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KRISLAI
Moterų diena.
Blogi laikai.
Poetas—d ainius.
Vėl norėtų kariauti;
“McCarthy vs. United

States.”
Pakilo kaip sakalas. . .

Rašo A. Bimba

Tarptautinė .Moterų

girnai ir susirinkimai. Steng- 
kitės juose dalyvauti.

Girdėjau, kad Richmond 
Hill Kultūriniame Centre į- 
vyks Šaunus parengimas. Ruo
šia, žinoma, veiklusis .Moterų 
Klubas. Įvyks sekmadienį, ko
vo 7 d. Programa, sako, su.si-

Lėlių apie moteris ir vaišių.
Ką žada surengti kitų kolo

nijų lietuviai Moterų Dienos 
at žymė i imu i ?

SYRIJOS SUKILIMAS 
SUGRĄŽINO SENĄJĮ 
PREZIDENTĄ ATASSĮ

Vakarų Vokietijos seimas 
pakeitė konstituciją, kad 
atgaivintų vokiečių armiją

GEN. NAGUIB TAPO 
SUGRĄŽINTAS KAIP 
EGIPTO PREZIDENTAS

j karininkų vadovaujamą su- 
I kilimą pereitą ketvirtadie
nį- tapo išvytas diktatorius 
gen. Adib šišekli. Tad Sy- 
rijos prezidentu tapo seniau 
išrinktas Hašem al-Atassi, 
80 metu amžiaus.

šišeklis su armijos ofi- 
cierių grupe 1951 metais 
buvo nuverto ai - Atassio

Per j valdžią} jis 
ir valde Syriją kaip dikta- 
torius-prezidentas.

Dabai* gi, imant sukilė
liams viršų, šišeklis paspru-

Per trejeto dienų susi
kirtimus tarp šišeklio ir 
Atassio šalininkų buvo už
mušta bent 2 asmenys ir 
sužeista 21.

Phila. namŲ sprogimas i Sudegė 7 viešbučio 
užmušė 5 asmenis - tarnai bei tarnaitės

Grossinger, er
4 * - . 7

—’— du namai kampe Snyder ir j gaisrą medinėje Grossinger
Tikrai bloga, sunki pade- j Seventh gatvių, užmušant 

tis Amerikos tekstiles pramo-1 })eį sudeginant 5 asmenis— 
nėję. Nnija sako, kad pa] 
nūs su 191S metais, dabai 
procentai mažiau iekti)i< 
turi darbus.

Beje, panaši padėtis ir plie- 1 
no pramonėje. Ten gamyba 
jau nukritusi 25 procentais.

Nežinia, kiek dalykus pa
taisys valdžios ekonomistų pa. 
Sžjliojimas, kad kovo mėnuo 
ant savo sparnų atnešiąs dau
giau darbų ir daugiau gero- j 
vės. •

! viešbučio tarnų patalpoje
i sekmadieni žuvo 7 tarnau-

žmonės Ann ir Abel Meero
pol, kurie buvo paėmę Ro- 
senbergų našlaičius auginti ir 
iš kurių teisėjas Pankeli juos

Abel Meeropol esama laimi 
gero ii' labai žymaus žmogaus. 
Jis yra, pasirodo, vienas 
miausiu Amerikos dainių, 
dainas rašo 
py va rd žiu.

Jis mums 
nepaprasto 
nas, kaip
In,” “Strange Fruit,” “Apples, 
Peaches and Cherries” ir dau
gybę kitų.

Jis
Lewis Allen sla-

yra davęs tokias 
populiarumo dai- 

The House I Live

Mūsų klerikalai norėtų, kad 
tuojau būtu atnaujintas Korė
jos karas. Jiems, pasirodo, ne
užteko ten kritusių ir sužeistų 
pusantro šimto tūkstančių mū
sų jaunų vyrų.

Kunigų Draugas sako: bu
vo khaida įvykdyti paliaubas. 
Girdi, “tą klaidą bent dabar 
reikta atitaisyti.” Rhee nori 
vėl kariauti. Draugas reika
lauja Rhee žygi paremti gink
lais ir žmonėmis.

“Armijos sekretorius Ste
vens pasidavė McCarthy,” 
“Prezidentas Eisenhower ka
pituliavo prieš McCarthy’”

Taip ir mirga kapitalistinės 
spaudos puslapiai.

Visiems aišku, kad McCar
thy laimėjo. O laimėjo todėl, 
kad visa ręakcija eina su juo- 
mi. /

N. Y. “Times” sako: “Mc
Carthy ys. United States” 
(McCarthy prieš Jungtines 
Valstijas).

a Pilnai sutinkame. Mes se
niai sakome, kad McCarthy 
yra Anierikos priešas. Bet taip 
pat tokiais yra Jenner, McCa- 

” rran ir visa reakcinė klika.
Gerai, kad prie tos tiesos 

pagaliau prieina ir tūli komer-
4—tame putlap*^

į vyrą, moterį 
Sprogimas 

! prasiveržimo 
I geso.

McCarthy abejoja, ar 
prezidentas jį varžys

nuo j kiti buvo sužeisti.
o jo Bet gaisras nekliudė 20
1J kitų, geresnių namų, kur| 

gyveno poniški viešbučio 
svečiai.

New York. — Čia atvy-
kęs ragangaudis senatorius 
McCarthy sakė, “aš netikiu, 
kad prezidentas norėtų ap
rėžti mano galią atkasinėti 
bei išravėti komunistus” iš 
armijos bei kitų įstaigų.

Taip McCarthy atsiliepė 
apie gandus, pasklidusius 
pereitos savaitės pabaigoje, 
kad prezidentas Eisenhowe- 
ris taip pat norįs apriboti 
.sauvališkus jo daromus 
kvotimus, kur McCarthy, 
pasivadinęs tyrinėjančia 
Senato komisija, pats vie
nas terorizuoja žmones, 
grūmodamas teismu, jeigu 
jie neatsakys į ragangau- 
diškus jo klausimus.

Reikalaujama pažaboti 
ragangaudį McCarthy

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Jacob 
K. Javits įteikė pasiūlymą, 
reikalaudamas uždraust 
vienam senatoriui McCar
thy kvosti jo paties įtaria
mus žmones kaip komunis-

Javits ragina panaikinti 
ir pačią McCarthy’© vado
vaujamą tyrinėjimų komi
siją. Jisai siūlo sudaryti 
bendrą kongresinį tyrinėji
mų komitetą iš 14 žmonių, 
kongresmanų ir senatorių. 
O naujasis komitetas turė
tų žmoniškai kvosti įtarti
nus asmenis, duoti jiems 
progą pasiteisinti. McCar
thy uždaro jiems lūpas, rei
kalaudamas tik vienu žo
džiu atsakyti į jo klausi
mus “taip” ar “ne.”

London. — Anglijos ka
ro ministras paskelbė, kad 
egiptėnai per paskutinius 
13 mėnesių užmušė 16 an- 
gl.U- ...

Bonn, Vokietija, 
karinės Vokietijos 
334 balsais prieš 144 nuta
rė taip pataisyti konstitu-1 Francijos seimas užgirs

— Va- tai teigia, kad Vakarine 
seimas Vokietija, pirm draftuojant 

sau armiją, dar žiūrės, ar 
, ar 

ciją, kad valdžia galėtų at-! atmes amerikinį planą. Tas
gaivinti vokiečių armiją ir i planas reikalauja įtraukti 
įjungti ją į tarptautinę va- francūzų armiją į tarptau-
karų Europos šalių armiją tinę kariuomenę sykiu su 
atspirčiai prieš Sovietų Są- vakariniais vokiečiais, Bel-
jungą, pagal Amerikos rei
kalavimą; Amerika gi rei
kalauja. verstinai rekrutuot 
bent pusę milijono vokie
čių.

Taip konstitucijai pakeis-

seimo balsų, tai yra, 325, 
bet vokiečių armijos šali
ninkai gavo ir devyniais 
balsais daugiau.

Amerikiniai koresponden-

gijos, Holandijos, Italijos 
ir Luksemburgo armijomis 
prieš Sovietų Sąjungą.

Vakarinės Vokietijos so
cialistai buvo užvedę bylą 
a u k š č i a tįsiame to krašto 
teisme, kad atmestu vo- 
kiečių rekrutavimą kaipo 
priešingą konstitucijai. Bet 
seimas, pakeisdamas konsti
tuciją, sykiu panaikino ir 
tą bylą.

Dulles ragina Caracas sueigų 
tiktai naikint komunizmą

Kairo, Egiptas. — Jau- grąžintas kaipo preziden- 
vadovauja- tas.

Jaunųjų of icier ių sąjun-
nieji oficieriai 
mi pulkininko Gamalo Nas
serio, pereitą ketvirtadienį ’ ga, tačiau, paskyrė Nasse- 
buvo nuvertę prezidentą -Į rį premjeru. Tad jis ir Na- 
premjerą generolą Moham-iguib viešai susitaikė pasi- 
medą Naguibą. Bet s tu-: bučiuodami, bematant tūks- 
dentai įy kiti egiptėnai taip 
smarkiai masiniai demon
stravo, reikalaudami sugrą
žint Naguibą valdžion, kad 
sekmadienį jis ir tapo su-

ir 1 . i i mene sauuyoNupuolę automoblliy | monstrantus 

verslininku pelnai

tančiams žmonių.
Bet studentai vėl išėjo į 

demonstracijas, reikalauda
mi, kad Naguib vėl būtų ir 
premjeras.

Nasserio sutelkta kariuo- 
i menė šaudydama blaškė de- 

; ir sužeidė vi- 
!so 14 žmonių.

Valgių kainos per 
mėnesi pakilo iki v 
virš 6 procentų

Washington. — Pereitą 
mėnesį kiauliena pabrango 
6 su puse procentais, viš
tiena ir žuvis 2 procentais 
su penktadaliu, aviena pus
antro procento, šviežios 
daržovės 5 procentais- ir tt.

Pati valdžia skaičiuoja, 
jog visi pragyvenimo reik
menys nuo 1950 metų iki 
šiol pabrango daugiau kaip 
15 procentų.

Paskutiniu laiku ypač pa
kilo kavos kaina.

KAVA SANDĖLIUOSE
Kongresinė tyrinėjimo 

komisija gavo parodymų, 
kad Brazilija, didžiausia 
kavos augintoja, tyčia lai
ko daug kavos savo sandė
liuose, laukiama dar dides
nio kavos pabrangimo pa
saulinėse rinkose.

Plėšikas papjovė seną 
universiteto pareigūnę

Baltimore, — Įsiveržęs j 
namus plėšikas papjovė Al
mą H. Preinkert, Marylan- 
do Universiteto studentų 
registruotoją, 58 metų am
žiaus, ir pavojingai subadė 
jos seserį Alviną, 60 metų, 
žmogžudis paspruko p r o 
virtuvės langą.

