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A300 metų.
Jis vadinosi “Nieuw 

steręlamu.”
Patapo didmiesčiu.
Kas šiandien jis?
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Šią savaitę New York o 
miestas švenčia savo 300 metu 
gyvavimo jubiliejų.

1626 metais hollandas Pe 
tras Minuit nupirko už $24 iš 
indijonų Manhattan!) salą -— 

.A-darbartinio New Yorko širdį 
In ir liemenį, — ir pradėjo, pie

tiniame Manhattano gale, ho- 
llandai apsigyventi.

1653 metu vasario 2 dieną 
buvo 800 gyventojų ir jiems 
buvo pripažintos miesto tei
sės; tą dieną susirinko pirmoji 
“miesto taryba” ir pradėjo o- 
ficialiai veikti.

Kai hollandai kūrėsi Man
hattan e, tai anglai pradėjo 

• apsigyvent Ilgojoje Saloje — 
Long Islande.

Prieš 300 metų miestas va
dinosi Nieuw Amsterdam — 
N a u j u o j u A m st e r d a m ii.

Hollandija tuomet buvo pa
žangi šalis.

Bet. . *
1664 metų kovo 12 dieną 

Anglijos karalius Karolis II-sis 
prisiuntė keturis laivus su ka
reiviais ir jie privertė hollan- 
dus atiduoti anglams miestą, 
kui‘is buvo pakrikštytas Nau
juoju Yorku, — New York.

Ten, kur dabar Brooklynas, 
kur Queens, kur Bronksas, 
kur Staten Island, kūrėsi nau
jos kolonijos, kaimai, mieste
liai, kurie' ilgainiui susiliejo j 
paskyrus miestus, gi 1898 m. 
sausio 1 dieną šitie visi penki 
miestai susijungė j viena did
miestį, bet kiekvienas pasilai
ko savo prezidentą ir senuo
sius savo vardus.

Iš 800 gyventojų New Yor
kas per 300 metų išaugo j 8, 
000,000 gyventojų metropolį.

ČiaTyra didžiausias Ameri 
Uos uostas.

Čia yra Wall strytas, stam
biausi mūsų krašte bankai.

Čia susikaupęs kapitalisti
nio pasaulio turtas.

Čia uliavoja didžiausias 
skaičius parazitinių milijonie
rių.
L čia yra aukščiausieji dango
raižiai, bet čia pat tebeniuk- 
soja milžiniški plotai lūšnynų, 
kuriuose skursta vargi! žmo
nės.

.čia nesuvaldomai siautėja 
ir lobsta gengsteriai, požemio 
karaliai.

čia yra Bowere, kur dieną 
ir naktį tysoja gyvi lavonai.

New Yorkas—didžių 
ginybių, prieštaravimų 
tas.

pricš- 
mies-
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EISENHOWER ATMETA JALTOS IR POTSDAMO SUTARTIS
Viesulingi potvyniai 
nuskandino 2,000 
vakarinio europiečių

London, vas. 3. — Jau su
rasta lavonai 1,527 vakari
nių europiečiu, kuriuos 
pražudė viesuliški potvy
niai Anglijoj, Holandijoj ir 
Belgijoj. Bet dar nėra ži
nių apie tūkstančius kitų 
dingusių. Todėl manoma, 
kad bus žuvę iki 2,000 ar 
daugiau.
. Baisiu smarkumu šėlda- 

mi, viesulai užbloškė milži
nišką daugybę jūrų van
dens, užplūstant tūkstan
čius ketvirtainių mylių to
se šalyse.

Anglijoj suskaičiuota 443 
'nuskendę, Holandijoj dau
giau kai]) 1,000 ir Belgijoj

Tūkstančiai žmonių tebė
ra sulipę ant stogų, jau per 
tris dienas būdami be mais- 
to, be geriamojo vandens 
drebėdami šalčiuose.

D.. Federacija žada 
tyrinėt raketierius 
Laivakroviu Unijoj

11

Miami Beach, Fla; — Su
sirinko Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba ir, tarp 
kitko, nusprendė ištirti ra
ketierius federacinės Lai
vakroviu Unijos vadus 
New Yorko-Brooklyno ir 
New Jersey prieplaukose.

Tyrinėjančioji New Yor- 
ko valstijos komisija sura
do, kad tie vadai sėbravo 
su gengsteriais, imdami ky
šius iš tų kriminalistų ir iš 
kompanijų.

Tyrinėjančioji komisija, 
be kitko, patyrė, kad laiva
kroviu Unijos pirmininkas 
Joseph Ryan pasisavino bei 
“prašvilpė” daugiau kaip 
$160,000, kuriuos, surinko 
“kovai prieš komunistus.”.

Japonai kaltina Ameriką 
už naujo karo pavoju
Washington. •— Amerikos 

Darbo Federacijos atstovas 
Richard Derevall rašo iš 
Japonijos, kad japonai dar
bininkai baisiai bijo karo ir 
kaltina Ameriką už naujo 
karo kurstymą.

ir tei-
čia vi-

Bet New Yorkas turi 
giamų, gražių pusių: 
suomet buvo ir tebėra tvirčiau- 
čias organizuotas darbininkų 
judėjimas, ekonominis ir po
litinis.

Čia gyvena daugiau, negu 
kuriame kitame amerikiniame 
mieste, intelektualų; artistų, 
dailininkų, mokslininkų, rašy
toją.

vNew Yorkas — kosmopoli
tiškas miestas: jame gy
vena apie du milijonai italų, 
apie du milijonai žydų, 
arti pusė milijono negrų, apie 
puse milijono lotynų, daugiau, 
kaip pusė hnlijono slavų kil

(Tąsa 4-tam puslap.)

Wį

Oficialiai įgalina Čiang Kai-šeką 
atakuoi Kinijos liaudies Respubliką

Washington. — Prezi
dentas Eisenhoweris vasa
rio 2 d. pareiškė bendrajai 
Kongreso Atstovų Rūmų ir 
Senato sesijai, kad jis at
meta Jaltos, ir Potsdamo 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga. Eisenhoweris sakė:

“Mes niekuomet nesutik
sime, kad būtų pavergta bi
le tauta, perkant tuom ko
kį nors laimėjimą mums. 
Aš toliau prašysiu Kongre
są priimti tinkamą rezoliu
ciją, aiškiai pasakant, jog 
ši valdžia nepripažįsta jo- 

pasižadėjimų, 
praeituose susi- 
su svetimomisI 

leidžiant tokin

salos
Kinijos Liaudies

padarytų 
tarimuose 
valdžiomis, 
pavergimą.

Prezidentas pasakojo, 
kad minimos sutartys “pa
vergia” kai kurias tautas.
' (Tų sutarčių branduolys 

yra kitoje žinioje šiame 
puslapyje.)
Duoda valią čiangininkams 
atakuot Kiniją

Prez. Eisenhoweris ofi-, 
cialiai davė leidimą čiang 
Kai-šeko kinams tautinin
kams iš Formozos 
atakuoti
Respubliką, sakydamas:

“1950 m. birželyj, po už
puolimo prieš Korėjos res
publiką, buvo (Trumano) 
įsakyta 7-tam Jungtinių 
Valstijų laivynui, kad už
kirstų kelią atakai (iš Ki
nijos liaudininkų pusės) 
prieš Formozą ir kad taip 
pat užtikrintų, jog Formo- 
za nebus vartojaima kaip 
papėdė žygiams prieš ko
munistų valdomą Kinijos 
sausžemį.

“Bet tatai iš esmės reiš
kė, jog buvo reikalaujama, 
kad Jungtinių Valstijų lai
vynas tarnautų kaip ko
munistinės Kinijos apsigy
nimo ranka... Tuo būdu Ki
nijos komunistams buvo 
leista juo drąsiau, be bai
mės žudyti mūsų ir kitų 
Jungtinių Tautų kareivius 
Korėjoje.

“Aš todėl įsakau 7-tam

13 komunistų atmeta 
teisėjo pasiūlymą 
“Rusijon keliauti”

Žada panaikint kainų kontrolę:, 
atideda taksu mažinimai ketina

V- CL J

taisyt Ta f to, McCarr ano įstatus

Prez. Eisenhoweris tariasi su gen. Maxwell Taylor, 
kuris yra paskirtas nauju komandierium karinių jėgų 
Korėjoje.

mūsų laivynui liautis sau
gojus Kinijos komunistus 
(nuo čiangininkų karo 
ksmų iš Formozos).
Gins čiangininkus nuo 
Kinijos liaudininkų

X

— Visa prezidento kalba, 
tačiau, aiškiai rodo, kad 
Jungtinių Valstijų laivynas, 
vis saugos Formozą nuo 
komunistų įsiveržimo,— sa
ko United Press. — Tatai 
patvirtina ir įvairūs valdi
ninkai.—
Taip, Sovietų Sąjunga 
turi atom-bombą

Prez. Eisenhoweris, muš
damas Trumano abejonę 
apie Sovietų atom-bombą, 
užreiskė:

“Mes turime neginčija
mus. įrodymus, jog Sovietų 
Rusija turi atominių gink
lų... Todėl privalome sustip
rinti savo civilinį apsigyni
mą nuo to pavojaus.”
Kiti Eisenhowerio 
pasižadėjimai

Prez. Eisenhoweris 
žadėjo:

O

vei-

pasi-

Darbuotis, kad vakarų 
Europa susivienytų politi
niai, medžiaginiai ir kari
niai prieš komunizmą, 
dėjo tiek piniginiai 
ginkliniai remti vakarų 
ropos, kraštus, kiek jie
tenkins šį Amerikos reika
lavimą. .»

Kuo daugiausia apgink- 
luot Pietinės Korėjos tauti
ninkų karui prieš Šiaurinės

bei 
Eu- 
pa-

Atideda taksų mažinimą
Tolyn, atidėt taksų numu- 

šimą, iki šalies iždo gauna
mos pajamos atsvers išlai
das taip, kad pradės mažė
ti valstybinės skolos. Jung
tinių Valstijų iždas dabar 
yra įsiskolinęs 265 tūkstan
čius milijonų dolerių (tai 
yra, 265 bilijonus), neskai
tant 80 bilijonų dolerių, 
kuriuos reikės greitai at
mokėti. « 
Kainų kontrolės naikinimas 

«

Bus leista kainų ir algų 
kontrolės įstatymui išsi-

baigti balandžio 30 d. šie
met.

Rendų kontrolė bus pa
laikoma tiktai tose vietose, 
kur labai stokuoja gyvena
mų namų karinės pramonės 
centruose. Visur kitur bus 
leidžiama rendų kontrolei 
išnykti.

^Prezidentas siūlys pa tai
syti priešunijinį Tafto-Har- 
tley’o įstatymą ir pakeisti 
tūlus McCarrano - Walte- 
rio ateivybės įstatymo pos
mus (kurie nukreipti ypač 
prieš žydus, italus ir kitus 
“nenordikus”).

Pakelti Hawaii salas į 
valstijos ♦laipsnį.

