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KRISLAI
Klaidingu keliu.
LLD gynybos reikalai.
Kodėl tiek mažai?
Nerimsta kailyje.
Nei grūdu, nei pelu.

Rašo A. Bimba
| ---------------------------------------------------

Kiekvienas sveiko, blaivaus 
jto žmogus pasakys: porto- 

rikiečiu teroristu žvgis per- * < * 
dėm klaidingas, smerktinas ii 
atmestinas. Ateidami i Kon
gresą ir apšaudydami kon- 
gresmanus. jie nepadarė gero 
tam reikalui (Porto Piko ne
priklausomybei), kinio jie 
būk siekią.

Jų neapgalvotas, klaidingas 
ir pavojingas žygis tiktai davė 
naują įranki tiems, kurie su
šilę darbuojasi, kad tasai 
kraštas pasiliktu amžinoje ko- 
lonijalėje padėtyje. Jie dabai 
dar energingiau smerks ir ko
vos visus nepriklausomybės 
šalininkus.

Jau matėme spaudoje, jog 
Lietuviu Literatūros Draugi
jos vadovybė griebiasi legališ- 
ku, teisminiu priemonių apgy
nimui Draugijos teisiu ir gar
būs. Valstybes prokuroras ■ 
traukiamas teisman.

Kiek žinoma, jau esą susi
siekta su advokatais Washing- į 
tone tuomi reikalu.

bereikia nė aiškinti, jog 
ieškojimas teisybės teismuose 
bus labai iškaštingas dalykas. į 
Bet juk gintis reikia, teisybės Į 
ieškoti reikia.

Kas neieško teisybės, kas 
nekovoja už teisybę, kas ne- 
sigina neteisingai užpultas, 
tas neužsitarnauja nei garbės, 
nei laisvės!

LLD vadovybė ragina visas 
kuopas ir visus narius stoti 
gynybos talkon.

•
Pasikalbėkime apie pažan

giąsias organizacijas — apie 
visas, tiek vietines, tiek nacio
nalines. Joma gana sunku ver
stis. Todėl juo daugiau reikia 
jomis susirūpinti.

Aš manau, kad to didelio 
susirūpinimo mums labai sto- 
kuoja.

Paimkime* spaudą. Kaip 
dažnai ir kiek daug joje užei
sime straipsniu apie organi
zacijas?

'■ vKiek ir kaip dažnai patys 
redaktoriai apie jas prisime
name ?

Paimu į rankas Chicagos 
dienraštį Vilnį vasario 27 die
nos. šešių puslapių. Daug ja
me straipsnių. Bet per visus 
Šešis puslapius beveik nė žo
delio apie organizacijas, jų 
problemas, jų gynybos reika
lus.

Skaitau kanadiečių Liaudies 
Balsą vasario 26 dienos. Dvy
likos puslapių. Visko jame 
pilna, bet taip pat atrodo, 
kad tokio sutvėrimo, kaip mū
sų darbininkiškos organizaci
jos ir jų nūdienės problemos, 
visiškai nesiranda šiame grieš- 
hame pasaulyje.

Panaši padėtis dažnai ma
tosi ir Laisvės špaltose.

Ar ne laikas apie tai rim
tai pagalvoti?
•A* ——— *

’ 'štai jums: “Rhee vėl šaukia 
maršuoįti į šiaurę.” Praneši
mas isPPusano. Ten taip kal
bėjo Pietinės Korėjos dikta
torius.

Tas piktas fašistinis sutvė
rimas nerimsta sąvo kailyje.

(T<s< 4—tame Ruslap*),

GUATEMALOS VALDŽIA 
SPĖJA, KAD JANKIAI 
PLANUOJA UŽPULT JA

Egipto premjeras Nasser 
areštuoja draugiškus 
prezidentui oficierius

Guatemala. — šios cen
triniai - amerikinės respu
blikos prezidentas Arbenz 
Guzman sakė savo kongre
sui :

“Viešpataujantieji Jung
tinių Valstijų bizniai pla
nuoja įsikišti i vidujinius 
Guatemalos reikalus; tam 
jie naudoja savotišką prie
kabę, kad reikią pažaboti 
komunizmą Guatemalaje.”

Indijos komunistai turi 
pasisekimu rinkimuose

New Delhi, Indija. — Į 
Travancorė-Cochin provin
cijos* seimą tapo išrinkta 
20 komunistų ii- 26 socialis
tai, kurie bendradarbiavo 
su komunistais.

Kongresinė Indijos prem
jero Nehru partija pravedė 
43 savo kandidatus į tos 
provincijos seimą.

Šiaurinės Patiala provin
cijos seimo rinkimus laimė
jo Nehru kandidatai.

N. Y. valstija gal Įves 
verstiną auto, apdraudą

Albany, N. Y. — Mano
ma, kad New Yorko vals
tijos seimelis, galų gale, iš
leis įstatymą, reikalaujantį 
apdraust visus vartojamus 
automobilius.

Privačios apd r a u d i o ė s 
(i n s u r ance) kompanijos 
piestu stojo prieš valstijinę 
automobilių apdraudą. Jų 
agentai seimelyje pasakojo, 
būk “prakt i š k i a u ” apsi
drausti privačiose kompa
nijose. Daugelis republiko- 
nų kalbėjo už kompanijas. 
Bet visi demokratai ir kita 
dalis republikonų stoja už 
valstijinę apdraudą.

Svarstomas sumanymas 
reikalauja iki $10,000 ap
draudimo atl y g i n i m o už 
vieno asmens sužeidimą ir 
$20,000 už dviejų ai* dau
giau sužeidimą.

Kaip suprasti gandus 
apie “alkį” Kinijoje?

Hong Kong. — Anglų -
amerikonų korespondentai 
skleidžia gandus, kad visam 
penktadaliui Kinijos gyven
tojų stokuoja valgio. Todėl 
Kinijos komunistų valdžia 
ima iš savo sandėlių ir da
lina žmonėms maisto pro
duktus, kurie buvo laikomi 
išvežimui užsienin parduo-. 
ti.

(Bet jeigu Kinijai trūko 
maisto, tai iš kur atsirado 
sukrautas sandėliuose,* at
liekamas maistas, skiria
mas parduoti svetimiems 
kraštams?)

ORAS.—Giedra ir šalčiau* 

( Maskva.—Vyliausias So- 
i vietų komunistų laikraštis 
Pravda ir Maskvos radijas 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos planuoja, ginkluotą įsi
veržima i Guatemala. Wa
sh ingtono atstovai todėl* 
stengiasi nukreipti ir įvai- 
r i u s Ijo tynų Amerikos 
kraštus Caracas konferen
cijoj prieš progresyvę Gua
temalos valdžią .

I Naujos vakariniu vokiečiu 
prekybinės sutartys su 

i Čekoslovakija ir Bulgarija 
I
I ------------------

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinė Vokietija pasirašė 
į naujas prekybos sutartis su 
! liaudiškomis Čekoslovakijos 
I ir Bulgarijos respublikomis.

Čekoslovakija pirks iŠ 
Vakarinės Vokietijos dirbi- 

! nių už 11 milijonų dolerių, 
! o Vakarų Vokietija pirks iš 
Čekoslovakijos prod u k t ų 
už Ii9 milijonų dolerių.

Vakarine Vokietija duos 
Į Bulgarijai fabrikinių- dirbi
nių už 13 milijonų dolerių; 
Bulgarija už tai atmokės 
savo produktais tiek pat 
vertės.

Tito vėl visko prašo 
iš Jungt. ValstijŲ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Amerikonai ir kiti užsieni
niai korespondentai suruo
šė pietus pagarbai Jugosla
vijos valdovo Tito. Jis gi 
dėstė savo reikalus kores
pondentams:

Jugoslavijai vėl reikia dau
giau pinigų, ginklų ir mais
to iš Jungtinių Valstijų, 
kad galėtų išvien su Turki
ja ir Graikija atlaikyt pie
tinį frontą prieš Sovietų 
Sąjungą. Sausra pereitą ru
denį (jau kelinti metai pa
eiliui) vėl “sunaikino Jugo
slavijos derlius.. . ”

Tito sakė, Amerika ir ki
ti vakariniai kraštai turė
tų pripažinti Kinijos Liau
dies Respubliką, bet tiktai 
tokiu tikslu, kad ji galėtų 
“pasiliuosuoti nuo Maskvos 
įtakos,” k a i p pageidavo 
Tito.

Amerikos laivaimkioja 
prekinius angį/laivus

— '
London. — Anglijos už

sienio reikalų ministras An
thony Eden, kalbėdamas 
šalies seime, dalinai pa
tvirtino kaltinimus prieš 
Amerikos karo laivus, kad 
jie sekiojo prekinius Angli
jos laivus.

Amerikos karo laivai tė- 
mijo ypač tokius anglų lai
vus, kurie gabeno daiktus į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką bei grįžo su kiniškais 
kroviniais*

Kairo, Egiptas. — Prem- | sugrąžint Naguibą kaip 
jeras pulkininkas Nasser I prezidentą. Bet Nasser pa- 
suėmė aštuonis oficierius i silaikė sau premjero vietą, 
ir rengia jiems teismą 
kaip “komunistams, išdavi
kams.”

Nasseris su savo karinin
kų “re v o 1 i u c i n e taryba” , 
pereitą ketvirtadienį nu- i Jau mirė 3 iš 16 egiptėnų, 
vertė prezidentą. - premje- kuriuos Nasserio kariuo- 
rą generolą Naguibą. Tuo- į menė pašovė pereitą sek- 
met aštuoni minimieji ofi-: madienį, bemalšina^t Na- 
cieriai ėmė kurstyti egip- guibo šalininkų demonstra-
temis prieš Nasserį ir šukė- ei ją. Nasserio žandarai šu
lė tokias demonstracijas, ėmė 118 demonstracijos da- 
kad po trijų dienų privertė lyvių.

REPVBLlKONy VADAS SAKO, 
McCarthy kenkia jiems

Washington. — Republi
konų Partijos pirmininkas 
Leonardas Hali pareiškė, 
jog nesutinka su senato
rium McCarthy’!?, kuris 
persekioja armijos genero
lus bei kitus tikrai patrijo- 
tinius amerikiečius.

