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KRISLAI
Kaip su mūsų moralybe/ 
Svarbus mėnuo. 
Draugijų kapai. 
Pilnomis kišenėmis. 
Nusibodo ir užteko. 
Daug ir mažai.
‘‘Nepageidaujami.”

Rašo A. Bimba

gu-

politiką.

'DULLES AGITUOJA
Į LOTYNŲ AMERIKĄ 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Armijos daktaras neduoda 
atsakymų ragangaudžiams

Žada jiems piniginiai atlygint 
už medžioklę prieš komunistus

Venezuela. —

MOLOTOV ĮSPĖJA, KAD 
AMERIKOS POLITIKA 
VEDA Į NAUJĄ KARĄWashington. — Armijos I siteisinimus ir žada traukt 

daktaras Marvin S. Belsky Belsky teisman už “panie- 
nedavė atsakymų ragan-1 kinimą Senato.” 
gaudžių i senatoriui Mc-1 
Carthy’ui, U ----- .. ---- v M
apie jo ryšius su komunis-1 keliami į oficierius. Bet ra
tais. igangaudžiai pasidarbavo,

Dr. Belsky nurodė Renk-i kad dr. Belsky būtų laiko- 
tąjį Konstitucijos pataisy-imas paprastu kareiviu, 
mą, kuris uždraudžia, vers-; Jisai yra daktaras Mur- 
ti liudyti pačiam prieš sa- i phy ligoninės ir gydo dar- 
ve. Be to, Belsky pareiškė, 1 bininkus bei inžinierius, 
kad McCarthy su savo ko- dirbančius Lincolno Projek- 
misija neturi jokios teisės te, prie Waltham, Mass. Tas 
jį kvosti. Belsky sakė: projektas stengiasi ištobu-

“Aš kaip kareivis pri- j ilinti radaro prietaisus 
klausau ne nuo jūsų, bet! Amerikai apsaugoti nuo so- 
duo karinės valdybos, ku-1 vietinių atom-bombų.
rios vyriausias komandie-j Taigi McCarthy šūkauja, 
rius yra prezidentas Eisen- j kad dr. Belsky kaip nužiū- 
howeris.

! lėtų daryti man kvotimus.” ! “priešui išduoti radarinius | 
i McCarthy atmetė tuos pa-i Amerikos sekretus.”

Paėmus daktarus i karinę 
klausinėjusi a m ! tarnybą, jie paprastai pa-

Bet, sako, Amerika gali apsigaut 
panašiai, kaip Hitlerio naciai

Maskva. — Sovietu už
sienio reikalu ministras 
Molotovas penktadienį šau
kė vakarinius E u r o p o s 
kraštus atmest amerikinį 
planą. Sakė, jog tas pla
nas, piršdamas atgaivint 
vokiečių armiją Vakarinėje 
Vokietijoje ir įtraukt ją į 
tarptautinę vakarų armiją,

veda linkui trečio pasauli
nio karo.

Molotovas raportavo apie 
įvykusią Berlyne Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferenciją — Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Franci- 
jos. Jis, tarp ' kitko, sakė, 
jog: " .

Ta konferencija šiek tiek 
atliuosavo įtempimus tarp

Fašistinė Dominican res- 
publikėlės atstovai davė pa-

bes sekretorius John Fos- 
‘ šaukė Lotynų
[Amerikos kraštus apsiva
lyti nuo komunizmo ir už 
tai pažadėjo jiems medžia
ginę Eisenhowerio valdžios 
paramą.

Dulles, kalbėdamas visų 
amerikinių respublikų ko11- p 
ferencijoj, gąsdino jas, kad

i Sovietai per vietinius ko- 
i munistus neužvaldytų Cen- 
itrinės ir Pietinės Amerikos 
' respublikų.

Dulleso kalba sykiu buvo 
kurstymas lotynų amerikie
čių prieš progresyvę Gua- 
temalos valdžią, Centrinėje

1 Amerikoje.

kirstijter Dulles 
i tai Amerikos

pa- 
ant

Buvęs Conn, 
bernatorius 
diskusuoja 
les “naują’’
kaip žinia, neseniai paža 
“kilus naujai agresijai,” 
“priešui” iš peties. () 
Įeina ir atominė bomba.

Gerai, sako Bow les. mes 
leisime atom i nes bombas 
Kinijos miestų. Susyk, da 
kinio, nušluosime 
jonų nekaltų, 
n iii.

Ta i kaip 
žmoniškumu 
Nejaugi mes 
vvje nė krislelio žmoniškumo? i

mili-
pa prast u žmo

tada su mūsų 
ir moralybe? 

nebeturime sa-

Kovo mėnuo svarbus orga
nizacijoms ir kuopoms. Nepa
mirškite susirinkami, žiūi 
te, kad visos duoklės būtų 
nai pasimokėtos.

Taipgi kovo mėnuo yra 
ras mėnuo paplanavimui 
garinių patingimų.

Kovo mėnuo privalo būti \ i- 
sieniĮI laisviečiams mėnuo pri
sirengimui prie Laisvės finan
sinio vajaus, kuris prasidės 
apie balandžio vidurį.

pil-

va- Amerikonai bandę papirkt 
sovietini kapitoną

Tokio, Japonija. — So- 
' vietų pasiuntinybė pranešė,

ti komunistihęs partijas vi
suose Šiam 
Centrinės j 
tuose.

Dulles gi žadėjo įteikti 
1 platesnę savo rezoliuciją 
j prieš komunizmą.

; Pietinės ir 
ė riko s kraš-

Čiangas “galutinai” 
rengiasi pult Kiniją

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai “ga
lutinai ruošia” savo armi
jas įsiveržimui į Kinijos

Čiango premjeras Čeng 
įsakė savo seimui, “aš nea
bejoju, kad mes atgriebsi
me Kiniją” nuo komunis
tu, u

Taigi tik jis ga- 'rimas komunistas galėtų ” I ‘ ‘ ‘ - - -

ATLANTO KRAŠTAI TARSIS 
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Paryžius.—Amerikos, An-1 Jungtines Tautas. Tuomet

V* i • • • • v- atnuosavo įtempimus tarpVietnamiečiai įsiveržė Trijų vakarinių Didžiųjų

į Hanoi priemiesti I iš vienos pusės, ir Sovietų 
Sąjungos, iš antros.

Berlyno kon f e r e n c i j a 
Hanoi, I^do-Kin. — Viet-; taipgi praskynė kelią į bū

namo liaudininkai, netikė-; 
tai užklupdami francūzus, 
užėmė Denho, tiktai už 6 
mylių nuo Hanoi, Indo-Ki- 
nijos sostinės.

United Press netiki fran-
glijos ir kitų Atlanto kraš-lčiang Kai-šeko tautininkai cuzų pranešimais, kad jie 
tų ministrai susirinks Pa- turėtų būti atmesti kaip J^u 1SV1J$ liaudininkus is 
ryžiuje balandžio 23 d., tai “visos Kinijos atstovai.” Denho.

Tai (lar viena kadaise buvu
si didelė ir tvirta pašai pine 
draugija nuvažiavo j amži
nuosius kapus. Koresponden
tas rašo, kad Elizabetho Pa
langos Juzės Draugija tapo 
likviduota, paleista, palaidota.

Tai buvo viena iš seniausiu 
draugijų. Išgyveno 59 metus!

Gaila, kai numiršta žmogus. 
Taip pat sunku ant širdies, 
kai numiršta draugija.

į tai mėgino papirkti jūrinį 
i Sovietų kapitoną Kulikovą.

Sakoma, amerikonai siūlė 
: Kulikovui $50,000, jeigu jis 
j atsimestu nuo Sovietu Są
jungos. Tuomet Amerika 

1 duotų jam prieglaudą Ca- 
' lifornijoj.

Sovietų Sąjunga 
pabrėžia Stalino 
nuopelnus

Valaitis, tas kazio- 
gerai apmokamas 

ambasadorius, nuvy-

Anglai sako, jog 
į makartizmas panašus 
i i hitlerizma

Jonas 
nas ir 
BALFo 
ko į Montreal} ir ten pasakė:
“įr grįžtant į Lietuvą tuščio
mis nebus patogu grįžti, kai 
bus laisva Lietuva.”

Valaičio kišenės, matyt, jau 
nebe tuščios.

T^ėl ir Valaičio “išlaisvin- * I
toje’’ Lietuvoje bus pageidau
jami tiktai vyrai su pilnomis 
kišenėmis, — toki, kaip Va
laitis, Kardelis, Balkūnas, gal 
dar ir Grigaitis su šimučiu.

Bet aš nežinau, kaip if kuo
mi savo kišenes galės prisipil
dyti tūkstančiai 
rie siuvyklose
arba valgyklose indus plauna. 
Juos, kaip ir milijonus senųjų 
amerikiečių, žada nedarbas 
į savo nasrus pasigauti, 
juk ir tuščios kišenės 
darys dar tuštesnės.

dipuku, ku- 
rūbus siuva,

pasi-

Gerai, kad francūzai 
sibijo kalbėti

’ Indo-Kinijoje. Sakoma, kad 
jie nuvyko pas Indijos prem
jerą Nehru prašyti jo talkos 
pasiekimui paliaubų.

Užteko karo, užteko krau
jo liejimo. Francūzai turi ga
lią viskam padaryti galą. 
Tegu jie išsikrausto iš to to
limo krašto ir palieka ji Indo- 
Kinijos žmonėms. įvyks pa
liaubos ir pasibaigs karas.

nebe- 
apie paliaubas 

Sakoma,

Daug kalbama ir ro.šoma
(Tąsa 6-tam pusk)

London. — Anglijos spau
da įžiūri panašumą tarp 
Vokieti jos h i 11 e r i z m o ir 

i Amerikos maka rtizmo. 
' Faktinai visi Britanijos 
laikraščiai, pradedant n u o 
dešinių (konservatyvių bei 
liberalų) ir baigiant socialis
tiniais laikraščiais, pareiš
kia nusiminimą, kad Eisen- 
howeris taip pasiduoda ra- 
gangaudžiui McCarthy’ui.

Visi sako, kad Eisenhow
erio pataikavimai makar- 
tizmui gręsia sunaikint 
amerikinę demokratiją, pul- 
do Amerikos įtaką kaip 
“pasaulinio vado” ir gali 
privesti prie naujo pasauli
nio karo. Panašiai rašo 
net įtakingiausias dešinių
jų dienraštis London Times.

O Vernon Bartlett, rašy
tojas tarptautiniais klausi
mais, sako:

“Yra daug, labai daug 
tokio panašumo tarp (bu
vusiojo Vokietijos preziden
to) Hindenburgo ir prezi
dento Eisenhowerio, kaip 
ir tarp dvieju naciškų va
dų ( H i tl e r i o ir McCar- 
thy’o).

“Hmdenburgas, beje, bu
bo dėl senatvės sukvaršęs, 
bet Eisenhoweris dar ne
galėtų teisintis persenimu.”

Maskva. — Sovietų spau
da redakciniais straipsniais 
ir dideliais paveikslais penk
tadienį atžymėjo viename- 
tinę sukakti nuo premjero 
Stalino mirties.

Svarbiausi die n r a š č i a i 
Pravda ir Izviestija ypač 
pabrėžė neatlaidų Stalino 
darbą, kuriuo sovietinė Ko
munistų Partija buvo su
tvirtinta i “plieninę vieny
bę.”

Izviestija, Sovietų val
džios organas, atspausdino 
virš savo redakcinio 
straipsnio ir Stalino pa
veikslo obalsį: “Po didžią
ja Lenin.o-Stalino vėliava!”

Raštuose apie Staliną bu
vo minima tiktai jo ir Le
nino vardai.

Rhee abejoja, ar dalyvaut 
Ženevos konferencijoj

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
dar abejoja, ar siųsti savo 
atstovus į Ženevos konfe
renciją, kur dalyvaus Jung
tinės Valstijos, Sovietų Są
junga, Kinijos Liaudies 
Respublika, Anglija, Fran- 
cija, taipgi ir mažesnės ša
lys, kurių kariuomenė tal
ka vo amerikonam kare 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus. ,

Rhee bijo, kad ta kon
ferencija galėtų sulaikyt ji 
nuo karo panaujinimo prieš 
Šiaurinę Korėją. Konferen
cija atsidarys balandžio 26 
dieną.

yra, tik už trijų dienų pirm 
atsidarant Ženevos konfe
rencijai, Šveicarijoj. Ame
rika ragins juos vienu fron
tu laikytis prieš Sovietų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies 
Respubliką toje konferenci
joje.

Pamatiniai klausimai
Vakarų diplomatai teigia, 

kad pamatinis konferenci
jos klausimas bus reikala
vimas pripažinti Kinijos 
Respubiliką ir priimti ją į

Jeigu Ženevos konferen-
T T- • • • • J i Amerika medžioja

nų, Kinija pasistengtu su- 
taikyt Vietnamo liaudinin
kus su francūzais, Indo-Ki- 
nijoje. Francijos politikai 
todėl jau palankiai kalbėjo 
apie Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas.

Suprantama, jog konfe
rencijoj kils klausimas ir 
anie platinima prekybos su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, kaip kad anglai pagei
dauja.

portorikiečius 
nacionalistus

Chicago. — Policija

Porto Riko valdovai nežino, ką 
daryt su nacionalistų Vadovu

ilgiems metams kalėjimoSan Juan, Porto Riko. —
Vietinė Porto Riko valdžia kaip vadas 1950 metų suki- 
galvoja, kaip galima būtų limo dėl Porto Riko nepri- 
nubausti nacionalistų vadą klausomybės nuo Jungtinių 
P. Albizu Camposą, kuris 
pagyrė keturis portorikie
čius už šaudymą Jungtinių 
Valstijų kongresmanų.

Campos sakė:
“Jie parodė kilniausią 

didvyrybę. Tuo žygiu jie 
perspėjo Jungtines Valsti
jas, kad jos turi gerbti vi
sų tautų nepriklausomybę, 
taigi ir Porto Riko nepri
klausomybę.’ ’

CaaGpos buvo nuteistas

Porto Rico gubernato
rius Munoz Marin paleido 
Camposą po trejų metų ka
lėjimo, kada penkių dakta
rų komisija surado, jog 
Campos “pamišęs.’ ’

Dabar Campos sunkiai 
serga.

Valdžia bijo, kad jeigu 
mėgintų Camposą iš naujo 
bausti, dėl to galėtų sukilti 
Porto Riko nacionalistai.

Dikčiai sumažėjoDanai nori platesnės 
prekybos su Sovietais pirkimai iš fabrikų

Kopenhagen, Danija. — 
Danijos fabrikantai nese
niai pasirašė naują preky
bos sutartį su Sovietų Są
junga. Bet įvairūs versli
ninkai pageidauja daug pla
tesnės sutarties. Todėl ra
gina pačią Danijos valdžią 
pasiųsti savo delegaciją 
Maskvon dėl prekybos iš
vystymo su Sovietų Sąjun
ga. i

Washington. — Prekybos 
departmentas rapor tavo, 
kad sausio mėnesį šiemet 
verslininkai labai sumažino 
gatavų dirbinių pirkimą iš 
fabrikų, o ypač nupuolė 
nauji užsakymai fabrikams.