Vakarą biznis su Sovietais 
beveik patrigubėjo

Antwerp, Belgija.—Tarp
tautinės prekybos apžvalga 
rodo, kad antrojoj 1953 
metų pusėj vakariniai kraš
tai pardavė Sovietų Sąjun
gai beveik trigubai daugiau 
visokių fabrikinių dirbinių, 
negu per tą patį 1952 metų 
laikotarpį* . ■

Caracas, Venezuela.—Pra- mie ir ruoštis karui prieš 
sidėjo amerikinių respubli- komunizmą užsieny j..
kų konferencija ūkiniais ir 
politiniais reikalais.

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius John Foster 
Dulles atsivežė faktinai tik 
vieną pasiūlymą lotyniš
koms Centralizes ir Pieti- 
tinės Amerikos respubli
koms — tai yra, tik naikin
ti komunistini judėjimą na-

Lotynų amerikiečių at
stovai, antra vertus, reika
lavo daugiau medžiaginės 
paramos iš Jungtinių Vals
tijų. Skundėsi, kad Wash- 
ingtono valdžia, išlpylus va
karinėm Europon ir čiang 
Kai-šekui desėtkus bilijonų 
dolerių po karo, tiktai tru
pinius numetė lotyniškiems 
kraštams.

Trūko tik 1 balso Senate iki 
aprežimo prezidento galios 
daryti užsienines sutartis

Walterio 
apriboti 
darymui 
kraštais.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Senatas pereitą 
penktadienį 60 balsų prieš 
31 pasisakė už demokra- 
t o senatoriaus 
George siūlymą 
prezidento galią 
sutarčių su kitais
Tačiau pasiūlymas nupuolė 
todėl, kad stokavo vieno 
balso iki dvieju trečdalių 
visų dalyvaujančių senato-’ 
rių balsų, kurių reikia kon
stituciniam pataisymui.

Pažymėtina, jog už patai
symą balsavo ir republiko- 
nų senatorių vadas Know-1

land, nors prezidentas Ei- 
senhoweris griežtai prieši
nosi tokiam konstitucijos 
taisymui.

Senatoriaus George su
manymas reikalavo, kad 
privalomais šalies įstaty
mais būtų laikomos tiktai 
tokios prezidentinės sutar
tys, kurias užgirs Jungtinių 
Valstijų Kongresas.

Republikonąs senatorius 
Bricker, pradinis pataisymo 
sumanytojas, žada kitąmet 
vėl siūlyti Kongresui tokį 
konstitucijos pataisymą.

JAUNUOLIU NUSIKALTIMAI 
PAVOJINGAI DAUGĖJA

prasižengimus,

Washington. — Pereitais 
metais 385 tūkstančiai ke
liolika - metinių jaunuolių 
pakliuvo į teismus už kri
minalinius
bet tris kartus daugiau 
pusbernių ir pusmergių 
piktadariškai nusikalto, ne
gu buvo teisman patraukta, 
kaip surado teisinė Senato 
komisija.

Republikonąs senatorius 
Robertas C. Ilendrickson, 
tos komisijos pirmininkas, 
sakė, nužiūrima^ kad jau-

nuolių piktadarystes taip 
pat daugina televizija, “ko
miškos” knygapalaikės ir 
judžių bei radijo istorijos, 
kur kriminalistai vaizduo
jami kaip “didvyriai.”

Kongresas paskyrė; $175,- 
OOO senatinei komisijai, kad 
toliau tyrinėtų, kodėl taip 
daugėja jaunieji piktada
riai.

Komisija jau pirmiau su
rado, kad skurdus gyveni
mas lūšnynuose ir betvar
kė šeimynose yra didžiau-

Washington. — Nacionalė 
Automobilių Pardavinėtojų 
Sąjunga, skundžiasi, kad 
šiemet gauna tiktai 2 pro
centus ir penktadali gryno 
pelno, kur paskutini 1953 
metų mėnesį pelnydavo 4 
procentus su dviem penk
tadaliais.

Valdžia stoja prieš 
taksų lengvinimą 
visiem amerikiečiam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo sekretorius 
Humphrey pareiškė, kad 
jeigu Kongresas ir nutąrtų 
pamažinti taksus asmenims 
nuo pajamų, tai pats Hum
phrey ragintų prezidentą 
atmest Kongreso nutarimą.

Demokratai reikalauja 
paliuosuot nuo taksų po 
$700 kiekvienam ir po tiek 
pat dėl kiekvieno asmens, 
kurį jis užlaiko. Eisenho- 
werio valdžia stoja tik už 
$600 palikimą be taksų, 
kaip iki šiol.

Republikonai siūlo mažiu
kus taksų palengvinimus 
tiktai našlėms su vaikais ir 
gyvenantiems iš pensijų 
žmonėms virš 65 metų am
žiaus. Bet jie perša panai
kinti specialius taksus ne
paprastai dideliems kompa
nijų pelnams. Republikonai 
pasakoja, kad kompanijos 
tada galėtų palaikyti dau
giau darbų ir padėtii “iš
vengti depresijos.”

Automat, lėktuvas trečia 
tiek greitesnis už garsą

Washington. — Valdžia 
statydina naujus automa
tinius rakiętinius lėktuvus, 
kurie skrenda 2,280 mylių 
per valandą, tai yra trigu
bai greičiau už garsą.

Tie lėktuvai, vadinami 
“Žvirbliai” (Sparrows),vei
kia be lakūnų juosė ir turį 
tokius radaro prietaisus, 
kad galį beveik tikrai pa
taikyti į priešo lėktuvą. 
Tuomet ir pats “Žvirblis” 
susprogtų.

šia jaunuolių kriminalizmo 
priežastis. (

Lėktuvui sudužus, 
užmušta 9 žmonės

Newcastle, Wyo. — Per 
sniegų audrą, sudužo West 
Airlines lėktuvas, užmu
šant visus 9 buvusius jame 
žmones — šešis keleivius ir 
tris įgulos narius.

Sovietinis Krymas 
prijungtas Ukrainai

Maskva. — Sovietų vy
riausybė priskyrė Krymo 
pussali sovietiniai Ukrai
nai.

Krymas iki Antrojo pa
saulinio karo buvo savival- 
dinė Sovietų Sąjungos res
publika. Bet karo metu 
daugelis Krymo totorių-ma- 
hometonų talkavo įsiveržu- 
siems Hitlerio naciams. 
Taigi tų mahometonų vadai 
po karo buvo perkraustyti 
toliau į rytus, panaikinta 
Krymo respublika, ir tas 
pussalis paskelbtas Sovietų 
Rusijos sričia.

Sovietų vyriausybė, pri
jungdama Krymą Ukrai
nai, tuo būdu dar pastipri
na broliškumą tarp ukrai
niečių ir rusų tautų.

Prancūzai, sakoma, “norėtų” 
taikytis su vietnamiečiais

Saigon, Indo-Kin.—Atvy
kęs Francijos karo minis
tras Pleven sakė, jog norė
tų taikytis su Vietnamo 
liaudininakis - komunistais, 
jeigu jie parodytų gana . 
“ščyrumo.” Tuo tarpu gi 
jis įsakė francūzams vis 
smarkiau atakuot liaudi
ninkus.

San Francisco, Cal.
San Francisco.—Vasario 

24-tą dieną čia automobi- 
liaus nelaimėje buvo rimtai 
sužeista žinomoji veikėja 
Ks. Karosiene.

(Plačiau apie tai tilps ko
respondencijoje sekančią 
dieną.)

ORAS. — Apsiniaukę, Šil
toka ir lietus.

*
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DURNAS ŠNIPAS
ĮDOMUS DALYKAS atsitiko darbo unijos vadovo 

Ben Gold byloje Washingtone.
Šnipas, liudijęs prieš Ben Goldą,—kažin koks John 

Hladun, — pasakojo teisme, kad jis 1930 metais su 
Gold’u Maskvoje studijavo “Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos istoriją.”

Žinoma, toji knyga yra pavojinga tam tikriems ame
rikonų sluoksniams,—atvirai: kapitalistams.

O kadangi “1930 metais” Ben Goldas tą knygą stu
dijavo, tai šiandien jis turėtų būti už tai nukryžiavotas. 
Dėl to jis ir buvo, pagaliau, patrauktas į teismą. Dėl 
to ir šnipas Hladun šiandien didžiuojasi uždirbęs $20,000 
“kritikuodamas” komunizmą.

Bet šiuo kartu šnipui visgi nepavyko pasiekti savo. 
Ben Goldo advokatas Vito Marcantonio pastebėjo teis
mui, kad kalbamasis veikalas,—Tarybų Sąjungos komu
nistų partijos istorija,—buvo išleista ne 1930 metais, o 
1938 metais! Buvo taip: 1938 metais išėjo ta knyga ru
sų kalboje, o 1939 metais ji išėjo anglų kalboje.

Taigi šnipas Hladun paankstino savo liudijimą be
veik dešimtmečiu!

Vyriausybė, kuri tokius ‘.‘liudininkus” ruošia, kuri 
moka tokiems melagiams algas, turėtų visuomenės at
siprašyti.

PENKTASIS PRIEDAS
PRIE KONSTITUCIJOS

PRIE JUNGTINIŲ VALSTIJŲ konstitucijos buvo 
vienu kartu pridėta dešimt papildymų arba pataisymų 
bei amendments

i Tie papildymai bei pataisymai, nelyginant, yra, 
kaip krikščionims “Dešimt Dievo prisakymų,” o gal net 
daugiau.

Tie pataisymai bei papildymai dar ir kitaip yra va
idinami,—būtent: “Teisių Biliumi.”

Teisių Bilius bei šitie dešimt pataisymų prie Jung
tinių Valstijų konstitucijos buvo Kongreso padaryti po 
to, kai žmonės pradėjo bruzdėti, tiesiog sukilimus kel
ti, kadangi jie neturėjo garantuotų pilietinių teisių.

Nekalbėsime apie kitus papildymus bei pataisymus 
—užteks priminti tik vieną, būtent, Penktąjį.

Penktajame papildyme yra sekamas pasakymas, 
“...jc'ks asmuo nebus priverstas jokioje kriminalėje by
loje liudyti prieš save..

Vadinasi, jei asmuo yra suimamas ir klausinėjamas 
dėl to ar kito jo nusikaltimo, jis turi teisę neatsakyti į 
užklausimą, nežiūrint, kur tas užklausimas bus darytas: 
teisme ar kitoje kurioje valdinėje įstaigoje.

Einant šituo konstitucijos priedu, šiandien dauge
lis Jungtinių Valstijų žmonių, pašauktų pas inkvizito
rių McCarthy ar kurį kitą kongresinį (ragangaudžių) 
komitetą, atsisako atsakyti į tam tikrus klausimus, ku
rie pašauktuosius įkriminuotų.

Jie tiesiog atsako daug maž taip: besivadovauda
mas Penktuoju konstitucijos papildymu, aš atsisakau at
sakyti į jūsų klausimus.