Atsakinėdamas į reporte
rių klausimus, Hali pripa
žino, kad ragang a u d i š k i 
M c C a r t hy’o išsišokimai 
kenkia ir pačiai Republiko
nų Partijai.

Naguib'1 as kaltina an gluts už 
kruvinas riaušes Sudane

Kairo. — Iš Sudano su
grįžęs, Egipto prezidentas 
gen. Naguibas kaltino An
glijos imperialistus, kad jie 
suruošė Sudane kruvinas 
riaušes, kur daugiau kaip 
30 žmonių buvo užmušta, c

Naguibas įtarė, kad an
glai sukurstė riaušes “rei
kalai! j ančiii jų nepriklauso

Vakarinė Europa ir 
Japonija pageidauja 
prekybos su Sovietais

Paryžius. — Anglijai pa
raginus, šį mėnesį susirinks 
Paryžiuje biznio atstovai iš 
Vakarų Vokietijos, įvairių 
vakarinės Europos kraštų 
ir Japonijos. Svarstys rei
kalą paplatint savo preky
bą su Sovietų Sąjunga ir 
artimaisiais jos kaimynais.

Susirinkę ton sueigon fa
brikantai ir verslininkai 
darys spaudimą'. Amerikai, 
kad atliuosuotų prekybos 
blokadą prieš • Sovietų Są
jungą, Kinijos Liaudies Res
publiką bei kitus komunis
tinius kraštus.

United Press teigia, kad 
ta tarptautinė biznio kon
ferencija reikalaus leisti 
laisvai pardavinėti Sovie
tams ir jų draugams visus 
daiktus, išskiriant tiktai 
ginklus ir naudojamus gin
klams gaminti įrankius.

Taigi tie oficieriai nusi- 
! kaltę kaip išdavikai .prieš 
j Nasserio vadovaujamą ka- 
| rininkų grupę.

Hali pareiškė:
“Kai Joe (McCarthy) ko

voja' prieš komunizmą, tai 
aš pilnai su juo sutinku. 
Bet kada jis atakuoja žmo
nes, kurie kovoja prieš ko
munizmą1 lygiai taip sąži
ningai, kaip ir jis pats, tai 
aš negaliu su juo eiti.

“Juk niekas negalėtų sa
kyti, kad mūsų armijos ge
nerolai nekovoja prieš ko
munizmą.” 

mybės” sudaniečių prieš ki
tus gyventojus, kurie de
monstravo sveikindami Na
guibą ir šaukdami, kad Su
danas turi prisijungt prie 
Egipto.

Naguibas sakė, anglai ty
čia sukėlė ■ riaušes, kaip 
“įrodymą, kad Sudane vis 
dar turi pasilikti Anglijos 
armija tvarkai palaikyti.”

Streikas sustabdė 
didžiuli karini 

i Sperry fabriką
Lake Success, N. Y.—Su

streikavo 1,700 inžinierių 
prieš Sperry Gyroscope ka
rinių instrumentų kompani
ją. Paremdami inžinierius, 
neina darban ir 18,600 elek- 
trininkų bei mašinistų, pri
klausančiu CIO ir Darbo 
Federacijos unijoms.

Streikieriai, Amerikos In
žinierių ir Mokslininkų Są
jungos nariai, reikalauja 
pakelti algą 15 procentų. 
Kompanija siūlė tiktai 6%.

Perry Gyroscope turi ka
rinių valdžios užsakymų už 
250 milijonų dolerių per 
metus.

Tokio. — Japonijos užsie
nio reikalų ministras Aka- 
zaki dejavo, kad vis dau
giau Korėjos komunistų 
slaptai valtimis įplaukia j 
Japoniją.

RAGANGAUDŽIAI BANDO
PRIKIŠTI KOMUNISTAM
ŠŪVIUS KONGRESE

Washington. — Kad trys 
(ar keturi) portorikiečiai 
nacionalistai pirmadienį pa
šovė penkis kongresmanus, 
tatai kongresiniai ragan- 
gaudžiai bando primest ko
munistams.

Kongresmanų Neameri- 
kiriės Veiklos Komitetas 
pasišaukė Porto Riko gu
bernatorių Munoz - Marina. 
Komiteto pirmininkas, re-

McCarthy perša suvaryt 
nepaklusnius jam karius 
j koncentracijos žardžius

Washington.—Ragangau- 
dis senatorius Joe McCar
thy siūlė suvaryti i sunkių 
darbų koncentracijos sto
vyklas tokius kareivius bei 
oficierius, kurie neatsakys 
jam į klausimus: — Ar esi 
komunistas? Ar bent ka
da priklausei Komunistų 
Partijai? Kokius komunis
tus pažįsti karinėje tarny
boje?

Šiam McCarthy’ sumany
mui pritaria republikonas' 
senatorius Dirksen, kitas 
ragangaudiškos tyrinėjimų 
komisijos narys.

Kas ka išvalo Indo- 
Kinijos kare?

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzai pranešinėja, kaip jie 
naikina ir “valo” Vietnamo 
komunistus-liaudininkus iš 
Raudonosios upės klonio, 
Indo-Kinijos sostinės Hanoi 
apygardoje.

Amerikiniai gi korespon
dentai praneša, kad:

Vietnamo komunistai su
mušė francūzų kariuomenę 
ties Nam Din.h miestu, 42 
mylios nuo Hanoi; įsiveržė 
vidurin miesto ir laikė jį 
savo rankose, iki atvažiavo 
būriai francūzų" tanku. 
Tuomet kai kurie komunis
tai pasitaąukė, o kiti susi
maišė su gyventojais ir pa
siliko mieste. — Pasitrauk
dami, suprantama, išsinešė 
atimtus iš francūzų polici
jos bei kariuomenės ginklus 
ir kitus reikmenis.

Diena pirmiau, Vietnamo 
liaudininkai užėmė aptvir- 
tintą poziciją Hanoi srity
je, kaip pripažįsta francū- 
zu komanda, c

Japoną kompanija statys 
Sovietam prekinius laivus

Tokio, Japonija. — Japo
nų Kyoto žinių agentūra 
praneša, kad japoniškoji 
Hitachi laivų statymo kom
panija sutiko pastatyti So
vietų Sąjungai 9 prekinius- 
žvejinius laivus, vertus vi
so 2 milijonų dolerių. Už 
laivus bus, pagal sutartį, 
atmokėta sovietiniais pro
duktais bei medžiagomis. 

publikonas Haroldas Veide, 
statydamas klausimus gu- 
bei natorių prašyte prašė 
primesti komunistams kal
tę už tą žygį.

Tad gubernatorius Mu- 
noz-Marinas ir atsakė:

“Aš nežinau, ar komunis
tai turėjo bent kokių ryšių 
su tuo užpuolimu, bet veiks
mai tu porteri kiečių, kurie 
šaudė kongresmanus, pilnai 
sutinka su komunistine li- 

i nija ir su komunistų pasi- 
mojimais Lotynų Ameriko
je.”

Joseph Martin, republiko
nas Kongreso Atstovų Rū
mo pirmininkas, jau daug 
drąsiau šnekėjo, kad “tie 
šaudytojai, be abejo, buVo 
komunistai.”

KĄ SAKO PATYS 
ŠAUDYTOJAI

šaudytojų vadovė Lolita 
Lebron, atsakydama į ko
respondentų klausimus, pa
reiškė:

“Aš nieko nežinau apie 
komunistus ar komuniznlą, 
nebent tiktai tiek, kad tai 
blogas dalykas... Man ge
riau patinka mūsų (nacio
nalistų) savasis judėjimas.”

Cancel Miranda, kitas 
šaudytojas, sakė reporte
riams:

“Aš nesigailiu. Kiekvie
nas daromas dėl nepriklau
somybės žygis yra geras.”

Trys šaudytojai ir įtaria
mas dar ketvirtas visi yra 
laikomi teismui po $100,000 
užstatų kiekvienas.
PAŠAUTIEJI SVEIKSTĄ

Pavojingiausiai buvo pa
šautas republikonas kon- 
gresmanas Alvin Bentley— 
per plaučius, kepenis ir žar
ną.

Padaręs jam operaciją, 
daktaras sakė, Bentley tu
ri “daugiau kaip pusę pro
gos” išgyti.

Sveiksta visi keturi kiti, 
lengviau sužeisti kongres- 
manai.

Dulles Caracase taip 
pat saugosi kulkų

Caracas, Venezuela.—Kad 
p o r t o r ik i e č iai apšaudė 
Jungtinių Valstijų Kongre
są, tai tokių fanatikų pa
būgo ir John Foster Dul- 

• les, Eisenhowerio valstybės 
■ ministras, kuris čia daly
vauja konferencijoj visų 
Į šiaurinės, Centrinės ir Pie
ninės Amerikos respublikų.

Dulles važinėja šarvuotu 
automobiliu, kurio negalėtų 
kulka prašauti.

IZRAELIEČIAI NUKOVĖ 
EGIPTeNĄ

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio kareiviai nušovė vie
ną Egipto kareivį, kuris 
buvo peržengęs sieną Gazos 
srityje. Sako, tas egiptė- 
nas nepasidavė suėmimui;
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ŽALINGA TAKTIKA
TRYS PUERTORIKIEČIAI Jungtinių Valstijų 

Kongreso rūmuose paleido iš revolverių šūvius, kuriais 
sužeidė penkis kongresmanus.

Sakoma, apie 25 šūviai buvo paleisti. Jie buvo pa
leisti be ypatingo taikiklio; jie buvo paleisti nuo galeri- s 
jos į kongresmanus.

Kodėl tai buvo padaryta? Kodėl toks kvailas ir ža
lingas dalykas buvo atliktas?

Šovėjai sakosi, jie kovoja už Puerto Riko nepri- > 
klausomybę. Dėl to kadaise keli trumparegiai buvo pa
siryžę nužudyti prezidentą Trumaną; dabar kiti to paties 
plauko gaivalai pasiryžo nušauti keletą kongresmanų.

Galimas daiktas, kad šovėjai norėjo šią dramą su- 
Vaidinti tam, kad atkreipti dėmesį Amerikinių Respu
blikų konferencijos, kuri tą pačią dieną (kovo 1 d.) pra
sidėjo Venezuelos sostinėje, Caracas mieste.

Bet tai kvailas “dėmesio atkreipimas.” Tai pasiu
timas.