ORAS.—Netaip šalta ir 
gal bus lietaus.

išimąją Ženevos konferenci
ją, kur dalyvaus ir penkta 
didžioji valstybė — Kini
jos Liaudies Respublika.

Molotovas smerkė Atlan
to kraštų sąryši kaip karinį 

tv Amerikos įrankį prieš So
vietų Sąjungą. Sakė, At
lanto sąryšis yra panašus 
padaras, kaip kad buvo 
Hitlerio - Mussolinio - Ja
ponijos “ašis” prieš komu
nizmą. Sykiu Molotovais 
ispėjo, kad Amerika šunau
ja pasauliniu karu galėtų 
panašiai apsirikti, kain ap
siriko hitlerinė Vokietija

is

sue-
mė Chicagoj penkis porto- su savo sėbrais.

Amerika atsideda ant sa-
FBI agentams. Tarp suim- vo ginklinės “iėgos noliti-
rikiečius ir perdavė juos

Bet tokia politika 
Amerikai jokios 

Ameri- 
tijos. kos remiamas francūzu ka-

FBI kvočia suimtuosius, ras prieš Vietnamo liaudi- 
ar jie turėjo ryšių su taisinįnkus Indo-Kinijoje kenčia 
keturiais savo tautiečiais, I sumušimą po sum u š i m o . 
kurie pirmadieni pašovė 5 Ten irgi klumpa amerikinė 
kongresmanus Washingto- “jėgos politika,” kaip* pa

stebėjo Molotovas.

kos.”tųjų yra Jarge L. Jimenez 
kaip nužiūrimas vadas por-| nedavė 
torikiečių racionalistų par-'naudos Korėjoje.

ne.
Slaptoji FBI policija taip

pat įieško įtariamų porto- Sniegu audros kamuoja 
rikiečių teroristų New Yor
ke bei kituose miestuose. vidurvakarines valstijas

Nairobi, Kenya.—Anglai 
giriasi, kad užklupo ir nu
žudė Mau Mau negrų vadą , 
Gachumą ir 7 jo sekėjus.

Lėktuvų kompanijos gaus 
$73,000,000 iš valdžios

Washmgton. — Eisenho- 
werio valdžia skiria 73 mi
lijonus dolerių pašalpos pri
vačiom lėktuvų kompani
jom per metus, o daugiau
sia tokioms, kurių lėktuvai 
nešioja keleivius bei siun
tinius į svetimas šalis ir at-

—Štai kaip republikonai 
taupo šalies iždą, — paste
bėjo demokratas kongres- 
manas J. J. Rooney.

MASKVON ATVYKO 
KANADOS ATSTOVAS

Maskva. — Atvyko John 
B. Watkins, pirmas Kana
dos ambasadorius Sovietų 
Sąjungai nuo 1946 metų.

Cleveland, Ohio. — Čia 
| prisnigo dar 15 colių. Snie
gų audros privertė uždary
ti mokyklas Clevelande, De
troite bei kitur vidurvaka- 
rinėse valstijose. Pūgos 
numarino 6 žmones Detro
ite.

šalčiai North Carolinoje 
siekė 15 laipsnių.

Daugumoje vidurvakari- 
nių valstijų prisnigo 4 iki 
6 colių.

KŪBA SUĖMĖ DU 
PORTORIKIECIUS

Havana. — Kariniai Ku
bos šnipai areštavo du 
portorikiečiu nacional i s t ų 
veikėjus. Klausinėja apie 
jų ryšius su tais, kurie 
šaudė Jungtinių Valstijų 
kongresmanus.

Nuskendo 100 indusų
New Delhi, Indija.—Vai- 

čiai apsivožus Jumma upė
je, nuskendo 100 žmonių. '
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R. Mizara

Įdomios nuomonės del vysk 
K. Paltaroko laiško

1954 metu sausio 14 d. 
Laisvėje buvo išspausdintas 
Panevėžio vyskupo Kazi
miero Paltaroko ląiškas, 
ųžvadintas “Apie Katalikų 
Bažnyčią Lietuvos Tarybų 
Socialistinėje Respub liko- 
• T je. 
dis 
tas

Vėliau šis vyskupo žo- 
buvo ištisai išspausdin-
Vilnyje ir Liaudies Bal- j (lf ano) tajp>
Kiti laikraščiai jo išti- 

nespausdino, o paėmė 
sau patinkamas citatė- 
ir jas komentavo.

sai 
tik 
lės

Komentavo šį vyskupe 
laišką ir šių žodžių rašyto
jas “Krisluose.” Kadangi 
jis komentavo jį pagarbiai, 
tai už tai “gavo velnių” nuo 
visos eilės individualų 
laikraščių.

Kai kurie laisvamaniai Į bę, rėmusių 
kaltino mus, kam si 
nome vyskupo Paltaroko I “partizanus” - galvažu- 
laišką. “Ar -Laisvė jau pa-1 džius), teismų nubaustų į 
tapo kataliku vyskupų or- j kalėjimą. Bet noriu, idant 

'ganu?” jie klausė. Na, o 
taip vadinamoji katalikiš

tti pozicijų. Ir vis dėl to 
vyskupo Paltaroko laiško!

Ką gi rašė vyskupas 
Paltarokas?

'Pagrindinis turinys vys-1 
kupo Paltaroko laiške buvo'į 
tas: katalikai Lietuvoje tu-1 
ri pilną laisvę melstis, turi 
.ląisvę aprūpinti savo tiky
binius reikalus. Lietuvoje' 
veikia 688 bažnyčios, “ku
rias aptarnauja 741 kuni
gas.” Kaune veikia semi
narija, kur šiuo metu yra 
7a auklėtiniai.

Vyskupas Paltarokas tuo 
savo laišku ryžosi aprodyti 
Amerikos lietuviams ir ben
drai “Vakariniam pasau
liui” tikrą katalikų padėt1*

Po to aš minėjau “Kris
luose,” jog kunigų Lietuvo
je būtų buvę daugiau, jei 

’nebūtų nemaža pabėgę pas 
Hitlerį.

Dėl to smarkiai supyko 
ant manęs ir tūlas Brook- 
lyno pranciškonu laikraščio 
bendradarbis K. Žembrė. 
Jis parašė straipsnį į Darb. 
1954 m. sausio 22 d., kuria
me daugiau puola šitų žo
džių rašytoją, negu patį 
vyskupą Paltaroką, patei
kusį tą savo raštą.

Girdi, prieš karą Lietu
voje buvo “per 1,000 bažny
čių, tai kodėl dabar ju tė
ra tik 688?”

Iš tikrųjų, šį klausimą 
turėtų atsakyti pats vysku
pas Paltarokas, nes jis tai 
gerai žino. Tačiau, p. žem
brė turėtų tai suprasti: 
“per 1,000” bažnyčių buvo 
prieš karą. Karo metu gi 
hitleriniai okupantai griovė 
ištisus miestus ir mieste
lius, na, tai kartu buvo 
griaunamos ir bažnyčios.

Dėl kunigų K. Žembrė 
polemizuoja šitaip: Į mano 
pasakymą, kad daug kuni
gų pabėgo pas Hitlerį, jis 
daro išvadą, kad jie esą da
bar Sibire, nes ir Hitleris, 
p. Žembrė mano, esąs ten.

tiek medžiagų, tai jis sa
kys: prieš karą mes dau
giau pagaminome, nors to
kio fabriko Lietuvoje tuo
met visiškai nebuvo!

Tūli dipukiškų rašytojų 
prieina tiesiog prie naiviš- 
kiausių “išvadų.” Kadaise 
Laisvėje buvo pacituota iš 
Lietuvos spaudos žinia apie 
vilkus. Tai vienas dipukas 
gudruolis Naujienose para
šė ilgoką straipsnį, “dėsty
damas,” kokia Smetonos 
laikais Lietuvoje buvo gera 
tvarka: smetoninė valdžia 
Lietuvos vilkus suregis
truodavo, o tarybinė val
džia juos šaudo — šaudo 
be registravimo!...

Na, bet eisime toliau.
Kas darosi su vyskupais?

Ponas Žembrė klausia: 
kur Lietuvos vyskupai, jei
gu šiandien Lietuvoje tebė
ra tik vienas Paltarokas? 
Jis taip samprotauja: prieš 
karą, “turėjome du arkivys
kupus (Skvirecką ir Reinį) 
ir 8 vyskupus.” Būčys ir 
Karosas, “gerai žinoma,” 
mirė. Skvireckas, Brizgys 
ir Padolskis pabėgo iš Lie
tuvos su hitlerinėmis armi
jomis. Arkiv. Skvireckas 

’ šiuo metu yra Austrijoje, 
__ _ ' vysk. Padolskis — Romoje,

bre del to, kad šiuo metu : 0 vyks. Brizgys — Ameri- 
Lietuvoje yra mažiau kuni-; ]<o je Vyskupas Kazimieras 
gų, negu jų buvo prieš ka--j Paltarokas yra Lietuvoje, 
rą, mažiau vyskupų, ma- ųet žembrė nežino, kur yra! 
žiau vienuolių. Neginčysiu arR Reinys, ir kur vysku-1

Ir jis mano, jog aš tai ti
krai žinau, kad Hitleris yra 
Sibire, nes “kadangi taip 
mano R. Mizara, tai taip 
mano ir Maskva... jų nuo
monės visada sutampa.”

Man patinka šis p. Žem- 
brės sakinys, nes jis pripa
žįsta, kad Maskva galvoja 

kaip Miza
ra,” vadinasi, nieks dėl to 
negalės pasakyti, kad aš 
imu įsakymus iš Maskvos.

Nesiginčysiu su p. Žem-

11 į to fakto, kad yra dvasiškių,-Į paj t. Matulionis, V. Bori- 
i nusižengusių prieš valsty- i sevičius ir P r. Ramanaus- 

buržuazinius ! i<as<
nausdi-1nacionalistus (vadinamu -į

i /, , • ,, . t * l (Žpmhrp nnmipsd n k n d

. Bet noriu, idant 
j p. Žembrė neužginčytų ir to 
! fakto, kad daugelis dvasiš
kių ir vienuoliu pasitraukė 
i iš savo profesijų, nueidami 
Įdirbti valstybini 
! visuomeninį darhą. kūpą Reinį skaičiau p van-; nuotraukoj, dalyje galima 
: • Mažiau klerikų negu buvo ckškonų laikraštyje (Darb.! jų suskaityti keliolika. 
; prieš kara, fašizmui t.
i siautėjant? Taip, mažiau, 
i Bet kodėl ?

Buržuazijai Lietuvą val
dant, gerai atsimename, 
kunigų luomas lengviausiai 
gyveno. Labai daug tėvų 
sielojosi, kaip savo sūnus 
kunigais padaryti. Jie ma
tė, iog “svietiškai” inteli
gentijai gyventi labai sun
ku, — nebuvo darbų, atly
ginimas už jų darba buvo 
menkas, jei kurie ir dirbo.

Šiandien yra kitaip. Nū
nai Lietuvos jaunimas, at
siminkime, auklėjamas jau 
kitokioje dvasioje ir tas 
jaunimas, milžiniškoje dau
gumoje, yra susižavėjęs 
kuo kitu. Jaunimas siekia- 
si būti inžinieriais, agrono
mais, gydytojais, mokyto
jais, architektais ir kito
kiais profesionalais, bet jau 
ne kunigais, nes kunigo 
profesija nėra tokia pelnin
ga, kokia buvo; pagaliau,’ 
socialistinėje 
“svietiškas” 
profesionalas 
pagerbtas 
tikrintas.

Štai ką p. Žembrė turė
tų suprasti, kai jis taip 
sunkiai dūsauja, iog seniau 
Lietuvoje buvo daugiau 
kandidatų į kunigus negu 
dabar.

Ryšium su tuo, tenka pa
minėti dar kitą dalykėli: 
Šiandien dipukai visur, prie 
kiekvienos progos mėgsta 
ginčytis ir dalykus naiviai 
perdėti. Pasakyk tu jiems, 
kad šiandien Lietuvoje tas 
ir tas kolūkis išaugina iš 
hektaro tiek ir tiek tonų 
kviečių ar rugiu, tai jis tau 
visuomet atsakys: nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
kur kas daugiau gauta. Pa
sakyk tu jam, kad ana, tas 
ir tas fabrikas Lietuvoje 
šiuo metu pagamina tiek ir

visuomenėje 
inteligentas - 

vra aukštai 
jam darbas už- 

buvo ir yra vyskupas Stati- 
buvo ir vyskupas Stati- į 
klerikalų liežuviai buvo nu-i 
žudę, bet kuris vėliau mirė I 
natūralia mirtimi.) I 

Nežinau ir aš, kur jie iš
švietimo. 1 tikrųjų yra. Apie arkivys- buvo, sunku pasakyti, bet

ten ! 1954 m. sausio 22 d.), kad į Mums neatrodo, kad proce-

tebera
Tai parodo, jogta-

jis buvo teismo pasmerktas 
dešimčiai metu įkalinime 
už šnipinėjimą svetimos 
valstybės naudai. Reinys 
esąs “pusiau kariniame ka
lėjime prie Vladimiro, ne
toli Maskvos.” Vadinasi, 
Darbininkas žino, kur ir už 
ką arkivyskupas Reinys at
sidūrė. Ir jis atsidūrė ne 
Sibiran, o kalėjiman, netoli 
Maskvos. Jeigu ark. Rei
nys buvo nuteistas už šni
pinėjimą svetimos valsty
bės naudai, jeigu jis yra 
įkalintas, tai įkalintas už 
rimtus nusikaltimus. Vys
kupas Paltarokas 
laisvas.
rybinė vyriausybė nesi moja 
nekaltus žmones talpinti į 
kalėjimus.

Kaipgi su kitais vysku
pais, kurie kadaise, kaip 
rašo p. Žembrė, gyveno ir 
veikė? Arpjie, p. Žemibre, 
negalėjo numirti, — numir
ti natūralia mirtimi? Juk 
nuo to laiko, kai antrasis 
pasaulinis karas prasidėjo, 
praėjo apie penkiolika me
tų! Milijonai žmonių per 
tą laiką mirė natūralia 
mirtimi. Vyskupai taipgi 
yra mirtingieji.
Kaip su Vilniaus katedra?

Vysk. K. Paltarokas savo 
rašte minėjo, kad jis lai
kęs pamaldas Aušros Vartų 
koplyčioje. Tai buvo smū
gis klerikalams, kurie anks
čiau buvo skelbę, būk Auš
ros Vartų koplyčia esanti 
valdžios uždaryta.

Bet vysk. Paltarokas nie
ko neminėjo apie Vilniaus 
katedrą.

Kas yra su Vilniaus ka
tedra? Ar ji atdara? Ar 
joje laikomos pamaldos? 
Gali būti taip, gali būti ir 
atvirkščiai, — ji gali būti 

uždaryta, nes, atsiminkime, 
karo metu, kai Vilniaus 
miestas buvo laisvinamas iš 
vokiškųjų amijų, hitleri
ninkai katedrą buvo pa
trankomis smarkiai sužalo
ję. Galimas daiktas, j o g 
katedra reikalinga didžiulio 
remonto. Galimas daiktas, 
jog ten šiuo metu pavojin
ga būtų žmonėms susirink
ti pamaldoms, kol bus pil
nai pataisyta, kol bus užti
krintas jai pastovumas ir 
saugumas.