Griežtai iškvosti ir patik
rinti ištikimybę visų pri
imtų į valdžios tarnybas 
žmonių, naudojant FBI 
slaptosios policijos agentus 
kai]) seklius bei kvotėjus.

Tęsti paramą farmeriams 
pagal esamuosius įstaty
mus. Bet farmų produktų 
kainos smunka vis žemyn, 
atsilikdamos nuo fabrikinių 
dirbinių kainų. Todėl val
džia toliau planuos paramą 
farmeriams.

Įtraukti į socialę apdrau- 
dą (Social Security) dar 
milijonus amerikiečių, ku
riuos ligšiolinis įstatymas 
atšalimi.

Prez. (Eisenhoweris taip
gi pasižadėjo darbuotis, 
kad būtų vykdoma visų 
amerikiečių pilietinė lygy
bė, nepaisant odos spalvos, 
religijos ar tautinės kil
mės, Jis ketino ypač pasi
stengti, kad Washingtone 
ir ginkluotose jėgose būtų 
panaikinta diskriminacija 
prieš negrus.

Eisenhoweris reikalavo 
medžiaginiai stiprios ir ka
riniai galingos Amerikos, 
kad galėtų vadovauti “lais
vojo pasaulio” gynimui nuo 
komunizmo. Pasakojo, kad 
ir francūzai, kariaudami 
prieš Vietnamo liaudinin
kus Indo-Kinijoje, ir ang
lai,- atakuodami Malajos1 
patrijotus, taip pat “giną 
pasaulio laisve” nuo komu-

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
J. Dimock pirmadienį davė 
keistą pasiūlymą trylikai 
apkaltintų komunistų. Sa
ko, jeigu nenorite eiti kalė
jimai! šioje šalyje, “tai Įlį
siu jums, išvykti į Sovietib“ 
Rusiją.”

Komunistai ir jų advoka
tai su pasipiktinimu atme
tė teisėjo pasiūlymą, vadin
dami ji “šlykščių” ir prie
šingu Amerikos Konstituci; 
jai. . .

Elizabeth Gurley Flynn, 
viena iš trylikos kaltina
mųjų, pareiškė:

“Mes priklausome šiai 
šaliai ir turime politines 
pareigas čia. Mes būtume 
Amerikos žmoniį išdavikai, 
jeigu pabėgtume, norėdami < 
išvengt kalėjimo. Mes čia 
liksime ir vis kovosime UŽ 
taiką.”

Džiūrė surado juos kal
tais už “sąmokslą skelbti, 
kad reikėsią varu nuversti 
Amerikos valdžią.”

Teisėjas ketino paskelbti 
jiems bausmę antradienį, 
vasario 3 d. *

Anglai ir francūzai 
protestuoja prieš 
karo plėtimą Azijoj

nistų.

TAI SUTARTYS, KURIAS EISENHOWERIS ATMETA
Pittsburgh, Pa.
LIŪDNA ŽINIA

Mrs. Nąčajienė pranešė, 
kad sausio 31 d. mirė Mrs.. 
Kawker, gyvenusi 743 Mill 
St., Bridgeville, 
pašarvota jos 
muose.

Laidotuvių 
rūpinosi Frank

Mrs. Kawker
157 kuopos narė.

Nubudime ji paliko savo 
vyrą Kazimierą.

Linkiu jam stiprios kant
rybės liūdnoje valandoje.

J. Mažeika.

Pa. Buvo 
pačios na-

pareigomis 
Venslovas/ 
buvo LDS

Republikonų Partija pre
zidentinėje rinkimų kampa
nijoje pasižadėjo panaikin
ti vadinamas “slaptas” Jal
tos, Teherano ir Potsdamo 
sutartis., padarytas su So
vietų Sąjunga. Tai prez. 
Eisenhoweris dabar ir vyk
do tą pasižadėjimą, karto
damas, jog šios sutartys 
“pavergė komunizmui tū
las tautas.”-

Visi tariami “slapti” mi
nimųjų sutarčių posmai 
buvo viešai paskelbti jau 
li947 metų pavasarį.

Jaltos (Krymo) sutartis 
buvo padaryta prez. Roose- 
velto, Sovietų Sąjungos

i ' t ■.

premjero Stalino ir Angli
jos premjero Churchillo 
1945 m. vasario 11 d.

Rooseveltas ir Churchil
las pripažino Sovietų Są
jungai pietinę Sachalino 
salos pusę (atimtiną iš Ja
ponijos) ir sutiko Sovietam 
pervesti japonų Kurilų sa
las. Mainais už tai Stalinas 
pažadėjo, kad Sovietų Są
junga stos karan prieš Ja
poniją už trijų mėnesių po 
Vokietijos* sumušimo. Roo
se veltas ir Churchillas taip
gi pripažino Sovietų Sąjun
gai tam tikras teises Man- 
džūrijoje.

Potsdamo sutartis buvo

padaryta talrp prez. Tru- 
mano, Stalino ir Anglijos 
premjero Attlee’o 1945 m. 
liepos mėnesį, po Vokieti
jos pasidavimo.

Abidvi sutartys, bendrai 
imant, nustatė, tarp kitko, 
šitokius faktus bei geogra
finius pakeitimus Europo
je:

Pravesta sieftos linija, 
kuri priskiria Sovietų , Są
jungai tarybines Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respub
likas, neminint*sių trijų ša
lių vardų.

Buvusioji Lenkijos užim
ta Baltarusija tapo pripa
žinta Sovietų Sąjungai,.'

Naujoji vakarinė Lenki
jos siena su Vokietija nu
statyta paliai Oderio-Neis- 
ses upių liniją, prijungiant 
Lenkijai tris buvusias Vo
kietijos provincijas —Silezi
ją, Pomeraniją ir Rytų 
Prūsiją, apart Karaliau
čiaus ir Klaipėdos krašto.

Karaliaučius (dabar Ka
liningradas) p r i pažintas 
Sovietų Sąjungai, o Klaipė
da — Tarybinei Lietuvai.

Amerikos valdžia jau pir
miau pareiškė, kad tik ga
lutinoji Taikos konferencija 
su Vokietija nuspręs busi
mąjį rubežių tarp Lenkijos 
ir Vokietijos.

London. — Anglijos sei
mo narys Herbertas. Mor-l’L 
sonas, buvusios darbieeių 
valdžios ministras, užklau
sė premjerą Churchillą:‘ 

—Ar Churchillo valdžia 
protestavo prieš preziden
to Eisenhowerio nutarimą 
atidaryti Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų karą iš 
Formozos salos prieš Kini
ją? Ar premjeras Churchi
llas žino, kad visų partijų 
anglai kenčia didelį rūpesnį < 
dėl Eisenhowerio tokio nu
tarimo?

Churchillas atsakė, kad 
Edenas, Anglijos užsienio 
reikalų ministras, paaiš
kins seimui tą klausimą.-

Paryžius, -r- Frakcijos 
valdžia jaučia nusiminimą, 
kad prez. Eisenhoweris įga
lina Čiang Kai-šeką daryt 
ginkluotus įsiveržimus į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. '

Kaip anglai, taip franeū- 
zai ir kiti vakariniai euro
piečiai bijo, kad Eisenhowe
rio nutarimas platina ka
rą Azijoj ir gręsia sukelti 
naują pasaulinį karą.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta. ...

Sovietų Sąjunga tvirtino, 
jog pati Potsdamo konfe
rencija galutinai nustatė 
pastovią Lenkijos-Vokieti- 
jos sieną paliai Oderio ir 
Neisses upes.
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Melagius už liežuvio!
RYŽDAMIESI SUKELTI ŽYDŲ opinija prieš Tarybų 

Sąjungą, įvairūs to krašto priešai nesidrovi panaudoti 
šlykščiausias metodas savo tikslui pasiekti.

Ir ko jie nepriplepa!
Girdi, Tarybų Sąjungoje ir liaudies demokratinėse 

respublikose yra pasiryžta žydus traktuoti aršiau negu 
juos traktavo Hitleris!

Talkon jie imasi visus, ką tik pasigauna. Talkauja 
.jiems šiame šlykščiame darbe net ir aršiausieji anti-se- 
.mitai! Žydų reakcininkai taipgi dedasi į tą nešvarią 

į kompaniją.
Sausio mėnesio pradžioje Londone viename mitinge sa

kė kalbą Anglijos parlamento narys, žydų tautybes kil
mės žmogus, darinėtis. Sydney Silverman. Jis kalbėjo 
apie Pragos teismą ir apie J. ir E. Rosenbergus, uždary
tus mirties kameroje, nuteistus mirti žydų kilmės sūnų 

•ii* dukrą.
Tuojau New Yorko spaudoje buvo išpūsta dideliais 

antgalviais žinia (tuo ypatingai pasižymi New Yorko 
„ "Post), kur buvo pasakyta, būk Sydney Silverman pas

merkė komunistus, kam jie s.aką, kad Jungt. Valstijos 
anti-semitiniais sumetimais nusmerkė “atomo šnipūs 

' Julių ir Ethelę Rosenbergus.” x
Silverman, girdi, kaltinęs čechoslovakijcs vyriausybę 

anti-semitizmu dėl suruošto Slanskiui ir kitiems zionis- 
tiniams išdavikams teismo.

JULIAUS IR ETHELĖS ROSENBERGŲ advokatas 
Bloch, surinkęs iš spaudos iškarpas, pasiuntė jas, kartu 

■“' su savo laišku, Sydney Silvermanui.
Pastarasis, šių metų sausio 13 d:, į tai atsako advoka

tui laišku, kuriame pareiškia, kad jis, Silvermanas, buvo 
"’supurtytas visu tuo, ką komercinė spauda su jo kalba 

padarė. Štai, Silvermano laiško ištrauka.: ,
“Sausio 6 d. aš kalbėjau viešame forume Londone apie 

’ Pragos teismus. Aš sakiau, kad tie teismai nei jokiu bū
du .nėra anti-semitiniai; sakiau, kad yra anti-zionisti- 

.. niai; kad jie tokiu būdu, be jokios intencijos, gali pri- 
L vėsti prie,anti-semitinių pasekmių. Aš sakiau, tarp kit- 
J-ko, jog neteisinga būtų daryti išvadas, būk ten yra anti- 
-sSemitizmas, tik iš to fakto, kad daug teisiamųjų buvo 
-. žydai ir buvo vadinami žydais, kaip lygiai būtų netei- 
į’singa ieškoti antisemitizmo Rosenbergų byloje dėl to, 

.kad teisėjas, abudu advokatai, abudu teisiamieji ir vy-
* i riausias prieš Rosenbergus liudytojas buvo žydai, kai 
-sjtuo pačiu kartu džiūrėje nebuvo nei vieno žydo.”

Kiek tai liečia Rosenbergus, šis Anglijos parlamento 
narys nurodo, kad jis tik neseniai sakė kalbą viename 
mitinge, reikalaudamas, idant jie, Rosenhergai, nebūtų 

-.•žudomi. Bet apie šią jo kalbą amerikinė spauda nieko 
-..nerašė, ją ignoravo!

Advokatas Bloch, gavęs ši laišką, paskelbė spaudoje,
— tilpo Daily Workeryj.