Už šį keletos kvailių žygį negalima kaltinti visų pu- 
ertorikiečių; negalima kaltinti tų, kurie rimtai, masi
niai kovoja už Puerto Riko nepriklausomybę.

Individualinis teroras neiškovojo laisvės nei jokiai 
tautai neigi jokiai klasei. Tik masinis žmonių judėji
mas neša laisvę.

Dėl to, kaip neimsime, nepaisydami tų motyvų, ku
riais pasiremdami šitie “drąsuoliai” paleido į Kongreso 
narius šūvius, jų žygį smerkiame, nes jis pasitarnauja 
tik reakcijai.

AMERIKOS INDIJONV AMŽIUS
PASAK VALDINIŲ DAVINIŲ, Amerikos indijonų, 

vadinamų navajos (tark: navachos) vidutinis amžius tė
ra tik 20 metų, kuomet baltveidžių amerikiečių vidutinis 
amžius skaitomas 67 metus!

Sakoma, tik nuo džiovos 1952 metais navachos indi
jonų mirė daugiau, kaip devynis kartus negu baltųjų.

Taip nyksta tikrieji amerikonai. Pas juos viešpa
tauja skurdas, o mūsų Kongresas ir vyriausybė kuo- 
mažiausiai jaiš rūpinasi.

NEHRU IR VĖL PRABILO
INDIJOS MINISTRŲ PIRMININKAS Nehru pra- 

praėjusį pirmadienį sake žemesniajame parlamento bu
te kalbą, kurioje jis, kaip rašo New York Timeso ko
respondentas Robert Trumbull, aštriai pasmerkė visą 
Jungtinių Valstijų politiką Azijoje.

Ypatingai Indijos ministrų pirmininkas smerkė 
Jungtinių Valstijų pasiryžimą įsteigti militarines bazes 
Pakistane.

Indijos santykiai su Pakistanu yra blogi ir dėl to 
Indija gerai žino, kad buvimas tokių miįitarinių bazių 
jos, Indijos, panosėje, gali bent kada bangiai atsieiti,— 
jos gali būti panaudotos karui prieš Indiją.

(Tarybų Sąjunga jaučia, kad tos bazės yra atsuktos 
ne tik prieš Indiją, o ir prieš Tarybų Sąjungą, todėl 
Maskvos vyriausybė andai pareiškė Pakistanui protes
tą ir reikalavimą, kad Karachi valdžia atsisakytų jas 
priimti.)

Kaip žinia,, prezidentas’ Eisenhoweris neseniai pa
rašė laišką Indijos ministrų pirmininkui, kuriame sakė: 
Jungtinės Valstijos sutiktų teikti militarinę pagalbą ir 
Indijai, jei ji norėtų.

—Jei mes priešinamės tokiai militarinei pagalbai, 
duodamai Pakistanui, — sake Nehru, — tai bitume di
džiausi hipokritai ir beprincipiniai oportunistai, jei mes 
patys ją priimtume. j

Nehru nurodė, jog visame kame Jungtinių Valstijų 
vyriausybė rodo šališkumą link Pakistano ir tai, Indi
jos vadovo nuomone, neveda prie gero.

KOVA Už BOBWELLS’O GYVYBĘ
•• SAN QUENTIN kalėjime, Kalifornijoje, jau 25-ris 

metus sėdi negras Wesley Robert Wells. Šiuo meth jis 
yra uždarytas mirties kameroje. Jei gubernatorius ne
suteiks jam susimylėjimo, tai Wells bus dujų kambary
je numarintas šių metų balandžio 9 d.

Wells buvo nuteistas kalėjiman už smulkius nusi
kaltimus,—jis buvo nuteistas, kai dar buvo nepilnametis. 
Kalėjime jis mokėsi. Jo laiškas, neseniai rašytas gu
bernatoriui Knight, parodo, kad Wells yra intelektualas. 
Jis kalėjime studijavo teisę, studijavo literatūrą. Bet 
kalėjime jis, kaip negras, buvo paneigtas. Ir kartą jis 
pagriebė spiaudyklę (“spitūną”) ir ją paleido į kalėjimo 
sargą. Už tai jis ir buvo nuteistas mirti, nes, girdi, jis 
norėjęs sargą užmušti.

Jo nuteisimas buvo apeliuotas, bet aukštesnysis teis
mas apeliaciją atmetė. Taigi dabar liekasi vienintele 
viltis: gubernatoriaus Goodwin J. Knight susimylėjimas.

Prasidėjo gyvesnis žmonių judėjimas, stojąs už 
Wells’o gyvybės išgelbėjimą.. Organizacijos ir pavieniai

“AMNESTY TRUMPET”
New Yorke išeina nedide-. 

lis, bet svarbus laikraštu
kas, leidžiamas “National 
Committee to Win Amnesr 
ty for Smith Act Victims.” 
Laikraštuko vardas: “Am
nesty Trumpet.”

Visas laikraštukas paau
kotas tam, kad prezidentas 
Eisenhoweris suteiktų am
nestiją politiniams kali
niams, nuteistiems pagal 
Smitho įstatymą.

Kreipiamasi į žmones su 
prašymais aukų, kurios tu
rėtu būti siunčiamos minė
to komiteto vardu, 665 Ma
dison Ave., New York 21, 
N. Y.

Beje, komiteto pirminin
ko pareigas eina Dr. Ed-; 
ward K. Barsky.

UŽTYLI KLASTAS
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Sąryšy su 16 vasario, di- 

pukiška spauda daug pri- 
raudojo dėl Lietuvos “ne
priklausomybės” ir “lais
vės.” Juos paguodė neku- 
rie Amerikos politikieriai. 
Visi vienu balsu šaukė, kad 
Tarybų Sąjunga užgrobė 
Lietuvą. W. B. Smith, 
Jungt. Valstijų valstybės 
posekretorius, tarp kita 
ko pasakė: “Mes žinome, 
kad tautinės nepriklauso
mybės reikalas ir visų tau
tų teisė pasirinkti sau vy
riausybę, remiama viso 
laisvojo pasaulio, pasiro
dys galingesnė nekaip ty* 
toniškos diktatūros.”

Pažiūrėkime, kaip Jie 
ponai vertina tą nepri
klausomybę ir laisvę tau
toms pasirinkti vyriausy
bes.

Lietuvoje, kaip atsime
name, žmonės buvo pasi
rinkę liaudininkų ir soci
aldemokratų partijas. Il
gai gi ta vyriausybė gy
vavo? Ji buvo nuversta. 
Ir amerikiečiai sveikino 
tuos smurtininkus. Jie bū
tų sėdėję Lietuvos žmo
nėms ant sprando dar il
gai, jei nebūtu susidariusi 
tarptautinė padėtis, kurios 
eigoje jiems teko neštis iš 
Lietuvos pas Hitlerį. Bet 
kada Lietuvos liaudis vėl 
pasisakė, ko ji nori, tai da
bar visi šaukia, kad jie ne
turėjo teisės.

Eikime kitur. Britų Gui- 
anos žmonės buvo pasirin
kę liaudies partiją. Rin
kimai buvo britų priežiū
roj, tad negalima sakyti, 
kad jie buvo neteisėti. Bet 
ar ilgai ta valdžia egzista
vo? Okupantai tuojaus 
pašalino. Kad liaudis ne
pasipriešintų, buvo pasiųs
ti karo laivai ir orlaiviai.

Indo-Kinijos žmonės nori 
atsikratyti svetimų ir tu
rėti savo valdžią, bet šim
tai tūkstančių francūzų 
kriuomenės stovi jiems 
ant kelio. Kinijos žmonės 
nugalėjo ne tik savo smur
tininkus, bet ir Amerikos 
bilijonus, bet ir tie ponai 
pripažįsta tą Kinijos liau
dies valią?

STRAZDO SVEIKINIMAI 
“NAUJIENOMS”

Keleivis didžiuojasi, kad 
jo personalas buvo pasiun
tęs “Naujienoms” jų 40 
metų sukakties proga svei
kinimą. Tarp kitų, “Nau
jienas’ ’sveikino ir S. Straz
das.

Na, o “Vilnies” Jonikas 
rašo, kaip Strazdas sveiki

asmenys siunčia gubernatoriui į Sacramento, KaJiiforni-. 
jos sostinę, laiškus ir telegramas, raginant, kad jis iš
reikštų Wells’ui susimylėjimą.

no “Naujienas” 1925 me
tais. Pasiskaitykite:

1925 metais Srazdas bu
vo prisiplakęs prie “Vil
nies.” Tada Grigaitį jis 
sekamai “sveikino” (“V.” 
1925, rugs. 11):

“...Grigaitis ‘Naujieno
se’ pasilaiko tik ačiū smur
tui, kurį jis ir jo sėbrai 
vartoja prieš kelis šimtus 
šėrininku...”

Dar daugiau: Rugsėjo 
8 d., 1925 metais, Srazdas 
rašė:

“.. .Grigaičiui labai len
gva meluoti. Melą jis kaip 
kokį riešutą kramto: vie
ną perkandęs ima kitą...”

Panašių citatų galėčiau 
pririnkti čielą albumą. Tas 
tik dar kartą patvirtintų 
teisingumą žemaičių pa
tarlės:

“Kur šunelis laka, ten 
ir loja.”

APIE “NEUŽDEGTĄ 
SNIEGĄ”

Dipukas A. Baronas pa
rašė romaną “Neuždegtas 
Sniegas.” Šį jo veikalą 
smarkiai kadaise puolė Vyt. 
Sirvydas, ’kaip tuščią, ma
žavertį dalyką. Gi tūlas 
Naujienų bendradarbis My
kolas Šaldra rašo:

Užverti perskaitęs kny
gą ir nesupranti, ko au
torius norėjo ar siekė ši
tuo savo veikalu. Koks es
minis dalykas? Ar norėjo 
parodyti, kiek daug žmo
niškumo tuose paprastuo
se žmonėse, ar paironizuo- 
ti, kaip tuščiakalbius ir 
nesugebančius re i k i a m u 
momentu veikti. Atrody
tų, kad taip.
Mums atrodo, jog M. šal

dra už tai gaus su maga
ryčiomis !

Philadelphia, Pa.
Ir čia ponas Pakštas atpiskėjo

NedėldienĮ, vasario 21 d., 
žingeidūs philadelphiečiai tu
rėjo progos pamatyti p. Ka
zimiera Pakštą, čia buvo vy
kinamas tradicinis minėjimas 
vasario 16-tos.