Brooklyn© pranciškonų 
laikraštis (š. m. vas. 5 d.) 
didele antrašte paskelbė: 
“Šv. Kazimiero nebėr Vil
niaus katedroje.” Ir toliau:

Redakciją yra pasiekusi 
žinia, kad nuo praėjusių 
metų gegužės mėn. Vil
niaus katedroj šv. Kazi
miero kūno jau nebėra.

To Lietuvos šventojo re
likvijos iš jo vardo koply
čios Vilniaus katedroje 
perkeltos į Antkainį — šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią.

Perkėlimo iškilmėse da
lyvavo vyskupas Kazimie
ras Paltarokas' ir būrelis 
Vilniaus kunigų.

Ten pat, pranciškonų 
laikraščio pirmajame pus
lapyje išspausdinta nuo
trauka, o po ja tokis para-

Procesija šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios švento
riuje, Antkainyje, Vilniu
je, pasitinkant šv. Kazi
miero karstą, perkeliamą 
iš Vilniaus katedros. Pa
čioje kairėje m a t o m a s 
vysk. K. Paltarokas. Vidu
ryje tarp medžių matosi 
Lietuvių Mokslo Draugi
jos namai Antkainyje.
Kiek ištikrųjų tame “bū

relyje Vilniaus kunigų” jų 

sija būtų buvusi šventoriu
je; ji veikiausiai buvo gat
vėje, bet gal klystu. Vie
nas aišku: Vilniaus kunigų 
procesija laisvai pasitinka 
perkeltą iš katedros į šv. 
Petro ir Povilo Kazimiero 
karalaičio “kūną.” £

Jes, ir šitų žodžių rašy
tojui teko būti šv. Kazimie
ro koplyčioje Vilniaus kate
droje. Tuomet mums, jau
niems vaikams, buvo saky
ta, kad jis negenda, kad jis 
niekad neges; Kazimiero 
kūnas, girdi, stebuklu lai
kosi tokioje padėtyje, ko
kioje buvo, kai jis mirė. Tik 
vėliau teko skaityti, kad to 
Lietuvos - Lenkijos švento
jo kūnas nebuvo labai gero
je padėtyje jo mirties 
ku. Bet tiek dėl to!

Žinia apie Kazimiero 
laikų perkėlimą Darb. 
dakcija sakosi gavusi “ 
šiai iš Lietuvos.” 
daiktas. Bet kokia išvada 
pranciškonų laikraštis dėl 
to daro? Ogi štai, kokią: 
Girdi, tai

lai-

pa- 
re- 
tie- 

Galimas

patvirtina ankstesnes ži
nias, kad Vilniaus kate
dra yra bolševikų užimta 
ir desekruota... katedra 
komunistų yra atimta ir 
paversta jau nebe bažmy-

Kodėl katedra “desekruo
ta”? Ar tik dėl to, kad iš 
jos perkelti Kazimiero pa
laikai? Jeigu bolševikai bū
tų norėję katedrą “dese- 
kruoti,” tai galėjo ir Ka
zimiero palaikus “dese- 
kruoti.” Jie galėjo “dese- 
kruoti” ir šv. Petro ir Povi
lo bažnyčią, ne?

Pranciškonai šitą dalyką 
parašė tik tam, kad sėti 
daugiau neapykantos da
bartinei Lietuvai savo pa-

Kas Ką Rašo ir Sako
“KONSTITUCIJA” 

MALAJAMS
Britai šeimininkai Mala

juose sulipdė savotišką kon
stituciją, pagal kurią bū
siąs tas kraštas valdomas. 
S-as apie tai rašo Vilnyje:

Aukštasis komisijonie- 
rius (britas, žinoma) turės 
galią paskirti 23 asmenų 
Pildomąją Tarybą. Mala- 
jos darbo unijos turės tei
sę “rekomenduoti” du na
riu. Bet 14 narių bus švi
no kasyklų ir gumos plan
tacijų savininkų atstovai!

Taip, nesigėdijant ir ne
slepiant planuojama, kad 
daugumą taip vadinama
me Malaios “Parlamente” 
turės britų okupantai ko
lonizatoriai, turčiai. Liku
sieji bus malajiečiai arba 
kinai, ir tai, be abejo, bri
tams palankūs, nes kitaip 
aukštasis komisijonierius 
jų neskirtų. Bet, lyg to 
neužtektų, 14 iš 23 (abso- 
liutę daugumą) sudarys 
patys plantatoriai!

Nei sakyti nereikia, kad 
Malajos partizanai ir liau
dies kovotojai, kurių sie
kis yra nepriklausoma ir 
nuo britų apvalyta Mala
ją, tiktai nusijuoks iš tos 
“konstitucijos,” ir su dar 
didesniu ryžtu ves kovą.

KATALIKŲ PARTIJOS 
IR LIETUVIŲ KALBA

Dr. A. Margeris Naujie
nose daug rašo apie Ame
rikos lietuvių kalbą. Aną 
dieną jis, prisiminęs lietu
viškas parapijas, stato klau
simą: “Ar daug laimėjo lie
tuviu kalba lietuviškose 
parapijose?” Ten pat at
sako :

Su verkiančia širdimi 
reikia pasakyti, kad labai 
nedaug, labai nedaug. Iš 
pradžių, mat, jose vyravo 
lenkizmas, o nuo 1930 m. 

. pradėjo įsigalėti ameriko- 
nizrnas. Abudu lietuvių 
kalbai ir bendrai lituanis
tikai ne draugai. Ir, kaip 
jau žinome, lenkizmui da
vė pagrindą ir jėgą sulen
kėję lietuviai kunigai, ir 
jaunieji čiabuviai kunigai, 
ir tokie jau parapiečiai. f

SAKO, NIEKO TUO 
NELAIMES

Wm. Z. Foster, rašyda
mas Daily Workeryj apie 
tai, kad neužilgo Pentago
nas pradės statyti milita- 
rines bazes Pakistane, klau
sia: kam gi tos bazės rei
kalingos? Ir atsako: jos 
bus nukreiptos prieš dvi 
didžiules šalis, — prieš Ta
rybų Sąjungą ir Indiją.

Tačiau, komunistų vado
vas mano, tie, kurie tas 
bazes steigs, > nieko nelai
mės.

NĖRA KAS PADEDA
L. Prūseika rašo:

Chicagoje grupė dipukų 
leidžia laikraštuką vardu 
“Laisvoji Lietuva.” T o 
laikraštuko N-ry septin
tam statomas klausimas: 
“Kokia valstybė Europoje 
galėtų Lietuvos laisvei pa
dėti?” Seka atsakymas: 
“nė viena.”

Nei Anglija, nei Fran- 
cūzija, nei Italija nei už 
skatiką nepadės ponams 
laisvinto jams.

Taip yra ir taip bus. Bet 

sekėjuose. Man rodosi, jog 
Katedrą Lietuvos vyriausy
bė saugos, kaip kažin ką, 
nes tai yra, iš tikrųjų, isto
riniai svarbus pastatas.

(Bus daugiau) 

jeigu taip, tai didesnio 
skandalo tikrai negalį bū
ti. Visi atsuko “laisvin
to jams” nugarą.

Jei ne Washingtono bo
sai, tai nors prarajon šok.

UŽSIMANĖ DAR VIENOS 
DRAUGIJOS

P. J. Žiūrys Cleveland© 
Dirvoje sugestuoja, kad 
Jungtinėse Valstijose būtų 
sukurta “Lietuvių Moksle 
ir Meno Draugija, kurion 
sutilptų visi išmokslinti ir 
veiklūs lietuviai...”

Tarytum dar neužtenka 
tų draugijų, kurias tauti
ninkai ir klerikalai jau 
turi!

LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS VADOVYBĖ
Vasario mėnesį įvykęs 

Lietuvos komunistų parti
jos VIII ’suvažiavimas, be 
kitų tarimų, išrinko savo,— 
Centro Komiteto narius, 
kandidatus į CK ir revizi
jos komisiją. Mūsų skai
tytojams, be abejojimo, bus 
įdomu žinoti, kas buvo iš
rinkti, tad čia paduosime.

Į Centro Komitetą išrink
ti sekami asmenys;

M. Afoninas, V. Augus
tinaitis, G. Bacharovas, V. 
Bajoriūnas, B. Baranaus
kas, F. Bieliauskas, A. Bie- 
lousovas, E. Bilevičius-Sari- 
nas, A. Bobanovas, J. Bula
vas, N. Čyganovas, A. čis- 
tekovas, J. Čiulada, K. Di
džiulis, A. Fedorovičius. G. 
Fedotovas, S. Filipavičius, 
L Gaška, M. Gedvilas, B. 
Goštautas, A. Guzevičius, L 
Ivanovas, J. Jadogalvis, B. 
Jasaitis. A. Jefremovas. A. 
Jocius, I. Jonušas. M. Jun- 
čas - Kučinskas, S. Juoza
pavičius, Al. Kairelis, P. 
Kareckas, E. Kasnauskaitė, 
M. Kaunaitė, M. Kenevi- 
čius, S. Kondraška, A. Ko- 
žuchovskis, L. Kučinskas, 
P. Kunčinas S. Lazutka. K. 
Liaudis, B. Lonato, V. Lu- 
cenko. J. Macijauskas, J. 
Matulis, J. Maniušis, B. 
Motiejūnas, V. Muraško, S. 
Naujalis, V. Niunka, J. Or
lauskienė, E., Ozarskis, J. 
Paleckis. A. Paradauskas, 
M. Paršinas, K. Pečiokas, 
B. Penkauskas, J. Petkevi
čius, V. Petraitis, A. Pe
trovas, V. Pletkus, S. Poliš- 
čiukas, K. Preikšas, B. 
Pušinis, O. Puteikytė, M. 
Rickevičienė. A. Romano
vas, V. Sakalauskas, J. Smil
gevičius, A. Smirnovas, A. 
Sniečkus, A. Spasionovas, 
J. Stimburys, A. Stučenko, 
J .Sviščovas, R. šarmaitis- 
Romaitis, S. Šimonis. M. Šu- 
mauskas, ' S. Švėgžda. K. 
Vaitiekūnas, A. Venclova 
J. Vildžiūnas, G. Zimanas, 
T. želez^iakas, J. Žiburkus, 
J. Žiugžda.

Kandidatais Į Centro Ko
mitetą išrinkti: v

S. Arma^avičienė, A. Bal
takis, N. Bielianinas, P. 
Dūda, K. Gabdankas,, J. 
Gailiušytė, J. Girčys, J. Gri
galavičius, M. Janulis, R. 
Jegorovas, J. Jurgaitis, Ad. 
Kairelis, B. Marcišauskas, 
A. Mikutis, L. Noreika, S. 
Pakultinienė, M. Pantiu- 
chinas, K. Pilelis, T .Pocius,. 
L. Pugžlytė, A. Randake
vičius. P. Silickas, J. Sinici
nas, J. Sokolovas, A. Son
gaila, A. Svirplys, F. Te- 
riošinas, K. Tiškevičius, P. 
Variakojis, V. Vazalinskas, 
V. Vėgėlė, J. Vismantas, A. 
Vjukas, V. Volodinas, R. 
žebenka.
—...............  ,1 ..................... ......................................... .

2 psl.—Laisve (Liberty)- šeštadienis, KoVo-March 6, 1954

Revizijos komisijon iš
rinkti:

K. Andrijatis, J. Barta- 
šiūnas, M. Chodos-Aleksan- 
drovič, P. Eidukas, J. GUr 
galavičius, V. Gutauskas^ 
V. Kremsas, K. Kulaže^ko, 
P. Kutka, A. Likas, A. Mė- 
lynis, M. Mikalauskas, J. 
Norkūnas, F. Perednienė, 
V. Savickis, S. Šidlauskas, 
E. Užpalevičius.

1954 m. vasario 20 d. 
įvyko naujai išrinkto Cen
tro Komiteto plenumas, 
apie kurio darbus Tiesa ši
taip rašo:

Plenumas apsvarstė or
ganizacinius klausimus.

Plenumas išrinko Lietu
vos KP CK sekretorius ir 
CK biurą.

Lietuvos KP CK pirmuo
ju sekretoriumi išrinktas 
A. Sniečkus, CK antruoju 
sekretoriumi — M. šu- 
mauskas, CK sekretoijAumi 
—V. Niunka.

CK biuro nariais'išrife- 
ti A. Sniečkus, M. šumaUs- 
kas, V. Niunka, M. Gedvi
las, J. Paleckis, K. Liaudis, 
V. Augustinaitis, E. 
Ozarskis, F. Bieliauskas, 
M. Afonina's, M. Kenevi- 
čius.

Kandidatais į CK biuro 
narius išrinkti G. Zimanas, 
V. Lucenko, J. Petke vi- v • cius.

Plenumas patvirtino sky
rių vedėjais šiuos:

M. Afoniną — partinių, 
profsąjunginių ir komjau
nimo organų skyriaus ve
dėju;

J. Smilgevičių — propa
gandos ir agitacijos, sky
riaus vedėju;

S. Juozapavičių — žemės 
ūkio skyriaus vedėju;

S. Lazutką — mokslo ir 
kultūros skyriaus vedėju;

S. Kondraška — pramo
nės - transporto skyriaus 
vedėju;

J. Jurgaitį — adminis
tracinių ir prekybos - fi
nansų organų skyriaus ve
dėju;

M. Kaunaitę — darbui 
moterų tarpe skyriaus ve
dėju;

A. Paradauską — Parti
nės komisijos prie Lietu
vos KP CK pirmininku.

Plenumas patvirtino res
publikinių laikraščių re
daktoriais šiuos:

G. Zimaną — “Tiesos” 
redaktoriumi;

V. Lucenką — “Soviets- 
kaja Litva” redaktoriumi;

A. Fedorovičių — “čer- 
vony Štandar” redaktoriu
mi;

J. Karosą — “Valstiečių 
laikraščio” redaktoriumi.

Pats remia LLD ir 
ragina kitus remti

Senas jr nuoširdus Litera
tūros Draugijos patriotas Juo
zas Daubaras iš AthoV, Mass., 
rašo:

“195 1 metu vasario 26 d. 
per Laisvę mačiau pranešta, 
kad mūsų Literatūros Draugi
ja tapo užpulta, pasiremiant 
piktos valios žmonių neteisin
gais skundais. Tad, draugu
žiai, Literatūros Draugijos va
dovai, kaip galėdami apginki
te Draugijos garbę ir teises. 
Aš irgi prisidedu, nors su ne
didele suma, nors su penki- 
nėle! Aš gi jau esu senas 
žmogus. Stokime visi mūsų 
mylimos organizacijos gyny
bom Nepaskūpekite! reikalaš 
didelis ir svarbus.

• “Pagarba Lietuvių Litera
tūros Draugijos vadams iki 
pergalės, Juozas Dauba^$.”

Juo as Daubarai duoda 
gražų pavyzdį kitiJeTns LLD 
nariams ir veikėjams.

