
prašvilpė ir jaunystę, bet ne 
laimę, kurios neturėjo. Tai ar 
nebūtų geriau, kad autorius 
veikalą būtų užvadinęs: Pra
švilpta Jaunystė?

Pabaigus, veikalą Čalio gimi
naitis skaito laišką nuo savo 
pažįstamo, kuris aiškina jam, 
kad jie pažino Čalį Lietuvoj, 
koks jis buvo netikęs ir dur
nius. Tai kam tas? Ar tai gi
minaitis nepažino Lietuvoj ča
lio? Toliau, pažįstamas rašo, 
kad tai jo žmona apsimetė n’aš- 
le ir pasikvietus draugę, atva
žiavo čalį pamokyti. Vargiai 
kas galėtų tuo tikėti, kad do
ra, vedusi moteris, važiuotų į 
kitą miestą pamokyti prasira- 
dusį individualų, ir kam iš to 
nauda? Man rodosi, kad daug 
geriau būtų, jei Čalio giminai
tis, vietoj skaityti laišką, ova
liai išdrožtų pamokinančią pra
kalbą.

Manau, kad veikalo autorius' 
priims draugiškai mano pasta
bą. O aš ir tie, kurie gėrėjo
mės jo kūriniu, linkime jam 
ištvermės, kad toliau kurtų 
meną. Turiu prisipažinti, kad 
pirmą kartą teko matyti lietu
višką vaidinimą, kur aktoriai 
suvaidino veikalą ’ be suflio-

riaus — jis buvo, bet nebuvo 
reikalingas. Aktoriai visi bu
vo parinkti savo vietoms ir 
roles atliko tikrai profesiona
liškai.

Vardan visų žiūrovų, labai 
didelis jums ačiū, o mes steng
simės jums atsilyginti!

Jaunulis

Montreal, Canada
Didins St. Luc ligoninę

St. Luc ligoninės pareigū
nai nutarė praplėsti ligoninę, 
(kurioje daugiausiai vežami 
nelaimingais atsitikimais bei 
staigiais susirgimais suteiki
mui pirmos medįkalės pagal
bos), nes esamos patalpos ne
ganėtinai pakankamos ligonių 
aprūpinimui. Tam jau užpirk
ta ir žemė, turinti 3,017 kvad
ratinių pėdų, žemė su senais 
nugriovimui namais -kainuoja 
$24,000.

Verdunas galvoja užimti 
miniskų salą

Viduryje šv.. Lauryno upės, 
ties Verduno miestu, randasi 
dviejų mylių ilgio sala, kurią 
dabar valdo minyškos. Verdu- 
no miesto taryba diskusuoja 
ir rimtai galvoja nupirkti tą 
salą ir joje išbudavoti gyvena
mus namus, vertės už apie 
£75,000,000. Daug maž ap
skaičiuojama, kad ten galėtų 
sutilpti tarpe 33,000 ir 40,000 
gyventojų. Tačiau problema 
atsistojo susisiekimo. Tiesti 
tiltą ar išpilti kelią? Pagaliau, 
kas padengs išlaidas už kelią 
ar tiltą. Nuomonė vyrauja, 
kad tai turėtų padengti šias 
išlaidas provinciale ir federa- 
lė valdžios. Ar jos tą prisi
ims, tai didelis klausimas. Jei 
ne, tai gal ir visi planai dėl 
minyškų salos nueis vėjais.

Nekilnojamo turto taksai 
tie patys

Montrealo miesto tarybos 
biudžeto komitetas nutarė re
komenduoti, kad šiais metais 
būtų palikta ta pati vertybė 
ant nekilnojamo turto, taipgi 
už ją ir tie patys taksų mo
kesčiai. Dabartiniu laiku ben
dri taksų mokesčiai yra, pagal 
miesto vertybę, $1.50 už kiek
vieną $100. O mokyklų tak
sai, katalikų $1, protestonų 
$1.50 ir neutraliu $1.65 už 
Įliek vieną $100. '

GIMĖ
Mr. ir Mrs. Rakščiai (Bau

blytė) susilaukė sveikos i)1 gra
žios dukrelės. Motina ir nau
jagimė jaučiasi gerai.

. SERGA
Stasys Nevardauskas susir

gęs. Ligonis, rodosi, randasi 
namuose.