Ceremonijos visuomet vie
nodos: maldos, Marijos. Mari
jos giesmė, šiokis tokis kon
certėlis, keli pamokslai “auk
štu” ypatų-ponų, na, ir že- 
bravojimas aukų, aukų “va
davimui” vargšės Lietuvėlės.

Kiek jau čia prikalbėta, 
priverkšlenta ir prižadėta, 
bet, kaip matyt iš paskiausių 
kalbėtojų, dar nieko, o nie
ko nelaimėta. Tas rodo, kad 
“vaduotojai” darbuojasi, va
žinėja visai klaidingu keliu. 
Jie per daug šaukiasi prie 
šventosios Marijos, kad jinai 
jiems sugražintų Lietuvą. Bet 
jie tą daro puikiausiose salėse 
ir po to kaulina pinigų iš pa
prastų žmonelių. O tuo tarpu 
šventoji Marija visai arti, šali
mais miesto Fairmount Par
ke, arti prie Parkside Ave. ir 
52nd St., “rodo stebuklus” 
jau puse metų, o nieko nerei
kalauja. Tiesa, kaip kas ir ten. 
primeta pinigų, bet Marija jų 
nesurenka. Ten jau daugoka! 
“stebuklų” Įvyko: kiek viso
kių lazdų, kurpių, drapanų 
prikabinėta, o tų rąžančių, 
škaplerių ir kitko! Ten kar
tais susirenka po keletą de- 
sėtkų tūkstančių pageidau
jančių stebuklingos pagalbos 
\š Marijos. Tai kodėl mūsų 
“vaduotojai” Lietuv. negalėtų 
ten sueiti ir paprašyti Mari
jos sugrąžinti jiems Lietuvą? 
Na, jei jau ne visos “masės,” 
tai bent Tarybos viršilos, 
Grigaitis, šimutis, kun. Kon-

čius turėtų čia atsilankyti. O 
gal dar pigiau kainuotų kaip 
i Washington^ pas diploma
tus ?

Biskis apie prof. K. Pakšto 
pranašystes

Profesorius, sykiu ir dakta
ras, matyt, kupinas visokiau
sių planų. Jis nusako, kad 
lietuviai turės susivienyti su 
kitais “žiauriųjų ruskių prie
šais,” ir kad Lietuvos rube- 
žiai turės siekti iki Dvinos 
U'pės, Uralu kalnų, x Vienos 
miesto ir dar kur ten toliau. 
Jis tikrai žinąs, kad be dide
lio karo to nepasiekti. O tas 
karas turės Įvykti ne vėliau, 
kaip už dešimties metų, ir tu
rės žūti labai daug žmonių... 
Pagal jo žinojimą, rusai nors 
esą “didžiausi barbarai,” bet 
labai galingi, jau valdo iki 
astuonių šimtų milijonų žmo
nių (žinoma, visi jie “pa
vergti”).

Apie Ameriką Pakštas, ro
dosi, nukalbėjo neprofesoriš- 
kai. Amerika esanti galinga, 
labai mielaširdinga, globojan
ti visas mažiukes tautas, 
kaip ta didelė višta gaubianti 
vištukus po savo sparnais vi
sokias tauteles. Bet profeso
rius pamiršo, kad ta didelė 
višta kartais išperi antukus ir 
juos globoja po savo sparnais. 
Bet kai prisiartina kur prie 
balos, tai tie antukai iš po 
sparno ir šmukšt i balą. Jie 
plaukioja sau ir jau nebeeina 
po jos sparnu.

Ponas profesoriau, manau, 
tamsta labai žemini mano Dė
dę Šamą.

Senas Parapijonas

Detroit, Mich.
Prelekcija sveikatos klausi
mais dėl visų

Sekmadienį, vasario 7 d., 
po LDS susirinkimo, Įvyko Dr, 

I M. Palevičiaus prelekcija apie 
į šalčius ir kitus nesveikatinius 
j užsikrėtimus.

Daktaras,, nors ir trumpoje 
kalboje, pasakė d«ug Įdomių 
dalykų. Jis tvirtino, kad šaltis, 
nęsąs pagaunamas dėl drėg
numo kojų arba vėjo užpūti
mo. Girdi, asmuo pagauna 
bakterijas nuo šalčiu sergan
čių žmonių, arba iš kokių 
dulkėtų vietų, su dulkėmis 
Įkvėpuojant bakterijas.

Gal ir taip. Bet kai sušilęs 
išeinu laukan ir vėjas papučia 
Į atviras kūno skylutes, tai 
tuojau pradedu čiaudėti.

Buvo kelių rūšių klausimų, 
Į kuriuos Dr. Palevičius atsa
kė pagal daktarišką patarimą. 
Buvo daug klausytojų.

Išvažiavo Į Floridą
Dvi Detroito geros veikėjos 

išvažiavo j Floridą. Tai yra 
Marytė Smalstien-ė, kuri daž
nai vakarienes gamina ir pa
rašo į laikraščius apie visus 
ligonius, kuriuos ji aplanko. 
Antroji yra darbšti Moterų 
Pažangos Klube Marcelė A- 
ranuk, kuri yra daug dirbusi 
laikraščių vajuose ir ji taip, 
galima sakyti, darbšti, kaip 
pirmoji. Jos išsivežė ir savo 
vyrus, J. Aranutk ir P. Smals
tį, į Floridą pasišildyti ir už
arta voti sūriame jūrų vande
nyje. Jie visi keturi išvažiavo 
su nauju Aranuko fordišku 
Mercury. Floridoje bus ketu
rias savaites.

Masys Arizonoje

Gavau atvirutę nuo M. Ma- 
sio iš Tuscon—Old Puebla, 
Arizona. Jis jau veik mėnuo 
laiko mandravoja po Arizo
nos klimatą. Jis ten aplankė 
daug vietų ir turėtų parašyti 
Įspūdžius.

Jo geroji pusė — Masienė 
—12 d. vasario išvažiavo pas 
Masį į Arizoną, o ,iš ton,. sa
koma, abu važiuos j Meksiką 
ir į Los Angeles.

Linkiu , laimingo bludavoji- 
mo po nežinomus kalnus ir 
pakalnes. /

Spartakas

LOWELL, MASS.
NEDARBAS PLEČIASI 

NESULAIKOMAI
Jeigu šiuo laiku užeisi į 

bile užeigas ir bile valando
mis, tai- rasi būrius apyjau
nių vyrų, riogsančių bevil- 
tingai. Jei kuris dar turi 
dešimtuką kišenėje, tai pa
siima stiklą alaus ir prie jo 
sėdi valandas. Nes nėra pi
nigų ir nebėra ką veikti. 
Valandų valandos tuščios.

Aš negeriu svaiginančių 
gėrimų ir man nėra reika-1 
lo landžioti po įvairias už
eigas, tačiau, girdint ne vie
ną taip pasakojant, suma
niau palandžioti ir persiti
krinti kalbamuoju dalyku. 
Patyriau, jog žmonės kal
ba teisybę. Ir gėrimų už- 
laikytojai sako: biznio nė
ra.

Dabar Lowellyje retas I 
paprasto darbo darbininkas 
dirba pilną laiką. Skaitosi 
laimingas tas, kuris dirba 
4 dienas savaitėje; o kiti 
dirba po 3 dienas, kuomet 
dar kiti visai nedirba ir be
darbių pašalpos nebegauna. 
Na, ir gyvenk!

•
Tarpe devynių Lowellio 

kaunsilmanų yra vienas la
bai veiklus ir, matyt, geras 
žmogus — tai kaunsilmanas 
Mr. John Janas, lenkų tau
tybės. Jis gyvai sujudino 
visus kitus miesto pareigū
nus ir visų kaunsilmanų 
vardu pasiuntė preziden
to Eisenhowerio kabinetui 
spyrimą, kad jis ką nors 
darytų bedarbių reikalu da
bar, kad nelauktų hūverir 
nių laikų, kuomet miesto 
policijai reikėjo buožėmis 
ir gazinėmis bombomis mal
šinti bedarbius gatvėse bei 
prie bankų durų.

Nedarbo didėjimas ple
čiasi į visus kraštus. Mūsų 
vietinė spauda vis ramino 
ir dar teberamina klasi
niai nesusipratusius darbi
ninkus, jog šiemet ekonomi
niu žvilgsniu bus labai ge
ri metai. Tai gerlaikio me
tai, kokių Lowellyje netu
rėjome.

Tačiau tikrenybė rodo 
ką kitą: tik neseniai iš be
darbių apdraudos apdrau- 
dą ėmusių buvo du tūkstan
čiai, kuomet į visai trumpą 
laiką jau yra arti 5,000 
imančių apdraudą. Jau ke
li tūkstančiai tokių, kurie 
išėmė jiems priklausančią 
apdraudą, ir dabar nei dar
bo, nei apdraudos nebegali 
gauti.

Darbo žmonėse jaučiamas 
didelis nusiminimas, žmo
nės, nustatyti didelei nea
pykantai prieš tarybines 
šalis, jau pradeda kitaip 
mąstyti, kuomet mūsų ša
lis atsisakė prekiauti su ry
tiniu pasauliu, kaip Anglija 
kad daro. Sako: Mes tuomi 
komunizmo nepergalėsime, 
jei leisime užsidaryt ,mūsų 
dirbtuvėms.

Darbo žmones net sukra
to ta baimė, kuomet tik pa
galvoja apie dirbtuvių užsi
darymą, nes tai vienatinė 
uždarbio vieta darbo žmo
gui. Tačiau ta baisi padė
tis kartu verčia žmogų ir 
blaiviau protauti — ieškoti 
išeities. Todėl tenka girdė
ti iš žmonių lūpų įvairių iš
sireiškimų. Valdančioji kla
sė nė nepamąsto apie tai. 
Ji protauja tik taip, kaip 
Joseph McCarthy protauja.

Tame tai ir yra visa ne
laimė.