J. Grybas, LLD Sckr.
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Poeto Teof. Tilvyčio

Nors Laisvėje jau buvo rašyta apie 
Lietuvos poeto Teofilio Tilvyčio 50 metu 
sukakties atžymėjimą, tačiau šiomis die
nomis gavome kitą smulkesnį to įvykio 
aprašymą, tad jį čia ir paduodame. — 
Red.

Lietuvos visuomene neseniai pažymė
jo laureato rašytojo Teofilio Tilvyčio 
50-tąsias gimimo metines. Lietuvos 
Valstybinės konservatorijos salėje į iš
kilmingą posėdį susirinko rašytojai ir 
artistai, dailininkai ir mokslininkai, 
respublikos sostinės besimokantysis jau
nimas.

Posėdį atidarė Lietuvos Tarybinių ra
šytojų sąjungos valdybos pirmininkas J. 
Šimkus. Jis karštai pasveikino T. Til
vytį jubiliejaus proga ir palinkėjo jam 
naujų kūrybinių laimėjimų.

Rašytojas A. Venclova trumpai apibū
dino T. Tilvyčio 30-ties metų literatūri
nės veiklos kūrybinį kelią. Teofilis Til
vytis išėjo ilgą ir sudėtingą kūrybini ke
lia.

Vienas ryškiausių T. Tilvyčio kūri
nių, parašytų iki tarybų valdžios įsikū
rimo, buvo jo poema “Dičius”. Joje ryš
kiai pasireiškė geriausi T. Tilvyčio kū
rybos bruožai ir ypatybės, jo realizmas, 
puikus humoras, taikli ir aštri satyra, 
pliekianti liaudies priešus.

Su dideliu džiaugsmu T. Tilvytis su
tiko tarybų valdžios atkūrimą Lietuvoje 
1940 metais ir, kaip rašytojas-patrio- 
tas, jis energingai įsijungia į naujo gy
venimo statybą. Pasirodo jo poemos 
“Artojėliai” antroji dalis.

Hitlerinės okupacijos metais T. Til
vytis buvo kalinamas koncentracijos sto
vykloje. Vokiškosios okupacijos laiko
tarpiu jis rašo savo poemos “Artojėliai” 
trečiąją dali, kurioje išreikšta arši poe
to neapvkanta hitleriniams grobikams 
ir jų ištikimiems bendrininkams — bur
žuaziniams nacionalistams, jo gilus ti
kėjimas į pergalę prieš priešą, tvirtas 

^tikėjimas j šviesią Tarybų Lietuvos at
eitį. Karui pasibaigus, poetas patriotas 
visas savo jėgas skiria kovai dėl gimto
jo krašto atkūrimo, komunizmo staty
bai. Jis sukuria vieną geriausių savo 
kūrinių — stambią epinę poemą “Usny
ne”, susilaukusią Stalininės premijos.

A. Venclova pažymėjo, kad T. Tilvy
tis nuolat mokėsi ir mokosi iš geriausių 
praeities lietuvių rašytojų, iš puikiųjų 
didžiosios rusų tautos rašytojų. Ypa
tingai jo kūrybos vystymąsi paveikė V. 
Majakovskio poezija.

Baigdamas A. Venclova pažymėjo, 
kad jubiliatas savo kūrybine veikla pa
darė didelį indėlį į lietuvių tarybinės Ii 
teratūros lobyną. T. Tilvytis — talen
tingas rašytojas, kupinas kūrybinių jė- 
gtį$ ir nėra abejonės, kad ateityje jis su
kurs naujus žymius kūrinius.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto direktorius K. Korsakas. 
Poeto balsas, sako jis, tarybiniais lai
kais suskambėjo su ypatinga jėga. Gi
lus realizmas, mokėjimas pastebėti tai, 
kas nauja, kas kasdien gimsta gyveni-* 
me, mokėjimas tą naują paremti -savo 
įkvėpingu poetingu žodžiu, ryžtingas ir 
griežtas pasmerkimas viso, kas sena, at
gyvenę, reakcinga, — štai charakterin
gos Tilvyčio kūrybos ypatybės. Būdin
gas jo poezijos bruožas yra aštri satyra 
— rūstus ginklas kovoje prieš liaudies 
priešus, tarybų valdžios priešus. Tilvy
tis — puikus poetinio žodžio meistras, 
žymiai praturtinęs lietuvių tarybinę po
eziją.

Jaunųjų poetų vardu jubiliatą nuošir
džiai pasveikino Baltakis. Jis padėkojo 
T. 'Tilvytį už jauniesiems poetams tei- 
k?Nmą pagalbą.

T. Tilvytį nuoširdžiai sveikino gausūs 
atstovai visuomeninių organizacijų — 
respublikos Kultūros ministerijos, Kom
pozitorių sąjungos, Mokslų akademijos, 
universiteto, pedagoginio ir dailės insti
tutų, teatrų, Dailininkų sąjungos, kon
servatorijos, spaudos ir kt. *•

Jubiliato vardu buvo gauta daug svei
kinimo telegramų. Maskvos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Azerbai
džano, Kirgizijos, Turkmėnijos, Kareli- 
jos-Suomi jos TSR ir kitų tarybinių res- 

vytį 50-ųjų metinių proga, ir palinkėjo 
jam naujų kūrybinių laimėjimų.

Pabaigoje atsakymo žodį tarė Teofilis 
Tilvytis. Jis karštai padėkojo už svei
kinimus, jaudinančiai kalbėjo apie savo 
karštą norą sukurti naujus kūrinius. 
Teofilis Tilvytis paskaitė susirinkusiem 
savo naujos poemos ištrauką.

Ryšium su rašytojo Teof. Tilvyčio 
penkiasdešimtomis gimimo mėtinėmis ir 
pažymint jo nuopelnus grožines litera
tūros srityje, TSRS Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas 1954 metų sausio 22 
dieną apdovanojo T. Tilvytį Darbo Rau
donosios Vėliavos ordinu.

Praeito mėnesio pabaigoje Chicagos 
Lietuvių Liaudies Teatro artistai per
statė trumpą Kanadoje gyvenančio ra
šytojo J. Ylos komediją “Slaptasis gink-

a le
po Ii tinęs

kalas suvaidinamas tai]) greit po pasi
rodymo. “Slaptasis ginklas” tai]) 
pasiekė scenos lentas dėl savo temos 
tualio gyvenimo, C7V 7

padėties jyimoristinio-sarkastinio apšvie

zu-ta. Fase- 
apie šią ko- 
su kai kur 10- 
Nors- J. Ylos

mano nuomonėje yra pa- 
klaidinga. Kad reakcijos 
nėra komedija, mes visUži- 
pažangios jėgos visuomet

timo. '
Šio skyriaus skaitytojai jau yra. susi

pažinę su šiuo veikaliuku 
raštą, kuris tilpo Vasario 
koje nekartosiu recenzijos 
mediją, bet turiu nesutikti 
mis Saviškio pastabomis.
veikalas labai trumpas, jis visvi-en užsi
tarnauja šio dėmesio, nes, kaip sakoma, 
kokybė ne kiekybėje, o kokybės atžvilgiu 
“Slaptasis ginklas”, kaip skirtingas da
lykėlis mūsų scenoje, svarbus.

Saviškis išreiškia nuomone, 4 7 

“Slaptasis ginklas” yra komedija, 
“... reakcijos siautėjimas nėra, komedija. 
Tad. rašyti komediją šia tema, reikia im
tis nevisai realių, priemonių.”

Ši mintis 
grindiniai 
siautėjimas 
nome. Bet 
mokėjo aštriai ir taikiai iš reakcijos pa
sijuokti, jumoru ir sarkazmu atskleisti 
reakcijos meškišką atsilikimą ir sustin
gimą. Reakcija, aišku, negali būti nu
galėta juoku, bet juokas, savimi pasiti
kinčios pažangos rankose, visuomet bu
vo ir bus geras kovos ginklas. Štai dėl ko 
J. Ylos veikaliukas yra geriausioje pa
žangios dramaturgijos tradicijoje, ir 
jam nereikėjo griebtis nerealių priemo
nių, bent ne labiau nerealių, kiek grie
biasi bile kuris dramaturgas, kuris ku
ria simbolinį veikalą.

Saviškis tarp Jcito išreiškia nuomonę, 
kad autorius J. Yla padarė klaidą į la
biausiai pašiepiančias situacijas padėda
mas ne patį šaltojo karo herojų senato
rių Tvinkelį, bet jo sekretorę Martin, 
“vienintelę veikale samdomą darbinin-

Visų pirma, sekretorė ne tokia vienin
telė. FBI agentas ir, tikėkite ar ne, 
yra “samdomas darbininkas”. Net pa
gal savo algų skale jis gal ne aukščiau 
stovi už senatoriaus sekretorę (kuri daž
niausiai yra senatoriaus giminaitė). 
Bet ne tas taip jau svarbu. Man rodosi, 
kad pašaipa kreipta prieš sekretorę ne 
kaip pries asmenį, o labiau per ją pries 
visą isterijos ir raud.onbaubizmo atmos- 
ferą, kurioje Tvinkeliai ir jam panašūs 
paskendę.

Ylos veikaliukas baigiamas simboli
niu ž-estu: išskrenda baltas balandis, 
simbolizuojantis, kad kur mirtinai išsi
gandę Tvinkeliai tikėjosi rasti slaptus 
atominius ar panašius ginklus, faktinai 
yra taikos noras. Tas noras, simbole, 

*— tai balandis.
Sako Saviškis:
“Čia ir veikalo galas, visos pastangos 

sužlunga.”

Tiesa, kad balandis ne’atsistoja ir ne- 
išrėžia monologo, ir taipgi tiesa, kad nei 
režisierius nei sufliorius jam negali įsa
kyti kur skristi: į kairę, į dešinę ar av- 
antscenon, o gal, ko gero, ir Į publiką...

Bet misterija lieka: kodėl Saviškio 
akyse baltasis balandis kaltas už veika
lo “sužlugimą”?

MENO PASAULYJE
y

Ten, kur keli metai atgal radosi di
džiosios Britanijos Denhamo filmų stu
dijos, dabar randasi Amerikos karinės 
aviacijos bazė. Britų kultūriečiai pa?- 
kartotinai protestavo savo valdžiai, kao 
ji nereikalauja iš jankių kraustytis iš 
tos vietos, kad vėl studijos galėtų veikti.

Minimose studijose vienu metu buvo 
pagaminti tokie žymūs filmai kaip 
“Hamletas,” “Cezaris ir Kleopatra” ir

Čaplino sukurta melodija “Amži.nastis” 
(“Eternity”), kurią jis naudojo savo fil
me “Limelight,” dabar yra populiariau
sia tarp dainuojamų Britanijoje, Fran- 
cūzijoje ir likusioje Vakarų Europoje.

LLD veikėjai New Yorke pradėjo 
ruošti programą plačiam literatūros va
karui, kuris įvyks šį pavasarį.

A. Merkelis amerik. lietuvių spaudoje 
iškėlė sumanymą įsteigti Vydūnui pa
minklą Vydūno Literatūros Muziejaus 
pavidale. Jis ragina ten sutraukti liku
sius Vydūno rankraščius, išleistas kny
gas, portretus, fotografijas, privatinius 
daiktus ir tt.

Dviejų žymių’ Francūzijos dailininkų 
parodos netrūkus atsidaro šioje šalyje: 
Pignoifo ir Lourjou. Pirmoji bus išsta
tyta keliuose muziejuose, kita New Yor- 
ko Wildensteino galerijoje. \

Abu Prancūzijoje žinomi kaip vado
vaujanti komunistiniai menininkai. Pa
sėkoje, nors jų kūriniai čia išstatomi, jie 
patys negauna vizų atvykti į šią šalį.

Metropoliteno muziejus New Yorke, 
kuris per kelius metus laikė eilę savo 
galerijų uždarytas remontui, dabar pil
nai atidarytas. Atremontuotos' ir pra
platintos galerijos savyje laiko daug 
vertinau renesanso meno. Šimtai tūks
tančiu žmonių paskutinėmis savaitėmis 
miaukė ta muziejų, o sekmadieniais jis 
nešildytas žmonėmis .

Už realizmą stovintieji dailininkai 
(pažangiečiai ir konservatoriai) išleido 
savo žurnalą “Reality,” kurio tikslas yra 
kovoti už realizmą ir prieš madišką, 
kraštutinį abstrakcionizmą.

Pit'sburgho miesto taryba yra nuta
rusi pastatyti kokioje nors aikštėje pa
minklą legendariniam slavų kilmės plie
no darbininkui Joe MagaracTii. Bet 
miesto taryba delsia jau kelius metus, 
ir iki šiol dar nėra paskyrusi dailinin
ko - skulptoriaus to paminklo projekto 
sudarymui.

Atsiminimai iš senovės pasakojim y
Daug praėjo metų nuo 

baudžiavos laikų ir jos pa
naikinimo. Seni žmonės, 
nekurie dar ir mano me
tu, tuos laikus vadindavo 
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“povstanės metais.”
Tai buvo pirmiau, negu aš 

ant šios ašarų pakalnės atė
jau. Tuo laiku Lietuvos 
žmonės buvo pasidalinę į 
tris klases: pirmoji ponai- 
dvarininkai, antroji šlėk- 
tos-bajorai; trečioji muži
kai - baudžiauninkai. Taip 
rodo istorija. Čia noriu pa
žymėti, kokias roles gyve
nime tos klases vaidino.

Dvarponiai buvo visą ga
linčiais viešpačiais, valdo
vais, “paties dievo patepa
mais.” Antrieji po “dievo 
pateptinių,” šlėktos, tarpe 
savęs lietuviškai nekalbėjo, 
bet, dėl didesnės garbės, 
kalbėdavo lenkiškai.^ Jie 
būdavo paliuosuoti nuo 
baudžiavos.

Tretieji, mužikai - bau-

S»B>.
tvą.” Paskirstė po du, p0 

; tuos ūkininkus, 
is sakė, 
buvo du. 

ūkis buvo prie gi- 
vadinamos Černiū-

. po daugiau.

1 Jiedu ko 
raitės

rytą anksti atsikė- 
kareiviai pasiėmęlę tie 2 

šautuvus, kuriuos vadinda
vo “stučeriais,” kieme pasi- 
mankštę, kalbėjosi lenkia? 
kai. Lietuviškame vertime 
tas jų pokalbis skambėtų

Kad pama-

giraitę, tai kad duočiau Iš 
šautuvo, tai jis tuojau kį-

KIPRAS PETRAUSKAS 
žymiausias Lietuvos dainininkas 

nominuotais i Aukščiausia 
TSRS Tarybą

Legenda apie Magarac’ą sudaro ištysą 
skyrių F. Bonoskio-Baranausko-knygoje 
“Degantis slėnis.”

Žymusis britų meno kritikas John 
Berger darbiečių kulitūriniame žurnale 
“New Statesman and Nation” sako, kad 
tarybinis vaizduojamasis menas netrū
kus nustebins pasaulį. Nors kol kas ta
rybinė tapyba dar nėra pasiekusi savo 
aukščio, jaunieji TSRS dailininkai per 
realizmą ugdo nauja galingą stylių, ku
ris nueis į meno istoriją kaip svarbus 
persilaužimas ir žydėjimo epocha.