Ona Vilkaitienė serga ir gu
li Ste. Jeanne d’Arc ligoni
nėje.

Taipgi serga Vincas Maci
jauskas, Elena Macijauskienė 
ir Kostas Mikėnas.

MIRĖ
Kovo 19-tą d. mirė M, Kar

ta vičienė-Lennard (Broneikiū- 
tė), sulaukusi 86 metą am? 
žiaus. J.--r

Montello, Mass.
L.L.D. 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, balandžio-April 4 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, bus Taut. 
Namo kambariuose.

Prašomo visus narius dalyvauti 
susirinkime, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarimui. Būtent 
Laisvės vajus sukėlimui ^10,000 ir 
Vilnies minėjimas 35 metų sukak
ties. Taipgi yra ir kitų reikalų.

Geo. Shimaitis 
(63-64)

So. Boston, Mass.
Balandžio-April 1.7 d. įvyks svar

bus parengimas, tai bus atžymėji- 
mas Lietuvių Literatūros Draugijos 
40 metų sukakties.

Bus gražių margučių ir bus kitų 
skanumynų vakarienė. Svečių bus 
ir iš kitų kolonijų.

Prasidės 6 vai. vakare. Bus mu
zika ir graži programa. Viela 318 
Broadway.

Rengia ir visus kviečia atsilanky
ti Literatūros draugijos 2 kuopa.

(63-64)

Philadelphia, Pa.
Serga Emilija Bendoravi- 

čienė, kovo,25 dieną išvyko 
į Philadelphia General Hos- 
pitalį ištyrimui, kas per 

• priežastis jos nesveikatos. 
Į Dar nėra žinios, kiek ji bus 
! ligoninėje. Jeigu ką nors 
! suras, gal turės pabūti ir 
; ilgiau po ištyrimo.

Namų adresas: Emilija 
i Bender, Rt. 1, Collegeville, 
i Pa.

Antra ligonė — Nellie 
I Griciūnienė. Ją ištiko ne
laimė taip, kaip kitas 
šeimininkes pavasari n i a - 
me namų valymo dar
be. Jinai valė kambarį 
pasilipusi tik ant 2 pėdų

■ kopėčiukių. Kopėčiukėms 
pasvyravus, nebuvo kur su
silaikyti. Tad taip smarkiai 
krito ant užpakalio, jog 
trūko kaulas kur nors šlau
nyje (taip rodo paveikslas).

i Dabar gydosi namie, bet į 
dirbtuvę jau negalės eiti 
per tūlą laiką. Jos adresas: 
1415 S. 2nd St.

Linkiu abiem ligonėm su- 
šveikti ir vėl sykiu su mu

mis dalyvauti, kaip ir pir* 
miau.

Pastaba kitoms draugėms 
laikytis atsargiau prie na
mų darbo ir visur.

P. Walantieno

9 berniukus suėmė 
už muštynes

Bronxe areštuoti 9 jaunuo
liai, įtarti buvus dalyviais už
puolimo ir sumušimo mokyk
loje dviejų mokinių. Kai ku
rie suimtieji tebėra tik berniu
kai, 13, 14 ir 15 metų. Tačiau 
jie bus teisiami kaip mušeikos.

Apiplėšė kepyklą
Williamsburge du plėšikai 

atėjo į Ward’s kepinių par
duotuvę 45 S. Third St. Suva
rė 7 darbininkus į kambarį už 
krautuvės ir užrakino. Iš at
daros saugiosios šėpos raštinė
je išnešė $4,000.

Mrs. Elaine Bard teisme lai
mėjo $7,500 atpildo už susi- 
žeidimą gimnastų pratimuose, 
kuriuose ji dalyvavo kaip kan
didatė gavimui instruktorės 
darbo. Ji pavirto nepritvirtin
tam prie aslos grindų užtiesa
lui paslydus.

Naujienybė Philadelphijai
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui

OPERETIŠKAS 
KONCERTAS

Įvyks šeštadienį 
Balandžio-April 23 
414 Green Street

Rengia Aldiečiai ir 
Moterų Kliubas 
PAGERBIMUI
JONO RAINIO

Kaipo Visuomenininko

Programą duos žymūs lie
tuvių talentai iš Brooklyno. 
Dalyvaus grupės, duetai ir 

solistai.

Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
visuomenininką ir pasigerėti gražia programa, 
nes retai taikosi turėti Čia tokių koncertų.

Įžanga $1.00Pradžia 7:30 Vakare

“Oi Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

7)

WORCESTER, MASS 

Balandžio-April 24, 3 P. M 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Wilkes-Barre, Pa.

Gegužes-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

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

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.

............. __ ——i i r - . i, t-- ■ —r~— --------- nrr:—t~~:—~~~—

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šestad., Balandžio (April) 2,195S
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Gaus $2,000 atpildo 
už skriaudą mirusiai

LTookl.ynietū« Esther Geller 
dvi dukterys teisme laimėjo 
$2,000 už padarytą ją mounai 
skriaudą po jos mirties. Ta 
skriauda tokia: molina per 
klaidą buvo palaidota ne jai 
skirton duobėn. O kai kapiniu 
savininkai apsižiūrėjo, ją per
kėlė jai skirton vieton, tas 
padaryta be religiniu apeigų.

Teatruose
Radio City Music Hali te- 

bcrodo “Glass Slipper,’’žais
mingą, linksmą filmą. Reko
menduotinas vaikams, tačiau 
malonus, švelnus filmas ir su
augusiems pasižiūrėti. Didžio
joje scenoje šventiškasis spek
taklis religinėmis temomis.

Kitas gražus, švelnus ir gy
venimiškai tikrovinis yra (šve
du) filmas “One Summer of 
Happiness’’ rodomas Little 
Carnegie Teatre, ū7th St.

Stanley Teatre rodo “The 
Safety Match,” čekovo. Dau
giaspalvis. Ir rodo poią trum
pesniu filmu.

Tūluose apylinkių teatruo
se šiuo tarpu rodo vertus pa
matyti filmus “Bad Day at 
Black Rock” ir “Country 
Girl.”

World Teatre, d9th St., ne
toli nuo 7th Ave., kelintas mė
nuo teberodomas italu operi
nis Aida. Mėgstantiems operą 
taikia pasitenkinimo.

Dar norisi pi įminti mums, 
lietuviams, pirm visu stovintįjį 
menišką sekamą veiksmą, tai 
Lietuviu Meno Sąjungos dvie
jų apskričių (LMS Centro 
priežiūroje) ruošiamą festiva
lį. Tai bus didžioji rytiečių 
meno šventė. Dalyvaus vieti
nes meno spėkos su viskuo, ką 
turi geriausio dainos, muzikos, 
vaidybos ir šokių srityje. At
vyks ir svečiai menininkai iš 
kitų miestų.

Festivalis bus vykdomas gv*r 
gūžes Id ir 15 dienomis, Li
berty Auditorijoje, Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill, New Yorke.

D-ė

MASPETH
Ridgewood Plateau* »

Nauju! Koslurnerskai Stalyti
2 šeimom Namai

2 ir 3 Miegrūmiais
1 ir 2 Garadžiai

Beržinės šėpos, mokslinė virtuvė,
patios ir maudynės vanities.

Aliejum-vandeni u šildomi.
PRI EI N A MOS KAINOS!
64th St. ir 53rd Drive

Busas j subway sustoja ant
kampo

HICKORY 6-9654
ILLINOIS 9-3608

TONY’S ]
UP-TO-DATE J

BARBER SHOP :
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas j

306 UNION AVENUE į
BROOKLYN, N. Y. į

. G°rai Patyręs Barboris 1

^MATTHEW A.į 
i: ■ BIJYUS į
R (BUYAUSKAS) ?

:: LAIDOTUVIŲ i
:; DIREKTORIUS |
< • T
* * X

:: 426 Lafayette St- *
• » *F
r Newark 5, N. J. £ 
" MArket 2-5172 J 
::.A $

Iki pasimatymo gražiame

.aisvės pavasa- ’ 
su koncertine I 
vaišėmis, įvyks

Dienraščio 
i i n is pobū vis, 
programa ir 
•au šį sekmadienį, balandžio 
3-čią vai., Liberty Auditor! jo
je. įėjimas nemokamas.