Kodėl jie taip daro?
Todėl, kad, jeigu užklaustasis atsakytų į vieną klau

simą, tai jis turėtų atsakyti ir į kitus, susijusius su tuo 
klausimu. O jeigu jis atsako, tai, vadinasi,’ jis save ir 
kitus žmones gali įkriminuoti. Iš tokių gali būti atim
tas darbas; tokie gali būti suimami ir baudžiami, kaip 
neištikimi mūsų kraštui žmonės.

Tokius laikus mes gyvename!...
Dabar federalinis prokuroras Brownell pasiryžo tą 

konstitucijos papildymą “pataisyti.” Jis pasiryžo rei
kalauti Kongresą, kad jis praleistų įstatymą, verčiantį 
liudytojus atsakyti į klausimus, kokie jam bus pastatyti.

Ar Kongresas sutiks atmesti Penktąjį Konstitucijos 
pataisymą?

Matysime.

Baltimore, Nd.
Vasario H d. miesto ligoni

nėje mirė Vincas Tamulionis. 
gyvenęs 1216 James St. Arti- 
my giminiu nepaliko, žmona 
ir jo broliai jau mirę. Laido
tuvėmis rūpinosi jo buvusi 
kaiminka Letkauskaitė, brolio 
sūnus Antanas Tamulionis, 
pusseserė Mrs. Vladislava Sta- 
niukienė iš Luzerne, Pa., ir 
Mr. ir Mrs. V. Misiukevičiai.

Buvo pašarvotas Kachausku 
šermeninėje, 637 Washington 
Blvd. Palaidotas vasario 17 d., 
sir bažnytinėmis apeigomis, 
Holy Redeemer kapinėse.
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Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

i. Velionis buvo gimęs Lietu- 
: vo.ic, Seiriju apylinkėje. Bu- 
i vo kriaučius, narys kriaučių 

unijos, šėrininkas Lietuvių
i svetainės Bendrovės. Skaitė
' dienraštį Laisvę per daugeli 
į metų. Tik pastaruoju laiku 

sveikatajz- sumažėjus skaityti 
nebegalėjo. Jau gyveno iš

I senatvės pensijos.
Reiškiu giminėms užuojau

tą, o velioniui lai bus ramybe 
kapuose!

P. Paserskis

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

TYSLIAVOS IR PRUNS- 
KIO PAMOKSLĖLIAI
J. Tysliava Vienybėje ra

šo :
Besemdami stiprybę iš 

praeities, mes dažnai pa
mirštame, kad besąlyginis 
praeities garb i n i m a s — 
skriauda dabarčiai.

Ne viskas toje mūsų tau
tos praeityje buvo teigia
ma.

Kad ir tie kunigaikščiai, 
rankioję duokles gudų, ru
sų ir ukrainiečių žemėse...

Ar jie, jieškodami me
džiaginių gėrybių rytuose, 
tų kraštų gyventojams 
skelbė lietuviškumo idėją.

Vienintelis, vertas dėme
sio, Lietuvos ' kunigaikš
čių palikimas — tai statu
tas, arba teisynas, kuris, 
deja, taip pat ne mūsų kal
ba surašytas.

i‘ Vienybės Juozas pirmiau- 
i šiai turėtų pasakyti, ar pa

tys “tie kunigaikščiai” mo
kėjo lietuviškai kalbėti? 
Jeigu jie nemokėjo, tai kaip 
jie galėjo skelbti “lietuviš
kumo idėją”?!

Galimas dalykas, kad bu
vusieji Lietuvos valdovai 
mokėjo keletą lietuviškų sa
kinių, bet rašyti tai jau ne
mokėjo, nes niekur niekas 
nesuranda jų nei vieno raš
telio, rašyto lietuvių kalba.

Teisingiau bus pasakyta: | 
i buvusieji Lietuvos valdovai 
■ kalbėjo gudiškai, rusiškai, 
! lenkiškai arba vokiškai.

Tysliava trokšta, “kad 
mūsų vaikai kalbėtu lietu
viškai.”

Prie to reikia pridėti: 
; tūli dipukai jau skundžia
si, kad jų vaikai pamiršta 

i lietuvių kalbą...
O štai, paskaitykime, ką 

j “lietuvis kūmo klausimu” 
■į byloja klerikalų Drauge 
: Dr. J. Daugailis (kunigas I 
J Prunskis):

Vienoje Chicagos parapi
joje buvo vyrų rekolekci
jos. Dalyvių buvo labai 
gausus skaičius. Visi lie
tuviai, su mažomis išimti
mis. Rekolekcijų vadovai 
buvo du: vienas sakė pa
mokslus lietuviškai, kitas 
—anglų kalba. Kiekvienas 
rekolekcijų dalyvis galėjo 
laisvai pasirinkti vieną ar 
kitą pamokslininką. Deja, 
tik trečdalis nuėjo į lietu
viškas konferencijas. Du 
trečdaliai pasirinko ne sa
vo tėvų kalbą.

Tas reiškinys kelia susi
rūpinimo. Jei žmonės pa
kankamai nesidomės lietu
vių kalba, kaskart dau
giau sunkumų susidarys 

Į ją išlaikyti, šitokiuose 
atvejuose tremties vyrai 
galėtų turėti geros teigia
mos įtakos — ne tik patys 
daugiau dalyvaudami to
kiuose lietuviškuose įvy
kiuose, bet ir kitus pa
traukdami į lietuvišką pu- 

i sę.
Chicagoje lietuviškoms 

pamaldoms skiriamos pa
čios gražiausios šv. mi
šios: suma, kada pasirodo 
choras su kiek tik galima 
gražiausiomis giesmėmis. 
Ir vis dėlto angliškos pa
maldos prieš sumą ar vė
liau — paprastai yra gau
siau lankomos. Net ir
daugelis tremtinių į tas 
patraukia.,.
Ot, jei norite!
Ką jau bekalbėti apie 

“mūsų vaikus,” jei suaugę, 
dideli, seniai eina ne į lie
tuviškas rekolekcijas, o į 
angliškas, ne į lietuviškas 
pamaldas, o į an.glišaks!

Ir tie patys elementai, 
kurie lietuvišką kalbą pa

miršta, jos nepaiso, kurie 
taikstosi prie aplinkybių 
visomis keturiomis, nuolat 
tauškia, būk šiandien Lie
tuvoje esą žmonės išlietu- 
vinami!

Jiems ne lietuviškumas 
rūpi, o doleris. Jie, iš ti
krųjų, primena tuos seno
vės Lietuvos valdovus, (to
kius, kaip kunigaikštis Vy
tautas), kurie, “ieškodami 
medžiaginių gėrybių rytuo
se, spjovė ant lietuviškumo 
idėjos!

Būtų įdomu, jei Tysliava 
pasakytų, ar Julius Smeto- 
nukas dar nepamiršo lietu
viškai kalbėti.

SIŪLO LIETUVIŲ GYDY
TOJŲ SUVAŽIAVIMĄ 

ŠAUKTI
Dr. A. Montvidas Chica

gos Sandaroje siūlo, kad 
sekamą vasarą. į Chicagą 
suvažiuotų visi Jungtinių 
Valstijų lietuviai gydytojai 
ir “kits su kitu turėtų pro
gą susipažinti.” Suvažiavi
me jie galėtų, sako jis, ap
tarti “tiek profesinius, tiek 
tautinius reikalus...”

Abejojame, ar iš tų šiau
dų bus kiek grūdų.

KANADIŠKIAMS LITE
RATŪROS DRAUGIJOS 

NARIAMS
Kanadiškis Lietuvių Li

teratūros Draugijos komi
tetas skelbia Liaudies Bal
se:

Čia keliais žodžiais ten
ka priminti visiems Lietu
vių Literatūros Draugijos 
nariams ir narėms, kad 
mūsų Centras tebėra tar
pe apkaltintųjų. Visiems 
yra žinoma^ kad mūsų 
Centras, kartu su kitomis 
pažangiomis organizacijo- 
jomis pakliuvo į reakcio
nierių nemalonę vien už 
tai, kad jo išleistuose lei
diniuose atspindi tikrovė, 
tikrovė, kuri daugeliui pla
čiau atidaro akis, o tas 
pelnagrobiams netinka. Jei 
Centro leidiniuose būtų 
kokios gatvinės paleistu
vystės bei kriminalystės, 
tai būtų užsitarnauta net 
pagyrimas.
Tikra tiesa!

Boston, Mass.
Vasario 21-mą čia įvyko 

konferencija už atšaukimą 
Walter - McCarran įstaty
mo ir už išlaisvinimą Gia
como Quattrone.

Quattrone buvo areštuo
tas deportavimui einant 
McCarran įstatymu ir jau 
yra išlaikytas kalėjime 14 
mėnesių. Jo neišleidžia po 
kaucija. Jis atvyko į šią 
šalį jaunu pusberniuku bū
damas, šioje šalyje gyvena 
47 metai ir išaugino 8 vai
kus. Du jo sūnūs tarnavo 
mūsų šalies militarinėse jė
gose praėjusiame kare.

Žmonės piktinasi tokiu 
darbininko persėki o j i m u. 
Konferen ei ja pasižadėjo 
darbuotis, kad jis būtų tuo
jau išleistas. Atsišaukia į 
k o n f e f encijoje dalyvavu
sias ir visas kitas organi
zacijas, taipgi į atskirus as-, 
menis, kad rašytų generali
niam prokurorui prašymus 
išleisti Quattrone po kauci
ja- \

Konferencija taipgi atsi
šaukė į tos valstijos ir į vi
sos šalies gyventojus, kad 
rašytų Senate and House 
Judiciary Committee reika
lavimą viešai svarstyti Leh
man ir Celler bilius. Tie bi- 
liaį reikalauja pakeisti Mc- 
Carrano įstatymą. Lehma- 
no biliūs Senate yra žino
mas kaip S 2585, o Celle-

Paskaita apie sveikatą 
ir išleistuvės

Mes šios kolonijos lietuviai 
turime pasidžiaugti-, kad šiuo 
laiku buvo graži proga su
rengti pramogėlę ir turėti pa
skaitą apie sveikatą.

Vasario 14 d. gražiam sek
madienio popietyje mūsų San 
Francisco ir Oakland o apšvie- 
tos ir kultūros organizacija 
surengė šaunų pažmonį Ser
bų Svetainėje, ir, mano supra
timu, šis parengimas gerai pa
vyko, — gal būti todėl, kad 
jis turėjo dvi reikšmes: Vie
na, kad mūsų kolonijos lie
tuviai pasinaudotų proga su 
sveikatos paskaita ir gerais 
patarimais; antra, tai kad Dr. 
Borisas ir jo žmona Anna 
skubiai rengiasi išvykti i Los 
Angeles su svarbiu reikalu. 
Mums ant greitųjų buvo likus 
tik viena diena pasinaudoti 
Dr. Boriso paskaita. Kad ir 
ant greitųjų, viskas pavyko 
gerai.