•
Juokingas būtų dalykas, 

jei jis nebūtų skaudus. Pa
žiūri į komercinę spaudą, 
tai matai ne vieną skelbi
mą, jog reikalauja darbi

2 psl.—Laisvė (Liberty )-Ketvirtad., Ko^o«MarcK 4, 1954

ninkų. Daug tokių reika
lavimų yra, bet tai npažaį 
kuriame nebūtų pasakyta: 
“ Ne senesnio 40 metų.” 
Na, palyginkite dabar tą 
tikrenybę su tuo amžiumi, 
kuriame jau moka senatvės 
pensiją — 65 metų. Kur 
dėtis to skirtumo amžiaus 
žmonėms?! O vienok di
džiuojamasi senojo pasau
lio santvarka kaipo geriau
sia. Džei-Em-Kei

Miami, Fla.
Visokios naujienos

Pas m uis porą savaičių sve
čiavosi iš Philadelphijos Mi
kas su žmona Viktorija Du- 
mašai, Krometal rakandu fab
riko savininkai. Su jais kartu 
atvažiavo ir dalyvavo Stanley 
su žmona Anne Wasikontfai. 
Stanley Wasikonis yra lietu
viško Liberty Federal Bank£ 
vice-prezidentas. Aš su savo 
auto mašina juos apvežiojau, 
aprodžiau Miamės miestą, by- 
čius ir parkus, žvėryną ir lie
tuvių parengimus. Jie buvo 
pilnai patenkinti mūsų saulė
tos Floridos gamta. Kelius 
kartus dalyvavo Lietuvių Klu
bo parengimuose ir viename 
piknike, surengtame progre
syvių lietuvių naudingiems 
tikslams. Vasario 18 d. išva
žiavo namo kupini visokių ge
rų įspūdžių, su paraudusiais 
veidais, mūsų saulutės nubu
čiuoti ir mūsų pačių pamylėti. 
Skaniai pasivaišinta, o ir Įsi
gerta po stiklelį kitą stipres
nio trunko ant drąsos.

Vasario 19 d. pas mus at
važiavo iš Easton, Pa., Povilas 
Pranevičius, Seaboard gele
žinkelio kompanijos darbinin
kas, kuriam kompanija davė 
apmokamas atostogas ir bilie
tą j Miami. Naktį pas mus 
pernakvojo, per dieną pasi
kalbėjome dienos klausima^, 
pavalgėme, įsigėrėme, o ir lie
tuvišką klubą aplankėme. 
Tą patį vakarą nuvežiau į sto
tį. Jis sakė dar turįs aplanky
ti Washing-tone buvusią beth- 
lehemietę našle draugę Mur- 
zienę ir dar ką kitą, pavardę 
pamiršau. Pranevičius savo 
kelione pilnai patenkintas. O 
už mėnesio kito mano išeiti 
ant pensijos, jo žmona taip 
pat.

Tiktai ką atvažiavo pas 
Paukštaičius pilietė Baziliaus- 
kienė iš Newark, N. J., ra
miam poilsiui. Piliečiai Kazys 
su žmona Domicėlė Štaupai 
tuojau ketina išvažiuoti baig
ti atostogas St. Petersburg, 
Fla.

čia leidžia savo atostogas 
barberis Mačionis su žmona iš 
Worcester, Mass.

Paukštaičių nuolatinis įna
mis, senas kareivis leitenantas 
Joe Čižauskas, serga, guli ve
teranų ligoninėje Coral Gau
les. Linkime jam greitai pa
sveikti.

Smalstienė iš Detroitu, Vil
nies dienraš. vajininkė, atosto
gaudama pas mus pavaišino 
mumis visus savo atvežtais 
grybais šeimyniškame piknike 
pas Alenutę žekonienę puoš
niame parkutyje. širdingas 
ačiū Smalstienoi.

V. J. Stankus

Užsakyta Japonijai statyt 
karinius, raketinius 
lėktuvus Amerikai

Tokio, Japonija. — Jung
tinės Valstijos užsakė japo
niškai Kawasaki orlaivių 
kompanijai, kad statytų 
amerikonams rakie t i n i u s 
karo lėktuvus.

Amerikos Lockheed orlafc 
vių korporacija padalė kon
traktą, kuris leidžiat japo
nams naudoti jos planus bei 
patentus kariniams lėktu
vams statyti.



NEW HAVEN, CONN.
Palaidojom Draugą
J. jfjidžįįfiną

Tai vienur, tai kitur lie
tuvių organizacijų darbuo
tojai ir dienraščio Laisvės 
skaitytojai vienas po kitam 
mus gyvuosius apleidžia. 
New Haveno draugai ir jo 
apylinkė labiausiai pasige- 
sime d. J. Didžiūno. Di
džiūnas buvo visų labai my
limas, gerbiamas, kaip ga
bus, darbštus ir sumanus 
draugas, vienu žodžiu — 
visuomenininkas.

Čia jis paliko neužpildo
mą didelę spragą draugiji
niame judesyje. Jam ly
gaus nebus galima surasti, 
kokiu Didžiūnas buvo, kiek 
gražaus kultūringo darbo 
atliko. Jis eilėje draugijų 
buvo (nariu, tvirtai buvo su
sirišę^ su LLD ir LDS ap- 
skn/iais. Ryžtingai eidavo 
atsakingas pareigas, o la
biausiai jam vykdavo rašti- 
ninkavimas. Tam turėjo 
daug energijos, gražią raš
liavą ir puikią, mintį.

Kiek seniau, rodos, ret
karčiais rašinėdavo žinutes 
iš lietuvių draugijinės vei
klos ir dienraščiui Laisvei. 
Kiek aplinkybės leisdavo, 
jis stengdavosi pažangio
sios spaudos skaitytojus 
aplankyti, dažiūrėti, kad 
jie neliktų be laikraščio ir 
be žinių iš varguomenės gy
venimo. Kurių patsai ne
galėdavo pasiekti, pasi
kviesdavo savo draugus jį 
pavaduoti.

Asmeniniai apie Didžiūno 
gimines menkai žinoma, 
veikiausiai, jog jo paties 
giminių Amerikoje mažai 
randasi. Tačiau jam buvo 
malonu susitikti su jo pir
mos žmonos ir dabartinės 
giminėmis, su artimaisiais 
ir ^visais draugais. New 
Havene išgyveno 39 metus. 
Su pirmąja žmona gražiai 
išauklėjo dvi dukteris: Bro
nę, kuri ištekėjus New Ha
vene ir penkių vaikučių mo
tina; antroji, Lillian Di- 
džiūnaitė, gyvena Niujor
ke. Iš amato puikus daili
dė, tad su darbu jam daug 
bėdų nebuvo, nes gerų dai
lidžių visuomet kompanijos 
paieško..

Jį pykindavo, kad negali 
susirasti tinkamos sau gy
venti gūžtelės — namelio. 
Didžiūnas užsimojęs supla
navo ir pasistatė nuosavą 
stubelką, įrengdamas ją pa
gal savo skonį. Betgi ne
ilgai savoje teko gyventi, 
nes gyvybės gija nutrūko.

Kai kurie artimi jo drau
gai mano: jei nebūtų tiek 
daug jis dirbęs prie savo 
na^no statybos, gal būtų 
savY) gyvenimą pratęsęs. 
Tačiau vargiai tam yra pa
mato, ką jisai pasiryždavo 
padaryti, tas jam nebūdavo 
per sunku.

Šiaip, visas jo gyvenimas 
nebuvo klotas gėlėmis, per
nešė daug vargo ir šird
peršos. Kol dar mergaitės 
buvo mažytės, jo patyrimas 
savame amate buvo men- 
•kėsnis, tai menkos buvo ir 
įplaukos. Dukterims paau
gus, pirmoji jo žmona pra
dėjo sirguliuoti, pagaliau 
visiškai paliego; jų tankūs 
svečiai buvo daktarai. Žmo
nos prižiūrėjimas ir pragy
venimo pasidarymas teikė 
jam daug rūpesčio, vieton 
malonaus, džiau g s m i n g c 
gyvenimo.
^et jis apie savas bėdas 

nedejuodavo, kitiems nesi
skųsdavo; ot, kartais iš
mesdavo žodelį, kitą, kad 
žmona nesijaučia gerai. Tik 
tiek žinių draugams duoda
vo apie savo šeimą. Paga

3 piul.—Laisvė (Liberty) -Ketvirtad., Kovo-March 4, 1954

liau jam kreditas, kad pa
degusios moters sekmadie
niais, ypač vasarą, nepalik
davo namie; kaip nors ją 
įsikeldavo į karą, nusivež- 
davo į piknikus ir kitokius 
parengimus, bei pas žmo
nes į namus, kad ji galėtų 
su žmonėmis pasimatyti, 
pasikalbėti. Ir toks jo gy
venimas tęsėsi per daugelį 
metų. Bet žmonos nepanei
gė, jos neapleido. Jai mi
rus vedė kitą.

Praėjusiais metais Di
džiūnas išrodė lyg ir nusi
minęs, vengė daug kalbėtis 
su draugais. Veide buvo 
kiek nusiminęs, bet visuo
meninių darbų neapleido. 
Tokį amatą turint prisiei
davo dažnokai ilgėliau pa
dirbėti, tad vieton eiti na
mo, tiesiai patraukdavo į 
draugijos susirinkimą arba 
parengimo planavimo po
kalbį. Tai toks buvo Jonas 
Didžiūnas.

Jam kapas tapo supiltas 
vasario 15 d., kaip ir ki
tiem, bet jo prakilnūs dar
bai ilgai, ilgai liksis neuž
miršti.

Užuojauta jo moteriai 
Irenei, dukterims, anūkams 
ir giminėms, o tau, Jonai— 
ilsėkis šios šalies žemėje! 
Tegul gėlės puošia tavo ka
pą už gražius darbus.

Artimas Draugas

Wilkes-Barre, Pa.
Šiame mieste ir visoje 

mūsų valstijoje yra suran
dama “naujos rūšies komu
nistai,” tai biedniausieji 
žmonės.

Dar tik pereitais metais 
šios valstijos seimelis išlei
do ir gubernatorius Fine 
pasirašė naują įstatymą — 
siųsti kalėjiman tokius pi
liečius, kurie ima ar ėmė 
pašalpą (“relief”), neturė
dami kitokių įeigų dėl pra
gyvenimo, ir kada jie buvo 
apklausinėti ir užslėpė ką 
nors nuo valdininkų, tai tu
ri eiti į kalėjimą 60 dienų.