Dainų programoje daly
vauja :

Augustinas Iešmantą
Suzanna Kazokytė 
Nellie Ventienė

Reikalauja pakeisti 
i važiuotos autoritetą

Ilgai spėliotas Transit Au- 
; thority pakeitimo prašymas ta- 
i po tikrove. Kovo 30-tą jis 
! įteiktas Seimeliui. Plane roi- 
i l.alatrja paleisti nemokamąjį 
15 asmenų autoritetą, o tą dar- 
į bą pavesti trims apmoka
miems.

Vieną tų skirtų, gubernato
rius, antrą majoras, o .tretįjį 
pasiskirtų tie du (o kaip su 
darbininkų unija, ar jie nega
lėtų vieną paskirti?). Skirtų 
metams. Tačiau1, kad neprisi
eitu vienu sykiu pastatyti vi
sus naujus, šie pirmieji būtų 
skiriami taip: majoro tik 2 
metams, gubernatoriaus 3, o 
trečiasis, kuris būtų pirminin
ku, tarnautų 6 metus.

Jų algos būtų: pirmininko 
30, o kitų dviejų po 25 tūks
tančius dolerių metams.

Skelbia, kad laivų kompa
nijos irgi planuoja kelti forą.

Dar 303 asmenys sumokėjo 
S3,502 už teršimą gatvių.

KONCERTAS
Užkandžiai’-Pasikalbejimai

RENGIA T,AISVĖS BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA

Suzanna Kazokytė Augustinas Iešmantą Nellie Ventienė Frank Balevičius
Dramatiškas Sopranas Baritonas Sopranas Koncerto Akompanistas.

Aukščiau paduoti ir kiti talentai dalyvaus programoje.- Visas Aido Chorau, Aido Vyrų Choras
ir Aido Moterų Choras taipgi dalyvaus. Prisidės dar ir daugiau naujienyhių prie programos.

Kviečiame visus ateiti į šį koncertą, pasigėrėti gražia programa ir priimti vaišes. Valgiai bus 
geri, nepraleiskite progos. Įžanga nemokamai. Prasidės 3-čią vai. popiet.

LIBERTY AUDITORIJOJE
] 10-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N.Y.

Š'is koncertas yra suruoštas pradėjimui vajaus sukelti Laisvei $10,000 vasarinio fondo. Kviečiame 
tamstą atsilankyti, išklausyti gražaus koncerto ir paremti dienraštį Laisvę. Nepamirškite, kad 

tuojau po programos būsite pavaišinti gerais valgiais.

Elena Brazauskienė
Tadas Kaškiaučius

Aido Choras ir jo grupes, 
vyrai ir moterys, vadovybėje 
mokytojos Mildred Stensler.

'Frank Balevičius akompa
nuos chorui, jo grupėms ir vi
siems solistams.

Kviečiame visus ir laukiame 
s m aga u s pas. i m a t y m < >.

Šiandien gegužinės 
konferencija

Trys paskilbę Amerikos kul
tūrinio gyvenimo ir veiksmų 
vadai atsiuntė’ konferencijai 
pasveikinimą ir pareiškimą 
paramos. Jais yra artistai 
Rockwell Kent ir Hugo Gel
lert, taipgi novelistas Howard 
Fast.

Sveikinimuose pareiškė, jog 
darbininkų gegužine yra vie
nu žymiausių veiksmų taikai 
stiprinti.

S E R G A
May Merk vis dar tebėra 

sunkiai serganti. Randasi 
Greenpoint ligoninėje, Brook- 
lyne, 3-me aukšte. Lankyti ga
lima kožną dieną, bet tiktai 
po 5 minutes, nes ligonė silpna.

Mrs. Merk yra Motorų Klu
bo nare. Klubietės, kaip ii1 vi
si jos prieteliai, linki .jai greit 
pasveikti ii1 sustiprėti. Vienok 
dar gražiau būtų, jeigu tą pa 
leikštunie atlankymu ar atvi
rute, kam negalima atlankyti 
asmeniškai.

Lankytoja S. P.

Pradėjo ligonines ir 
gretimų namą statybą

Ant Wards salos jau vyk
domos statybos medikališko ir 
chirurgijos pastato. Plečiant, 
didinant ligoninę, dar statys 

H elis kitus pastatus įstaigos 
mechaniškiems reikalams* ir 
dirbantiems visų įstaigų aptar
navime asmenims.