Taigi matome, kaip šlykščiai komercinė spauda krai- 
JT po žmonių kalbas, kaip ji nbnaudėliškai užtyli kitų kal- 
? has, griaunančias melus, jos, tos spaudos, sugalvotus!

- Anti-semitai baudžiami.
i PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Rytų Vokietijoje buvo teisti 
• J^'trys asmenys, kaip anti-semitai. Vienas jų gavo dvejis

• metus kalėjimo, o du — po vienerius metus.
jjj Mums tai nieko nepaprasto. Mes žinome, mes sakėme 
y ir sakome, jog liaudies demokratinėse šalyse ir Tarybų 

Jr Sąjungoje anti-semitizmas yra įstatymais panaikintas,
• ten nevalia pulti žydus, nevalia pulti kitas tautas bei ra

ses, nežiūrint, kokios jos. bebūtų. Ten visi žmonės yra
< lygūs, visiems pripažintos lygios teisės, visi lygiai/ trak- 
Z tuęjami. Ten baudžiami tik tie, kurie nusikalsta bend- 
ffi riems šalies įstatymams, nežiūrint, kuriai tautai ar ra- 

sei nusikaltę asmenys priklauso.
“?xlš tikrųjų, jeigu pas mus, mūsų krašte, anti-semitai 
.bei baltieji, šovinistai būtų taip valdomi, kaip ten, kaip 

anapus uždangos” esamose šalyse, tai būtų pasiekta la- 
baidaug.

Deja, pas mus to nėra. Ir tai verčia mūsų krašto žmo- 
nes organizuotis ir kovoti prieš anti-semitizmą, už neg- 
rų teises. Tik neseniai New Yorke įvyko konferencija, 

k šaukta žydų karo veteranų organizacijos, kovai prieš 
•t bekylantį čia anti-semitizmą!

Bet grįžkime nrie nuteistųjų anti-s.emitų Rytų Vokie-
■ tijoje. Komercinė spauda, kuri dėjo tą žinią į savo skil- 

'gf tis, bandė visaip raivytis, sakydama daug maž taip:
Rytų Vokietijoje nuteisimas an.ti-semitų kalėjiman buvo 
padarytas tam, kad pridengti anti-semitizmą!

_ Na, tegu “toks” pridengimas būva padarytas New 
gorite! *

;; '.Tiek dar galime pasakyti: tas nuolatinis spaudos ir 
*. radijo bliovimas apie anti-semitizmą “anapus uždangos” 

yra sulipdytas dirbtinai, artificialiai, ir jis sprogo, kaip 
|<WiUilo burbulas!

MOTERŲ KAMPELIS
«»

Rokiškio vaikų bibliotekoje
1950 metais Šiaulių srities 

rajono centre—Rokiškyje.- 
prie vieno pastato atsirado 
nauja iškaba. Jinai skelbė 
apie tai, kad šiame pasta
te yra Rokiškio rajono vai
ku biblioteka, v

Vytautas Jasenevičius ir 
Nijolė Nastopkaitė, tuomet 
dar buvę 4-sios klasės mo
kiniais, buvo vieni pirmųjų 
jaunų skaitytojų, peržen
gusių naujosios bibliotekos 
slenkstį. Viskas čia nepa
prastai patiko vaikams: ir 
jaukūs baldai, ir gražiai 
apipavidalinta patalpa — 
paveikslai, plakatai ant sie
nų, gėlės ant langų ir sta
liukų, įdomi foto vitrina, 
tvarkingai išdėstyti laik
raščių komplektai ir žur
nalai, gausybė stalo žaidi
mu — šaškės, šachmatai, 
domino ir kt. Čia visur bu
vo jaučiama rūpestinga 
ranka, siekusi sudaryti vai
kams visas sąlygas kultū
ringai, maloniai ir naudin
gai pasilsėti po pamokų.

Vytautas, kuris jau tada 
buvo labai pamėgęs augalų 
gyvenimą, paprašė biblio
tekininkę Eigminaitę reko
menduoti jam įdomią kny
gą apie augalus.

—O štai, prašau,—nuro
dė jam Eigminaitę į spal
votą albumą-katalogą pa
tiems mažyčiams. —Čia ga
li pagal piešinius ir pavadi
nimus pasirinkti bet kurią 
knygą iš augalininkystės. 
Va, pavyzdžiui, knygutė 
apie didįjį gamtos, pertvar
kytoją I. V. Mičiuriną, štai 
kita—apie jaunuosius mi- 
čiurininkus—tavo bendra
amžius ir apie jų šaunius 
darbus kolūkyje.

Ir ji padėjo Vytautui pa
sirinkti literatūrą.

Bibliotekininkė Eigmi- 
naitė randa laiko ir pasi
šnekėti su kiekvienu iš sa
vo mažųjų lankytojų, suži
noti, kokiomis knygomis jie 
įdomaujasi, moka padaryti 
taip, kad jie papasakotų 
savo įspūdžius . apie per
skaitytas knygas, padeda 
jiems teisingai suprasti tai, 
ką jie skaitė. Kantriai, įdė
miai ir jautriai ji stengiasi 
įsigilinti į kiekvieno vaiko 
sielą, visokeriopai padėti 
mokytojams "sunkiajame 
priaugančiosios kartos au
klėjimo darbe. Rado ji ke
lią ir į mažosios Nijolės 
Nastopkaitės' širdį.

-—Man taip norėtųsi pa
dėti jums,—.prisipažino vie
ną dieną Nijolė, tuo išreik
šdama savo seną troškimą.

—O kodėl gi ne,—mielai 
sutiko Eigminaitę. — Aš 
tau parodysiu, kaip, vyksta 
darbas bibliotekoje. Moky
kis ir padėk mums. Gal ir 
tu kada nors būsi bibliote
kininkė.

...Nuo to laiko daug įsta
bių permainų įvyko Lietu
vos gyvenime. Įvyko per
mainos ir Rokiškio vaikų 
bibliotekoje. Biblioteka bu
vo perkelta į naują didelį, 
ir erdvų namą. Žymiai pa
didėjo jos knygų fondas: 
jei 1950 metais bibliotekoje 
buvo 2.500 tomų, tai dabar 
yra apie 4,200 tomų. 950 
vaikų—daugiau kaip dvigu
bai tiek, kiek • buvo 1950 
metais—dabar yra bibliote
kos skaitytojai.

Eigminaitę tapo bibliote
kos vedėja. Jos energingais 
padėjėjais tapo mūsų seni 
pažįstami —Vytautas Jase
nevičius ir Nijolė Nastop
kaitė. Nijolė, pavyzdžiui.,

padeda gražiai apipavida
linti naujų knygų parodė
les.. Be to kartą savaitėje 
Nijolė nuvyksta su naujo
mis vaikų knygomis į rajo
no vaikų darželį. Nijolė tu
ri taip pat nuosavą biblio
tekėlę, kurią ji laiko pavyz
dingoje tvarkoje. Vytautas 
Jasenevičius — aktyvus mi- 
čiurininkų ratelio dalyvis. 
Ratelio pamokose, kurioms 
vadovauja mokytoja Dagy- 
tė4 vaikai pasakoja apie jų 
perskaitytas naujas kny
gas, apie augalų gyvenimą, 
ruošia įdomias vaizdines 
priemones bibliotekai, da
ro pranešimus.

Bibliotekoje rengiafna 
daug kitokių įdomių prie
monių. Šių priemonių pla
ną tvirtina taryba, į ku
rią įeina jaunųjų skaityto
jų tėvai' Milaknienė ir Šu- 
lakas, mokytojai Kantaus- 
kaitė,. Dagytė, Tavonas ir 
kiti. Taryba nusprendžia, 
kada surengti skaitytojų 
konferenciją, literatūros 
vakarą, saviveiklos koncer
tą, būtinai atsižvelgdama i 
pačių skaitytojų pageidavi
mus.

Du kartus savaitėje bib
liotekoje įvyksta garsiniai 
kolektyviniai knygų skai
tymai. Paprastai vaikai pa
tys nutaria, kokią knygą 
skaityti. Neseniai, pavyz
džiui, kolektyviškai buvo 
perskaityta Kononovo kny
ga “Pasakojimai apie Le
niną.” Įvykusioje skaityto
jų konferencijoje buvo 
svarstoma N. Ostrovskio 
knyga “Kąip grūdinosi 
plienas?’

Kas mėnesį surengiami 
tematiniai literatūros va
karai. Viekas jų, pavyz
džiui, buvo skirtas temai 
“Du pasauliai—dvi vaikys
tės.” Vaikai kalbėjo apie 
sunkiąją vaikų dalią kitose 
šalyse, apie laimingą vai
kystę Tarybų Sąjungoje, 
kur vaikams yra sudarytos 
visos, sąlygos . augti žva
liems, sveikiems, links
miems, kur jiems atviri vi
si keliai į mokslą. Praneši
mus padarė mokiniai Ba- 
ravikovas, Minkevičiūtė ir 
Kviliunaitė. Po to įvyko sa
viveiklos koncertąs’. Dra
mos ratelis, kuriam vado
vauja Rokiškio kultūros 
namų meninė vadovė Kuz- 
mienė, paruošė literatūrinį 
montažą “Už taiką”, o šo
kių. ratelio dalyviai atliko 
šokius “Taikos balandžiai” 
ir “Aguonėlė.”

Du kartūs, mėnesyje bib
liotekoje suorganizuojamos 
parodos-foto vitrinos. Pa
starosios dvi buvo sureng
tos temomis “Laimingoji 
vaikystė” ir “Mes už tai-, 
ką, jaunieji draugai!”.

•Įvairų ir turiningą darbą 
dirba Rokiškio vaikų' bib
lioteka — viena daugelio 
Lietuvos bibliotekų. Jos 
darbuotojai padeda jaunie
siems. skaitytojams pasi
rinkti knygas, skiepija jiem 
meilę ir domėjimąsi skaity
mu, mokslu, vysto juose 
meniniu^ skonius ir .gabu
mus. ,E. Efrozaitč.

Pasaulinis Motery 
Kongresas

Neseniai Viennos mieste, 
Austrijoje, buvo susirinku
si Tarptautinės Demokrati
nių Moterų Federacijos 
Taryba. Dalyvavo moterų 
organizacijų atstovės iš 50 
valstybių. Atvyko net iš 
tolimų Azijos ir Pietų A- 
merikos kraštų.

Taryba nutarė šaukti Pa
saulio Moterų Kongresą. 
Jis įvyks Danijoje, birželio 
mėnesį.

Išleistame į pasaulio mo
teris šaukime į Kongresą 
pažymi, jog jo siekis yra 
stiprinti žygius taikai at- 
s.teigti. Ir kad jis* planuos 
veiksmus pasaulio vaikų 
jaunimo-gerovei. »

vilgyk skiediniu iš 1 dalies 
“denatured- alcoh.01” ir 2 
dalių vandens. Skiedinio li
kučius išimk vilgant šaltu 
vandeniu. Sausai nuspausk.