Valdininkai surado, kad 
vienas žmogus turėjo nusi
samdęs banke deposit box 
ir ten laikėsi 300 dolerių. 
Matyt, kad bankieriai jį iš
davė. Tai dabar jis yra 
nuteistas 60 dienų kalėti.

Čia komercinėje spaudoje 
matosi veik kiekvieną dieną 
panašių atsitikimų ir bylų, 
kur žmonės yra kemšami Į 
kalėjimus. Rašoma, kad 
Philadelphijoje viena mote
ris, 9 vaikų motina, pasiųs
ta 60 dienų kalėti už pana
šų prasikaltimą. Tie, ką iš
gali atmokėti išgautą “re
lief” ir 200 dolerių pabau
dos, tai jų nesiunčia į ka
lėjimą.

Daugelis imančiųjų “re
lief” nepasisakė, kad jie tu
ri apdraudą (“Insurance 
policy”), tai dabar ir juos 
valdininkai siunčia kalėji
man po 60 dienų. Na, o kas 
liečia žmonių “turtą”-nuo- 
savybę, tai pašalpos ieš
kantieji turi užrašyti val
džiai. *

Kada atsitikime tokių na
melių savininkai numiršta, 
toji nuosavybė yra parduo
dama per jų vaikus ar ką 
kitą, valdžia atsiima, kiek 
mirusieji yra išėmę pašal
pos.

Ar tas galima vadinti 
biednų šelpimu? Žinoma, 
kad ne! Valdančioji klasė 
visokiais būdais apiplėšia 
žmones, tampa milijonie
riais, bet už tai jų niekas 
į kalėjimą nekiša.

Buvęs wilkesbarrietis

So. Boston, Mass.
Planuojamas didysis puikus 

koncertas balandžio 4 d. eina 
prie galutino susitvarkymo. 
Mat., LMS 2-ra Apskritis pa- 
simojo tai įvykdyti ir koncer
tas bus Municipalėje Audito
rijoje So. Boston, Mass.

Ki/ek jau žinoma, progra
moje dalyvaus Worcesterio 
Aido Choras, vadavaujamas 
Jono Dirvelio ir choro žymu
sis duetas, Ona Dirveliene ii' 
Jonas Sabaliauskas; Monte
ll os Liousybės Choro trio ir 
Aldona Wallan. Aišku, kad 
south bostonišk is Broad way 
Kvartetas taipgi dalyvaus, ir 
dar kas daugiau. Todėl ba
landžio 4 d. ■— meno dainų 
šventė. Nepaprastai gražiu 
dainavimu nuaidės So. Bos
tono Broadwės apylinkė. Tai 
ne pavasario paukščių čiulbė- 
sis aidės, bet lietuviškos dai
nos armoningai su muzikos 
akordais aidės.

VVorcesteriečiai, apart cho- 
riečių, irgi rengiasi važiuoti j 
koncertą, jau dabar užsisako 
vietas mašinose.

D. J.

Hartford, Conn.
VIEŠA PADE K A

Vasario 20 d. palaidojus 
mano moterį į Rose Hill 
kapinyną Rocky Hill, Conn., 
prisidėjusiems su užuojau
tos laiškais-kortomis, toms 
moterims, kurios lankė ser
gančią namie ir ligoninėje, 
visiems reiškiu gilų ir šir
dingą ačiū!

Taipgi ačiū tiems, kurie 
prisiuntė gyvų gėlių puokš- 
tus: Lietuvių Moterų Klu
bui, Mr. ir Mrs. Žali, Zal- 
dauskams, Vasiliauskams, 
Petrikams (Chicago, Ill.), 
K u d z m a m s (Nashua, N. 
H.), mano unijos valdybai 
ir Mr. ir Mrs. La Bua, ir 
šešiems broliams Daran- 
čiams, jaunosios kartos, 
karsto nešėjams.—

Draugei Onai Giraitienei 
už pasakytą prie duobės at
sisveikinimo kalbą, kuri vi
sų dalyvių jausmus taip 
sujaudino; rodos, kad nei 
vienas nesitikėjo išgirsti to, 
ką Ona pasakys, vienok 
taip buvo.—

Laidotuvių direktoriui A. 
Karlonui už taip malonų ir 
draugišką pata r n a v i m ą ; 
Laisvės Choro valdybai už 
suteiktą svetainę ir M. Mu
le rankienei už taip gražiai 
ir skaniai prirengtus už
kandžius.

Kurie tik esate prisidėję 
bent su kuomi, prašau jūsų 
visų priimti mano širdin
giausią jums ačiū.

O tu, buvusi mano gyve
nimo drauge, ilsėkis b e 
skausmų, ramiai, šios šalies 
žemelėje.

Juozas Sirvida
Bloomfield, Conn.

/

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduodą Photo Art Studio, ar
ba priimtinas partnerys, vyras ar 
moteriške. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta, geroje 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Avė. linijos traukinto, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau- 

.tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučcrnė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučcrnčs, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tine ir likerių krautuve, batų taisy
mo storas ir skalbykla.

Photo-Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rūmus ir stiklus, kemo- 
rus, filmas ir visokius kitokius.Pho- 
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tol. AP. 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ąr ūkį, pajieskokite progų, 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

San Francisco, Cal.
Karosienė skaudžiai sužeista

Vasario 24 d. skaudi nelai
mė ištiko Amerikos pažangie
siems lietuviams gerai žino
mą visuomenininkę veikėją, 
darbininkų organizatorę, d. 
Sonią Karosienę. Tos dienos 
rytą ji važiavo į tūlą dirbtu
vę Oaklande unijos reikalais, 
beskubant skersai gatvę pa
imti busą, buvo automobilio 
pertrenkta ir labai skaudžiai 
sužeista.

Po padarytų X-Ray nuo
traukų pasirodė, kad yra su
laužytas strėnkaulis ir biskj 
trūkęs galvos kaulas, taipgi 
dalinai išnarintas kairysis pe
tys. Gydytojai sako, kad gy
vybei pavojaus nėra ir sus- 
veiks; iš to gali, tačiau, pasi
likti negalėjimų ir bėdų su 
sveikata ateityje.

Ji' turės išgulėti ligoninėje 
nepasikėlusi nuo lovos per 6 
ar 8 savaites.

San Francisco ir Oaklando 
miestuose ligonė yra labai 
plačiai žinoma tarpe unijistų 
darbininkų, dėlto lankytojų 
ligoninėje kas dieną ateina la
bai skaitlingai; kambarys, ku
riame ji guli,, nustatytas gė
lėmis nuo uinijų, lokalų, darbi
ninkų grupių ir pavienių.

Pirmutinių kelių dienų 
skausmus perkentusi, ligone 
dabar atrodo linksma, juo
kauja, kalbasi, nesiskundžia, 
nebūdavo ja likimu (kaip 
linksma ji būna po to, kai 
lankytojų valandos išsibaigia, 
to gal niekas tikrai nežino
me).

Be abejo, daugelis pažan

RANKDARBIU PARODA
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos 

Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu
Jei ne gaminiais, tai pirktais daiktaisi 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.

Sekmadienį
Kovo 14 Mareli

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 įskaityti)

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

šeštadienį
Kovo 13 Mareli
Pradžia 5-tą Valandą Vakare

Įžanga Nemokamai
Bus gerų užkandžių ir įdomumų.

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

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 Yorko visuomenę į šį gražų parengimą, bet ir iš toliau. Sekmadienį šokiai. 
Prasidės nuo 5-tos valandos po pietų todėl, kad duoti progos iš toliau atvykusioms pasilinksminti ir kad 

anksti galėtų grįžti namo.

giečių norės pasiųsti užjau
timo laiškelius-atvirutes. A- 
dresuokite: Sonia Kaross, 
Kaiser Foundation Hospital, 
280 West McArthur Blvd., 
Oakland, Calif.

Visi linkime Sonijai greitai, 
tvirtai susveikti ir linksmai, 
laimingai dar ilgai gyventi.

Shenandoah, Pa.
Sugrįžus iš St. Petersburg, 

Florida
Paviešėjusios porą savaičių 

saulėtoje Floridoje, F. Pikū- 
nienė ir aš vėl sugrįžome j 
šaltas valstijas. Nerašysiu nie
ko plačiai apie minėtą valsti
ją, nes pirmiau draugai buvo 
gana plačiai apraše — būtų 
bereikalingas vietos užėmimas 
laikraštyje. Tik trumpai pasa
kysiu, kad man Florida patin
ka.

šiuomi norim tarti ačiū ten 
gyvenantiems draugams ir 
draugėms už jų draugiškumą, 
labiausiai N. Lenagięnei (kur 
mes buvome apsistojusios). Ji 
su savo mašina mus visur ve
žiojo ir aprodinėjo įvairesnes 
vietas. Taipgi ačiū ir J. Vil
keliui, kuris su mumis visur 
važinėjo.

Teko atlankyti J. ir O. 
Greblikuis, taipgi P. ir M. Ta
rus. Greblikas, Vilkelis ir Ta- 
rienė yra buvę Shenandoahrio 
gyventojai, kurie jau prieš 
daug metų paliko šią apylin
kę, o dabai’ gyvena Floridoje.

Manantieji važiuoti i Flori
dą pasišildyti prieš saulutę, 
važiuokite Į St. Petersburg, 
nes čionai miestas, kur dau
giausia saulė šviečia ir net 

yra vadinamas “The Sunshine 
City,” Čia randasi daug par
kų ir ežerų.. Į kurį kraštą, 
miesto tu eitum, vis prieisi 
vandenį. Taipgi virš minėti 
draugai turi daug kambarių 
už labai prieinamas kainas.

Kalnietė

I MATTHEW A.: 
: BUYUS :
J (BUYAUSKAB) J
J LAIDOTUVIŲ !
; DIREKTORIUS *,
; «
’ 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
; MArket 2-5172 J
> , <

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos mėnesinis 
susirinkimas jvyks pirmadieni, kovo 
(March) 8 d., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visos narės malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. A. W.

(43-44)

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETU
VIŲ ATIDAI

Naujosios Anglijos Meno Sąjun
gos 2-ros Apskrities pavasarinis kon
certas jvyks 4 d. balandžio-April, 
Municipal Hall, So. Boston. Mass. 
Pradžia 2-rą valandą po pietų. Pro
gramą duos Worcesterio Aido Cho
ras, vadovybėje J. Dirvelio, Kaipo 
solistai dalyvaus Ona Dirveliene ir 
J. Sabaliauskas. Taipgi dainuos ' 
Montello Liuosybės Choro Trio: Ro
že Stripinis (Merkcliūtė), Ali). Pei
sus, W. Yodeikis. Solistė Aldona 
Wallen ir R. Stripinis.