Antrasis, į pirmąjį pažiū
rėjęs, atsako: “Jei tu pa
in a t y t u m rusų kareivį 
pas tą giraitę, tai tuojau 
iš baimės ]) r i p i 1 d y t u m 
k....s.”

šis palyginimas kaip tik 
tinka lietuviškiems pabėgė
liams karininkams. Maty
ti, Amerikoje tarpe pabėgė
lių lietuvių yra gana daug 
karininkų. Ju randasi ir 
Waterburyje. Skaitant Chi
cagos Naujienų sausio 2- 
ros laidoje užtinku kores
pondencija iš Waterburio, 
kur rašo, kad buvo šauktas 
šios apylinkes lietuvių pa
bėgėliu karininku susirinki
mas. Norėję apsvarstyti, 
kaip greičiau atimti Lietu
vą nuo komunistų. 
Pond entas 
kad labai 
negalėjo 
pradėti.

Šis įvykis pritinka tiems 
“povstančikams,” kurių vie
nas pasistatė drąsuoliu, o 
antrasis parodė, kuomi tas 
drąsuolis yra.

Naujienų skaitytojas

Kores- 
anagilesfauja, 

mažai pribuvo, 
net susirinkimo

Neseniai iš newyorkiškės miestavo ra
dijo stoties, komentatorius, kalbėjęs 
apie paišybą, minėjo ir Rudolfo Barani- 
ko kūrybą.

Pinigai ir Talentas
Winnipegiete smuikininkė panelė 

Gresco aną diena pareiškė, kad šalia ta
lento reikia turėti, mažiausia $25,000, 
norint patekti j koncertinius muzikus, 

pasakė užklausta, kodėl ji, tokia 
smuikininkė, eina groti į kabare- 
Ji grojo Amerikoje , Carnegie 
ir turėjo pasisekimo, bet ji nega- 
prasimušti į atatinkama aukštį 

Už tai ji dabar turi

tus.
Hali, 
Įėjusi 
dėl stokos pinigų, 
groti kabaretuose, kad pasidarius pra
gyvenimą.

Tas parodo, kaip sunkus menininko 
kelias. Jis gali būti labai talentingas, 
bet jei neturi užtektinai pinigų, negali 
nusipirkti vietos meniniame pasaulyje, 
tai lik sveikas. Gerai, kad gausį kur ko
kį darbelį, kurs palaikys gyvybę, o jei 
ne — eisi dirbti juodą darbą. O kurio 
turi pinigų, tiems talento nereikia. Už 
tai mūsų šalies menas taip lėtai vystosi.

(Liaudies Ba įsas).

Philadelphia. Pa.
ATSIPRAŠAU IR Ačiū

Kai kurie draugai yra 
nepatenkinti, kodėl aš vyk
damas į ligoninę nedaviau 
jiems jokios žinios. Tadgi 
aš labai draugų atsiprašau. > 
Mat, aš ant greitųjų, vasa
rio .15 d., išvykau į ^Hah- 
nemami ligoninę ir pasida
viau dėl vidurių operaci- 

; jos. Nors operacija buvo 
j pavojinga ir mirtis nažiū- 
I rėjo i akis, o aš, išsišiepęs, 
! parodžiau jai savo dantis, 
j bet viskas pasisekė gerai, 
i Dabar su pasitikėjimu, pil- 
i nas vilties, vėl žiūriu į atei- 
I tį ir tolimesnį gyvenimą.
Mano duktė, sakė, buvo pa
siuntusi Laisvės redakcijai 

i žinutę apie mane, bet dėl 
nežinomos priežasties laik- >

kai kurie draugai dažinoję 
i mane aplankė ir gavau di- 
į delį pluoštą kortų su linkė
jimais greičiau pasveikti. 
Aš tariu visiems didelį 
ačiū!

Mano žmona per porą 
savaičių viena namie pasi
likusi jautėsi labai nejau
kiai. Tadgi ji išprašė gy
dytojo chirurgo, kad mane 
paleistų iš ligoninės namo. 
Pagaliau, gydytojas sutiko 
paleisti su tam tikromis są
lygomis, kad griežtai pildy
siu jo visus prisakymus. 
Dabar gydausi ir drūtinuo- 
si savo namuose, 735 N. 
Bucknell St.

J. Kazlauskas

džiauninkai, lenkiškai kai- į naikinta. Tuomi buvo įsa- 
bėti nemokėjo. ■ Jie mokė- Į kyta, kad niekas neprivalo 
jo tik lietuviškai. Tačiau; žmones varyti atlikinėti 
kiekvienas ar beveik kiek-i ponams baudžiavą, 
vienas dėjo pastangas iš-’ 
mokti lenkų kalbos. Jie ti
kėjosi, kad su pagalba po
niškos kalbos gaus “šlekes- 
tvą” ir pasiliuosuos nuo 
baudžiavos. Mano diedu
kas, tėvo tėvas, irgi buvo 
priėmęs “šlekestvą,” tai 
jiems nereikėjo baudžiavos 
atlikinėti. Taip mano tė
vas pasakodavo, kai pasi
taikydavo su kuo kalbėtis 
apie praeities laikus.

Kartą tėvas kalbėjosi 
apie praeitį ’su kaimy
nu. Nors dar mažas bu
vau, tačiau man buvo 
labai įdomu, tad, aš klau
siausi ne tik ausis, bet 
ir akis išpūtęs. Ypatingai 
įdomus tėvo pasakojimas 
jam apie “povstanę,” apie 
tą laiką, kada caro valdžia 
paskelbė, jog baudžiava pa-

Tada ponai ir kunigai, 
kuriems taip pat žmonės 
baudžiavas atliki n ė d a v o , 
griebėsi organizuotis patys 
ir kariuomenę, panašią j da
bartinius partizanus (taip 
aš juos suprantu). Tą ka
riuomenę žmonės tada va
dindavo “povstančikais.” 
Organizavo visokiais bū
dais, net prievarta varyda
vo į tą kariuomenę, kad su i 
ginkluota spėka priversti 
caro valdžią atšaukti tą po
nams ir kunigams nepagei- 
d a u j a m ą manifestą, kad 
leistų tęsti baudžiavą ant 
visados.

Kariuomenė, kiek turėjo 
suorganizavę, buvo paskirs
tyta pas tuos ūkininkus, 
kurie buvo priėmę “šlekes-1

SOVIETAI PIRKTŲ 
INDONEZIJOS GUMĄ

Haga, Holandija. — At
vykęs Indonezijos atstovas 
sakė, Sovietų Sąjunga su
tiktų pirkti didelius kiekius 
natūralio gurno (robo) iš 
Indonezijos.

3 pusi.-Laisve (Liberty) -šeštadienis, Kovo-March 6, 1954



MONTREAL, CANADA
Tramways komisija Rapor

tuoja $188,901 deficito
Montrealo Transportaci- 

jos Komisija raportavo, kad 
per du mėnesiu — gruodį ir 
sausį — turėjo deficito (ne- 
datekliaus) $188,901. Per 
tą laiką pajamų iš keleivių 
surinkusi $5,385,718 ;tuo 
tarpu išlaidų — $5,574,619.

Dėl ko toks trūkumas pa
darytas? Dėl to, kad pasi
reiškusi bedarbė, ar suma
žėjimas darbų dirbantie
siems, daug mažiau kelei
vių naudojosi transportaci- 
ja. Jei, pavyzdžiui, perei
tais metais to laikotarpio 
per du mėnesiu gatvėka- 
riais ir autobusais pervažia
vo 60,659,118 keleivių, tai 
šiais metais jau tevažinėjo 
tik 56,541,091 keleivių. Ben
drai sumažėjo apie 6.79'7 
keleivių.

Kai]) nekalbėsi, bet mū
sų “stiprios” (geriau pasa
kius, braškančios) ekono
mijos pamatai visur braš
ka, o valdonai ramina žmo
nes ir nieko konkretaus ne
daro artėjančiai krizei pa
stoti kelią. Tam reikalingas 
žmonių spaudimas.

Pakilo kavos kaina ir dar 
gali kilti

jime. *
Taigi, viskas atlikta sku

biai.

A. Stankevičius atšventė 
80-tą gimtadienį

Senas Montrealo gyven
toj as, lietuvis Andrius 
Stankevičius, 7131 Durnas 
St., Ville Emorcl, pradžioje 
šių metų atšventė savo jau 
80-tą gimtadienį, šis jo 
svarbus įvykis atliktas Mrs. 
Stankevičienės namuose.

Tai gražus gyvenimo lai
kotarpis pragyventa. Nors 
jau ne jaunas, tačiau Stan
kevičius dar jaučiasi sti
prus. Linkėtina jam daug 
sveikatos ir dar pagyventi.

Pagerbti Puznokaičiai
Vasario 20 d., Klubo sve

tainėje, gražiai buvo pa
gerbti Juozas ir Ievutė Puz
nokaičiai juodviejų 40 me-' 
tų vedybinės sukakties pro
ga. Puznokaičiai yra seni 
Montrealo gyventojai, nie
kad neatitolę nuo lietuvių, 
todėl ir susilaukė gražios 
pagarbos juodviejų pavyz
dingo šeimyninio gyvenimo 
sukakty j. Apart sveikini
mų, telegrama pasveikino 
ir jųjų dukrelė iš Kalifor
nijos.

Bostono ir Apylinkės Žinios
Pavasariui beauštant

Kuomet mūsų horizontas 
pradeda sukti savo veidą 
link saulės, tai mes sakome, 
kad jau pradeda aušti pa
vasaris. Kuo daugiau-il- 
giau dienomis saulė mus ir 
visą gamtą bučiuoja, tuo 
daugiau sniegas tirpsta, 
upės srauniau teka ir sto
rasis ledas pavirsta į puto
jančias bangas;

Kol gyvi būsime ir svei
kas protas mums tarnaus, 
mes niekuomet nepamirši
me Lietuvos pavasario — 
kovo, balandžio ir gegužės 
mėnesių. Rodosi, ir dabar 
matai - girdi į padan
ges kylančių vyturių

Minersville, Pa.
Biskis žinių iš mūsų 

apylinkės

Kava yra pagrindinis 
žmonių gėrimas, kur tik 
nueisi — restorane, namuo
se ar nuėjus svečiuose. 
Deja, jos kaina iškilusi ir 
dar vis kyla. Nors prista
tymo trustai aiškina kainų 
pakilimą tuo, kad būk tai 
kavos yra trūkumas, betgi 
mokėdamas už svarą kavos 
nuo $1.02 iki $1.27 gali gau
ti, kiek tik nori, čia klau
simas ne trūkume, bet pel- 
nagrobiškume.

Nustatyta laikas dienines 
šviesos taupymui

Miesto valdyba nutarė, 
kad šiais metais pravesti 
dieninės šviesos taupymo 
(Daylight Saving) laikas 
būtų nustatyta nuo balan
džio mėnesio 25 d. iki rug
sėjo 26 d. šis valdybos nu
tarimas dar turės būti už
tvirtintas miesto tarybos.

Tuoj bus atidarytas 
Atwater tunelis

Po apačia Lachine kana
lo Atwater tunelis, kuris 
buvo pradėtas kasti pra
džioje 1952 metų, tikimasi, 
bus atidarytas važinėjimui 
kada nors šį balandžio mė
nesį. Jau veik viskas jo 
pravedimui užbaigta, išski
riant padaryti paskutinį už
baigimą sudūrimui iš abie
jų pusių apačioj kanalo.

Tunelis yra fetleralės val
džios projektas?/ Jo prave
damas kainuos $5,000,000. 
Miestas temokės tik viena 
trečdalį išlaidų.

Viskas atlikta skubiai
Vienas iš Amerikos tu

ristas, M. Johnson, Mont- 
cląir, N. J., vasario 24 d. 
anksti ryto atvažiavo į 
Montrealą. Jam tik pasi
stačius savo automobilį 
priešais centralinį Y M C A 
namą, 2:40 vai. ryto, auto
mobilį pavogė. Savininkas 
tuojau pranešė policijai. Už 
penkių minučių policija va
gišių pagavo ant DeBulli- 
on gatvės. Automobilį grą
žino savininkui, o vagišių 
policija areštavus iš ryto 
pristatė teismui. Teismas 
tą patį rytą, jaunuoliui pri
sipažinus kaltu pavogime 
automobilio, nuteisė ir pa
dėjo vieniems metams kalė-

Išvažiavo poilsiui Floridon
Juozas Žukas, iš St. John, 

Que., kokiam laikui išva
žiavo poilsiui į šiltąją Flo
ridą, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. J.

Cleveland, Ohio
Iš LLD 190 kp. susirinkimo

Susirinkimas nebuvo taip 
skaitlingas, kaip turėjo būti, 
bet visi, kurie susirinkime bu
vo, svarstė pakeltus klausimus 
gan rimtai. Fin. sekretorius 
raportavo, kad 190 kuopa su 
pabaiga 1953 metų turėjo už
simokėjusių narių 83. Taipgi 
ir už šiuos metus jau esą pa- 
simokėjusių. Pranešė, kad 
Centro Korfiitetas rengiasi iš
leisti įdomią istorinę knygą 
šiems metams. Tik dabar na
riai privalo pasistengti sumo
kėti savo duokles anksčiau, 
kad Centro Komitetas turėtų 
pinigų ant rankų greitesniam 
knygos išleidimui.

Nutarta surengti kuopos 
pažmonį kovo 13 d., LDS Klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., su valgiais, gėrimais ir 
šokiais, šeimininkėmis išrink
tos Onutė Kaziulionis ir Pet
ri utė Nemura, iš kurių galime 
tiklėtis, kad pažmonys bus
smagus, 
pa

ir svečiai bus pilnai 
;enkinti,

’jTik dar neteko sužinoti, ko- 
nei vienas

itčjo į mūsų
rieto LLD 57

savo

iš korletiečių 
susirinkimą, 

kuopos nariai 
kuopą, kada

d ė 
ne 
Ko
likvidavo 
buvo pakeltas klausimas su-
vknyti Clevelando kuopas j 
vieną kuopą, pridavė savo vi
sų narių antrašus mūsų, 190
kuopos sekretoriui. Sekreto
rius parašė visiems po atviru
tę, kviesdamas ateiti į šį susi
rinkimą, bet lyg susitarę nea
tėjo nei vienas iš jų. Korletie- 
čių kuopa nebuvo taip skait
linga nariais, kaip kitos dvi 
Clevelando kuopos, bet korle- 
tiečiai su savo parengimais ir
dupsnumu pralenkdavo di- 
žiąsias kuopas. Todėl yra la
bai pageidaujama, kad buvę 
57 kuopos draugai ir draugėš 
ateitumėte į bile kurią iš li
kusių, 22-rą ar 190-tą kuopą, 
kad pagyvinti jas. O už vis 
labiausiai pageidautina, kad 
nė vienas nepasiliktumėte lau
ke mūsų apšvietus organizaci
jos, kuri suteikė tiek daug 
progų mums pažengti pirmyn. 
Todėl mes lauksime jūsų, 
draugės ir draugai korletic- 
čiai, į sekantį mūsų kuopos su-

Vasario 7 d. mirė Ona 
Riaubienė, sulaukusi jau seny
vo amžiaus, virš 70 metų. Ta
po palaidota 10 d. vasario, su 
bažnytinėmis apeigomis. Pa
liko nuliūdime 2 sūnus ir 2 
dukteris. Abi dukterys ir vie
nas sūnus jau vedę.