Paprastojo (ištrinamojo) 
paišelio dėmės iš baltinių 
išeina paprastame plovime. 
O nuo neplaunamų galima 
nutrinti. Bet tam vartoti 
ne paprastąjį trinamąjį gu
mą, kuris pats gali palikti 
ženklą. Pirk plytelę daili
ninkų vartojamo veik be
spalvio gurno, kuris, yra ir 
šiaip švenesnis. Gaunamas 
dešimtukinėse ir visur prie 
raštinėms reikmenų stalo.

Sk. V.

ir

Išimti rašalo dėmes
Pasisekimui pamatiniu 

punktu yra žinojimas, ko
kia. dėmės cheminė sudė
tis., O tas veik neįmanoma 
su rašalais, nes jų esama 
net virš 2,000 rūšių. Tai 
dėl to mažai kas užtikrina, 
kad rašalinę dėmę visiškai 
prašalins.

Pagrindinė taisyklė ra
šalui, kaip ir kitoms dė
mėms, yra ta pati: greičiau, 
geriau.

Pirmasis žingsnis: Vil
gyk ar skaluok šaltu van
deniu. Mažą dėhię vilgyk. 
N u s p audinėk suterštąjį 
vandenį į minkštą skudu
rą ar popierių. Didelę dė
mę mirkyk ir vandenį keisk 
taip dažnai, kaip spėji.

Antrasis žingsnis: Po 
šalto vandens maudynės, 
plaunamus, baltus plauk 
šiltame, muiluotame vande
nyje į kurį įpilta keli lašai 
amonijos. Perplauk. Likus 
dėmei, pamirkyk 20 minu
čių karštame muiluotame 
vandenyje. Perplauk. Jei 
dar liko, žymę šalink su 
baltylu (bleach pilk šaukš
tą į kvortą vandens).
Plaunamus (spalvuotus: Po 

šalto vandens ir po šilto 
muiluoto su amonija mau
dynės, pamerk į oxalic acid 
skiedinį keliolikai minučių. 
Gerai perplauk. Į paskutinį 
vandenį įpilk kelis lašus a- 
monijos.

Tuo pat būdu, kaip spal
vuotus, plauk baltus šilki
nius ir vilnonius.

Oxalic acid pirk vaistinė
je, 5 nuošimčių (percent) 
stiprumo. Vartok ar laikyk 
atsargiai, yra. nuodingas.

Neplaunamus: Atsargiai 
vilgyk šaltu vandenių ir 
nuspaudinėk. Jei tas neišė- 
mė, vartok šalto vandens 
su “denatured alcohol” 
skiedini. Daryk iš 1 dalies 
alkoholio ir 2 dalių van
dens. Pabaik vėl vilgymu su 
tyru šaltu vandeniu. Nu
spausk kiek galint daugiau 
drėgmės.

Skiedini pirmiausia iš
bandyk drabužio nemato
moje vietoje. Patirk, kaip 
veiks į drabužio spalvą.

Paišelio dėme: Neištrina
mojo paišelio (indelible) 
dėmė yra skirtinga nuo ra
šalinės. Ant popieriaus, ji 
atrodo tokia- pat, bet valosi

“Meldžiu dievo ir 
žmoniy išgelbėti

- 'V 1
mano suny

Su tokiu pareiškimu 
sitiko darbininkų spaudos 
atstovus senutė nuteistojo 
Juliaus Rosenbergo motina. 
Ir ašaros, didelės ašaros 
pasipylė per jos veidą.

Senutė yra stipriai įsiti
kinusį., kad jos sūnus ir 
marti Ethel yra nekalti.

“Toki žmonės, kaip Ju
lius ir Ethel, nėra, negali 
būti blogdariais. Jisai my
lėjo tėvą. Mylėjo mane. My
lėjo visus žmones.

“Mano Ethelė tokia pat.”
Taip, ne pripuolamai ji

nai savo marčią pavadino 
“mano”. Ji taip pavadinti 
norėjo.

• “Ethelė mylėjo mane. Ji 
su manimi elgėsi kaip su 
tikra motina. Ji elgėsi su 
visais žmonėmis kaip su sa
vo artimiausiais. Mano Ju
lius buvo laimingas gavęs 
tokią žmoną, savo vaikams 
tokią motiną.” .

Ji pradėjo pasakoti apie 
savo vizitą , pas Ethelę ka
lėjime. Priminė Ethelės iš 
už grotų malonų jai šauks
mą “Mama, mama!” Ir vėl 
graudžiai pravirko.

Kad ji atgavo stiprybę 
ištarti žodžius, senutė reiš
kė viltį, kad geri žmonės 
jai, padės išgelbėti nekaltus 
jos vaikus nuo neužpelny
tos mirties. I. S.

pa-

Ji

I

Višoki nyloniniai drabu
žiai ilgiau laikysis, jeigu 
pastiprinsi siūles. Apsiūk 
minkštu, tęsliu kaspinėliu 
(tape). Tiktai*už vis bran
giau mokamieji yra pasiūti 
dubeltavomis siūlėmis. Be 
to nylonas greičiau pešasi 
iš siūlų, negu bile kuris ki
tas audinys.

Plaunamą drabužį paleng
va vilgyk valomuoju skie
diniu (cleaning fluid pirk 
vaistinėje). Nuspausk. .Jei 
stipriai tebesilaiko dėmė, 
pamirkyk skiedinyje kelio-’ 
liką minučių. Paskui plauk 
šiltu muiluotu vandeniu. 
Perplauk.

Neplaunamą drabužį pa
lengva vilgyk valomuoju 
skiediniu (cleaning fluid). 
Jei dėmė vis dar laikosi,,

Užmirštasis obuolys
I

Lietuvoje vyriausiu vai
siumi buvo obuolys, 
brangindavome dėl to, kad
jis pirmasis prinokdąvo, 
paskutinis pasendavo. At
vežamų iš šiltų kraštų vai
sių neturėjome galimybės 
nusipirkti.

Nežiūrint ištekliaus švie- 
žienų visais sezonais dabar, 
obuoliai neprarado savo 
svarbumo 
Tiktai prašmatnybių 
kodami kartais 
mirštame. O 
vartoti keptais 
nėra brangesni 
kitų vaisių.

Obuolių tyrė (košė) tin
ka pasiskaninti mėsišką 
valgį. Ypač tinka prie kiau
lienos ir paukštienos.

Košė gali būti vienų o- 
buolių. Apysausius, netu
rinčius stipraus savo sko
nio pagerina žiupsnis span
guolių, arba ananaso (pine
apple) ar citrinos. O prie 
stipraus skonio obuolių ga
lima dėti silpnesnį skonį 
turinčių priemaišų.

Obuoliai paskanina viso
kius blynelius. Į vienus de
da tarkuotą, į kitus plaus- 
tytą. Nėra reikalo tarkuo
ti. Plonai supiaustyti greit 
išsileidžia kepant ar 
dant ir be tarkavimo.

neprarado 
mūsų dijetoje.

ieš- 
juos už

tinkamieji 
ar virtais 

už daugelį

ver-

Mrs. Eleanor Roosevelt 
rašo knygą “Moterys Poli
tikoje.” Išeis iš spaudos ka
da nors pavasarį.

Prispyrė kompaniją 
pripažinti lygybę

Chicagoje šešios negrės 
gavo nuo Swifto kompani-V 
jos po stambią gniūžtę do-'®* 
lerių. Tai nebuvo iš kom
panijos malonės suteikta 
dovana šventėms. Ne. Jos 
tuos pinigus gavo dėka ko
vingai CIO United Packing 
house Workers Unijos va
dovybei.

Unija nutarė, kad kom
panija neturi diskriminuo
ti darbininkų. Pirmasis a- 
tėjęs prašyti darbo, pir
muoju turi būti ir pasam
dytas. Bet kompanija to 
nevykdė, nors buvo pasira
šiusi vykdyti.

Unija prispyrė kompani
ją pasamdyti negres. Ir at
mokėti už tą laikotarpį, ku
rį jos nędirbo del to, kad 
nebuvo priimtos, šešioms 
moterims bendroji atpildo 
suma siekia iki $6,000 
Aukščiausia mokestis 
nai buvo $1,263.04. 
žiausia — $827.90.

vie-
Ma-

Šeimininkėms
Kumpio ir veršienos 
bakanas

Svaras ir pusė nevirto 
kumpio (ham)

pusė svaro veršienos 
(veal)

ketvirtoji dalis puoduko 
catchup

pusė puoduko žaliojo pi
piro

kenukas cream of mush
room (grybinės.) sriubos

du svogūnai 
šaukštukas muštardos 
puodukas sausų 

trupinių
• trečioji dalis 
rudo cukraus

pora šaukštų 
(lemon) sunkos
po biskį druskos ir pipirų.
Sumalk mėsą ir svogū

nus. Pamirkyk duonos tru
pinius sumaišius su grybi
ne sriuba. Sumaišyk viską 
kartu. Sudėk į kepamą blė- 
tą. Kepk 350 F karštyje 
apie pusantros valandos.

Tinka valgyti karštą. Ir 
skanu valgyti šaltą prie 
salads ar sandvičiams. V.

duonos

puoduko

citrinų

i

i

Today’s Pattern

»

9308
10—20

Pattern 9308: Misses’ Sizes 10, 
12, 14. 16, 18, 20. Size 16 jacket. 
1% yards 54-inch; skirt, 1% yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat| 
tęrn Dept, .110-12 Atlan^ 
Avenue, Richmond Hill 19,

.........        IfL------- . ... ,, ,
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Lawrence, Mass.
MIRĖ WM. TAMULEVIČIUS

Mirė William Tamulevičius 
(Garbus) ir laisvai palaidotas 
miesto kapinėse. Paliko ser
gančią žmoną ligoninėje, taipgi 
dvi seseris ir švogerius, kurie 
gyvena Worcester, Mass., ir 
šiaip giminių. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius A.. Yuzokas.

Velionis vaikų neturėjo, Apie 
20 metų atgal abu su žmona 
dirbo audinyčiose. Vėliau tu
rėjo valgyklą, o dabartiniu lai
ku—vaisių krautuvę. Kadangi 
jo? žmona susirgo nervų liga, 
tai teko jam vienam krautuvė
je dirbti. Vėliau ir jis pats 
pradėjo neįgalėti, tai krautu
vę paleido išpardavimui.

Kadangi vienas gyveno, tai 
žmonės rado jį po nakčiai mi
rusį. •

Jis priklausė prie Lietuvių 
U. Klubo ir Lietuvos Sūnų 
Draugijos. Sako žmonės, kad 
jis palikęs nemažai turto. Bet 
kol kas surasta tik $2,000.

Gaila, kad kol žmonės sveiki, 
neapsirūpina savo likimu.

Šermenyse dalyvavęs.