Geo. Shiniaitis.
(43-44)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
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 0397 for int.

(38-44)

HELP WANTED MALE

BAKER. Restaurant. Excellent at 
danish pies and cakes. Must be used 
to home style baking. Gloucester 
6-3690.

(43-47)

COOKING-MANAGER. All around 
man. Must understand butchering, 
Exc. opp. and steady position for 
right person. Gloucester 6-3690.

(43-45)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

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

CL. 4-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

Baltimore, Md.
FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed.
Poultry Equipment—Feeds.

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 3-5075
(41-60
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Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

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



Ligoniai
Sunkiu gripu serga J. S. 

Stakvilevičius. Apie porą sa
vaičių išgulėjo lovoje. Bet da
bar jau vaikštinėja, tik su
menkęs ir balsas užkimęs.

Stakvilevičius . yra žymus 
Vietos siuvėjų unijos veikėjas 
ir darbštus Laisvės bendra
darbis. Jam apsirgus. mūsų 
dienraščio vietinės žinios su- 
kūdėjo lietuviškomis žinelė
mis. - 7*

Šeimininkėms pagerbti 
pietūs gerai pavyko

Vasario 28-tą Liberty Audi
torijoje Įvyko Moterų Klubo 
rengtieji pietūs penkioms šei
mininkėms pagerbti. Dėl ko 
penkioms? Penkioms dėl to, 
kad klubas turi daug narių ir 
Į kurią tiktai pažvelgsi, pama
tysi gerą šeimininkę. Jeigu ji 
šiandien mažiau dirba ar visai 
pritrūkusi jėgų dirbti banketų 
rengimo šeimininkystėje. tai ji 
kada nors yra daug dirbusi. 
Dėl to rengiant pagerbimus 
visoms po vieną reikėtų kelių 
dešimtų metų, kol tūlos to pa
gerbimo sulauktų. Nežiūrint 
mūsų gero optimizmo ir amži
nos jaunystės, tiesą pasakius, 
ne visos besitikime dar keletą 
dešimtų metų gyventi.

Taigi, si kartą buvo pen
kios. Kitai progai pasitaikius 
vėl bus penkios ar daugiau.

Ne visos originaliai prašyto
sios galėjo dalyvauti. Apsi
dairiusios. pobūvio rengėjų
komisija jų vieton parinko ki
tą pasitaikiusią čia pakliūti, 
tad vistiek turėjome penkias. 
Joms visoms prisegė po rožę 
-— tai ir visas joms atpildas. 
Tačiau šilta, ilga ovacija pa
skelbus jų vardus rodė, kad su 
ta rože eina visų nuoširdus 
įvertinimas jų didžio nuopel
no visuomenei, ši kaitą pa
garbos rožėmis dabinome 
Marcelę Jakštienę, Rožę Lau- i 
kaitienę, Marijoną Kulikienę, 
Oną Čepulienę, Albina Mikn
iaus.

Klubo pirmininkė Katrina 
Petrikienė Įvykdė trumpą kal
bų programą. iškvietė tarti 
žodį Čepulienę. Anastaziją 
Buknienę, Ilsą Bimbą, taipgi 
svečią iš Chicagos čižauską, 
brooklynieti pramogų dažną 
svečią Andriu Goodvviną ir 
keletą kitų svečių.

Gerbdami šios dienos gar
bės viešnias, atrodė, svečiai 
reiškė pasitenkinimą ir šios 
dienos gerais ir sveikais val
giais. Juos gamino Julia Šim
kienė, Mary šmagorienė. Ona 
Gilmanienė, Mary Tamalis, 
prigelbstint kitiems. Levanie- 
nė su Kazlauskiene matėsi 
tarp svečių irgi dirbančios ko
ki nors darbą, kuris taipgi da
vė naudos bendram tikslui.

Rep.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Jis norėtų, kad vėl pradėtų 
upeliais lietis ne tik korėjie
čių, ber ir amerikiečių krau
jas.

•
Argi mes nesakėme, kad iš 

tos Keršte no rezoliucijos ir 
misijos visiškai nieko neišeis?

Skaitau, kad ta visa rezo
liucija jau pakeista, “patai
syta.” Pirmiau ji kalbėjo apie 
Ištyrimą Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos. Dabar Kerstenas jau 
imsiąs nagan visus socialisti
nius kraštus.

Tai prisipažinimas, kad jis 
ir jo lietuviški bičiuliai nieko 
nesurado, kas jau seniai ne
buvo žinoma apie Lietuvą,
Estiją ir Latviją. Surado tik 
tiek, kad tuose kraštuose nė 
su žiburiu nebegalima suras
ti kapitalizmo ir parazitijos.

Tiek tesuras ir kituose so
cialistiniuose kraštuose. Bet 
tai juk visiems žinoma ir be 
tyrinėjimo.. Kam tada eikvoti 
ir švaistyti mūsų dolerius, iš
luptus iš mūsų kišenių formo
je nesvietiškų taksų ?

NewWko^Ė^7inloi
A

Didmiesčio ribose rado 
nužudytus 3 žmones

Brooklyno tuščiame lote 
rastas 4 šūviais nudėtas 
brooklynietis Tony Caputo, 
38 metų. Menama, kad jis 
galėjo būti nužudytas kitur ir 
čia atvežtas pamesti.

New Yorke netoli Grade 
Mansion rastas peršauta gal
va Joseph Bonilla, 35 metų, 
gyvenęs aukštutinėje Now 
York West Side. Jis tik penk
tadieni buvęs paleistas iš ka
lėjimo. Caputo taipgi turis 
Įvairių prasižengimų rekordą.

Jamaikoje tuščiame lote 
prie 111-15 157th St., atras
tas peršaltas galvon Herman 
Rose, 31 m., miestinio švaros 
department') .sunkvežimio vai
ruotojas. Gyveno St. Albans,
Queens.

Harlemo delegacija 
i Albany

Virš šimto organizacijų, pa
rapijų ir kitų Įstaigų atsto
vai kovo 2-ros rytą specialiu 
traukiniu iškeliavo i Albany. 
Delegacijai vadovauja dvasiš
kis Hilldebrand. Reikalauja 
atšaukti 15 proc. pakėlimą 
rendų; paskirti mažiausia bi
lijoną dolerių liaudžiai staty
ti namus; sustabdyti visokias 
rendauninkams aplupti prie
kabes ir prašalinti diskrimi
naciją.

New Yorkui vėl gręsė 
pajūriečių streikas

Savitarpinėje kovoje už li
nijinę kontrolę pajūryje gale 
praėjusios savaitės vėl Įvyko 
sustabdymai darbų. Buvo kal
bama, kad i« to galis kilti ge- 
neralis streikas.

šiiro atveju streiko tikėta
si iš AFL naujosios unijos 
Int. Brotherhood of Teams
ters Lokalo 807-to. Abiejų 
viršininkai bendrai tarėsi tuo 
klausimu. PJeikalauja pripa
žinti jų stewardus. To paties 
reikalauja ir senoji (nepri
klausomoji) ILA, kuri nese
niai vykdytuose balsavimuose 
pasirinkimui unijos gavo dau
giau balsų, negu AFL.

Bnopklynietis pienvežis 
Freier 42 metų, užsimušė su 
pieno sunkvežimiu atsimušęs 
i stulpą Hillsidėje.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174
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Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y,

Ateikite su mumis atžymėti 
Motery Dieną, kovo 7-tą!

Kovo mėnesio pradžioje 
po visą sali' ir kitur pasaulyje 
yra minima' amerikonių mote
rų įkurtoji Motoru Diena. 
Lietuvaitės moterys ir jų prie- 
teliai taip pat kas motai tą 
dieną atžymi vienokiu ar ki
tokiu masiniu pobūviu.,

šiemetinis tos dienos minė
jimas Įvyks jau šį sekmadie
ni. Liberty Auditorijos patal
pose, Atlantic Avė. ir HOth

Unijos vadas kritikavo 
Eisenhoweri

Transportininkų Unijos lei
dinyje TWIJ Express unijos 
lyderis Quillas rašo, kad pre
zidento nusilenkimas McCar- 

1 eini ir.lenkimas prieš jį Armi- 
ijos “gali būti lyginamas prie 

11 indenburgo pasidavimo Hit
leriui 1932 metais.”

Quillas pareiškia, jog dėl 
to pasidavimo “Amerikos 
žmonėms, o tuo patim ir de
mokratiniam pasauliui, gali 
tekti kentėti per ištisas gent- 
k artės.”

Jaunąją republikoną 
lyderis pasitraukė

New York o Jaunųjų Re- 
publikonų lyderis Henry Ro
thenberg viešai paskelbė, kad 
jis pasitraukia iš tos organi
zacijos vadovybės ir iš tos 
partijos. Jis sako, jog nepa
kenčiama, kad republ ikonų 
valdžia pastate mūsų šalies | 
karines jėgas žemiau McCar- 
čio.

Vengrijos Sportą 
Paroda!

Ir epochinis dokumentalis judis 
apie. 6-3 Vengrų-Anglų sokerio 
rungtynes Londone, kurias anglų 
spauda sveikino kaip puikiausias 

iš visų sokerio rungtynių.
Kovo 6 iki Kovo 12

jinitinai
Kasdien 11 A. M.—1 P. M. ir 

3—8 P. M.
ĮĖJIMAS DOVANAI

MANHATTAN TOWERS
Broadway ir 76th St.

NEW YORK CITY
Rengėjai: Vengrijos Atstovybė

St., Richmond Hill, N. Y. Pra
džia -3 vai. Įėjimas nemoka
mas.

Pragramoje dainuos Bronės 
šalinaitės-Sukackienės . vado
vaujama grupė Melodija. 
Taipgi girdėsime paskaitą. 
O po programos Įvyks vaišės.

Kviečiame visus — moteris 
ir vyrus. Kaip matote, pro
grama bus Įdomi ir naudinga 
visiems.