Ona Riaubienė buvo links
mo būdo žmona. Visada 
draugavo su progresyviais 
žmonėmis. Nebuvo to paren
gimo salėje, ar pikniko girio
je, kad ji nebūtų buvusi. Jos 
vyras J. Riauba ją paliko čia, 
o jis išvažiavo į Lietuvą po 
pirmojo pausaulinio karo, ti
kėdamasis ten apsigyventi po 
Smetonos režimu. Bet pama
tęs, kad ten darbininkui gy
venti nėra laimės, norėjo su
grįžti ir prašė Riaubienės, 
kad jį atsiimtų. Bet ji atsakė: 
Jeigu tu mane pametei su 
mažais vaikais ir išvažiavai, 
tai dabar ir gyvenk tenai, aš 
daugiau tavęs nenoriu. Taip 
jis ir pasiliko Lietuvoje.

Riaubienė paėjo iš Lietuvos 
Marijampolės apskrities, bet 
kaimo neteko sužinoti.

Ilsėkis, drauge, amžinai pa
baigusi savo vargus!

Vasario 23 d. mirė Magda
lena šlupsienė, mūsų gerbia
mos draugės V. Pranaitienės 
sesutė, po tėvais Vinickaitė. 
Jos1 vyras jau miręs keletas 
metų atgal. Palaidota vasario 
26 dieną.

Velionė paliko nuliūdime 2 
dukteris, 3 anūkus ir žentą 
J. Nęvarauską, taipgi seserį. 
Jos sesutė Pranaitienė su Ba
naičiu iš New Yorko buvo at
važiavę atiduoti paskutinį pa
tarnavimą savo vienintelei se
sutei einant į amžiną atilsį. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Mari
jampolės.

Draugų Vinickų kadaise čia 
buvo didelė šeima: 5 broliai, 
3 seserys ir motina. O man 
teko beveik visus sueiti. Tai 
vis buvo pirmeiviai draugai. 
Bet visi kiti jau mirę. Dar 
gyvi tik Adomas Vinickas ir 
Pranaitienė. 

r" ♦
Po laidotuvių, draugai Pra

naitienė ir Banaitis atėjo ir 
šio rašto rašytoją atlankyti. 
Buvo labai malonu1 susieiti su 
praeities draugais, susieiti ir 
pasikalbėti, širdingai dėkoju 
jums, kad nepamiršote atlan
kyti savo senovės draugus. 
Man tai daug pridavė energi
jos jūsų atsilankymas ir pasi
matymas.

V. Ramanauskas

simfoniją, balandžių bur
kavimą, g e g u ž č s kuka
vimą ir tos pievų karalai
tės pempės (knyvės), kuri 
pamačius mus klausė: “gy
vi?” O kaip malonu buvo 
anksti išėjus klausytis su- 
skridusių paukščių, kurie 
savo balsais sudarydavo sa
votišką operą. Net yra įsi
gyvenęs posakis, kad su 
kregždžių pasirodymu visi 
vamzdžiai atgyja, žolė su
žaliuoja, medžių lapai pra
deda šlamėti ir pats žmo
gus pasidaro bent tris kar
tus budresnis.

Tiesa, pas mus neatskris 
tie giesmininkai paukščiai, 
bet pavasaris ir čia ateina. 
Visa želmenį ja pradeda 
sprogti - žaliuoti, o žiemą 
miegojusi gyvūnija prade
da atbusti ir stos į darbą: 
vieni nešdami žmonijai 
naudą, o kiti žalą. Su gam
ta ir southbosetoniečiai at
budo. Nedėlioję, balandžio 
4-tą, 3-čią vai. popiet, Mu
nicipal Salėje, East Broad
way, rengia koncertą.

Šis koncertas bus pirmas 
pasitikti pavasarį Bostono 
apylinkėje. Vietoj paukščių, 
čia suskris mums gerai ži
nomi dainininkai: Worces- 
terio Aido Choras, iš Mon- 
tellos yra pakviesti Stasys 
Pocius, Rožė Stripinis, Juo- 
deikis, Aldona Wallen ir 
Mineikytė.

Kurie tik išlikome iš po 
žiemos gyvi, ruoškimės pa
tys ir kitus kvieskime da
lyvauti šiame koncerte!

Jaunutis

Elizabeth, N. J.
Kastantą Andriūną išliko 

nelaimė. Važiavo automobi- 
liu-mi ir susimušė su kitu. An
driūną ištrenkė iš mašinos. 
Nuvežtas į 'Elizabeth General 
Hospital. Galyoje ir ant nuga- I 
ros sudėta 14 stičių. Taipgi 
dešinės rankos kaulas trūkęs.

Andriūnas taipgi vežėsi sa
vo dukterį Carol. Duktė leng
vai sužeista. Andriūnas gy
vena 254 W. Grand St., Eli
zabeth, N. J. 1

I
Užuojauta Andriuliui šioje 

nelaimėje.
Korespond entas
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sirinkimą, kuris įvyks bal. 16 
dieną. 22-ros kuopos susirinki
mas įvyks kovo 24 d. Tai pa
sirinkite, kuri jų bus jums pa
togiausia. •

Susirinkimas davė patarimą 
LLD 15-tos Apskrities komite
to nariams, kad neleistų išsi
vystyti bereikalingiems gin
čams tarpe kuopų pakeltame 
kuopų suvienijimo klausime.

Nutarta surengti pikniką 
Rūbų f amo j c rugpiūčio 15 d.

LLD Patrijotas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Diplomantų gamybinė prakti
ka.

KAUNAS. — 318 Kauno 
Politechnikos instituto pasku
tiniojo kurso studentų pasirin
ko temas diplomatiniams dar
bams. Daugelis iš jų spręs 
klausimus, susijusius su mūsų 
respublikos liaudies ūkio iš
vystymu. Busimieji architek
tai: Minkevičius ruoš projek
tą — “Jurbarko rajono cent
ro užstatymas ir išplanavi- 

I mas,” Butkus — “Marijampo- 
■ lės rajono Černiachovskio var 
į do kolūkio centro pastatai.” 
‘ Elektros įrengimų specialybės 
i studentas Jonaitis atliks dar- 
; bą apie Vilkijos rajono “Kę- 
• lias į komunizmą” artelės e- 
lektrifikavimą ir t.t. Daugu
ma instituto diplomantų šiuo 
metu išvyko į gamybinę prak
tiką. Elektrikai' praktikuojasi 

I Rygoje, Voroneže, statybinių- 
i kai įsisavins statybą žiemos 
'sąlygomis Minske, Jaroslav- 
lyje. Hidrotechnikai dalyvaus 
gamybinėje ekskursijoje, ku
rios metu apsilankys Rygoje.

' Narvoje.
Šiais metais jaunieji specia

listai, baigę mokslą, pradės 
dirbti respublikos įmonėse bei 
organizacijose.

J. Aukštuolis

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

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Paraše Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

t

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
^Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, .sutaisė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kai’na $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

APYSAKOS
Kelias į Laimę r
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TlK 75c,

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis ’gyvenimas, politines intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui, Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
piu 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apglobus, staigiai viduriais apsirgu.s 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Paraše Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

i
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Lawrence, Mass. New Yorko Žinios
Įvairiausios naujienos

Puikiai pavyko Maple Par- 
k(J4 šėriiurikų ir “instalation” 
pobūvis. Beveik visi šeri įlin
kai dalyvavo. Atvyko ir iš to
liau: J. Egeris iš Hudson, N. 
H., Stravinskas iš Lowellio. 
Visi gėrėjosi. Valgis buvo 
restaurane pagamintas ska
niai, su visokiais prismokais. 
Gerai griežė Gaidis orkes
trą.

Po valgio, pirm. J. Rudis 
pasakė trumpą prakalbėlę, 
pareikšdamas, kad Įstaiga 
jau gyvuoja 40 metu. Pergy
veno visokius laikus. Vėliau 
pristatė už “toast-master i” 
Al. Gross. Jis paprašė visus 
atsistoti pagerbti mirties nuo 
mūsų atskirtus draugus šėri- 
ninkus.

Vėliau buvo išsaukti komi
teto nariai. Savo nuomones 
pareiškė V. Kralikauskas, A. 
Večky^’, A. Kavaliauskas, J. 
KodAs. Pristatytas svečias J. 
Urbonas. L. P. Klubo prezi
dentas, Jis pasakė gerą pra
kalbėlę, linkėdamas Maple 
Parkui gyvuoti. Taipgi buvo 
pristatytas S. Penkauskas. Jis 
irgi pasakė trumpą prakalbė
lę apie Maple Parką. Taipgi 
kvietė visus lietuvius dalyvau
ti savo Įstaigose: žiemos se
zoną L. P. Klube, o vasaros 
sezoną — Maple Parke. Mes 
turime 2 lietuviškas Įstaigas, 
kuriose visi lietuviai gali sma
giai praleisti laiką. Taipgi vi
sus kvietė dalyvauti atidary
me Maple Parko I balandžio.

Miesto valdyba paskelbė 
budžetą. šiais metais išleis 
$72,000 mažiau. Išlaidas ma
žins atstatydami keliolika 
darbininką, taip pat ir iš po
licijos. Atrodo, kad toji su
moje Įeina ir pinigai, kurie 
bus atitraukiami . nuo alkanu 
bedarbiu.

Andoverfetis Abbot pasky- 
ręs*Wš50,000 akademijai. Nuo 
1922 iki mirties 1952 metais 
jis buvo mokyklos trustistų 
tarybos nariu ir pirmininku. 
Statys naują bildingą jaunuo
lių . sportui, o dalis bus iš
leista sveikatos reikalams.

• L.šupetrienė buvo pusėtinai 
susirgusi. Dabar jau sveiksta. 
Linkiu greitai pasveikti ir vėl 
būti su mumis kartu.

Netekome Laisvės skaityto
jos ir geros rėmėjos draugės 
Bukarticnės. Jau bus metai 
laiko nuo jos mirties ir nebu
vo paminėta. Nuėjus atnau
jinti prenumeratą mandagiai 
atnešdavo, visados atsinaujin
davo n- sakydavo, kad “labai, 
labai myliu Laisvę skaityti, 
nes daug žinių randame iŠ vi
so pasaulio. Kurią dieną laik
raštis neateina, tai nuo vieno 
lango einu prie kito ir laukiu, 
nes tik viena Laisvė rašo tei
singas žineles ir stovi už dar
bo Žmonių reikalus.’’

Labai apgailestaujame d. 
Bukartienės. Amžino bran
giai draugei atilsio! Nuoširdi 
užuojauta velionės vyrui Bu- 
kartai ir visai šeimynai, nete
kusiai savo geriausios drau
gės.

Serga Saliu tka Mąrcalienė 
jau pusėtinas laikas. Kai ku
rią dieną pasidaro geriau. 
Marcalai irgi yra Laisvės skai
tytojai jau per ilgus laikus. 
Linkiu jai pasveikti- ir vėl su
eiti su draugais ir giminė
mis. Pernai nors ir sirgdama 
atvažiuodavo i Maple Parką 
pasižiūrėti, maloniai pasikal
bėti su visais.

Walter Zagorski, dipukas, 
atsidūrė teisme už moters 
įnj^imą. Jis pamanęs, kad čia, 
k^Tp prie pilsuckinės valdžios, 
galima /moterį mušti. Moters 
visa biiina apdraskyta. Sako, 
kad ir kitur kūnas sužalotas.

L.K. Biuras

Užpuolikas norėjęs 
Thompsoną nužudyti

New Yorke kovo 1-mą pra
sidėjo fašisto Pavlovich teis
mas. Tai to, kuris buvo kalė
jime pasimojęs nužudyti poli
tinį kalinį, karo prieš fašizmą 
didvyrį Robert Thompsoną.

Teisme liudijo tuomet sykiu 
laikytas kalėjime suimtas de
portavimui G. Bruck. Jis sakė, 
jog jis girdėjo, kad Pavlovi- 
čius planavo Thompsoną už
mušti. Bet prieš pasiruošusi 
žmogžudystei Pavlovičių bijo
jęs prasižioti.

Iš Bruck Badymo suprasta, 
kad PavlovičiuA už savo “nuo
pelną“ tikėjosi gauti leidimą 
pasilikti Amerikoje. Kalėjime 
jis buvo sulaikytas deportavi
mui. 1

Senatorius smerkė 
makartizmą

Brooklyn ietis demokratas 
senatorius Moritt kalbėda
mas New Yorko valstijos Sei
melyje! smerkė makartizmą. 
Jis sakė, jog makartizmas ėda 
Amerikos demokratiją kaip 
piktasis “vėžys.“ Senatorius 
tai pasakė kalbėdamas prieš 

j Periconi-Graci- bilių, kuris 
leistų generaliam prokurorui 
terorizuoti visus valstijos vai
ri i n i ų i sta i g ų tanią u toj u s.

Reikia paskubinti 
pagalbą bedarbiams

Taip pareiškė New Yorko 
valstijos demokratų lyderis 
Balch kalbėdamas demokratų 
sueigoje. Jis sakė, kad demo
kratų atstovai Seimelyje turi 
dėti visas pastangas išleisti 
įstatymą bedarbių apsaugai ir 
kad reikia paskubėti. Jis sa
kė: privalome tai padaryti 
pirmiau, ' negu “repubiikonų 
adjustmentas taps kita repub- 
likonu depresija.”

Veikia išgelbėti 
Twaino namus

New Yorko Greenwich Vi
llage gyventojai renka aukas 
ir paskolas išsaugojimui nuo 
sugriovimo Mark Twain na
mų. Toje srityje nugriaunami 
seni namai, kad užleistų vie
tą naujoms statyboms. Sako
ma, kad nesugriauto namuko 
perkėlimas į kitą vietą kai
nuotų apie $55,000. Tokių pi
nigų komitetas dar neturėjo.

Jei pavyks išgelbėti, namu
ką atremontuos ir padarys 
Twaino muziejumi.

Pajūryje beveik 
sustabdė darbą

Beveik 75 procentai darbų 
New Yorko uoste sustojo dėl 
varžybų tarp naujai įkurtos 
AFL-ILA unijos ir senosios 
J LA už valdymą laivakrovių. 
Abi unijos reikalauja, kad 
bosai pripažintų jų stewardus.

šiomis dienomis AFL virši
ninkams prieš 1LA talkon atė
jo teamsterių (prekių vežio
tųjų) unijos viršininkai. Jie 
Įsakė savo nariams neiti dirb
ti tose prieplaukose, kurios 
randasi ILA kontrolėje. Ka
dangi' teamsterių su laivakro- 
viais <iarbai arti susiję vienas 
su kitu, tas ir sustabdė dar
bą daugelyje prieplaukų.

Apgavingu riksmu 
rangėsi nuo bausmės

New Yorke teismabutyje 
klausinėjamas Thompsono už
puolikas Pavlovičius statėsi 
dideliu kovotoju prieš raudo
nuosius. Matomai, jisai tikė
josi tuomi išsisukti nuo baus
mės už bandymą užmušti 
Thompsoną.