*
UŽBURTOJI SIELA
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o vien džiaugsmą; jo džiaugsmas del to 
dar padidėjo. Oras buvo labai blogas. 
Aneta niekur negalvojo eiti po pietų. 
Kadangi ji nieko nelaukė, ji buvo apsi
vilkusi palaidiniu ir butas taip pat buvo 
nesutvarkytas. Čia buvo siautęs mažy
tis. Gali ir labiausiai mėgti tvarką, kaip 
Aneta; vaikai pasirūpina jus priversti 
nuo to atsisakyti kaip ir nuo daugybes 
gražių sumanymų, kurie buvo sudaryti 
dar jiems nesant. Bet Žiulijenas, taiky
damas viską sau, “šioje puikioje netvar
koje” iš tikrųjų matė'ne “menišką vaiz
dą”, bet ženklą artimumo, kuris jam no
rėta parodyti. Jis atvyko plakančia šir
dimi, bet pasiryžęs šį kartą pasirodyti 
palankioje šviesoje; jis vaidino savim 
pasitikintį. Jam tai nevyko. O Aneta, 
susierzinusi, kad ją užklupo tokiam su- 
sivėlime, pyko ant įsibriovėlio už tai, 
kad jis nesilaikė mandagumo formų. 
Bematant ji atšalo; ir viena akimirka 
Žiulijeno gera nuomonė apie patį save 
buvo sugniuždyta. Dabar jie buvo-ir 
vienas, ir antras sustingę: jis nebedrįs
damas kalbėti, ji laukdama su piktai iš
didžia išraiška...

“Jei tu, žmogeli, manai, kad aš tau 
šiandien padėsiu!..”

O paskui ji suvokė juokingąją situaci
jos pusę, akies kampu ji pamatė nugalė
tojo graudžią veido išraišką ir gaišiai 
susijuokė. Staiga atitokusi, ji vėl pasi- 

' darė draugiška. Žiulijenas nieko nebe
suprato; netekęs žado, bet ir vėl nuri
męs, jis pasidarė nutūralus; pagaliau 
užsimezgė draugiškas pašnekesys.

Aneta jam pasakojo apie savo darbo 
gyvenimą; ir jie vienas antram prisipa
žino, kad nebuvo sukurti savo amatui. 
Žiulijenas mėgo savo dėstomą dalyką; 
bet... ,

— .. .Jie negali sekti! Jie spokso į 
tave savo apsiblaususiomis akimis, mirk
sėdami, kad neužmigtų; gal atsiranda iš 
jų pora ar trys, kurių akyse galima pa
matyti pr.aslenkant spindulėlį; likusieji 
.— tik sunki nuobodulio masė, kurią tik 
krauju ir vandeniu prakaituojant pa
vyksta (ne visuomet) akimirkai išju
dinti ir kuri vėl nukrinta į tvenkinį. Su
meškeriok ją ten! Tai šulinių valytojo 
darbas!.. Bet tai ir ne šių vargšų vaik
palaikių kaltė! , Jie, kaip ir mes, yra 
aukos demokratinės manijos, kuri nori, 
kad visi protai sugertų lygiai tą patį ži
nių kiekį, ir be to, dar nesulaukę tokio 
amžiaus, kad galėtų pradėti suprasti! 
Paskui egzaminai, tie žemdirbystės kon- * 
kursai, kur sveriami mūsų produktai, 
prikimšti neapipavidalintų minčių ir su
darkytų žodžių mišinio, kuriuo 'daugu
mas tuoj po egzaminų skuba nusikraty
ti; ir tai visą likusį gyvenimą juos at
graso mokytis.

— Aš labai myliu vaikus, — tarė Ane
ta juokdamasi, — taip, net ir pačius ne
dėkingiausius, nėra nė vieno, kuria'm bū
čiau abejinga. Aš norėčiau juos visus tu
rėti, visus apkabinti... B-et reikia apsi
riboti! Ar ne? Užtenka vieno...

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Negalima pasakoti, reikia sau pasilaiky
ti. Nėra tikslo, ir tai nevyriška... Gyven
ti ir tylėti... Prašau man atleisti, kad 
jums įkyrėjau.

Aneta susigraudino. Šiuose žodžiuose 
glūdėjo nuoširdus susijaudinimas; šis 
kuklumo ir liūdno išdidumo mišinys ją 
pritrenkė; po šaltumo priedanga ji paju
to didelį nusivylimą ir įžeistą meilę. 
Širdies polėkyje, kuriam ji nesipriešin
davo, ji pajautė Žiulijenui nuoširdų gai
lesį. Ji šiltai pasakė:

— Ne, ne, nieko nesigailėkite! Dėko- 
j ju jums, jūs gerai darėte, kalbėdamas... 

(Ji pataisė su spygleliu pajuokos, kuri 
šį kartą neturėjo nieko dilginančio)... 
bandydamas kalbėti... Taip... tai ne
lengva, jūs neįpratęs... Na, bet man ma
lonu, kad jūs neįpratęs!.. Užtenka įpra- 
tusiųjų!.. Bet juk neuždrausta turėti 
vilties, kad aš jus įpratinsiu... Norite? 
Kadangi jūs neturite su kuo kalbėti!..

Žiulijenas buvo" per daug sujaudintas, 
kad galėtų atsakyti; bet jo žvilgsnis iš
reiškė dėkingumą, nors dar baugų. Nors 
jai jau reikėjo grįžti, Aneta apsisuko, 
norėdama dar kelias minutes kartu pa
sivaikščioti ; ir ji kalbėjo su juo kaip ge
ra, motiniška draugė, o tai jam buvo lyg 
vėsi ranka ant skaudančios kaktos. Taip, 
jis buvo įskaudintas, tas didelis bernio
kas; dėl jo atšiaurumo reikia su juo 
elgtis labai švelniai... Dabar jis atgijo... 
Vis dėlto reikėjo grįžti!.. Aneta jam pa- 

' siūlė retkarčiais pasimatyti. Ir jis pri
pažino, kad darbą, kurį jie atlikdavo bib
liotekoje, galėjo taip pat gerai atlikti 
Liuksemburgo sode, arba..

— Arba... Kodėl ne pas mane?
Ir Aneta, pakviesdama jį kuriam nors 

iš sekančių sekmadienių, paspruko, ne
laukdama atsakymo...

O! kaip jis dabar būtų gražiai kalbė
jęs!.. dabar, kai jos jau nebebuvo!.. Jis 
pergyveno visą sceną; jis gardžiavosi 
Anetos gerumu. Kiek šis vyras buvo 
nuosaikus protinėje mankštoje, tiek jis 
nesugebėjo išlaikyti saiko širdies daly
kuose; jis nesamprotaudamas .sumojo, 
kad jo jausmui lemta negrįžtamai pasi
likti prie tos, kuri, gal būt...*

Aneta neturėjo nė mažiausio suprati
mo apie tai, kas dėjosi Žiulijeno širdyje. 
Jos naujo draugo nedėkinga fizinė iš
vaizda ją taip puikiai apdraudė prieš 
meilę, jog Aneta juokingai galvojo, kad 
tai turi ir. Žiulijeną apsaugoti. Aneta jį 
gerbė. Ji jo gailėjosi. Gailimas jis da
rėsi simpatingas. Malonu buvo sau pasi
sakyti, kad ji gali padaryti jam gera; ir 
dėl to jis darėsi jai dar simpatingesnis. 
Bet jai nė mintis negalėjo kilti juo nepa
sitikėti, o tuo labiau — savimi.

Apie savo pakvietimą ji buvo ir pamir
šusi, kai sekantį sekmadienį jis atėjo jai 
apie tai priminti; ir džiugus nustebi
mas, kurį ji jam parodė, buvo nesuvai
dintas. Bet Žiulijenas, visą savaitę ne
galvojęs apie nieką daugiau, kaip tik 
apie šitą valandą, nepamatė nustebimo,

St Petersburg, Ha.
GRAŽUS LLD 45 KUOPOS 

VEIKIMAS
Net malonu prisiminti ir pa

sigirti mūs gražaus būrelio 
draugų nuveiktais labai prakil
niais ir visuomenei naudingais 
darbais.

Mūs kuopelė laikytame susi
rinkime sausio 25 d.' padarė la
bai gražų tarimą ir buvo gra
žiai paremtas mūs literatūros 
knygų fondas. Pati kuopa pa
aukavo tam tikslui $5 ir .su
rinkta nuo draugų $18. Tokiu 
būduk pasidaro $23.

Evai Simons pakalbėjus ir 
paaiškinus didelį reikalą pa
remti ateivių gynimą, tam rei
kalui paaukota $25.

žodžiu sakant, susirinkimas 
buvo labai gyvas ir skaitlingas. 
Turėjome keletą ir malonių 
svečių. Keletas draugų įstojo į 
mūsų kuopą.

Ypatingai mes labai džiau
giamės gavę malonų draugą, A. 
Metelionį. Jis .pasakė gražią 
prakalbėlę, apibūdino mūs 
draugijos apšvietos darbus. 
Tai malonu dirbti, kai darbo 

pasekmės jiėra bergždžios.
Kuopa nutarė laikyti, pikniką 

vasario 8 d., gražiame Maggu- 
re Lake parke, 9 St. So. Tad 
visi draugai ir draugės, širdin
gai esate kviečiami .skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike. Tu
rėsite progos susitikti daug 
draugų iš plačios Amerikos. Jie 
čia atvyksta žiemavoti ar ato
stogas praleisti. Tikimės turė
ti draugų ir iš garsiosios Mia
mi. Užtikrinu, jog nesigailėsi
te atsilankę į mūs parengimą. 
O mūs gaspadinės visuomet 
yra pasirengusios jus pilnai pa
tenkinti. Tad pasižymėkite va
sario 8 d.

* * *
DAUG TURISTŲ

'Dabartiniu laiku čia žiema- 
voja W. ir A. Stakėnai, Urban- 
tai, E. Simans ir dar daug ki
tų. Argi »čia visus gali suminė
ti?

Taip pat yra keletas svečių 
Tampa mieste, kaip d. Tarnas 
ir kiti.

Pas mus oras kokį laiką bu
vo atvėsęs. Bet tas vis tiek 
nesulaiko turistų nuo važiavi
mo į pietus, nes šis sezonas 
skaitomas antras skaitlingiau

sias turistais sezonas. Dauge
lis žmonelių sensta, tai jiems 
žiemiuose pasirodo per šalta, 
tai ir atvyksta, kad pasikaitin
ti, pasilsėti ir gamta pasigro
žėti.

Natalia. ‘ /

Montello, Mass.
PARĖMĖ KNYGYNĄ IR 

LAISVĘ
Moterų Apšvietos Klubas lai

ke susirinkimą ir sykiu drau
gišką vakarą sausio 30 d., Lie
tuvių Tautiško Namo kamba
riuose.

Buvo atsišaukta su prašymu 
finansinės paramos Lietuvių 
Tautiško Namo knygynui, ku
ris neturi finansų atnaujinti 
laikraščių prenumeratų. Tam 
tikslui paaukota $5.00 ir iš
rinkta komitetas, kad ką nors 
knygyno naudai surengti. Kai 
kurios pasižadėjo parengimui 
pagelbėti.'

Po to buvo draugiškas vaka
ras su užkandžiais, taikomas d. 
U. Zaleskaitės išleistuvėms. 
Mat ji išvažiuoja į Miami, Fla.