Kad pažmonys būtų sma
gesnis, mūsų nuoširdžios šei
mininkės sumanė pagaminti 
skanius pietus dėl visų, kurte 
tik norėjo valgyti. Taipgi ke
letas iš Oakland iečių atsivežė 
namie gamintų pyragaičių ir 
kitokių gardumynų.

žmonių prisirinko pilna 
svetainė, ir visiems buvo malo
nu susėsti prie papuoštų sta
lų ir pietauti skaniai paga
mintus pietus.

Visiems papietavus ir va
landžiukę pasikalbėjus, tos 
dienos pirmininkė Karosienė 
visus pakvietė užsilaikyti ra
miai ir klausyti daktaro pa
skaitos.

Paskaitą davė Dr. J. F. Bo
risas, gerai žinomas Bostono, 
New Yorko ir Brooklyno lie
tuviams, taipgi gerai žinomas 
mūsų LDS nariams kaipo svei
katos patarėjas. Paskaita tę
sėsi apie - valandą ir pusę, ir 
■matėsi, kad publika labai a- 
tyclžiai klausėsi ir gėrėjosi Dr. 
Boriso paskaita, kuri labai 
aiškiai buvo perstatyta. Po 
kiekvieno paskaitos punkto 
buvo duoti paaiškinimai, kad 
viskas būtų aišku : kaip tinka
mai žmogus turi užsilaikyti 
geroje sveikatoje, kokie vais
tai ir vitaminai daug gelbsti 
sveikatos pataisymui ir palai
kymui. Dr. Borisas pataria 
augusiems žmonėms pamiršti 
apie senatvę, nes gerai užsi
laikantis sveikatoje gali būti 
jaunas iki šimto metųj Pa
baigoje paskaitos davė platų 
aiškinimą apie vėžio ligą, kaip 
nuo jos apsisaugoti ir kaip 
ją pažinti pradžioje ligos.

Aš manau, kad daugelis iš 
mūsų publikos gavo gerų pa
vyzdžių ir pasimokinimų iš 
Dr. Boriso paskaitos ir jo pa
tarimų. Tikiuosi, kad mes il
gai nepamiršime Dr. Boriso 
atsilankymo ir jo nuoširdžių 
patarimų ypatiškai ir paskai
toje. MeŠ jam esame labai dė
kingi už nuoširdumą ir drau
giškumą, ir linkime, kad 
daktaras ir jo žmona apsigy
ventų Kalifornijoje. •

Po paskaitos tęsėsi įvairūs 
klausimai apie maistą ir vi
sokius sveikatos negerumus. 
Į viską buvo aiškiai atsakyta. 
Užbaigoje daktaras dar trum
pai aiškino apie akių užlaiky
mą, ir kas reikia daryti, kada 
akys silpnėja. Kadangi Dr. 
Borisas, yra akių specialistas, 
todėl jis turi daug patyrimo 
apie tai ir daug jam ačiū už 
gerus patarimus.

Kadangi tas pažmonys bu
vo rengtas kaipo išleistuvės 
dėl Dr. Boriso ir jo žmonos, 
todėl nors ir gailestingai, bet 
draugiškai atsisveikinome, ii' 
visi tarėme gerus linkėjimus 
dėl jų gyvenimo. Taipgi jiems 
buvo įteikta mažos dovanė
lės.

Dr. Borisas ir jo žmona čia 
praleido virš mėnesį laiko sve-

rio bilius atstovų bute kaip 
HR 6820.

Kor. 

čiuodaniiesi po mūsų koloniją. 
Mes esamč dėkingi, kad pas 
mus tokie svečiai atsilanko.

Prie užbaigos, aš norėčiau 
padėkavoti mūsų šeiminin
kėms, kurios gana daug triūso 
įdėjo prirengime maisto. Vis
kas buvo gerai sutvarkyta ir 
prirengta.

Taipgi verta pagirti drau
ges, kurios prie stalų patar
navo, ir dirbo stotkų sutvar
kyme. Draugai vyrai taipgi 
nuoširdžiai ir gerai pasidar
bavo, kur buvo reikalas. 
Draugams ir draugėms ačiū 
už atneštas dovanas.

Dr. Borisas pradžioje pa
skaitos davė gražių kompli
mentų mūsų kolonijos lietu
viams už vaišes ir draugišku
mą. Mes esame dėkingi Dr. 
Borisui, kad jis įvertina mūsų 
draugiškumą.

Alvinas

Norwood, Mass.
čia gyvuojanti seniausia lie

tuvių pašalpinė draugija, tai 
D. L. K. Keistučio. Šią draugi
ją organizavo bendrai visi 
tuomet gyvenę Norwoode lie
tuviai. Ji buvo suorganizuota 
1909 metai ir prie jos galėjo 
priklausyti visi lietuviai be 
skirtumo religijmių bei politi
nių įsitikinimų. Bet vėliau da
lis bažnytinių narių atsiskyrė 
ir suorganizavo porą bažny
tinių draugijų, kurios šiuo tar
pu gyvuoja labai silpnai.

Keistučio Draugijos padė
tis irgi1 nepavydėtina. Narių 
amžius abelnai pusėtinai se
nas. Tokiu būdu randasi na
rių sergančių nepagydomai. 
Pav., Jonas Dirsė serga širdies 
liga. K. Vitartas taipgi jau
čiasi prastai dėl tokios pat 
priežasties. P. Babila jau se
nokas laikas suparalyžiuotas. 
Yra ir daugiau narių turinčių 
vienokius ar kitokius trūku- | 
mus.

Keletas metų atgal buvo 
nutarta kreiptis prie susi vie- i 
nijimų dėl prisijungimo ir bu
vo nominuoti LDS ir SLA. Tū
liems nariams LDS buvo ne
pageidaujamas, tad kreiptasi 
prie SLA Centro. Bet SLA 
Centras, turbūt painformuo
tas vietos tautininkų, priskai
tė Keistučio Draugiją prie ne
pageidaujamų, todėl nei atsa
kymo nedavė. Taip ir pasiliko 
nepriklausomai.

Dabar, kuomet narių am
žius jau senas, tai ir mirtin
gumas yra skatilingas. štai, 
tik paros mėnesių bėgiu mirė 
du nariai. Praėjusio gruodžio 
mėnesį nuo širdies Bgos mirė 
Stasys Dauderis, o vasario 17 
d. užbaigė savo gyvenimo die
nas Jonas Trečiokas. Abu bur- 
vo ne bažnytiniai. Bet S. Dau
deris buvo palaidotas nežinia 
kaip. Nors kunigo ir nebuvo, 
bet graborius meldėsi šerme
ninėje ir ant kapinių. Toks mi
rusio laidojimas atrodo pai
kas.

Jonas Trečiokas jau iigą 
laiką buvo parayžiuotas. Da
linai buvo pagadinta jo kalba, 
taipgi ne labai ką galėjo dirb
ti. Nors sveikas būdamas ir 
turėjo nuosavą stubą, bet su
sirgęs turėjo parduoti ir su 
jaunesniu sūnumi Jonu nusi
pirko farmukę ir ten visą lai
ką gyveno.

Jonas Trečiokas prigulėjo 
prie Keistučio Draugijos, prie 
LDS kuopos ir L. A. P. Bend
rovės. Taipgi buvo ir Laisvės 
skaitytojas. Todėl kaipo ne 
bažnytinis ir buvo palaidotas 
be jokių bažnytinių apeigų, 
vasario 19 d. Kaipo darbinin
kas, jis visuomet stovėjo su 
progresyvių darbininkų judė
jimu iki mirties.

Velionis paliko žmoną Oną, 
2 sūnus ir dukterį, taipgi mar
čią ir 2 anūkus.

Lai būna jam ramybė! O 
likusiai jo šeimynai nuoširdi 
užuojauta.

Kaimynas

Silpnom valios moteris
Jau buvo šiame laibas-? 

tyje rašyta apie išdavikę 
Mrs. Dorothy Horst, kuri 
išstojo liudyti m.akartis- 
tams prieš savo kadaise bu
vusią bendramintę ir drau
gę Stellą Petrowski.

Ilgai man mintyje stovė
jo klausimas, kas galėjo 
būti toji Mrs. Horst. Dau
giausia buvo manyta, kad 
tai FBI agentų būta 
tiksliai atliktas darbas. 
Kad tai jų atsiųsta pri- 
simetėlė šnipinėjo. Bet, 
kaip dabar paaiški, tai vi
sai skirtingas dalykas. Mrs. 
Horst — tai buvusi Rut
kauskienė. Ji yra slavų kil
mės amerikietė ii* buvo 
žmona lietuvio amerikiečio 
S. Rutkausko. Tai buvo 
jauna, graži moteris. Ji tra
čia ir veikė sąžiningai. Nors 
ji lietuvių kalbos nemokėjau 
bet priklausė prie tuo laiku 
gyvuojančio Wilkesbarriuo- 
se Aido Choro. Ir buvo ge
ra veikėja tarptautiniame 
judėjime.

Kiek vėliau, dėl nežinomų 
priežasčių, ji persiskyrė su 
Rutkausku. Dabar, kaip 
.matyti, tai ji yra ištekėjus 
už Horsto. Kas yra Mr. 
Horst, dar neteko sužinoti. 
Atrodo, veikiausiai, jis yra 
griežtas pažangiųjų žmonių 
priešas, neapkentėjas. Gal 
jis ir privertė savo silpna
valių žmoną tapti pažan
giųjų žmonių išdavike?

Taigi, tais laikais, kada 
Dorothy ‘Rutakuskienė bu
vo visų pažangiųjų žmonių 
šioje apylinkėje eilėse, ji 
buvo gerbiama ir mylima 
moteris, o dabar, po vardu 
Mrs. Horst, ji jiems yra 
pabaisa. Nenori nei vie
nas su ja susitikti, nes 
ji galėtų šių laikų ragai?, 
gaudžiams pirštu rodyti, 
apmeluoti, kad kada bu
vo neištikimas, o to ir 
užtektų makartistams.

Šis nėra pirmas toks įvy
kis. Atsigrįžus į praeitį, 
istorija mums byloja, kad 
kiekviename judėjime ir 
kiekvienoje tautoje turėta 
daug panašių silpnadvasių.

Senas visuomenininkas

Detroit, Mich.
, Buvusiam valstijos sena

toriui Stanley Nowak pa
gerbti bankete kovo 7-tą 
vienu iš žymiųjų kalbėtojų 
bus Leo Krzycki, Amalga- 
meitų unijos vice-preziden- 
tas. . •

Banketas r u ošia m a s 
Dearborne, 5121 Oakman 
Blvd. Pradžia 2:30.

Nowakas nuo pat vaikys
tės yra veiklus judėjime. 
Vienu didžiųjų jo šuolių 
pirmyn buvo 1922 metąis jo 
išrinkimas milžiniškos 
Hart, Schaffner ir Marx 
siuvyklos pirmininku Chi- 
eagoje. Nuo to laiko jis su 
Krzyckiu buvo bendradar
biai unijų organizavime. 
Įgalintas organizuoti Unit
ed Automobile Workers 
unija, Krzycki vienu pir
miausių penkių organizato
rių pasirinko ir Nowaką.