Brooklyniečiai prašo 
ligoninės

Brook lyno Bed ford -Stuyve- 
sant srities delegacija lankėsi 
pas majorą Wagnerj reika
lauti, kad tuojau būtų nupirk
tas ligoninei reikalingas plo
tas žemės. Ragina tam tikslui 
tuojau pavartoti $1,460,000, 
kurie tam buvo paskirti 1953 
metų gegužės mėnesi, prasi
dedant miesto valdžios rinki
mų Kampanijai. Vadovybėje 
yra žymių srities piliečių.

Sekmadienį nueikime 
j LNB susirinkimą

Lietuvių Kultūrinio Centro 
direktorių pakvietimas dali
ninkų Į susirinkimą mane su
domino. žinau, kad Įstaiga tu
ri labai genis direktorius. Jie 
susirenka du kartus per mė
nesį, o reikalui esant ir daž
niau. Jie apsvarsto reikalus ir 
nudirba darbus. Jeigu jau 
šaukia visus, tas jau rodo, kad 
turės kai ką svarbaus visiems 
pranešti.

Susirinkimas Įvyks jau šį 
sekmadienį, kovo 7-tą, lygiai 
2 vai. po pietų, Liberty Audi
torijoje.

Dalininkas

Į Washingtona keliaus 
specialiu traukiniu

New Yorko darbininkų ir 
liaudies organizacijos siųs ma
sinę delegaciją i Washingto
na,. kur įvyks . visašališkoji 
masinė konferencija už atšau
kimą McCarran Akto. Trauki
niu išvažiuos sekmadienio ry
to vai., iš Pennsyvania sto
ties.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Peilktadleniate 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. 7-62S3

:MATTHEW A.:
: BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ 5
J DIREKTORIUS 2
» <

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. <
! MArket 2-5172 !

5 pUsl.-Laisvč (Liberty)-šeštadienis, Kovo-March 6, 1954

ŠYPSENOS
Geras patarimas

Barbė: “Negaliu išspręsti 
už kurio tekėti? Vienas tu
ri gerą galvą, bet be plau
kų; antrasis turi daug plau
kų, bet galva visai tuščia.”

Petrė: “Aiškus dalykas— 
tekėk už plaukuotojo. Di
delė čiupryna labai paran
ku reikale nagus suleisti.”

Didis atradėjas
Tamas: “žinai, Antanuk, 

aš labai gerbiu visokius at
radėjus. Mat, jeigu ne

Virginia 9-6126

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. I., N. Y.

*•——

VINCAS SODAIT1S PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

svarbusis mano bočiaus at
radimas, tai nei manęs 
čia nebūtų.”

Antanas: “0 ką tokio jis 
atrado?’’

Tarnas: “Mano bobutę.”

“Jeigu karvės žinotų, kiek 
brangiai už jų pieną naudo
tojai moka, tai jos būtų ne 
tik patenkintos (kaip tai 
pieno kompanijos skelbia), 
bet gal ir džigą šoktų iš pa
sididžiavimo,” pareiškė Jo
nis Pienburnis.

PARDAVIMAI

PUIKIAUSIAS PIRKINYS Vištų 
farma, 25 akrai. Vietos dol 1200 
dčjiklių vištų, automatiškas van
duo. 8 rūmų namas, visi įrengimai, 
apšildymas, garadžius. Kaina $7,000.

SCHEIDELL & SCHMIDT 
Jeffersonville, N. Y.

PARDAVIMAI
OT, jums proga:

Parsiduoda Photo Art Studio, ar
ba priimtinas part nerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 
amalo, lai išmokysiu.

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

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernes. 1! 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tine ir likerių krautuvė, 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, komo
ms, 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. AI*. 7-1115
Saukite vakarais nuo 6:30 P. M. 
šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Philadelphia, Pa.
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 understąnd 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

PAIEŠKAU DARBO

Taupykite Pinigus i
I Gaukite geriausią darbą dabar už 
Į žemiausią kainą todėl, kad mes tu- 
I rime palaikyti savo išlavintus me

chanikus darbe per žiemos
i mėnesius.
I PATAISYKITE IR PERDIRBKITE 

BAILIŠKAI SAVO DIRBTUVĘ
Permalite Aluminum Awnings

K LUBŲ SKLEPUS—ŠILDYMĄ
AIR CONDITIONING

ATTICS PLUMBING
Rezidencijinius ir Komcrci jinius

■' TU. 9-5575
j Dykai Aprokavimai. Dieną ar Naktį

MALLOY, Inc.
’115 N. CHARLES ST.

1 BALTIMORE

RANKDARBIU PARODA
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos 

Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu
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.

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.

rašome nesivėlinti priduoti parodai savo dovaną. 
Būtume dėkingi, kad priduotumėte ne vėliau, 

kai šeštadieni.

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 įskaityti)

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

PARODA IR KONCERTAS BUS DIDŽIOJOJE

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

Kviečiame ne tik Didžiojo New Yorko visuomenę i šį gražų parengimą, bet ir iš toliau. Sekmadienį šokiai. 
Prasidės niuo 5-tos valandos po pietų todėl, kad duoti progos iš toliau atvykusioms pasilinksminti ir kad 

anksti galėtų grįžti namo.
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New Wko^Ė^9?l nioi
Rankdarbių Parodos reikalai NEW YORK, NEW YORK

For Sale
Šiomis dienomis gavome 

gražių dovanų parodai, kuri

gavome sekamai:

Y., padovanojo du labai gra
žius. didelius piešinius •— ve
lionio Bullio darbas.

.Agnes Grigaitis, i i art ford.
Conn.

i ran
komis
dvi gražias apniegstas 
naites, auskarių ir kart;

Eliza- 
ii nu-

mėgstą ši.liką-scat f.
Helen Thomas. Hingham. 

Mass., 3 gražiai padarytas 
plūdas (ant atskirų šakučių) 
ir 8 puikiai pasiūtus kvartų-

Moterų Dienos pobūvis 
jau rytoj Auditorijoje

Mūsų programa tai istorinei 
dienai paminėti bus tokia:

Grupės Melodija dainos;
įdomi ir istoriniai svarbi pa

skaita ;

Po programos vaišės.
Sėkmingai iškilmei dar 

trūksta tik vieno — tai jūsų 
atsilankymo. Praėjusiais žy
giais paremti mūsų darbą 
jūs išmokinote mumis jumis 
pasitikėti. Tad viltingai lau
kiame su jumis pasimatymo 
ir šį sekmadienį, kovo 7-tą, 
3 vai. po pietų. Liberty Audi
torijoje. Ji randasi prie At
lantic Avė. ir UOth St., Rich
mond Hill.

Klubietės -

Arklių lenktynės, jam 
aukso kasyklos

Liūdydams tyrinėjančiai 
Moreland Akto Komisijai sa
vininkas Roosevelt Raceway, 
Long Island, papasakojo tyri
nėtojams apie savo kalnus 
pelno.

Savininkas, George Morton 
I^evy, buvęs pasiskolinęs $12,- 
500 lenktynėms pradėti. Bė
giu kelerių metų iš ‘betuose’’ 
“laimės ieškančių“ žmonelių 
susižėręs du milijonus dolerių 
ir dar milijoną iš pardavinėji
mo serų (sock). Toms lenkty
nėms jis pridirbęs daug “savi
ninkų,“ kuriuos tačiau jis ne
išleido iš savo kišenės.

Daugiau Vietos Žinių rasite
5-tame puslapyje

CHINCHILLAS
Blend Trust Graded
Geras pasirinkimas
Ekstra Pasirinkimas

Proga Pradėti Pelningą Biznį 
Pasimatykite su Mumis.

CHINCHILLA BREEDERS
EXCHANGE 
įsteigta 1940

476 Amsterdam Ave. (83A1), N.Y.C.
Tel. SU. 7-3752 —Ar farmą: RE. 9-2705

JACK’S-----------
FORMALIŲ DRABUŽIŲ

RANDAVIMAS
Nauja Vieta Ėjimui Del 

Jūsų Tuxedos
TUXEDOS-CUTAWAYS 

FULL DRESS
; $HAWL COLLARS—SUMMER

WHITES
! 4707 13th Ave. GE. 8-3777

CHINCHILLA
GARANTUOTA VEISLft 

N.C.B.A. NARYS 
Patyrimas nereikalingas

WEIS CHINCHILLA RANCH 
Tel. EV. 1-5319

(42-44)

Pinigais prisidėjo prie paro-
Worcester,

Mass.,

ši syki. Parodos 
artinasi, o dovanų 
gauta. Būkite geri 

ir pris’.ųskiie dabar, nes pa
skutinėmis dienomis pasidaro 
daug darbo ir nesusipratimų. 
Kartais gauname ir po paro
dos dovanų — tad prašome, 
siųskite dovanas dabar, kad 
būtų laiko sutvarkyti viską.

jau
Tai 

dienos 
dar mažai 

prisiuskite dabar, 
dienomis

širdingai ačiū viršnniiiė- 
tiems geradėjams už dovanas 
ir tikimės, kad ir kiti tuoj pri
sius daugiau dovanu.

Dėl daugiau informacijų 
liečiant parodą, prašome pa
žiūrėti i skelbimus.

L. Adm-cija

i Gal vėl įvyks N. Y. 
laikraščių streikas

Engravers I.okalo 1 virši
ninkas Burke sako, kad atei
nantį pirmadieni galis pasi
kartoti laikraščių streikas. 

’ koks buvo praėjusio lapkričio 
mėnesi. Laikraščių firmos yrq 

i davusios šiokius tokius pasiū- 
Įlymus, bet ir pats unijos vir- 
i šininkas nebuvo tikras, kad 
į nariai ji priimtų. Narių susi- 
; rinkimas spręsti šaukiamas 
kovo 7-tos popieti, 1 vai.

* ______________

Televizijos programa 
nebus persekiojama

i
Valstijos Seimelio komisi- 

; ja, paskirta tyrinėti po labda- 
; rybės priedanga vykdomą ra- 
į ketierizmą, pareiškė, kad ji 
netyrinės “Strike lt Rich” 
programos. Sako, kad admi
nistraciniai išmokesčiai tesu
daro mažą nuošimtį progra
mos gaunamų dovanų.

Prieš tą programą buvo ki
lęs pusėtinas lermas. Tūli net 
išsitarė tiesą, dėl ko ji buvo 
pradėta pulti. Mat, programo
je dalyvaujantieji yra išklau- 
sinėjami, kam jiems tų pinigų 
reikia. Dažnai girdisi pasisa
kymų, jog evikcijos, maži už
darbiai, nedarbas, ligos spiria 
prašyti pagalbos. Dėl to pro
gramą puolusieji sakė, kad 
parodymu 'viešai tokios bied- 
nystės esą “patarnaujama ko
munistams.”

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

apie Guatemala. Kraštas nela
bai turtingas. Jis teturi apie 
trejetą milijonų gyventojų, 
guli Meksikos pašonėje.

Komercinės spaudos rašei
vos negali .suprasti: Gvatema
loj e tiek mažai' komunistų, o 
tokia didelė jų įtaka! Su jais 
rimtai skaitosi valdžia.

<3

Galimas daiktas, kad jų 
ten įtaka nemenka. Bet taip
gi aišku, kad komercinė spau
da ją išpučia, idant galėtų su
dalyti “pavojaus“ baubą.

Prezidentas Eisenhoweris 
sako, kad jo misija yra išva
lyti iš valstybės aparato vi
sus “nepageidaujamus.”

Sakoma, kai\dievas užpyko 
ant velnio ir pradėjo šluoti 
laukan iš dangaus jo^pasekė- 
jus.tai per kelias dienas ir 
naktis jie lėkė laukan, kaip 
koks baisus lietus.

Jau daug tūkstančių tokių 
“velnio pasekėjų“ išlėkė lau
kan iš Eisenhowerio adminis
tracijos. Bet ar žinote, kad be
veik visi jie pasirodė demo
kratais ?

Republikonams nepagei
daujami visi demokratai. Kai 
kuriems jų, prieš išmetant, 
prisegamas subversyvio meda
lis.

SOUTH OZONE PARK 
SU NUOSTOLIU KAINA $8,500 

Detached. Graži virtuvė. Breakfast 
Nook dining rūmas, gyvenamasis 
rūmas, porčiai, maudynė žemai. 2 

miegrūmiai viršuj, 
dirbtuvukė, yard ga

iš lauko naujai dekoruotas, 
stogas, puikiausia garo ši- 
bengal stove, šaldytuvas, 
mokykla tik už kampo, ar- 

JA. 9-1413.

dining 
porčiai, 

vent iki ted 
pilnas skiepas, 
radžius, 
naujas 
luina, 
screens, 

krautuvių.ti

(’A N AUSIE

1 šeimai perdaromas 2 
namas

Garu Šildomas Russlo 
ir Screens. Cimento

Garadžius. Cash,

(45-471

šeimom

Storms
Block

(45-47)

DIDELĖS VERTĖS 
Dirbt iniai 

AšUOTAI 
20c už švara

EMPIRE RAYON YARN CO., 
Inc.

123 Greene St., N.Y. AL. 4-8764

Inžinieriai prašė 
darbininkų talkos

Ne p r i k 1 a u šo m a 1 n ž i n i e r i ų 
Sąjunga priėjo prie to punk
to, kad reikėjo šaukti .strei
ką Sperry firmos šapose, —- 
Lake Success. Tačiau inžinie- 
rijos skyriaus darbininkų yra 
tik 2,300, o kito darbo dirbė
jų 16,000. Inžinieriai atsišau
kė i fabriku darbininkus su 
prašymu pagerbti jų pikieto 
linijas. Darbininkai taip ir pa
darė. Veik visur visas darbas 
sustojo.

Žada kovoti prieš 
jaunių siautėjimą

Majoras Wagneris buvo 
susišaukęs atitinkamų val
džios departments viršininkus 
ir su jais per porą valandų 
tarėsi apie tai, kaip stabdyti 

i jaunukų siautėjimą ir prasi
kaltimus. Kok? bus tie žygiai, 
kol kas nebuvo išaiškinta, ta
čiau žada griežtai imti. Ar jie 
taisys, ar stums toliau į blo
gą, tik ateitis parodys.

Brooklyne du dalinai užsi
maskavę plėšikai atėmė $600 
paskolų įstaigos raštinėje ir 
prasišalino. Raštinės prižiūro- 
vus paliko užrakintus.

Tarp LaGuardia ir Newark 
lėktuvų stočių patarnavimas 
helicopteriu dabar kainuos 
$10, lig šiol buvo $15.

Trafiko teismai planuoja 
įvesti verstinas prelekcijas 
tiems, kurie dažnai prasikals
ta trafiko taisyklėms.

Padėka
Mrs. Mary Janulevičius ii’ 

šeima reiškia nuoširdžią padė
ką giminėms, kurie atvyko iš 
Hartfordo, taipgi daugeliui 
savo draugų iš Maspetho ir 
Brooklyno už pareikštą drau
gingumą ir atmintį laike mūsų 
liūdesio. Jūsų visų artimumas 
tokiu momentu teikė mums 
suraminimo, kurį mes visuo
met atsiminsime.