Neužilgo pradėsimame sta
tyti ligonių aptarnautojams 
pastate bus 20d atskiri k'nm- 

| bariai ir 27 dviejų kambarių 
įimtai, Pastatas vietomis bus 
|5, o kraštuose d aukštų, bet 

Į tuos ankštus lipinėli nerei- 
j kės. Bus keltuvai.

Skiepe įrengs pasilinksmini
mui saliukę, skalbyklą ir vis- 
I ą kitą baltinių prižiūra), taip
gi vietą sandėliams. -

Tą užbaigus, planuoja dar 
statyti jėgainę, medikališkam 
štabui ir slaugėms namus, 
taipgi eilę kitų pastatų. Susi
darys vientisas ligonių ir jų 
p i • i ž i ū re toj u n au j am i ėstis.

Nežinomas šuo įkando 
brooklynietį 10 metų berniu
ką Robert McGuire, gyvenan
tį 1900 New York Ave. Jeigu 
Minios neatras ištyrimui, vaL 
kas turės kentoti baisiai skaus
mingus čiepus nuo pasiutimo 
ligos.

PARDAVIMAI
NAMAS PARDAVIMUI

7 šeinių mūrinis namas. Viena, 
krautuvę galima išnuomoti. Geroj 
apylinkėj. Qeras pirkinys. Parduo
da savininkas. Pirkėjui yra apart- 
mentas. Kaina prieinama. Dėl dau
giau informacijų ’prašome kreiptis 
'life laiku po:

52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
(65-66)

NEW YORK
REAL ESTATE

FORES'!’ HILLS x--- $29,750. Mūri
nis 6 metų senumo. Arli visu mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
6M dideli rūmai ir medžių ištaisy
tas rekriacijos rūmas. 2’/a ceramic 
tiled maudynė. Powder rūmas, gy
venimui rūmas valgymui rūmas, 
virtuvė, dinette. Uždari porėiai, au
tomatiškas apšildymas. Garadžius 
ir ekstra dalykai.

Tel. FL. 9-3838

CENTEREACH, L. J.

4 '-2 rūmų bungalow Shell. Naujas 
su žemės plotu (50x178). $2,275. 
Matykite GUSTAVE N. SCHONS 

Route 25, Ceil t (‘reach 
Selden 2-3262

(65-66)

HELP WANTED—FEMALE

AIRĖJ A—N A M V D A R BINTNK Ė

Hewlett, L. I., namuose. Turi būt 
patyrusi ir turėti paliudijimus, No
ra vaiki) šeimoje. $50 j savaitę.
Šaukite (po 5 P. M.) I R. 1-1490

(65-67)

M OTERIŠ K ĖS—K ELI A VIM A S
18 iki 26 m., su kolegijos, aukšto
sios mokyklos mokslu vedimui cir
kuliacijos darbo vadovaujamoje gru
pėje. Patyrimas nereikalingas. $200 | 
mėnesiui, garantuotas komisas pir
momis .30 dienų lavinant. Gali už
dirbti $75 iki $95 komiso j savaitę 
po išlavinimo. Kelionė apmokama, 
duodama išlaidom iš anksto. 'Puri 
būti švarios ir patrauklios. Kreip
kitės: Mr. Jack Points, Theresa Ho
tel, 125th St, ir 7th Ave., tarp 2— 
6 P. M.

(65-67)

Balandžio 2-rą atsidaro vi
sos miestinės golfo aikštės.

NAUDOTI KARAI
Su ta pačia garantija kaip nauji 
karai: 1953 Buick sodan su po
wer steering ir power brčkėm — 
$1,695.
1951 Buick—Super Hard Top—$895 
'. Ib52 Dodge—Radio & Heater—$895 

Ir Kiti
Herbert <L Caplan Buick 

Autorizuotas Buick Dyleris 
481 Broadway, Brooklyn, N. Y.

ST. 2-5006 — ST. 2-5008

(65-66)

NEW YORK NEW YORK

POLDI EISELT
‘‘Visko Reikalingo Moteriškei" i 
Korsetai, brazyrai. pirštinės, 

bliuskutės, kojinės, suknelės etc.
1646 Second Avenue

(Tarpe 851h ir 8Gth Streets)
REgent. 4-2211

Visos darodytos šaknelės, na
tūralūs vitaminai, dietinis mais
tas, tikri medūs. Didelis pasirin
kimas. Knygos apie šaknis pa
siunčiamos ant pareikalavimo.