Nowakas per 10 metų at
stovavo demokratų partiją 
Michigano valstijos Senate, 
tačiau tuo pat sykiu būda
vo skaitomas ir darbininkų 
atstovu, nes visuomet dar
bininkų reikalus paremda
vo. Reakcininkai stengiasi 
jo nusikratyti, prieš jį už
vedė bylą jį nupilietinti. ”

Krzyckis sako, j^.No- 
wako apgynimas bus apgy
nimu tūkstančių kitų, ku
rie būtų sekami, jei No- 
wako neapgintumėme.

D-tis, ,



MONTREAL, CANADA
Verduno progresyvis Kan- 
di^ata nedarbo klausimu

Kaip žinia, Verduno bu
vęs federaliniam parlamen
te atstovas, Paul Emile 
Cote, paskirtas teisėju į 
aukštesnįjį teismą. Jo vie
ta dabar likusi tuščia. To
dėl išrinkimas kito atstovo 
(by-election) į jo vietą įvyks 
kovo mėn. 22 d. Yra net 
penki kandidatai. Tarp jų, 
vienas kandidatas Labor- 
Progressive Partijos, K e n 
Perry. Kaip paduoda vie\ 
tinis savaitraštis, The1 
Guardian, opiausiu šių die
nų klausimu — pasireišku
siu ir vis kylančiu nedarbo 
klausimu — progresyvių 
kandidatas Perry štai ką 
sako:

“Kąnados premjeras St. 
Laurent turi panaudoti sa
vo pasaulinę kelionę gavi
mu/ užsakymų industrijai. 
Jie turėtų duoti darbo 524,- 
000 kanadiečių, kurie dabar 
nedirba.”

Toliau, nurodęs Kanados 
vyriausybės klaidingą poli
tiką, jis pabrėžė: “Užsispy
rimu, kad už prekes būtų 
mokama amerikoniškais 

• doleriais, mes praradome 
Anglijos komonveltijos rin
kas. Sekdami Jungt. Vals
tijų diktavimą, mes praran
dame aukštai pelningas rin
kas socialistiniuose kraš
tuose.” O jeigu Kanada 
vestų savo nepriklausomą 
politiką prekyboje, kaip 
kad “Didžioji Britanija da
bar veda derybas su Kini
ja ir Tarybų Sąjunga, kaip 
raportuota, net už bilijoną 
dolerių, tai Kanados nors 
maža dalis tokių užsakymų 
palaikytų mūsų fabrikus 
ūžiant, mųsų traukinius ju
dant, palaikytų mūsų dar- 
bir^nkus dirbant.”

Ant galo jis pataria Mr. 
St. Laurentui, jei jau va
žinėja visur, lai “nuvažiuo
ja taipgi į Maskvą ir į Pe- 
kingą ir lai užmiršta apie 
Amerikos priešingumą tam. 
Mes turime prekiauti su bi
le valstybe, kuri nori pre
kiauti su mumis.”

Tai sveikas patarimas. Ir 
Labor-Progressive Partijos, 
taip lygiai ir jos statomo 
kandidato obalsis “Kanada 
pirmoj vietoj” turėtų susi
laukti visų balsuotojų Ver
duno distrikte.

IPP rinkimų komitetas 
jau atidarė savo informaci
jų raštinę, 23 Rielle Ave., 
Verdun. Tel.: YO. 0761.

Išreikšta opozicija 
prieš bilių 7

Montreal Labor Council 
(CX1L-CIO), savo unijų lo
kalų konferencijoje, kurio
je dalyvavo apie 100 dele
gatų, vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, pasmerkiant Di
liaus 7-to visą eilę sekcijų, 
kurios liečia “darbininkų 
judėjimo teises,” o jos lie
čia streikus, pikietavimą, 
sadisciją, prag a i š t i n g u s 
darbus, riaušes ir išdavys
tes.

Apie priimtą rezoliuciją 
informuoti visi Montrealio 
federalio parlamento nariai 
ir teisingumo mini s tris 
Carson.

Apipiešė valdišką 
bedarbių įstaigą

Pereitą savaitę prisnigo 
sniego apie 16 colių. Trans- 
portacija dėl to judėjo la- 
b*/i pamažu. Silpnu trans- 
portacijos judėjimu gerai 
pasinaudojo plėšikai. Tarp 

jvisų kitų apiplėšimų ir va
gysčių, vienas jaunas plėši
kas vasario 17 d. vakare 
3 pusl.-Laisv© (Liberty) -Antradienis, Kovo»March 2 1954

įėjo į didžiąją valdišką 
įstaigą, Unemployment In
surance Commission, 909 
University St., ir priėjęs 
prie iždininko jam pareiš
kė : “This is a stickup.” Ran
ką kišenėje laikydamas, pa
siėmė $6,000 ir pabėgo.

Pagerbti Petrauskai
Artimų bičiulių iniciaty

va, vasario 13 d. gražiai bu
vo pagerbti Juozas ir Ele
na (Juozaitytė) Petraus
kai, juodviejų 20-ties metų 
vedybinės sukakties proga. 
Apart gausybės vietinių 
svečių, pagerbtuvėse daly
vavo jo pusseserė Agotėlė 
Stankevičienė iš Hartford, 
Conn., JAV.

__  •_

IŠTEKĖJO. Vasario 13 
d. ištekėjo Petronėlė Matu
sevičiūtė už Jono Ivanaus
ko. Vestuvėse dalyvavo jos 
giminių ir iš Jungt. Vals
tijų.

SERGA. Pranas Armo- 
naitis sunkiai susirgęs. Li
gonis randasi Daktarų ligo
ninėje ištyrimui jo sveika
tos.

Alfonsas Tamašauskas ir
gi kuris kuris laikas vis ne- 
galiuoja, serga. Gydosi na
muose. J.

Hartford, Conn.
Vieša padėka

Ačiū visiems draugams, 
draugėms ir pažįstamiems, 
kurie atėjote į .šermenis atlan. 
kyti mano mirusį brolį. Taipgi 
ačiū grabnešiams ir visiems, 
kurie palydėjote į kapus. Be 
jūsų simpatijos ir patarnavi
mo man būtą buvę labai liūd
na. Todėl tariu dar sykį ačiū 
visiems.

V. Staugaitis
MIRĖ

Vasario 17 d. mirė Veroni
ka Širvydienė. Ji buvo palai
dota vasario 20 d., Rose Hill 
Memorial Park, Rocky Hills.

Jos atminčiai, vyras Juozas 
Sirvydas, gyvenantis Bloom
field, Conn., aukoja dienraš
čiui Laisvei $25.

Brockton, Mass.
Bet pas mus kitaip

Savo laiku patėmijau Lais
vėje, rodosi, R. Mizaros rašy
ta, kad dar kiek ilgiau teks 
pagyventi tokioms savišalpos 
draugijoms, kuriose sykiu pri
klauso vyrai ir moterys. Bet 
pas mus visai kitaip atrodo, 
čia jau nuo seniai tokia pa
šai pine draugija gyvuoja po 
vardu Vienybė — vyrų ir mo
terų draugija. Kadaise ji buvo 
labai galinga, bet begyvenant, 
veikiausia amžius, pradėjo na
rius lenkti žemyn -— mirtis 
vieną po kito pasiėmė ir pra
retino tą draugiją. O jauni
mo įtraukti į tų nuvažiavusių 
žmonių vietas negalima, nes 
ši draugija neturi savo klubo 
su gėrimais, kaip vienų vyrų 
draugijos turi. Tada, apart 
mėnesinių duoklių, prisieina 
dar daugiau mokesčių mokėti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui taipgi jau yra ne- 
taip lengva gauti naujų na
rių, kuomet mokestis aukšta 
palyginus su vietos pašalpinių 
draugijų mokesčiais. Kuomet 
pasitaiko koks geras patrijo
tas tai srovei, taip ir gauni 
naują narį, o ne kokiais tai 
bargenais.

Aš manau, kad šiuo klausi
mu tas pats yra ir kituose 
miestuose. Tą ir mūsų su su
vienijimo viršininkai*turėtų ži
noti,

Pavyzdžiui: Roko bei Pilie
čių- draugijos turi savo klu

bus su svaiginančiais gėri
mais, tad joms ir pinigų yra 
daug. Tokiose draugijose na

triai moka į mėnesį tik 50 cen
tų, jeigu nori gauti pašalpą 
ligoje ir pomirtinę. O kitas iš
laidas apmoka klubai.

Sakau, kad tokiai Rokinei, 
Piliečių bei panašioms kitoms 
draugijoms yra lengva gauti 
naujų narių, o ypatingai jau
nimo įtraukia į vietas tų se
nių, kurių taip jau daug iš
skyrė vieną po kito mirtis. 
Šitaip esant, tokios vienų vyrų 
draugijos gali dar ^*an ilgai 
pagyventi, nes jaunimas irgi 
myli pusėtinai paūžt..

Taipgi verta pažymėti, kad 
praėjusiais metais mūsų lie
tuvių mirė labai daug, gal 
dar daugiau už prieš-praeitus 
metus. Ir žymėtina, kad kai 
kurie jie visai nevartodavo 
svaginančių gėrimų ir neper- 
sivalgydavo, pagaliau ir ne
rūkė, kaip kitiems būdavo 
primetama. Taip sakant, jie 
buvę mūsų “kiemo” geri žmo
nės. Ypatingai Alphonsas 
Walant dažnai kalbėdavo, 
kad nereikia gert tokį bjau
rų “poison,” jeigu nori dar 
kiek ilgiau pagyventi, tačiau 
ir jis jau nuvažiavo į Brock
ton Height — miesto kapines. 
O atrodė, kad jis ruošiasi dar 
ilgai gyventi ir turėjo iš ko 
gyventi. Kalbama, kad Al
phonsas paliko virš dvidešimt 
tūkstančių dolerių . . .

—Su ta “chicken soup” ir 
“corn beef hash” greitai gali
ma dūšią praganyti — taip 
vienas dipukas juokaudamas 
išsikalbėjo vienoje ameriko
niški e valgykloje.

Sakau — su šiuo “special” 
maistu, galima daug dolerių 
sutaupyti.

—Girdi, kam man tada tie 
doleriai reikalingi, kuomet 
jau nėra dūšios nei manęs 
paties. . . .

—“Well,” — sakau, — mū
sų šalies prezidentas Eisen- 
howcris žada duoti daug pi
nigų dėl amerikiečių sveikatos 
palaikymo. Tas bus labai ge- 
iai- * n A*1

—Taip, gali ta jo žada iš
eiti amerikiečiams tik apie po 
17 c. Tada galėsime tik bana- 
nių svarą nusipirkti, o ne ko
kių tai gyduolių, — pridūrė 
pajuokdamas tokią pašalpą.