Mary Janulevičienė ir
Šeima

Įkaitino žmogžudžiu
Harold Weinberg oficialiai 

tapo džiūrės įkaitintas kaip 
nužudytojas poeto Bodenheim 
ir jo žmonos Ruth Fagan. 
Weinberg, kaip buvęs krimi
naliai pamišęs ir laikytas ati
tinkamose įstaigose, buvo ty
rinėjamas Bellevue proto li
gonių skyriuje. Daktarai sa
kė tyrimo nebaigę, jį vėl su
grąžino į ligoninę.

HELP WANTED MALE

TECHNIŠKI DARBININKAI
DRAFTSMEN • MAŠINISTAI • 

ELECTRICIANS • LATHE OPE
RATORIAI • DARBAI VIDUJE. 
Westchester ir žemutiniame Con
necticut.

SUBURBAN EMPLOYMENT 
102 Main St. White Plains 6-5622, 

White Plains, N. V.
Ketvirtai!.

iki 9 P. M.
(45-51 •

PRESSMAN, ANILENE PRINTING

on , ^Hlophane & polyethlcne. Good 

man, top pay. Wonderful opportu

nity. Ability recognized. PL. 7-6392

English speaking.

(44-46)

DARŽININKAS
CAMP. POCONO MTS.. PA.

Su pagrindu daržininkystės, kiemo 
tvAl'kymui, hot-hbuse. Nuo kovo 16 
iki rugsėjo pabaigos. Rašykite ar

• šaukite: Trails End Camp, 166 Lan
gham St., Brooklyn 35, N. V. Tel. 

2-3300.DE.
(44-47)

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 M est 42nd St., N. Y. C.

(40-46)

BUFFER

Rubber Doll Skin Fonus 
Patyręs, kalbantys Angliškai 

Puiki Proga.
Tel. MA. 4-7900

(44-45)
REFRIGERATION

MECHANIC
Patyręs. Nuolatinis darbas. 

Alga $81.10.
Šaukite Mr. Cipriano (Borden’s) 

GL. 2-0630.
(43-46)

REAL ESTATE

EAST ĮTATBUSH
1 šeimai mūrinis,

.2‘4 aukščio; dliėjuni .apšildomas, 1’.2 
maudynių, garadžius.

Telefonuokitc:
INgersoll 2-4926

i “ (40-44)

semi-detached, užimtini.

Save valuable dollars and 
S-pia-r-e Time 7,y—'-‘Doing it

ItEPAIK and MODEKXIZli 
inutit costs and ci joy the thrill 
inei those valuable -lollarsl The 
firrįs listed below are anxious 
you; Patronize them to-day!

your 
• Yourself”! 
I at mini- 

of stlv-

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pine pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheetrock, Ceiling fine, homosoto ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LUMBER CO.
52 metai po No. 1 Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yoitkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki pietų)

(45-58)

LUMBER BARGAINS—COMPARE
Didelis sandėlis puikiausia 

budavoriei materiolo.
Sheetrock 4!4c pėda. 2x4, 7c pėda.
2x3 5c pėda. Ceiling tile, 8'ic pėda. 

Hardboard Under Layment, 5tic 
keturkampė pėda.

Ateikit c Ir Taupykite 
Nemokamai pristatome $35 ar vir

šaus pirkinį.
Bergen Lumber & Material Co.

71 Rochester Ave., Brooklyn
Tel. PR. 4-2800

(45-74)

CHILDEN BOARDED
BAY RIDGE— Kūdikių ir Vaikų 

auklėjimas; Gražūs Namai, Eksper- 
tiška Atyda. Asmeninė Atyda. šau
kite TE. 6-1289.

9102 Ridge Blvd., Brooklyn

PRIVATINIAI GYDYTIS NAMAI 
patogūs namai, 
Puikiausi val- 

poreiai, Puikūs 
užlaikymas.

FLATBUSH- R.N.’s 
aptarnauja senyvus, 
giai, Į Tray Service, 
kiemai, prieinamas

/ NAvarre 8-2624

NAMAI DEL SENYVU
Slaugių patogumas, Privatiniai, Pu
siau privatiniai rūmai; Tray Ser
vice; Geriausi valgiai; Asmeniška 
atyda. Porčiai, Puikūs kiemai.

Tel. UL. 1-7053

Kovo 4-tą pajūriečių strei
kas tebeplito ir augo. Buvo 
permestas ir j New Jersey 
prieplaukas.

I NEW YORK
I_______ ___ ______

REAL ESTATE
GERAS PIRKINYS

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

(39-45)

GERAS PIRKINYS
Floral Park, L. I.

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

Tel. PR. 5-1234
(40-46)

SOUT1I HEMPSTEAD
Apgyventa skirtingom tautom.

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

Telefonuokite:
IVanhoc 6-2606

ir 
lotas.

(42-48)

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

1523 81st. St.
ar

(43-45)

('RESTWOOD
Patraukianti namai, puikiausiose 

sąlygose, 3 miegrūmiai, modernizuo
ta virtuvė, 
mas,
ugniaviete: 
mokyklų ir 
na $27,500.

Tel.

2*2 maudynės, TV rū- 
didelis gyvenimui rūmas su 

dead-end Street, arti 
geležinkelio stoties. Kai-

SPencer 9-5365
(43-45)

LAI RELTON, L. I

7 kambariai. 20 pėdų salionas. 
Kambariai apt pirmų lubų tinkami 
i.šnomavirRui. 2’2 maudynė; stall 
shower. Mūrinis garadžius prijung
tas. Kaina $14,750.

LA. 8-5939

ARDSLEY'1. 6 rūmų ranch namas. 
Vaikų rojus. Graži kampine vieta. 
90x100. Gera profesionalui. Sausas 
skiepas. Pilnai nauja mokykla vi

sai arti. Pilnai įrengtas. G. I. mor- 
geeius. $21,000.

Tel. DObb? Ferry 3-6370
(44-45)

EAST NEW YORK
2 šeinių Mūrinis Namas

5 rūmai ant žemutinio lubų tuojau 
Aliejum šildomas, arti mo

kyklų, transportacijos ir krautuvių. 
Kaina $10,000.

Tel. TAylor 7-8675
(44-45)

MASSAPEQUA PARK 
English* Tudor: 3 miegrūmiai, 
venamasis rūmas su 
bomis, ir ugniavietė, 
mas, didelė virtuvė, 
Apdarytas sunporch, 
terio 
siui.
ėjimui j stotj ir 
šildymui sistema, 
kėjai kreipkitės. 
Tel. Massapequa

gy-;
balkiais po lu- 
Valgymųi rū- 
2 maudynės.
skiepas. Ples- 
medžiai pavė-sienos. Dideli

Viranda, garadžius. 3 minutės 
krautuves. Nauja 
$13,500. Tik pir- 

. 32 Lincoln Avė. 
6-7469.

(44-45)

SHEEPSHEAD BAY
.1 šeimos mūrinis, 6 dideli kam

bariai. Atviras porčius. Garadžius; 
storm windows. Aliejum šildoma. 
Vario plumberystė. Moderniškai iš
taisyta. Daug ekstra gerūmų. Priei
namai. Nightingale 6-3466.

(44-45)

SEAFORD
Patrauklus visas akmenų namas, % 
akro žemės, kampas. Arti stoties ir 
naujos parapijinės mokyklos. Slated 
stogas. 6 rūmų, IY2 tiled maudynė. 
Ugniavietė, screened porčiai, pri
jungtas garadžius. Daug ekstra da
lykų. Švaru.

SUnset 5-4989
(44-50)

ISLAND PARK, L. I.
5 Rūmų Namas—2 Karam 

Garadžius.
Lotas 100x100

1 Blokas nuo Beach 
Kaina $10,000

Tel. RE. 7-1042 del Informacijų.
(44-46)

OCEAN SIDE, L. I.
SPECIAL TO MARCH 10th 

Pardavimas su nuostoliu 
$8,500, Reikalauja Cash 
Palieka $7,500 Balansą 

ant 4% GI Paskola 
Duoda Geras Įeigas 

Puikiausias įdėlis tinkamas asme
niui. Rezidencija arti mokyklų, baž
nyčių ir transportacijos. 1-7 rūmų, 
l’/a maudynių apart., 1-2 rūmų ir 
maudynė apart. Pilnas Attic. Ištai
sytas skiepas, aliejum-garo šiluma, 
garadžius ir darbui dirbtuviukė.

Rašykite Ar Šaukite Šiandien!
Box MSA, Room 880, 

11 W. 42nd St., N. Y. C.
RO. 4-5492

(44-50)

FLATBUSH

Ditmas Sekcija. Atskiras 1 šeimos 
namas. Didelis plotas žemės; 2 ka
ram garadžius; kambariai, aliejum 
šildomas. Ištisai pilnai moderninis. 
Tinkantis profesionalui.

Tel. IN. 2-5769

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
MANICURISTS—SHAM J’OOISTS 

(2)
Patyrusios — pilnai mokančios ope
ratorės. Nuolat, gera mokestis, jau
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HAIRCRAFT
2 Hamilton Ave. (Arti North Avo.) 

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

New Rochelle 2-8544
(39-45)

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

LAPUCH SPORTSWEAR 
57 W. 161 h St, N. Y. C. 

2-ros luhos.
(38-44)

NAMU DARBININKE
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje, gražūs namai West Ches
ter. 3 suaugę, 2 vaikai. Visi įn'ngi- 
mai elektriniai. Duodama unifor- 

' mos, jei pageidaujama. 2 Nhmuosc 
ekstra darbininkai, l'uri tureli vė
liausius paliudijimus. $40 į savaitę. 
Linksma namų atmosfera. Saukite 
tik darbo dienom del , pasitarimo 
miesto.

M U. 9-6292, Ext. 24
(43-47)

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)

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)

FINGERWAVE R<—MANICURIST

Patyrusi—pilnai mokanti operatore 
dėl savaitgalių. Gera mokestis.

Kreipkitės:
EDNA’S BEAUTY SALON 

4503 Broadway, Astoria, L. I. 
Tel. RA. 8-1983

(44-50)
FINGERU7 AVER—MANICURIST

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė.
Dirbti savaitgaliais. Trumpos va
landos, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

(JERRY’S BEAUTY SALON 
323 E. 2nd St,, Brooklyn

Tel. GE. 8-9018
(44-50)

NAMU DARBININKE—VIRĖJA
Guolis vietoje, atskiras kambarys— 
air conditioned, puikiuose Long Is
land namuose. 2 suaugę, 3 mokyk
los amžiaus vaikai. Visi įrengimai 
elektriniai. Gera alga, Tinkamas 
paliuosavimo laikas, linksma namų 
atmosfera. Su vėliausiais paliudiji
mais. Telefonuokite:

Rockville Center 4-8027
(44-50)

REIKALINGI

TUPPERWARE DEALERS
*

Aukštas Commission

Tel. YOnkers 5-6362

(45-49)

GERO APSIĖJIMO, MALONI . 
NAMŲ DARBININKE

Mylinti vaikus. Nėra sunkių skalbi
nių. Visi įrengimai elektriniai. At
skiras gražus kambarys ir maudynė. 
5’,2 dienos. Linksma namų atmos
fera. $40 į savaitę.

Telefonuokite:
Valley Stream 5-6162

NAMU DARBININKE
Abelnai namų darbas—visi įren

gimai elektriniai. Guolis vietoje at
skirame maloniame kambaryje ar 
kitur jei pageidaujama. Mylinti vai
kus. Gera mokestis, linksma namų 
atmosfera. Su paliudijimu.

Telefonuokite:
Great Neck 2-1000.2

x (45-47)

MOTINOS PAGELBININKE
IR NAMŲ APTARNAUTOJA 

Guolis vietoje atskirame maloiame 
kambaryje ir maudynė. Visi elekt
riniai įrengimai. Gera mokestis. Į 
Tinkamai laiko poilsiui. Turi mylė
ti vaikus. Linksma namų atmosfe
ra.

Telefonas:
ROslyn 3-4992

(45-47)

FINGERWAVERS
Patyrusios—pilnai mokančios opera
torės. Pilnam ar daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
FRAN & SILBERT BEAUTY 

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SH. 8-4800
(45-52)

MALE and FEMALE
HEATHCOTE EMPLOYMENT 

AGENCY
6 Palmer* Ave. * Scarsdale 8-6160 
Scarsdale, N. Y? Scarsdale 8-8033

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)

6 pusi.—Laisvi (Liberty)-šeštadienis, Kovo-M arch 6, 1954

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

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

Avenue, arti Main Street, White 
Plains, prieš Bus Terminal ir gclc- 
'žinkelio stotį. Išrandavojam pigiai 
• lysas. Galima daryti gerą pragy
venimą. Biznis lengvai j>adidinamas. 
Šią puikią biznio progą savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
iš priežasties kitų investmentų. Šau
kite savininką: Klauskite “Duke” 

SCarsdale 3-4642
(39-45)

GARAGE—800 S<p Feet 
Industrijiniam naudojimui ir ware
house. Tinkamas dėl išdirbėjų 
storage.

CARLISLE PLACE
Telefonuokite: 

YOnkers 3-6875
(41-47)

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. 1

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)

GROCERY—DELICATESSEN — 
BAKERY

Pilnai ir moderniniai įrengta. Self 
secyice. 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. 8-6321
(42-48)

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-W89
(43-49)

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

Tel. AP. 7-9656
(43-47)

FOR SALE

(1) NECCHI. 1953 Model. Zig- 
Zagger. Console Cabinet. — Kaina 
$250. Nauja mašina, amžinai ga
rantuojama.

(1) SINGER Zig-Zagger. Nauja 
mašina, garantuojama. Console ca
binet. Kaina $200. šaukite:

MR. TROY. GI. 2-4025
(44-46)

DELICATESSEN
Alus, salads, cold cuts ir sušaldytas 
valgis. Moderninis. Galima ir kito 
tavoro įsigyti. Gera biznio vieta, 
South Shore, L. I. Išmokinsime biz- 
navoti. Kaina $9,500. Prieinami su
sitarimai. Geriausia proga. Agentai 
nesikreipkite. Lynbrook 9-2454.

(44-45)

BEAUTY SALON
Vienas ar du geri stailistai čia gali 
daryti stebuklus. Moderniškas nau
jas Salon. Geros įeigos. Žema rayda 
- -5 metų lysas. Biznis lengvai padi
dinamas. Gera veikli vieta.

Telefonuokite savininkui:
BU. 4-0094

;(44-50)

LUNCHEONETTE—FOUNTAIN
Open Window. Gera veikli sekcija, 
greta judžių. Nuolatinis biznio trak
tas. Prieinama randa-lysas. (Sekma
dieniais uždara). Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai.

Šaukite Savininką:
Tel. DA. 3-9868

(44-50)

(1) NECCHI 1950 model, zig-zagger. 
console šėpukės, $250. Nauja maši
na, garantuojama visam amžiui.
(1) SINGER zig-zagger. Nauja ma
šina garantuojama. Console šėpukės, 
$200. Šaukite Mr. Troy.

Tel. GI. 2-4025
(45-47)

Homefield, Yonkers. Prašo $19,000, 
patrauklus namas, 6 kambariai, 2 
maudynės Cape Cod stone frontas. 
Lygus plotas, gera vieta, 2 metų se
numo. Kreipkitės tik pirkėjai.

YOnkers 5-6008 |
p (45-47)

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?