Vakaro pirmininkė J. Stigie- 
nė, paaiškinus vakaro tikslą, 
pakvietė G. Shimaitį pakalbėti. 
Jis palinkėjo Zaleskaitei lai
mingos kelionės ir jos pagerbi
mui prisiminė Laisvės reika
lais. Po $1.00 aukavo: M. Be- 
nevičienė, U. Gutkauskienė, M. 
Markevičienė, J. Mineikis, M. 
Potsienė, G. Shimaitis, M. ža
liukas; po 50c. aukavo: E. 
Kaulakienė, O. Klimienė, M. 
Mickevičienė, O. Yuodeikienė.

Nuo Moterų Apšvietos Klubo 
buvo įteikta dovana, prie ku
rios prisidėjo B. Navickiene. 
Su užkandžiais prisidėjo K. Če- 
reškienė, A. Kukaitienė, P. Sin
kevičienė.

Laisvei liko- $9.00. Visiems 
aukavusiems, širdingai ačiū.

" žolynas.
H:

KLAIDOS PATAISYMAS.
Laisvės num. 22, sausio 31 

d., laidoje įsiskverbė klaida. 
Laisvės naudai parengimo ap
rašyme buvo pasakyta, kad $5 
aukavo K. Čerkasienė. Turėjo 
būt: K. čereškienė.

Atsiprašome už klaidą.
Komitetas.

San Francisco, Cal.
Draugei Karosienei buvo 
padaryta operacija

Mūsų darbščioji veikėja, u- 
nijų organizatorė Sonia Karo- 
sienė nepajėgė išsveikti be 
chirurgo peilio. Sausio 28 d. 
jai buvo padaryta sunki, bet 
pasekminga operacija. Pirmo
sios kelios dienos po operaci
jos jai buvo skausmingos ir 
sunkios. Bet ligonė sveiksta ir 
stiprėja, apveikdama visas 
kliūtis. Linkime jai gerai su- 
sveikti ir dar ilgai ir daug 
darbuotis darbo ‘žmonių labui.

Ligonė randasi The Perma- 
nente Health Plan ligoninėje, 
280 MacAthur Boulevard W., 
Oakland, Calif. Jei komplika
cijos neįvyks, spėjama, kad 
apie vasario 6 ar 7 dieną jau 
bus sugrįžusi namo, 1229 San
delin Avė., San Leandro, Calif.

Draugės Karosienės mamy
tė Balčiūnienė pergyvena 
daug sunkių ir rūpestingų va
landų. Kaip tik spėjo dukrą 
Karosienė kiek sustiprėti pb 
sunkios ligos praėjusį rudenį, 
tuojau atėjo žinia iš rytinių 
valstijų, kad tenai mirė bro
lis. Dar nepamiršus šio iiūdė-. 
šio, gydytojai praneša, kad 
duktė Karosienė turi pasiduo
ti operacijai. Paskutinėje die
noje prieš eisiant dukterei ant 
operacijos, gyvenimo draugas 
Pranas Balčiūnas buvo smar
kiai suimtas ligos, bet ant lai
mės, į trejetą dienų nusikra
tė ligą ir greitai sdstiprėjo. 
Reiškiam gilios užuojautos d. 
Balčiūnienei, Karosui, Balčiū
nui. Visi tikime, kad Sonia 
greitai sustiprės ir ne po ilgo 
vėl bus sykiu su mumis.

t aMūsų rūpestingoji LLD kuo
pos pirmininkė d. Jankauskie
nė tąipgi buvo keliom dienom 
ligoninėje. Dėlto praėjusį su
sirinkimą pumą sykį, teko at-

Suaugusių ir vaikų grupe pikietuoja prie Washington© 
viešbučio, kuriame yra apsistojęs gen. Rafael Trujillo, 
buvęs Dominican respublikos. prezidentas, dabar tos 
respublikos delegatas Jungtinėse Tautose. Iškabos pro
testuoja prieš “Trujillo diktatūrą.”

Chicago, 111.
Konferencija praėjo geroje 
nuotaikoje

Sausio 18 d. Vilnies salėje 
įvykusi L. L. D. Pirmos Aps
krities konferencija buvo itin 
pasekminga. Konferencijai 
pirmininkavo J. Dementis, 
sekretoriavo S. Vėžys. Delega
tų buvo 35, neskaitant apskri
ties valdybos narius. Įžanginę 
kalbą pasakė L. Prūseika.

Kuopų raportai atskleidė 
sekamą kruopštaus darbštumo 
vaizdą.

Didžiausia visoje apskrityje 
(ir visoje organizacijoje) 19 
kuopa pernąi turėjo 210 na
rių. Pasirodo, kad jau 60 tos 
kuopos narių pasimokėjo savo 
duokles už šiuos metus.

Roselando 79 kuopa turėjo 
122 narius. Gavo penkis nau
jus. Įvairiems reikalams išau 
kavo virš $50. Geriausia su 
aukomis pernai pasirodė Jac
kson Parko kuopa. Iš viso 
jacksonparkiečiai išau kavo 
$550. ši kuopa gausiai parė
mė spaudą.

Brighton Parko kiiopa turi 
apie 50 narių. Marquette Par
ko kuopon pernai pasimokėjo 
48 nariai. North Side kuopa 
turi apie 40 narių. Jos paręn- 
gimai pasekmingi. Savo ižde 
kuopa turi virš $90.

Cicero kuopa gana gerai 
veikia. Nariais ji nepuola, bet 
ir' neauga.

Jackson Parko, North Sides 
ir Bridgeporto kuopų susirin
kimuose įvyksta trumpi pra
nešimai apie įvairius visuome
niškus reikalus. Ši apšvietos 
programa' reikėtų įvesti ir ki
tose kuopose. Tos pačios kuo
pos, po susirinkimų, turi ir so
cialinius pobūvius, kurie dar 
labiau suartina tų kuopų na
rius.1

Konferencija metė šiuos šū
kius: daugiau dėmesio ap
švietos reikalams; daugiau dė
mesio į ankstybą duoklių pa- 
simokėjimą. Duokles reikia 
mokėti metų pradžioje! i

»
Kuopos, esančios už Chica- 

gos ribų, delegatų neprisiun- 
tė. Rockfordiečiai gerai pada
lė, prisiųdami dešimts dolerių, 
kaipo auką. Iš kuopų už Chi- 
cagos ribų geriausiai veikia 
Stevensville ir Peoria kuopos.
Gary kuopa šlubuoja. La Por
te kuopa nei auga, nei puola. 
Taip pat So. Bend kuopa.

Konferencija priėmė visą 
eilę rezoliucijų. Nutarta pa
siųsti prezidentui Eisenhowe- 
riui telegramą, raginant jį 
veikti .prieš naują McCarrano

laikyti be pirmininkės. Bet ji 
jau namie ir kitame kuopos 
susirinkime vėl su ja pasima
tysime. ' •

Mūsų kaiminka, sanfrancis- 
kietė ‘Sutkienė, girdėjome, ser
ga. Linkime pasveikti, jei dar 
nepasveiko ir vėl gausingai 
darbuotis pažangiosios žmoni 
jos labui.

/ T.

-Walter imigracijos bilių, kū
jis sukėlė didžiausius protes
tus visoje Amerikos visuome
nėje, įskaitant ir katalikus.

Konferencija vienbalsiai iš
rinko tą pačią apskrities val
dybą, kuri šauniai darbuojasi.

Apsigynimo reikalams su- 
aukauta virš $36.

Be to, beveik visi delegatai 
aukavo, kad pasveikinus Lais
vės bendrovės dalininkų suva
žiavimą.

Visi delegatai žadėjo dėti 
daugiau pastangų, kad pada
rius apskrities kuopas veikles
nėmis ir didesnėmis.

Delegatas

Detroit. Mich.
Vakarienė vasario 8 d.

LLD 52 kuopa ir Moterų 
Pažangos Klubas bendrai ren
gia šaunią vakarienę sekma- 

| dienį, vasario 8 d., Draugijų 
! salėje, 4087 Porter St. Pra
džia 5 vai. po pietų.

Maistas bus pagamintas pa
tyrusių gaspadinių ir bus įvai
rių valgių. Visi atsilankiusieji 
galės pasirinkti pagal savo 
skonį. Tiems, kurie valgyklose 
valgo, daugiau nekainuos. 
Atsilankiusieji skaniai galės 
pasivalgyti ir pažaisti.
• Savų atsilankymu taipgi ga
lėsite paremti LLD 52 kuopą 
ir Moterų Pažangos Klubą. O 
šios organizacijos remia' savo 
spaudą ir visą pažangų judė
jimą.

Kviečiame Detroito ir apy
linkės lietuvius skaitlingai da
lyvauti ir kartu visiems gra
žiai laiką praleisti.

Nors vakarienė prasidės 5 
vai., bet ir vėliau atsilankę 
bus pasotinti. Kurie norite pa
žaisti ar draugiškai pasikal
bėti, galite ir anksčiau ateiti, 
nes svetainės durys bus atda
ros.

Rengimo komisija širdingai 
kviečia skaitlingai atsilankyti 
ir paremti minėtas organiza
cijas.

Komisija.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisves 
spaustuvė gali , padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

3 pus!.—Laisvė (Liberty)- Trečiadien., Vasarią-Feb. 4, 1953

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė., Mūsų' patarnavimu ir

, kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

Darbininkų 
Sveikata

DIRBTINĖ ŠIRDIS
Dirbtinė širdis — skam

ba sensacingai, o vis dėlto 
iki tam tikro laipsnio yra 
teisingas tokio įmantraus 
aparato pavadinimas. Jau 
bent kelių rūšių yra paga
minta širdžiai pavaduoti 
aparatai. Jie sugeba pava- 
rinėt kraują, nors trumpą 
laiką, kolei pačiai širdžiai 
daroma operacija.

Visas keblumas su dirb
tine širdžia būdavo tas, kad 
vargu, būdavo duot krau
jui deguonies (oksigeno). 
Neseniai tapo ištobulintas 
naujas būdas., kaip įvaryt 
tiesiog į kraują to visagai- 
vinančio deguonies.

Deguonį gydytojai su
maišo su tam tikina chemi- 

• (

kalu, kur prašalina lipnu
mą ir tada tą mišinį perlei
džia per porcelaninį (pupu- 
ravinį, kukavinį) koštuvą. 
Toks perkoštas mišinys ne
duoda didesniems burbule- 
liams įeiti į kraują. Dides
ni patekę į kraujotaką bur- 
bulėliai kartais sudaro mir
tiną pavojų.

Bet taip neįvyksta, kai 
perkoštas deguonies miši
nys vienodai leidžiamas tie
siog į venas (kraujagysles).