Dabar jau tūli dipukai pra
deda kitaip protauti. Ir ne 
dyvai, kad kai kurios dipukės 
jau apsivedė su “bolševikais.”

* ii n r

Kaip atrodo, tai tur būt 
lietuvių daugiausia numiršta 
Brocktono HospitaTėje, negu 
kurioje nors kitoje. Mat, ši 
ligoninė vadinasi kaip ir 
miestinė. Tačiau, tikrumoje, 
taip nėra. Bet, štai, kas tik 
atsiduria kokioje nelaimėje— 
emergency,— tai ten ir gabe
na juos — biedną, kaip ir 
pasiturintį. Tačiau nereikia 
manyti, kad ten yra blogai 
daroma. Kaip patyriau, yra 
daroma Kuo geriausiai ir dis
ciplinuotai, o ypatingai kada 
turi gerą daktarą, tai viskas 
eina geroje komandoje.

Bet blogai tas, kad kai ku
riems jaw viskas per vėlai. . ,

Kuomet ligoninių per ma
žai esti, tai čia, daugumoje, 
veikia taip vadinami “rest 
homes,” kuriuos aš geriau lin
kęs pavadinti mirties kamba
riais.

Mūsiį Stasys Baronas, po il
go sirgimo, užbaigė savo gy
venimą vienoje tokioje vie
toje. . . _ J

• __ *
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Įsigerkime, kiek reikia, ge
rai pavalgykime ir nepersi
dirbkime, jeigu norime dar 
kiek ilgiau pagyventi, šiuo 
laiku dauguma panašiai ir 
kalbasi.

Sakau: reikia dar pridėti 
ir vitaminų. Kad su jais gerai 
susipažinti, reikia skaityti 
“Sveikatos šailtinis,” knygą, 
kurią išleido Lietuvių Litera
tūros Draugija*.

A. Wenslow

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Cleveland, Ohio
Taft-Hartley akcijoje 

e . v
Clevelandiečiams gerai 

žinomoje įmonėje Park 
Drop Forge Company, ne
toli White Metal Co., ran
dasi ši minėta šapa. Jos 
darbininkai spalio mėnesį 
išėjo į streiką, kuomet kom
panija atsisakė užgirti - pa
naujinti jų kontraktą.

Ten randasi CIO Lokalas 
776, kurio nariai išėjo strei
kam Jų broliai darbininkai 
AFL blacksmiths (kalviai), 
simpatizuodami, taipgi išė
jo į pikieto linijas. Paga
liau ir šapos “unija’ ’taipgi 
išėjo, kuomet darbininkai 
jiems “karštai” patarė nei
ti per pikieto liniją, nors 
ir su policijos pagalba ir 
apsauga buvo vedami.

Negana to, kuomet susi
kirtimai pradėjo eiti sti
pryn, tai kompanija kreipė
si į valdžią ir pasekmėje to 
teisėjas Connelly davė “in- 
džionkšiną” kompanijai 
prieš streikierius. Su Taft- 
Hartley įstatymo primeti
mais, pikietas tapo padary
tas bejėgis. Tik 2 ar 3 dar
bininkai prie kiekvienų 
kompanijos vartų reiškia, 
kad juos galima į šalį pa
stumti.

Na, ir kompanija pradėjo 
vartoti savo pažiūros “bo
sus” darbui atlikinėti. Pa
sekmėje to, šapos kiemas,— 
kuris buvo apkrautas' įvai
riausiais k r a n k š a f t ais, 

Sekmadienį
Kovo 14 March
Nuo 2-ros iki 5-tos po pietų 

Vaikų popietis su koncertine programa 
Patys vaikai pildys programą. Dainos, deklama

cijos ir kitokie pamarginimai.

Nuo 5-tos Valandos Šokiai
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą 
įžanga 50c (taksai nemokami)

Įsitėmykite, kad muzika nuo 5-tos valandos, 
ateikite anksti, anksčiau galėsite grįsti.

Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodęs

Jei ne gaminiais, tai pirktais daiktais, ir pinigais galite prisidėti. Taipgi labai svarbu parodoje 
dalyvauti, žemiau paduodame, kas bus, ir prašome pasiskaityti. Taipgi prašome ir kitiems pranešti 

apie šią puikią pramogą. ’
I

Šeštadienį
Kovo 13 March
Pradžia 5-tą Valandą Vakare

Įžanga Nemokamai
Bus gerų užkandžių ir įdomumų.

Pardavinėjimas įvairių daiktų labai prieinamom 
kainom. Ateikite, pasinaudokite proga, 

l ----
Prašome nesivėlinti priduoti parodai savo dovaną.

Būtume dėkingi, kad priduotumėte ne vėliau, 
kai šeštadienį.

PARODA IR KONCERTAS BUS DIDŽIOJOJE

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

«

Kviečiame ne tik Didžiojo New YoTko visuomenę į gražų parengimą, bet ir iš toliau. Sekmadienį go
duoli progos iš toliau altvykusieuis pasilinksftunti ii duoti progos iš toliau atvykusioms pasilinksminti ir 

anksti sugrįžti. ^ Ateikite vitsi, paremkite šį graž ų kultūrinį darbą ir turėkite sau daug malonumo.

kamshaftais ir kitais forg
ings, — buvo pradėtas tuš
tinti. Dabar kiemas jau be
veik tuščias, tai ir kompa
nija pradėjo dabar jau rū
pintis pradėti produkciją.

Tačiau darbininkai turi 
savo reikalavimus ir stovi 
už% juos. Praėjusią savaitę 
kompanija laiškais užkvie
tė darbininkus grįžti dar
ban, su algos pridėčku, ir 
tt. Bet nenori CIO unijos 
priimti. Taipgi drąsina, 
kad grįžusių dar b i n i n k ų 
“seniority” nebus paliesta. 
O kokią “seniority” turi 
darbininkas šapoje, kur 
nėra unijos, manau, kad vi
si žino.

Be abejo, šis Park Drop 
Forge Co. pasikėsinimas 
gali turėti plačių ataidžių 
čia, vietiniai, bet keletas 
užklaustų streikierių yra 
pasiryžę nugalėti kompani
ją ir T-H trukdymus. Bet, 
kiek girdėti, seni darbinin
kai, išdirbę daugelį metų, 
turi abejonių, o tatai ken
kia visam streiko stoviui.

Ohio Civiliu Teisiu Kon
ferencijoje vasario 7 d. bu
vo nutarta vykinti kampa
niją sukelti $40,000, idant 
11 Ohio darbo vadų—Smith 
Act aukų — būtų pridera
mai apginti, kuomet ateis 
jų teismas.

Raganų komitetai pašė
lusiai veikia Ohio valstijo
je tai]), kaip Pittsburgho 

apylinkėje, kur po sunkių 
ir ilgų legalių kovų ragan- 
gaudžiams buvo duotas 
smūgis Steve Nelsono bylo
je. Atkaklus, legalus pasi
priešinimas laimės ir Ohio 
valstijoje. Bet reikia pini
gų. Todėl, jeigu jūs laikote 
savo laisvę ir teises svar
biomis, tai nepamirškite 
prisidėti, nes reakcijai lai
mėjus Ohio, nemanau, kad 
bet kas bus saugus. Ypač 
kuomet Ohio H. B. 308 — 
Ohio valstijos Smith Aktas 
— pradės darbuotis, nebus 
laisvės žodžio, nei spaudos. 
Kaltais patapsime, jeigu 
susitiksime su nužiūrimais 
“subversyviąis.” Nepamirš
kite, jūsų dienos, kaip lais
vų Amerikos- piliečių, eina 
trumpyn. Susidomėkite sa
vo gerove—ir kitų, — jeigu 
nenorite tapti McCarthy 
inkvizicijos aukomis. Tu
rėkite mintyje, kad—

“A dollar in time saves 
nine.” JWP

LAKE WORTH, FLA.
Laisvės rėmėjai nepamiršta 

spaudos reikalų kad ir toliau 
nuo namų. Pavyzdžiui: M. 
Staugaitinė, iš Hartford, 
Conn., čia atostogas leisdama 
gavo atnaujinti Laisvės prenu
meratą ir pasitarus sic kitais 
žmonėmis sumanė pasiųsti 
nors kad ir mažą paramą 
dienraščiui. Gavo aukų: J. ir 
V. Kazlau, $2. Po $1 : M. 
Staugaitienė ir V. Gražulienė.

Anksčiau V. Gražulienė da
vė $3 LLD reikalams. Beje, |

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

AUTO GLASS MECHANIC. Must 
be exp. and must have driver’s lie. 
Steady wk., good wking conditions. 
Apply in person or phone. Mr. Wein
stock, Ridgeway Glass, 1285 Ridge 
Ave. ST. 4-2789.

(37-41)

HELPWAN TED—FEMALE
HOUSEWORK. Gen. Asst, with 
cooking. Must be fond of children.

Settled woman. Small home. Live 
in; own rm. Steady position, good 

salary. Whitemarsh 8-1534 for int.
(41-45)

HOUSEKEEPER. Settled woman. 
Gen. hswk. Lt. Idry and cooking. 
Small fam. Ranch home in suburbs. 
Must be fond of children. Live in; 
own rm and bath. $40 wk. Gd. home. 
St. pos. for right woman. Chapel 
Hill 0897 for int.

(38-44)

BUSINESS
OPPORTUNITY

MOBILE TV SERVICE, INC.
No set taken from your home.

CL. 4-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

FOR SALE
BABY CHICKS as hatched or sexed.

Poultry Equipment--Feeds.
MILFORD HATCHERY

Liberty Rd., Randallstown, Md, 
OL. 3-5075

(41-60
““ —- — --- • . ... —       I ■ !!■■■<

jos duktė taipgi prisidėjo su 
$1 prie laikraščio paramos. 
Kaip anksčiau minėta, nors 
nedaug, betgi visgi yra para
ma, kiek išgalima.

/ V. K.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. ’ Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.



Mokslininkas ragino 
skelbti tiesą

žymus Amerikos moksli
ninkas Dr. Harold C. l'rey, 
Nobelio prizo gavėjas, ragino 
žinančius tiesą apie Rosėnber- 
gus daugiau darbuotis paskel
bime tos tiesos plačiai visuo
menei.

Mokslininko telegrama su 
tuo patarimu buvo skaityta 
velioniui Emanuel Bloch pa
gerbti suruoštame masiniame 
mitinge vasario 21-tą. Įspū
dingu pareiškimu toje telegra 
moję pagerbia Bloc ha už jo 
pasišventusi darbą Rosenber- 
gams ir tiesai apginti.

Mitinge kalbėjo advokatas 
John F. Finnerty, dalyvavęs 
gynime Sacco-Venzetti ir pa- 
gelbėjęs Rosenbergu byloje. 
Taipgi kalbėjo savaitraščio 
National Guardian vedėjas J. 
T. McM anus, City College 
profesorius F. Gross ir Sobe- 
lliui ginti organizacijos sekre
torė Emily Aiman. Mrs. Helen 
Sobell skaitė nuo savo vyro 
Molio n Sobell laišką, atsiustą 
iš Alcatraz kalėjimo.