MARY LUST
1231 Lexington Axe., N. Y. C.

(83rd 841h Sts.)
RH. 1-3292 — Kasdien 9—7 P.M.

55 DODGES-PLYMOUTHS | 
žaibuojantis Pirmyn Stilius J

Matykite |

AR M A So |
Downtown Brooklyn 1

Dodge—Plymouth Dealer I
75 Flathush Ave. Ext., Brooklyn |

GARBINGAS

SERMEN V A PT A RN A VIM AS

JOSEPH V. McGRATII 
Laidotuvių Direktorius 

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

HAvemeyer 6-3700

ije tjt •£<• efe Ą* Ą*
t GEORGE MAGYAR’S * 
į BURGUNDY ROOM * 
Ž 14 East 60th St. EL. 5-6000 J

❖ “Kas nors Biskj Ekstra” *
❖ Užkandžiai. Cocktails. Pietūs X
* Nėra minimum. Nėra Cover. T
* Šokiai ir Floor Show Po 9 £
• 't* 4* *1* 4* Ą* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4*

b MADAME LOUISE |

2 Plonlnimo Salionas
Del Sveikatos ir Grožio d ' 

U Ploninimas d Į
< Hydrotherapy, Garo kabinetai,;^ i 
? švediški Medikalial Masažai H I 
:'j Dabar po 365 West End Ave. k .

(arti 771 h Si.)
Šaukite Trafalgar 7-8615 

'^rrn'nrrrinrmYTrrri rrrtnrmmrmrrr7TriTr<l .

ANGLIŠKAI
Visiškai Naujas Metodas 

Mokiname su nuostabiu pasise
kimu j trumpą laiką

Privatinės Lekcijos $1.75 
Kasdien 9 A. M. iki 9 P.M.

Blanche Fisher
101 West 40th St., N. Y. C.

PERDIRBIMAS
(Reupholstery)

• SOFA
• 2 KĖDĖS
(5 paduškos)

$ 99 ir virsiau

APVALKALAI 
(Slipcovers)

• Sofa ir
• 2 Kėdės MV viršiau

(5 Paduškos)

MAIN Upholstery Shop 
104 NEW MAIN ST. 

YOnkers 3-1360 
Klauskite Mr. Siegel

KABRO =
Generaliai Kontraktoriai

★ 1 ir 2 šeimom. Perdaromi
★ Pratęsimai - Žaislarūmiai
★ Oil Burners—Įmūrijimai
★ Maudynių—Virtuvių Taiysmai
★ Storm Langai - Durys

Visokių Rūšių Pataisymai
Visas Darbas Garantuotas

132-03 111th Avenue
Ozone Park

JA. 9-0922-1777
Klauskite Mr. Marco

Autorizuotas
VOLKSWAGEN

Dyleris
Sedans — Convertibles ,

Station Wagons — Trucks i
DABAR IŠSTATYTI

STRANS AUTO SALES
CORP.

14 74 Jerome Ave., Bronx
GY. 3-3248

Sales—Service—Parts

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
Fabriko darbas, linkimos darbo lų- 

lygos, gera mokestis pašalpoj?
Laikas ir pusė 
už viršlaikius

KNOMARK MFG. ( O.
330 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(62-64)

COOK-HOUSEKEEPER For Brook
lyn home. Business couple with 2 
children 12 and 7. Sleep in 1 or 2 
nights a week. Musi ho experi(»nced 
and have references. Good salary 
for right person.

Call UL. 9-3551
(62-64)

I IN NIS H EMPLOYM ENT 
AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų ruošai darbininkai. 
Daliai ar pilnam laikui. Guolis vie
toje ar kitur. Patyrę ir be patyri
mo. Greitas padėjimas j darbus vi
siems.

860 Madison Avenue, N. Y. C.
Te). BU. 8-6562

HELP WANTED-MALE

REIKALINGAS PLUM BERIS
Nuolatinis darbas - • pilnai mokan
tis tą amatą su driver’s laisniais.

SHIELDS BROS.
267, Main Street, 'K

Port Washington, L. L
Tol. PO. 7-21DB 

y (63-65)

REAL ESTATE

EAST HAMPTON
4 rūmų bungalow, aliejum apšil

domas, karštas vanduo, skiepas, 
storm windows. Tik $7,500.