J. J. Kaškiaučius, M. D.

Užkluptas baltųjų vergių 
lizdas Chicagoje

Chicago. — Valdžios a- 
gentai ir vietinė policija 
užklupo prostitucijos gūš- 
tą, kur buvo paleistuvystei 
laikomos merginos, suga
bentos iš įvairių valstijų. 
Suėmė to biznio savininkes 
Dee M. Wheeler ir Francę 
Elliott ir 11 jų “darbinin
kių.” Kartu areštavo 4 ko
štu me rius. f

Kai kurios, prostitutės 
sakė uždirbusios po $100 
iki $150 per dieną. Bet di
džiąją daugumą lytinio už
darbio turėjo atiduot savi
ninkėms, vadinamoms “mo
tinoms.”

Viena 15 metų mergaitė 
buvo net iš -Minnesotos val
stijos atgabenta į šį baltų
jų vergių lizdą.

Sučiuptos adresų knyge
lės. rodo, kad tas prostitu
cijos urvais turėjo tūkstan
tį kostumerių.

UžraSyk Laisvę Savo Draugui.

i 
v.



t MIRE
Sausio 25 staiga mire Ma

rijona K ari z n a-Petrusk aite, 
gyvenusi 745 Knickerbocker 
Ave., Ridgewoode (Brookly
ne).

Mirė sulaukusi tik 49 metu 
amžiaus. Paliko liūdesyje vy
rą Leoną ir dukterį Virginia. 
Taipgi broli Petrusk, gyvenan
ti Richmond Hill, ir dvi sese
ris, Rožę Buzevičienę ir Oną 
Kuzmickienę. gyvenančias 
Brook lyne.

Velionė paėjo iš Suvalkijos. 
Atvyko i šią šalį prieš 30 m. 
Buvo draugiško i»’ linksmo bū 
do. Mokėjo ji draugiškai su 
visais sugyventi. Pora metu at
gal, kada jos vyras buvo li
gos .parblokštas, jai rūpėjo 
vyrą pridaboti ii' duoną už
dirbt šeimai, ir stubą apvalyti. 
Tas datrg pakenkė jos sveika
tai. Ji gavo aukštą kra(ijo 
spaudimą ir tas išskyrė ją iš 
gyvųjų tarpo.

Ilsėkis, Marijona, sios šalies 
žemelėje. O didžiausia užuo
jauta gyviesiems pergyventi 
ta dideli širdies skausmą.

' • ' C. B.

h Mainos laikai ir 
Ii -įvykiai
i o

Praleidome Kalėdas, Nau
jus Metus. Turime pradėti 

x rengtis prie pavasarinių šven
čių. Bet pirm to turėsimo su
sidurti su- gavėnia. Todėl Šv. 

/ Jurgio Draugystė rengia savo 
metinį balių kaip tik prieš už
gavėnes, šeštadienio vakarą, 
vasario (Feb.) 14 d. Įvyks 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo svetainėje, 281) Union 
Avė., Brooklyne.

Taigi, baigiant mėsėdį, pirm 
gavėnios, bus proga pasilink
sminti ir prie gero J. Navicko 
Pelėdų orkestro smagiai pasi
šokti. Gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. O įžanga 
gąna prieinama, tik 75 centai 
(su taksais). I

šv. Jurgio Draugystės pa- I 
' rengimai visuomet sutraukia 

skaitlingą publiką. Per tai 
šiame baliuje bus proga’ su 

t pažįstamais ir prięteliais pasi
matyti. Prašome visus vieti- 

- nius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti.

J. S.

LDS Richmond Hill 
bolininkai

Richmond Hill, N. Y., Vy
rų Bolininkų Lyga jau išboli- 
no pusę sezono, šiais metais 
lygoje randasi gana gerų bo
lininkų ir didesnis skaičius. 
Kas antradienio vakarą susi
renka į Liberty ^Auditorium 
Bowling Alleys. Yra gana 
gražus vaizdas, kai didelis 
skaičius pradeda bolinimą. Ne 
tik bolininkai susirenka, bet 
ir pašalinių atsilanko pažiūrė- 

Į ti.
Auditorijos vedėjas W. Bra

zauskas labai gerai patarnau
ja su užkandžiais ir su gėri
mais. Auditorijos valgykloje 
pasidaro gyvumas ir maloni 
savijauta. O sportininkai savo 
užduotis gerai atlieka. Reikia 
pažymėt, kad tarpe bol. ran
dasi nemažas skaičius ir kita
taučių bolerių. LDS nariai su 
sieina .su kitataučiais pažįsta
mais ir pakalbina bolinti LDS 
Lygoje.

, šiais metais turnamentas į- 
vyksta Detroite. Richmond 
Hill Bolininkų Lyga visais at
vejais rengiasi pasiųsti į LDS 
Nacionalį Turnamentą bent 
vieną tymą. O pasiuntimas 
kainuoja nemažą sumą pinigų, 
l’ai lyga įsigijo “basket of 
cheer.*’ Ir rengia pobūvį kovo 
7-tą, šeštadienio vakarą, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Bolininkai yra išsiuntinėję į 
,;LDS kuopas ir į 3 apskritį 
prašymus, kad kuopų nariai 
prisidėtų bent su 25 c. Parem
kite finansiniai LDS Bolininkų

' 'i- umaaaaBaaii r1 ,n , ."'■jMaiagramn"’ —i—-nn r ... . i,

New Wko^Afellnioi 
Dviejų draugių dienai 
nepaprasta programa

Asmenų jubiliejams pami
nėti banketuose x dažniausia 
programos būna nuobodžios 
ir ilgos. Nuobodžios kelioms 
dešimtims ar šimtams svočių, 
kai keliolika svečių visą vaka
rą kalba.

Vjsai kitaip bus Onos Tita- 
nienės is Marijonos Kairaitie
nės 65 metų sukaktį paminėti 
suėjusiems. Rengėjos svečius 
pasitiks su daktaro prelekcija 
apie sveikatą, taipgi su daino
mis ir muzika. O užbaigs su 
banketu.

Prelekcija apie sveikatą su
teiks daktaras M. D. Palevi- 
čius iš Detroit, Mieli. Apie dai
nas pranešime sekomose lai
dose. Prašome visus iš anksto 
Įsigyti banketui, kvietimus.

Banketas Įvyks šio mėnesio 
15-tą dieną, Liberty Auditori
joje. Pradžia 2 vai. Kadangi 
prasidės anksti, tikimės, kad 
grupės svečių atvyks ir iš kitų 
miestų, nes bus laiko sugrįžti 
namo be naktinėjimo vėlybo
mis valandomis.

Rengėjos.

Trauklių laivukų 
streikas

New Yorke sustreikavo apie 
3,500 darbininku, operuojan
čių mažyčius prieplaukų lai
vu k us (“tugboats”). Tai tuos, 
kurie pristumia didžiuosius 
laivus i prieplaukas. Be jų di
dieji laivai negali paskutinių 
“žingsnių” prieplaukon Įvyk
dyti.

Newyork iečiai reikalauja 
po 25 centus mokesties priedo 
per valandą.

Streikas paliečia pristatymą 
miestan anglies, aliejaus ir
kitų laivais atgabenamu pre
kių. Maistą paliečia mažai, 
nes veik visi mūsų krašto var
tojami maisto produktai yra 
pagaminami namie. Jie yra 
atvežami traukiniais bei sunk 
vežimiais. Gelžkelines priep
laukas šis streikas neliečia.

Lygos užmojį dalyvauti LDS 
Nacionaliame Turnamente. 
Skaitytojau, nepamiršk to 
kad Richmond Hill bolininkai 
bolina 35 savaites per sezoną. 
Kožnu bolinimu sumoka na
mui po $1.20 kiekvienas. 20 
bolerių per 35 savaites įneša 
nemažą sumą pinigų namo pa
laikymui. ,

Taipgi nemaža grupė mer
ginų bolina kas ketvirtadienio 
vakarą. Joms irgi tokios pat 
finansinės išlaidos. Taigi, kai 
lygietės prieina su kokiu pra
šymu1 finansinės paramos, ne
atsisakykite suteikti, nes boli- 
ninkams ji yra labai reikalin
ga.

STOVIS PAVIENIŲ
Name Average
Tony N............................... 159
Al. Dobinis.......................149
Eugen S..............................145
Ed. W................................. 145
Jack W*. . . ?................ 143
Al. Nevins . . . ..142
Mike G............................... 141
Joe N . . . ’.....................135
George K,........................ 133
Vito G.............. '. ... 131
Bill S...................................130
Angelo............................. 129
Charles B...........................128
John S..............................125
Bill M.....................x. .123
Paul R................................ 121
Charles J........................... 115
Al. K.....................................95

STOVIS TYMO
Won Lost

Hot Shots . .36 . . 21 
Ten Pins . . .30 . .27 
Gauchos . . . 30 . . .27 
Lemons . . . . 18 . .39

C.J.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Sausio 28 d. ivyko lietuviu 

kriaučių 54-to skyriaus susi 
rinkimas 11-27 Arion PI., Uni
jos svetainėje. Knygų peržiū
rėtojų raportą davė J. Kairys. 
Raportavo, kad pereitų metų 
finansų knygos rasta tvarkoje. 
Taipgi išrinkti ateinančiais 
metais .peržiūrėti knygas šie 
nariai: J. Glaveckas, J. Ber
notas ir P. Grabauskas.

Lokalo tarybos sekretorius 
Cli. Kundrotas raportavo iš 
tarybos posėdžio. Pas juos ki
lo mintis, ir smarkiai diskusa- 
vo, kad yra reikalinga iš lie
tuvių lokalo padėti vieną 
žmogų i Joint Boardą. Visos 
tautos, priklausančios Amal- 
gameitų Unijoje, turi Joint 
Boarde“ po 1 narį. Mūsų lo
kalo nariams prisieina kreip
tis į Joint Boardą su savo rei
kalais. Ypatingai sulaukus se- 1

• natvės reikia visokias popie- 
ras pildyti dėl senatvės pensi
jos. Kad toj’e Įstaigoje būtų 
lietuvis, galėtų mums, lietu
viams patarnauti.

Taipgi mūsų lokalo taryba 
rekomendavo lokalui, kad bū 
tinai reikalinga padėti vieną 
lietuvaitę slaugę i Sidney 11 il-

MOKSL1NINKAS KALBĖS 
Už ROSENBERGUS

Rosenbergams gelbėti mi
tinge kalbėti pasižadėjo Dr. 
John Codington, chemijos tyri
nėtojas. Jis yra kelių žymių 
tos profesijos darbuotojų or
ganizacijų narys. Codington 
aiškins, kaip atrodo Rosenber- 
gų nuteisimas, žiūrint chemi
jos mokslininko akimis.

Mitingas Įvyks trečiadienį, 
vasario 4-tos vakarą, Palm 
Garden, 52nd St. ir 8th Avė., 
Nęw Yorke. Rengia žymių u- 
nijistų komitetas. Bus ir mono 
programa.

Charles Cushman, 57 m,, 
rastas pasikoręs savo bute 
New Yorke. Cushman ilgą lai
ką buvo bedarbis. Ii jo sveika
ta buvo pašlijusi.

SKELBKITėS laisvėje

PRANEŠIMAI

man Health Center. Ir lietu
viams tenka susidurti su tuo 
sveikatos centru. Būtų gerai, 
kad ten rastųsi viena lietuvai
tė.