Martha Schlamme. nepap
rasto talento artistė, ir choras 
suteikė dainų.

T. N.

Teisėjui tebeplaukia 
protestai dėl vaiką

Laiškai, telegramos teisėjui 
Panken ateinančios šimtais 
kožną dieną. Jose protestuoja 
prieš to teisėjo ir milijonierių 
kontroliuojamos labdarybės 
užmojį atimti Rosenbergu ber
niukus nuo šeimos pasirinktu 
globėju ir juos įbrukti prie
glaudom

Berniukai buvo patenkinti 
pas globėjus, bet juos su to 
teisėjo pagalba atėmė nuo 
globėju ir buvo nugabenę 
prieglaudon. Globėjai ir vai
kų gynėjai advokatai, su pa
galba kito teisėjo, McNally, 
vaikus iš prieglaudos laikinai 
atgavo ir apgyvendino pas 
vaikų senutę Rosenbergienę.

LNB šėrininkų 
susirinkimas
\ Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lietuvių Kultūrinio Centro) 
šėrininkų ir rėmėjų susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 
7 d., Liberty Auditorijoje. 
Pradžia lygiai 2 vai. po pietų.

Šios, plačios apylinkės šėri- 
ninkai ir rėmėjai kviečiami 
šiame svarbiame susirinkime 
dalyvauti.

LNB Direktorių Valdyba

Unija siūlys programą 
prieš depresiją

United Electrical, Radio 
and' Machine Workers Loka- 
las 475-tas vasario 25-tos po
pietį sustabdė šapose darbą, 
kad apie 7,000 narių galėtų 
dalyvauti susirinkime. Jį šau
kė Manhattan Center salėse, 
New Yorke.

Vyriausias tokio nepapras
to susirinkimo tikslas buvo 
apsvarstyti programą, pagal 
kurią verkiant būtų galima 
nedaleisti depresijai įsigalėti. 
Clifford Cameron, unijos biz
nio vedėjas, įgalintas pateik
ti raportą.

Unijistai sako, kad jie rems 
Murray bilių. Tas bilius siūlo 
pakelti uždarbio minimum iki 
$1.25 už valandą. Taipgi rei
kalaus 35 valandų savaitės. 
Jie nurodo, kad jei tas būtų 
padaryta tuojau visose indust
rijose, depresija būtų sustab
dyta.

New Yorke jaunas vyras 
pasikorė kalėjime po persmei- 
gimo peiliu savo žmonos. Jo 
žmona silpna, bet ji sakiusi, 
kad ją perdūręs netyčia, ro
dy dams Tęokj “triksą.”

Brooklyne susidūrus dviem 
sunkvežimiams, vienas apvir
to. Vairuotojai išliko sveiki.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Vasario 24 d. įvyko kriau

čių susirinkimas Amalgameitų 
svetainėje. 1 1-27 Arion PI.,
Brooklyne. Nariai atvyko
skaitlingai, veikiausia todėl,
kad buvo pakeistas susirinki
mo laikas. Seniau būdavo pra
džia 7:30 v. v., dabar pra
džia 5 va).

Susirinkimo pradžiai laikas 
tapo pakeistas todėl, kad lie
tuviai gyvena toli nuo svetai
nės, bet lietuvių kriaučių dirb
tuves randasi netoli svetainės 
ir gali beveik visi kliaučiai ir 
kriaučkos dalyvauti susirinki
me tiesiai po darbo. Pasirodo, 
kad kriaučiai neapsiriko pa
keisdami laiką susirinkimams.

Susirinkimas buvo skaitlin
giausias už kitus mėnesinius 
susirinkimus ir gal bus bu
vęs švelniausias, nes politikie
riai, kuriems rūpėjo tik orga
nizacijų griovimas, nusisuko 
sprandus patys sau, vietoje 
nusukti sprandus unijos pa
laikytojams. Tai dabar, jei ir 
ateina į susirinkimą, jau triuk
šmo nekelia.

Delegatas Vytautas l’vare- 
vičius raportuodamas iš dirb
tuvių stovio pareiškė, kad a- 
belnai yra prasti krimičiams 
pyragai. Pavyzdžiui:

Atkočaičio dirbtinė stovi 
ant pardavimo, bet. kas pirks? 
Ten dirbo apie 100 darbinin
ku.

Armakausko dirbtuvėje b iš
kiš buvo darbo, bet jau baigia 
ir kada vėl pradės, tai tik 
ateitis žino.

Matulio-Vaiginio šapa nuo 
Kalėdų dar nepradėjo dirbti. 
Kada pradės, dar kol kas ne
žinoma.

Šimėno šapa dar vis užda
ryta. Kada pradės, dar ne
žino. 0

Pas -Zorlanda dirba. Bet ve- 
rauzninkas reikalauja gra
žiau darbą padaryti. Nuo ka- 
valkų dirbantiems žinoma: 
jei gražiau darbą padarysi, 
mažiau jo padarysi ir bus ma
žiau pinigų. Tačiau- darbinin
kai, žinodami padėtį, stengia

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125PETER 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. L, N. Y.

si padaryti kuo geriausiai.
Pas DiržĮ seniau dirbo la

bai gerai, bet dabai- pradeda 
darbas mažintis, neišdirba pil
no laiko. Verauzninkas reika
lauja, kad ziperinius kautus 
(tai yra jų lainikus) siūtų už 
daug pigiau, negu pirma siū
davo. Tas dalykas pavesta 
aukštesnei unijos įstaigai. 
Kaip jie padarys, ateitis pa
rodys. šapos pirm in ink-u per 
delegatą yra paskirtas Jurgis 
Kazakevičius, Jr.

Mičiulio dirbtuvėje yra 
darbo, bet labai mažai, gal 
nei pusės laiko darbininkai 
neišdirba. Bet tikisi, kad gal 
pradės atsirasti daugiau dar
bo.

.Kadaise buvusi Prano Ši
maičio šapa dabar perėjo į 
svetimtaučių rankas (Bobert 
Hali). Tačiau ji yra 54 sky
riaus kontrolėje ir ten dirba 
lietuvių, taipgi lietuvis Motie
jus Nezveckas yra šapos pir
mininku. Toje šapoje dirba 
pilnai.

Pas Bubelj dirbinėja po bis- 
gį, bet ne pilnai. Rūbelis ga
vo uniformų. Bet jas reikia 
gražiai padaryti, o užmokestis 
maža, tai nei bosams yra 
naudos, nei darbininkams. Tik 
tuo džiaugiasi, kad dirba, bet 
kiek užsidirba, tai tik jie pa
tys žino, nes niekam nesako.

Na, kriaučiai ir kriaučkos, 
nenusiminkime, kurie dirbam. 
Jau prezidentas sugrįžo iš va- 
kacijų, griebs bulių už ragų, 
o mes už uodegos ir partrenk
simi1.

Tada siūsime taip, kaip 
1919 metais.

C. K.

PRAŠYS DAUGIAU AUKŲ

Queens apskrities Raudona
sis Kryžius praneša Laivei, 
jog šiemet prašys daugiau au
kų, negu pernai. Esą pasimota 
pernykštę kvotą vir.šyt G pro
centais. Rinkliava oficialiai 
prasideda kovo 1 d.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

ciniai laikraščiai. Gal tas pa
gelbės daugeliui žmonių atsi- 
daryti akis ir pamatyti Ame
rikos demokratijai pavojų iš 
makartizmo pusės.

•
Su armijos sekretoriumi 

Stevensu išėjo taip, kad jis 
pakilo kaip sakalas, o nutupė 
kaip sena višta. Prieš McCar
thy jis neatsilaikė nė tiek, 
kiek geras, smarkus gaidys 
būtų atsilaikęs.

Stevens žadėjo ateiti į Mc
Carthy apklausinėjimą ii- ten 
apginti armijos teises ir gar
be. Pasirašė ir prakalbą, ku
rią jis ruošėsi ten pasakyt. 
Prakalbos kopija buvo išsiun
tinėta laikraščiams. Visi laik
raščiai ją turi ir iš Stevens 
juokus krečia.

Daug pažadėjo, o visiškai 
nieko neištesėjo. Tikras mize
rija, o dar sėdi kabinete!

Dalydamas 40 metų Nau
jienų gyvavimo apžvalgą jų 
bosas P. Grigaitis sako:

“Naujienos nebuvo įkurtos 
biznio .sumetimais. Jų steigė
jai norėjo turėt laikraštį sa
vo idėjoms skleisti.”

Bet, girdi, tuojau pasirodė 
“daug kas nepraktiška.” Tie 
“idealistai”, pasirodė “ne
praktiškais žmonėmis.”

Rezultasas: Visokiomis ma
nipuliacijomis Grigaitis Nau
jienas iš tų ‘idealistų” paver
žė ir padarė jas grynu biznio 
ir menševikiškos propagandos 
įrankiu. Tokiomis jos ir yra 
jau per daug, daug metų.

Susirinkimas
L.D.S. 13 kuopos svarbus susirin

kimas įvyks šį ketvirtadienį, kovo 
March 4 d., pradžia 7 vai. vakare. 
Kurie iš narių nesate užsimokėję 
duoklių už šiuos metus tai malonė
kite’ užsimokėti, kad nebūtumėte 
susispendavę laiko ligos ar atsitiki
mi' mirties.

Komitetas.
(41-42)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda 1940 Chevrolet (con
vertible), gerame stovyje. Kaina 
labai prieinama. Dėl daugiau infor
macijų, prašome skambinti:

EVergreen 8-4958.
, . (39-43)

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberls

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
CANDY STORE

Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Abelnai jeigos $700 į savaite. Biz
nis lengvai padidinamas. Sutinka 
duoti 2 savaičių gvarant i jų. Nebran
gi randa-lysas. šią puikiausią pro
gą savininkas parduoda labai priei
namai. Šaukite savininką:

Tel. TR. 2-8900
(41-43)

BEAUTY PARLQR
Pilnai įrengtas, įsteigtas prieš 20 
metų. Daro gerą pragyvenimą. Biz
nis lengvai padidinamas, šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Pardavimo j 
priežastis liga.

Šaukite savininką:
YO. 5-7 386

(41-43)
GARAGE —800 Sq. Feel

Industrijiniam naudojimui ir ware- į 
house. Tinkamas dėl išdirbėjų j 
storage.

CARLISLE PLACE 
Telefonuokite:

YOnkers 3-6875
(41-47)

APPETIZING & DELICATESSEN 
STORE

Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Galima daryti gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Žema 
randa—lysas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai.

Dėl Informacijų Šaukite;
TA. 7-9722

(41-43)
LUNCHEONETTE—STATIONERY 

ice Cream Store
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Žema randa, 
lysas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite savininką.

TUckahoe 3-9745,
tarp 11 a. m — 5 p. m. ar 

Mount Vernon 8-4315, 
tarp 11 p. m. ir po 5 p. m.