Saukite Mr. Strong
East. Hampton 4-0096

(60-66)

TARRYTOWN, N. Y. Ideališka 
dėl augančios- šeimynos. Gera kata
likų apylinkė. Colonial, 5 miegrū- 
miai, 2 maudynės; TV rūmas, 2 ka
ram garadžius. Kampinė nuosavy
bė. Prašo $24,000. Pamatymas pa
gal sutari j.

TA. 4-384)6
L (63-66)

---------------------------------- -------------- --------

SCARSDALE. Patogumas Edge
wood ir parapijinės mokyklos. Ant 
I-nių lubų, powder rūmas, 30 pėdų 
gyvenamasis rūmas, ugniavietė, 
pine panel TV rūmas, didelis valgy
mui rūmas ir moderninė virtuvė. 
Su indam plovimo mašina. Pino pa
neled skiepas su rūmu žaislam ir 
jbudavotas baras. 2-ros lubos, 3mkog- 
rūmiai, 2 maudynės, Erdvi 3-či^Ai- 
bų patalpa. $28,500. Kreipkitės lik 
pirkikai. Tel. SC. 3-7945

' (63-65)

DĖMESIO! Tikras pirkinys. Par
duoda savininkas - Cambria Heights. 
Detached English Tudor, mūrinis, 
slate stogu, pilnas valgymui rūmas, 
3 miegrūmiai, Hollywood tilo mau
dyne su stall shower. Didelė virtu
vė su nauja sinka. Tappan range, 
indam plauti mašina, šaldytuvas. 
Knotty pine skiepas su baru. Mūri
nis garadžius. Spalvuotas Slate pa
tio. Vaisiniai medžiai kiemo. Arti 
visko. Naujai išdekoruotas ir išim
tinai gerai būdavot as. Greitam par
davimui liktai $16,500.

Tel. LA. 7-1807
(63-65)

HOWARD BEACH Cape Cod, de
tached. (4 motų senumo). 7 rūmų, 
(4 miegrūmiai), dvi maudynės, ap
tvertas ir ištaisytas kiemas, screened 
Patio, storm windows. driveway, 
šaldytuvas ir kiti ekstra dalykai. 
Rozidencijinė vieta busas j mokyk
lą. $18,000. Kviečiami pamatyti.

Tel. \ I. 3-0691
(63-65)

DĖMESIO! PARDUODA SAVI
NINKAS—Centerbeach, Eastwood
Village. 2 miegrūmiai, split level, 3 
mėnesių senumo namas. Expansion 
attic. Ant 100x120 žemės pįcVo. 
Prašo tiktai $1,000 viršaus mort
gage. Nuoširdžiai kviečiame 
tyti.

Šaukite: RO. 9-9906
(63-65)

PARDUODA SAVININKAS — 
FLEETWOOD, Mount English mū
rinis su 4 miegrumiais, televizijos 
rūmas, Hollywood virtuvė, 2’2 mau
dynių, aliejus, šiltu vandeniu šildo
mas. Arti mokyklų. Prašo $28,500. 
Pamatymas pagal sutari). Kreipki
tės tik rimti pirkikai.

Tel. Mount Vernon 8-5988
(64-65)•

BAVSIDE — Savininko pasiūlymas.
2 nauji mūriniai namai, split level,
3 miegrūmiai, dvi maudynės. Dide
lis rekriacijos rūmas, automatiškas 
Šildymas, arti mokyklų, krautuvių 
centro ir komunikacijų. 2091 h St., 
larp 351h ir 36th Avės.

Tel. BA. 5-0735
(64-70) 

______ s__________________________ 
BAYSHORE WATERFRONT. Tuojau 
užimamas, 5 rūmų, 'Bulk Headed, 
su aliejaus apšildymu. Aptvertas. 
Saulės porėiai, garadžius. Puikiau
siose sąlygose. Modernizuotu. (Tin
kantis dėl visko, priediniai flalj^ai. 
Greitam pardavimui $15,000. Kreip
kitės tik rimti pirkikai. Šaukite: 
TR. 5-9651 (dienom) ar Bay Shore 
7-5619 (vakarais ir savaitgaliais).

(64-66)
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