šias lokalo tarybos reko
mendacijas lokalas vienbalsiai 
užgyrė. Dabar liekasi Įvykdyt 
gyvenimam Kaip tas bus Įvyk
dyta, ateitis parodys. Visiems 
54-to lokalo nariams reikėtų 
pagelbėti lokalo tarybai tai Į- 
vykdyti.

Delegatas V. Uohrovičius 
raportavo iš lietuviškų dirb
tuvių. Iš raporto pasirodo, kad 
kriančiai dirba gana gerai. 
Viena kita dirbtuvė biskelį 
šlubuoja, bet visos kitos dirba 
pilnai.

Delegatas pranešė, kad a- 
teinančiame lokalo susirinki
me pateiks pilną raportą, kas 
liečia mūsų unijos padarytą 
naują kontraktą su “manu- 
fakčieriais.” Taigi, kriaučiai 
ir kriaučkos, nepamirškite: iš 
anksto sakau, kad bus svarbus 
susirinkimas. Visiems bus 
svarbu išgirsti, ką mes laimė
jome sui nauju kontraktu.

J. S.

CIO delegacija 
i Albany

Rendauninkų Tarybos šį 
kartą nebuvo vienos reikala
vime pratęsti rendų kontrolės 
įstatymą. CIO vykdančioji ta
ryba New Yorke už^gyrė siun
timą delegacijų Į viešą posė
di vasario 3-čią. Ir paragino 
350 lokalų tarybas dalyvauti.

Iš New Yorko delegacijai 
pasamdytas specialia trauki
nys.

Iš up-state CIO lokalų buvo 
i tikėtasi to paties.

Gintarai Valentine Dienai
IR

Kiekvienai Atitinkamai Dovanai
................ <<••••••

Tikro Gintaro Džiuleriai, Taip 
Brangūs Lietuvių Širdžiai

Heart & Chain ........ $10.75
Heart Earrings ........ 12.75
Leaf Fin ..................... 12.00
Cuff Links ................. 15.00
14 K. gold ring ........ 29.75

Button Earrings ........ 5.00
Necklace ,.v.........  24.00
Bracelet ..................... 18.00
Drop Earrings .......... 10.75
Rose Pin ................. 24-00

(Taksai įskaitomi j visas viršminėtas kainas.)

IŠPILDOME UŽSAKYMUS LAIŠKAIS IR PER TELEFONĄ. 
Prlsiųskite money orderi ar C.O.D.

Tikri Gintarai-Amžių Briliantai

AMBER GUILD LTD.
80-19—31st Ave., Jackson Heights 70, N. Y.

Telefonas HA. 9—5855

Įspūdinga programa 
8-tos mitingui

Tą dieną rengiamas masi
nis mitingas paminėti dešimt- 
metinę Stalingrado sukaktį. 
Tai yra sukaktis to istorinio 
Įvykio, kuris sustabdė Hitle
rio pirmyneigą ir pasuko ka
rą Į pergalę ant fašizmo.

Mitingą rengia amerikonų 
organizacija — Amerikos su 
Tarybų Sąjunga Draugingu
mui Taryba. Kviečia visus. 
Prasidės 2 vai. Vieta: Man
hattan Plaza, 66 E. 4th St., 
New Yorke (arti 2nd Ave.). 
Įžanga $1 (Įskaitant taksus).

Atitinkamai mitingo svar
bai yra sudaryta ir nepapra
sta programa. Dainuos Ukrai
ną Liaudies Choras, vadovy
bėje Frank Ilchuk. Taipgi dai
nuos žymusis dainos artistas 
Paul Robeson. Kalbės dvasiš
kis William Howard Melish, 
Mrs. Ada B. Jackson, gen. 
Victor Yakhontoff ir Dr. Har
ry F. Ward.

R. K.

ITALŲ MUZIKOS 
KONCERTAS

New Yorko Muzikos Kole
gija ruošia trečią Tautų Mu
zikos koncertą. Įvyks vasario 
8-tos popietį, 3 vai., kolegijos 
patalpose, 114 E. 85th St. Į- 
ėjimas nemokamas. Programą 
pildo muzikos studentai muzi 
kantai ir daininin. solistai ir 
grupės, ši programa susidės 
iš italų kūrinių.

KEISTŲ DARBŲ ESAMA

Piliečių Unija ragino mies
tą atleisti iš darbo 250 taip 
vadinamų “korporacijos” in
spektorių. Miestas jiems algos 
nemoka. Bet tame ir yra di
džiausias blogumas, sako 
skundas. Yra reikalaujama, 
kad jiems užmokėtų algą tos 
kompanijos, kurias jie pasta
tyti “saugoti,” kai jos dirba 
miestui Įvairius darbus.

Gub. Dewey pasiūlė ketu
riais milijonais dolerių apkar
pyti miest. teikiamą pinigų su
mą. Miestas buvo prašęs pa
didinti davinį.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mes. žmonių.
Lietuvių, palyginti, čia gy

vena nedaug.

New Yorko uostas — durys 
Europos žmonėms į Ameriką. 
Per jas mažiausiai 95 procen
tai ir lietuvių atvyko šion ša
lin.

Šiame mieste gimė ir pir
mieji lietuviškieji laikraščiai 
—pirmiau “Gazieta Lietuviš
ka,”, vėliaii — “Lietuviškasis 
Balsas.”

Tūkstančiai ir. mūsų brolių 
ir seselių padėjo išstatyti šį 
didmiestį.

Šimtai, jei ne tūkstančiai, 
lietuvių darbo žmonių jau il
sisi New Yorko žemėje.

Minėdami šią sukaktį, dar
buokimės, kad šis didmiestis 
būtų švarus, kad gyvenimas 
darbo žmogui jame būtų švie
sesnis, kad Wall stryto pira
tų ir požemio gengsterių tei
sės būtų aprėžtos, kad jie bū
tų suvaldyti!

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

RANDA VOJIMAI
Išsirenduoja fornišiuoti kambariai 

pavieniams. . Garu šildomi. Galima 
užeiti bile dienų. Užlipkite vienais 
laiptais j viršų. 406 South 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia smagų vaL 

karėlį vasario (Feb.) 22 d., sekmoj 
zfienj, 3:30 po pietų, Ukrainų Salėj; 
557 Beacon St. Trijų aktų komedija 
‘\Trys Mylimos” suvaidins vaidinto
jai iš Brooklyno. Muzikalinę pro
gramų sudarys Sietyno Choras. Po 
programos bus šokiai, užkandžiai. 
Prie įžangos bus duodamos trys do
vanos. Jžanga tik SI. šii-dingai kvie
čiame visus j šį įdomų vakarėli.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

OFFICE WORK. Experienced. Di
versified duties; knowledge of sec
retarial, typing, shorthand, etc. 5 
day week. Pleasant surroundings, 
steady position. Apply in person. 
See MR. MACK. This. Steel Service, 
Chew Ave. & Rosehill St. (No phone 
d'alls). - X

' (24-30) X

HOUSEKEEPER. Plain cooking. 
Middle aged woman; must be fond 
of children. Sleep in. Own' room. 
Business couple. Steady position for 
right woman. Call BA. 9-7611.

(23-25)

CLERK-TYPIST. Experienced 35 
hrs. week. Steady position; good 
working conditions. Opportunity for 
advancement. Apply in person. 
MAGNAFLUX, 817 W. Cumberland.

See Mr. Sutton.
(23-29)

HOUSEKEEPER for couple. Elec
tric equipped kitchen. References. 
Call IV. 3-2758 or write MRS. 
MORGAN, 8701 Ridge Ave., Phila
delphia 28,

(22-24)

TYPIST-CLERK. 5 day week; $44 
per week starting salary. Good 
working conditions; good surround
ings, steady position. New Office. 
Apply in person. GENERAL DYE 
STUFF CORP., 123 So. 2nd Street, 
Philadelphia (near Custom House).

(20-26)

OFFICE WORK. Young woman 
with experience in general office 
work. Must be good typist. Steady 
position; good working conditions. 
Phone MR. GASKILL. NE. 4-0310.

(18-24)

HELP WANTED—MALE
AUTO BODY & FENDER MAN. 

Must be 1st class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. KURT’S AUTO BODY,

1375 E. Haines Street.
(21-24)

SEWING MACHINE MECHANICS. 
Some experience on Home sewing 
machines. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.

PRICE VACUUM STORES. 632 
Market Street. Ask for VIC.

(23-25)

MACHINISTS. Experienced on 
Lathe, milling and planer, for leath
er working machines. Good working 
conditions and good pay. Apply in 
person. E. HUBSCHMAN & SONS, 
INC., 415 N. 4th Street. See Mr. 
Martin.

(22-24)

MACHINISTS. All around for 
jobbing shop. Good pay and working 
conditions. 40 hour week. Apply in 
person. A. B. BELFI CO., 1312 N. 
Hancock Street.

(22-24)

AUTO MECHANICS. Some know
ledge of Diesel. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
B. & L. GMC TRUCK SALES, 
4571 Torresdale Ave. Or phone:— 
CU. 8- 1020.

(21-24)

SMOKERS. Nightwork. Men ex
perienced in smoking meats. Steady 
work; good working conditions. Only 
men with experience and references 
need apply. See MR. FLEEKAP.

FAMOUS MEATS PRODUCTS, 
819 Parrish Street.

(20-26)

Sietyniečiai.
(24-26) >

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras ir šokiai. Ruošia LDS 74 

kp. šeštadienį, vasario 7, Pradžia 
7:30 v. v. Bus suvaidinta komedija 
“Dėdė Atvažiavo”. Komedija smagi 
ir juokinga. Vaidintojai vietiniai L. 
D.S. nariai. Po vaidinimo bus šo
kiai. Kviečiame visus dalyvauti \

Rengėjai?
(24-26)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 9 d., Laisvės Choro salėje, 
157 Hungerford St., 8 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. Turėsime 
apsvarstyti baliaus surengimo rei
kalų ir kitus dalykus. Taipgi kurie 
dar neužsimokėjote duoklių už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėti.

A. K.
(24-26)

DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopos antras šių 

tų svarbusis susirinkimas įvyks 8-tflę 
dienų vasario (Feb.)./ekmadienj, ii 
vai. išryto, 2934 Yrtnans St., Ham- 
trameke. Nuoširdžiai meldžiame vi
sus būti šiame susirinkime, draugės, 
draugai, nariai ir narės. Sudarykime 
skaitlingų susirinkimų. Jau galėsite 
užsimokėti duokles už šiuos metus į 
L.L.D. centrą. Kurie dar neturite 
galėsite pasiimti knygų "Sveikatos 
Šaltinis” ir galėsite gauti Vilnies 
Kalendorių. Taipgi turėsime atlikti 
daug svarbių tarimų.

Valdyba.
(24-25)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DĄTE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyrę Barberiai

TpEIST LANE] 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kOdi-. 
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-623S fl ;

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. „
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
į------------------ -------------------------------------------------------------------------------

PETRAS KAPtSKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pual.-Laisve (Liberty)* Trečiadien., Va&ario-Feb; 4, 1953