(41-47)
_____tate~

NORTH PORT, L. I.

Naujas Namas
G Rūmai - Garadžius

1V2 Akro
Telefonas: GL. 2-2235

(41-43)
FLATBUSH

7 rūmų, moderniškas namas, atski
ras, insulated, brass, aliejum šildo
mas, storm screens ištisai, išeina
moji ant pirmų lubų. Dvigubas ga
radžius, privatine driveway.

Tel CL. 2-7417
(41-43)

BAY RIDGE
3 aukštų budinkas. 2 apartmentų, 
po 5 rūmus kiekvienas. 'Didelė tuš
čia krautuvė, bile kokiam bizniui, 
arti 3 mokyklų. 1 blokas nuo 861h 
St. Subway.
244 86tli St. ar telefonuokite:

TE. 9-1317
(41-43)

MERRICK—Puiki Flower Hill sek
cija, moderninis, mūrinis ir stucco, 
6 rūmų namas. Center hall, ištaisy
tas skiepas su bar combination. 
Screens, durys. Lotas 75x100. Pui
kiausiose sąlygose. Savininkas už
jūrių. $15,500. 9—5 Dickens 6-6464. 
Vakarais ar savaitgaliais SUnset 
1-0231.

(41-43)

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ii’ nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti už 
baro ir virtuvėje. Gali atsiliepti vy
ras arba moteris. Dėl platesnių in
formacijų, prašome kreiptis pas 
Joseph Lugauską, 426 So. 51 h Si., 
Brooklyn, N. Y.

(41-43)

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

! LAIDOTUVIŲ !
• DIREKTORIUS I

I j

; 426 Lafayette St. J
{ . Newark, 5, N. J. «
J MArket 241172 J 
t <

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MANICURISTS—SHAMPOOISTS
(2)

Patyrusios — pilnai mokančios ope
ratorės. Nuolat, gera mokestis, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HAIRCRAFT
2 Hamilton Ave. (Arti North Ave.) 

New Rochelle, N. Y.
Tel. New Rochelle 6-9716 nr 

New Rochelle 2-8544
(39-45)

JAUNA MOTERIŠKĖ
Gera motinos pagelbininkė, guolis 
vietoje, atskiras malonus kambarys. 
Gražūs namai. Tinkami paliuosavi- 
mai poilsiam. Linksma aplinka, 
ma aplinka.
Darbo dienom 9 A. M. iki 5 P. M. 

Telefonuokite:
PLnza 7-1200 — Ext. 6514

Ar
Vakarais ir savaitgaliais šaukite: 

BAbylon 6-0217 W.
(39-41)

PRIE KEPURIŲ 
MOKINĖS

Turi mokėti gerai rankom siūti. Pa
tyrimas nereikalingas. Gera proga. 
Kreipkitės:

30 West. 571 h St., N. Y. C. 
3-čios lubas.

(39-41)

JAUNA MOTERIŠKĖ
Žemiau 35 metų, su ar be vaikų, 
dėl namų be molinos, priežiūrai 7 
metų mergaitės, apmokėjimas: kam
barys, valgis ir nedidelė alga.

Darbo dienomis po 6 P. M.
Ar

še.štad. ir Sekmad. ištisą dieną.
Tel. OR. 3-0996

(39-43)
ITNGERWAVER

Patyrusi—Pilnai mokanti operatorė. 
Nuolat, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

SAM’S HAIRSTYLIST
8313 Northern Blvd., 
Jackson Heights, L. I.

Tel. HA. 9-8373
(39-43)

OPERATORĖS
Dirbti prie sijonų. Darbas nuo ka- 
valkų. Gera alga. •Puikios sąlygos.

LAPUCII SPORTSWEAR
57 W. 16th St., N. V. C.

2-ros lubos.
(38-44)

REAL ESTATE

FRESH MEADOWS 
Bloomingdale Sekcija

Detached, kampinis mūro namas, 5 
metų senumo, maudynės, 4 mie- 
grūmiai, pilnas diningrūmas, gara
džius. Gali būt pertaisomas dėl 2 
šeimų namo.

KAINA $25,000
Tel. FL. 7-7217

(36-42)

GERAS PIRKINYS 
1128 64tU St., Brooklyn

2 šeimų, pusiau atskiras mūrinis 
ir medinis namas. Stucco finish, šil
tas vanduo, garas. 20x100 prijung
tinis lotas su driveway. Pirmos lu
bos ir skiepas tušti.

Kaina $12,500
Tel. CLoverdale 9-5155

(39-43)

GERAS PIRKINYS

Canarsie. 2 šeimų namas, 42x100. 
4 kambariai tušti. Užpakalyje lotas 
85x42. Abelna kaina $15,000. Susi
tarimai.
Tel. Nightingale 9-3175, vakarais.

(39-45)

PLEASANT PLAINS, S. I.
2 Tone Siding namas. Gyvenamasis 
rūmas, valgymui rūmas, moderniška 
virtuvė ir maudynė. Rumpus rm. ir 
skalbykla. 3 dideli miegrūmiai. Alu- 
mininiai storm windows ir durys. 
Venetian blinds. Naujas stogas. 3 
įėjimai. Aliejum šildomas—garo ši
luma. Lotas 50x100 ar visas lotas 
50x226, 2 karam garadžius. Attached 
vasarinis namas. Laukia ugniavie
tė. Vištininkas. Gražus kiemas. Par
duodama su nuostoliu.

Rašykite: Box F 25, Room 830, 
11 W. 42n« St., N. Y. C.

(40-42)
GERAS PIRKINYS
Moral Park, L. I.

2 šeimų namas, 4’s rūmai, pirmos 
lubos tuščios. 5 rūmai išranduoti už 
$110 į mėnesį. Daug priedų. Tik 
pats savininkas.

Tel. PR. 5-1284
(40-46)

EAST FLATBUSH
1 šeimai mūrinis, semi-detached, 

aukščio, aliejum apšildomas, 1 Ii 
maudynių, garadžius.

Telefonuokite:
INgersoll 2-4926

(40-44)
ROSLYN

Norgate 2 metų ranch, 3 miegamie
ji, 2 maudynės, skiepas, 2 karam 
garadžius, ketvirtadalis akro miške< 
lio, 2 ugniavietės, awning patio. 
Kreipkitės tik pirkėjai. $31,000, par
duodama su nuostoliu. Nuosavybės 
pasikeitimas.

12 Rugby • RO. 3-2027
(40-41)

Svarstoma ir liepos 1-mą 
žadama mieste įvesti naujovi- 
nė trafiko tikietų sistema, ku
rios negalėtų “sv.fiksuoti.” 
Dabartinė sistema neapsaugo 
nuo suktybių.

4 pusl.-Laisve (Liberty)- Antradienis, Kovo-March 2 1954

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROCERY DELICATESSEN
Pilnai įrengtas. Taipgi parduoda a/ų. 
Gera biznio vieta. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema randa-lysas. 2 kambariai už
pakalyje gyvenimui. Gera proga. 
Parduodama labai prieinamai. Ma
tykite ar šaukite savininką:

534 E. 851 h St., N. Y. C.
Telefonas: LE. 5-8255

(35-41)

TV AND RADIO REPAIR 
Parsiduoda biznis. Pilnai įrengtas. 
Gera veikli vieta prie 7 Central 

Avenue, arti Main Street, White
Plains, prieš Bus Terminai ir gele
žinkelio stotį. Išrandavojam pigiai 
--lysas. Galima daryti gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas, 
šią puikią biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
iš priežasties kitų investmentų. Šau
kite savininką: Klauskite “Duke”

SCarsdale 8-4642
(39-45)

BAKERY
Pilnai įrengta. Gera, veikli sekcija, 
5 rūmai gyvenimui. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda šią pui
kiausią biznio progą labai prieina
mai. Pardavimo priežastis—liga.

99-98 — 37th Ave., Corona^ 
Tel. TW. 8-5200 *

(37-43)
BAR & GRILL

Pilnai įrengta. Geras del restauran- 
to. Dabar uždaras. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Gerą progų 
savininkas parduoda labai prieina
mai.

šaukite savininką:
Tel. GEdncy 6-1158

(37-43)
ART NEEDLEWORK & 

KNITTING SHOP
Gera veikli sekcija Bay Ridge, in

teresingas darbas. Geros įeigos. Pui
kus, nuolatiniai klijantai. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai atsitrau
kia poilsiui.

Telefonuokite savaitgaliais:
G E. 9-6178

(40-42)
GROCERY-DELICATESSEN

Taipgi parduoda frozen valgius, vai
sius, daržoves ir alų. Pilnai įreng
ta. 3 FTigidaires. Gera veikli sekci
ja. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Šaukite savininką:

AD. 4-9678
(40-42)

BOOKKEEPER
Elektrinnių ir TV dąiktų krautu

vė. Nuolatinis darbas, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

SIEBERT ELECTRIC
113 Wolfe Lane, Pelham, N. Y. 

Tel. Pelham 8-1010
(40-42)

BEAUTICIAN

Patyrusi. Auksinusia alga. Savait- 
galiais. Puikios darbo sąlygos.

FLORENCE’S BEAUTY SALON
8380 Park Ave., Wantaugh, L. I.

SUnset 5-1640
(40-46)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje atskirame rūme, ma
loniuose mažuose namuose. 2 suau
gę ir 11 metų amžiaus mokyklos 
mergaitė. Netelefonuokite šeštadie
niais. šaukite ištisą dieną sekma
dienį ar darbo dienom 6 P. M.

Mamaroneck 9-1463
(40-41)

HAIRDRESSER—MANICURIST
Patyrusi operatorė. Viršiausia alga, 
nuolat, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PIRONE

128 Larchmont Ave., Larchmont, 
N. Y.

Tel. LA. 2-9819 (klauskite Joe)
(40-42)

FORELADY & OPERATORS
Patyrusi. Darbas prie moteriškų 

suknelių. Nuolat, gera mokesnis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

A. & M. DRESS CO.
612 Southern Blvd., Bronx, N. Y. 

Tel. MO. 5-7948
'(40-46)

BEAUTY PARLOR
APTARNAUTOJA

Nuolat. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

99-10 63rd Rd., Forest Hills
Tel. TW. 7-7016

(41-42)

MALE and FEMALE
TUPPERWARE

Reikalingi Dealers. Daliai ar pilnam 
laikui, aukštas nuošimtis.

Telefonuokite:
TAlmadge 9-4668

ar
TAlmadgo 9-9349

(40-44)

HELP WANTEdTmALE ~
REIKALINGAS 

AUTO SALESMAN
Fordo dyleriui žemutiniame 

Westchester.
PATYRIMAS NEREIKALINGI 

Gali uždirbti neribotus nuošimčius 
tinkami vyrai. Atsiųskite .Ikvalifika- 
cijas. f

Box F 25 A, Room 830
11 West 42nd St, N. Y. C.

(40-46)