Moterų Klubas

I Policistai prarado 
savo tarnybą

Apeliacinis teismas palaikė 
žemesniojo teismo nuoprendj' 
prieš 5 buvusius policijos ka
pitonus. Jie buvo įtarti pagel
bėjime gemblerių tūzui Gro- 
ssui ir už tai garinėję kyšius. 
Juos atstatė iš tarnybos. Tuo
met jie teismo keliu bandė 
atsteigti savo gerą vardą ir 
tarnybą, bet nepavyko.

Sveikinimai iš toli
Gori, veiklūs draugai do- 

troitiečiai rašo:
“Sveikinimai nuo mūs visų 

dėl jus draugai laisviečiai. 
Kovo 1 d. apleidžiame St. Pe- 
tersburgą ir važiuojame i Mi
ami. Ten norime susitikti su 
savo draugais. Pabuvę kokią 
savaitę, grįšime į Detroitą.”

Smalsčiai ir
Aranauskai

Mario Cruz, 30 metų vyras, 
eidamas gult savo kambaryje 
po num. 58 W. 104th St., N. 
Yorke, užsidegė cigaretą už
sirūkyti pirm užmigsiant. . . 
ir užmigo pirmiau, negir ciga
retą baigė rūkyti. Užside
gus matracui, jis užtroško nuo 
dūmų.

AIDO CHORAS
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888
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.
Beceptg Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tat BV.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barbe ris

NEW YORK
REAL ESTATE”

NORTH PORT, L. I.

Naujas Namas
6 Rūmai Garadžius

1 r2 Akro
Telefonas : G L. 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, privatinė driveway.

Tel CL. 2-7417
(41-43)

BAY RIDGE
3 aukštų budinkas, 2 apartmentų, 
po 5 rūmus kiekvienas. Didelė tuš
čia krautuve, bile kokiam bizniui, 
arti 3 mokyklų. 1 blokas nuo 86th 
St. Subway.
244 8Gfh St. ar telefonuokite:

TE. 9-1317
(41-43)

MERRICK-Puiki Flower Hill sek
cija, moderninis, mūrinis ir stucco, 
6 rūmų namas. Center ball, 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)

GERAS PIRKINYS 
1423 64th 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)

GERAS PIRKINYS 
Floral Park, L. I.

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

Tel. PR. 5-1234
(40-4G)

SOUTH HEMPSTEAD
Apgyventa skirtingom tautom.

6 rūmų Cape Cod mūrinis ir 
shingle. Refrigerator. 50x100 lotas. 
Kaina $12,500.

Telefonuokite:
IVanhoe G-260G

(42-48)

BENSONHURST
2 šeimų, 6 metų senumo, mūrinis 
namas. 4*4: rūmų apartmentai, pri
sideda skiepas. Gesu šildomas, ga
radžius, daug kitų įrengimų. $100. 
mėnesinių jeigu. Arti public ir high 
school mokyklų. Parduoda su nuo
stoliu.

1523 81 st St.
ar

CL. 9-1157
(43-45)

CRESTWOOD
Patraukianti namai, puikiausiose 

sąlygose, 3 miegrūmiai, modernizuo
ta virtuvė. 2M* maudynės, TV rū
mas, didelis gyvenimui rūmas su 
ugniaviete: dead-end Street, arti 
mokyklų ir geležinkelio stoties. Kai
na $27,500.

Tel. SPcncer 9-5365
(43-45)

Motoriniai vežimai N. Yor- 
ko valstijoje pernai sudegino 
virš tris bilijonus galionų ga- 
solinos.

pardavimai
PARDAVIMAI

Parsiduoda 41940 Chevrolet (con
vertible), gerame stovyje. Kaina 
labai prieinama. Dėl daugiau infor
macijų, prašome skambinti:

EVergreen 8-4958.
(39-43)

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. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

(41-43)

CHINCHILLA
GARANTUOTA VEISLĖ 

N.C.B.A. NARYS 
Patyrimas nereikalingas 

WEIS CHINCHILLA RANCH 
Tel. EV. 1-5319

(42-44)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
MANICURISTS—SHAM POOISTS

(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 ar 

New Rochelle 2-8544
(39-45)

FINGERWAVER
Patyrusi—Pilnai mokanti operatore. 
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.

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

2-ros lubos.
(38-44)

BEAUTICIAN
i
i Patyrusi. Auk.šiausia alga. Savait

galiais. Puikios darbo sąlygos.
FLORENCE’S BEAUTY SALON
3330 Park Ave., Wantaugh, L. I.

SUnset 5-1640
(40-46)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA 
Guolis vietoje, malonus privatinis 
kambarys ir maudynė. 2 suaugę, 2 
jaunamečiai vaikai. Visi įrengimai 
elektriniai. Vasarom su šeima per
sikeliama j laukus. Linksma namų 
atmosfera. $45. Vėliausi paliudiji
mai.

Telefonuokite: ME. 5-1166
(42-44)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vieloje atskirame maloniame 
kambaryje, gražūs namai Westches
ter. 3. suaugę, 2 vaikai. Visi įrengi
mai elektriniai. Duodama unifor
mos, jei pageidaujama. 2 Namuose 
ekstra darbininkai. Turi turėti vė
liausius paliudijimus. $40 j savaitę. 
Linksma namų atmosfera. Šaukite 
tik darbo dienom del pasitarimo 
mieste.

MU. 9-6292, Ext. 24
(43-47)

MOTERIŠKE ŽEMIAU 45 METŲ 
Namų aptarnavimui del biznierių 
poros su 2 vaikais. Atskiras gražus 
kambarys ir alga. Visi moderniniai 
patogumai ir elektriniai įrengimai. 
Puiki namų atmosfera, šaukite dar
bo dienom prieš 2 P. M. ar visą šeš
tadienį ir sekmadienį.

Tel. Glen Cove 4-6632 J.
(42-44)

OPERATORĖS
Patyrusios ant plastic binding. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:
ELEM MANUFACTURING CO.

1245 Myrtle Ave., Brooklyn 
Tel. GL. 5-2058

(42-48)
' BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Nuolat, 5 dienos. Uždara trečiadie
niais. Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:
.. MORRETTA’S BEAUTY SALON 
23 Hillside Ave., Williston Park, L.I.

Tel. Garden City 7-6038
(42-48)

GERO APSIĖJIMO, MALONI 
NAMŲ DARBININKĖ

Mylinti vaikus. Nėra sunkių skalbi
nių. Visi įrengimai elektriniai. At
skiras gražus kambarys ir maudynė. 
512 dienos. Linksma namų atmos
fera. $40 j savaitę.

Telefonuokite:
Valley Stream 5-6162

(42-43)

BAKERY SALESGIRL
Patyrusi, nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CAKE BOX BAKE SHOP 
424 E. 149th St., N. Y, C.

(arti Hearn’s Depart. Store)
(43-45)

MALE and FEMALE
HEATHCOTE EMPLOYMENT 

AGENCY
6 Palmer Ave. Scarsdale 8-61 GO
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-3088

Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

HELP WANTED-MALE
REIKALINGAS 

AUTO SALESMAN
Fordo dyleriui žemutiniame 

Westchester.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Gali uždirbti neribotus nuošimčius 
tinkami vyrai. Atsiųskite kvalifika
cijas. ,

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

(40-46)

REFRIGERATION

MECHANIC

Patyręs. Nuolatinis darbas.
Alga $81.10.

Šaukite Mr. Cipriano (Borden’s) 
G L. 2-0680.

(43-46)

4 pual.-Laisvg (Liberty)- Ketvirtad., Kovo-M arch 4, 1954

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
TV AND RADIO RI.į»AIR

Parsiduoda biznis. Pilnai įrengtai.
Gera veikli viela prie 7 Central

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

SCarsdale 3-4642
(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.

99-08 — 37th Ave., Corona
Tel. TW. 8-5200 

_____  (37-43)
CANDY STORE

Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Abelnai jeigos $700 j savaitę. Biz
nis lengvai padidinamas. Sutinka 
duoti 2 savaičių gvarantiją. Nebran
gi randa-lysas. Šią puikiausią pro
gą savininkas parduoda labai/ priei
namai. šaukite savininką:

Tel. TR. 2-8900
(41R3)

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

šaukite savininką:
Y O. 5-1386

(41-43)
GARAGE —800 Są. Feel

Industrijiniam naudojimui ir ware, 
house. Tinkamas dėl išdirbėjų 
storage.

CARLISLE PLACE
Telefonuokite:

YOnkers 8-6875
(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)
LUNCIIEONETTE—STATIONERY 

Ice Cream Store
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyyenijną. Biznis 
lengvai padidinamas, žema randa, 
lysas. šią puikiausią biznio j^gą 
savininkas parduoda labai pri^/ia- 
mai. šaukite savininką.

TUckahoe 8-9745,
tarp 11 a. m —- 5 p. m. ar 

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

(41-47)

GROCERY—DELICATESSEN — 
BAKERY

Pilnai ir moderniniai įrengta. Self 
sendee. Tuščias apartmentas. Gera 
veikli sekcija Staten Island. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. GI. 7-4223
(42-46)

BODY—FENDER SHOP
Pilnai įrengta. įsteigta 30 metų. 
Puikiausia vieta. Parduodama visai 
ar priimtinas pusininkas. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

SH. 8-G821
(42-48)

AUTO LAUNDRY
Pilnai įrengta, gera, veikli sekci

ja. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, žema randa, 9 
metam lysas. šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda Ulbai 
prieinamai, šaukite savininką 7 
vai. vakarais.

ESplanado G-3765
(43-44)

GROCERY STORE
Taipgi parduoda alų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija, 3 kamba
riai iš užpakalio gyvenimui. $1,100 
jeigu. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai. Šau
kite ar matykite savininką.

2306 — 2nd Avė., N. Y. C.
(arti 118-119 Streets)

Tel. AT. 9-9689
(43-49)

CANDY — GROCERY
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
2 rūmai gyvenimui iš užpakalio. 
Randa $55. Daro įplaukų $1,000 1 
savaitę. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Šaukite 
savininką:

Tel. AP. 7-9656
« (43-47)

Prieš Stanley Friedmaną, 
kaltinamą apiplėšime ir pf^- 
vartavime šeimininkių, liūay- 
ii stosiančios bent 38 nhoterys. 
Tarpe tų yra 64 met^ Gold- 
manienė, kurt sakėsi vos atsi- 
gyunsi nuo jo.




