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DULLES PERŠA LOTYNŲ 
AMERIKAI REZOLIUCIJA 
PRIEŠ GUATEMAUA

Guatemala smerkia 3, Valstijų 
kišimusi į Lotynų Amerika

Caracas, Venezuela. —! Amerikos respublikų reika- 
John Foster Dulles, Jung-: 

jos tinių Valstijų valstybės se- i
prezidentas buvo llindenbur- 
gas, Mr. Bartlett sako: Eisen
hower is yra panašus Ilinden- 

• burgui, o senatorius McCarthy 
Hitleriui.

Visa anglų spauda apgailes
taudama kritikuoja preziden-

n uolan k a u j a m a k a ii i z m u i.

Nereikia tačiau manyti, kad 
Amerikos žmonės stovi ten, 
kur Vokietijos žmonės stove- j 
jo, sakysime, prieš 25-rius me- i 
tus.

j PORTO RIKO VALDOVAI
GAUDO NACIONALISTŲ IR

■KOMUNISTŲ VADOVUS

New Yorko Times kores
pondentas Sydney Gruson 
rašo, nors dauguma kon
ferencijos delegatų prims 
Dulles pasiūlymą, bet iš to 
mažai tebus d ž i a u g s m o 

Amerikos šalį, jei-j Jungtinėms Valstijoms, nes 
“tarp-1 bent keli Lotyniškosios 

ju- į Amerikos kraštai nekenčia

kretarius, pasiūlė rezoliuci
ją konferencijai visų ameri
kiečių respublikų, kad jos 
visos išvien turės veikti

I prieš tokią Centrinės ar
I Pietinės /
I gu kurioje įsigalėtų
tautinis komunistinis
dėjimas, priklausomas nuo i to pasiūlymo, kaip naujo 
valstybės, esamos skirtin-1 jankių briovimosi į jų rei- 

■ game žemyne.”
Guatemalos delegatas, jos 

užsienio reikalų ministras blikos delegatas šitaip api 
i Guil. Toriello tuojau su^ budino 
prato, kad Dulleso rezoliu- jiems: 
cija kursto visus Lotyniš- Valstijos užsispirtų, tai čia 
kosios Amerikos kraštus | būtų užgirta ir tokia rezo- 
prieš progresyvę Guatema-! liucija, kuri sakytų, jog du 
los Valdžią. j sykiu du—tai penki.”

(Eisenhowerio - Dulleso |- 
republikonai jau seniai yra! 
apšaukę progresyvius Gua-i 
temalos valdininkus “komu-, 
nistais.”) ’ į7 ) I

! Toriello smerkė Jungtinių 1 J

Vienas gi Lotynų respu-

jankių komandą
“Jeigu Jungtines

Amerikoje kol kas yra ki
tokia padėtis negu buvo Vo
kietijoje Hindenburgo laikais. 
Pas mus žmonių masės dar iš 
tikrųjų tvirčiau ne pasiju d in o i 
prieš makartizmą.

Jos tik pradeda atbusti, tik 
pradeda pamatyti pavojų. C 
kai1 jos pamatys, veiks, dirbs, 
kad būtų išsaugota demokra
tija, kad salis nebūtų sufasis- | ya]sįįjų monopolistų dikta- 

, i vimą ir kišimąsi į viduji
nius Centrinės ir Pietinės

Čiangas protestuoja, 
kad Kinija pakviesta 
į konferenciją

Prieš savaitę laiko New 
Yorko mieste Įvyko unijistų 
veikėjų sambūris, kuriame, be 
kitų, sakė kalbą Albert J. 
Fitzgerald. Jis ragino kiekvie
ną anti-makartistą neįpulti 
desperacijom nepasiduoti 
simizmui.

Jis sakė, kad šiandien 
votojai prieš reakciją yra
kas geresnėse pozicijose negu 
buvo prieš trejetą-ketvertą 
metų. Tuomet jų buvo nedide-- 
lė saujelė, o šiandien ju tūk
stančiai ir tūkstančiai, gi ry
toj bus milijonai.

pe-

kui

Brooklyno pranciškonų laik
raštis rašo, jog tie šūviai, ku
riuos puertorikiečiai naciona
listai paleido i Jungtinių Val- 
tiju Kongreso narius, buvę 

askvos šūviai.”
Man nesuprantama, kodėl 

tas laikraštis pasimojo rašy
ti niekalus.

Kalifornietė K. B. Karosie- 
nė tapo sunkiai automobilio 
sužeista ir šiuo metu guli li
goninėje.

Tik visai neseniai ši žymioji 
veikėja buvo operuota ir tu
rėjo būti ilgokai ligoninėje. 
Dabar ji ir vėl ligoninėje ir 
ten turės būti keletą savaičių, 
kaip rašo mūsų koresponden
tas iš San Francisco.

K. B. Karosienė — pilna 
energijos ir pasiryžimo mote
riškė. Antrojo pasaulinio ka
ro metu ji davė Am. Raudo
najam Kryžiui
net 27-nis kartus! Ir tai ne
pakenkė jos sveikatai.

Tačiau šis pavojingas auto
mobilio užgriuvimas ant .jos, 
gft// žymiai pakenkti jos svei
katai. Mes visi nuoširdžiai lin
kime, ktid ji išsveiktų pilniau
siai, kad ii išsveiktų greit.

Ši Kalifornijos tekstilės dar
bininkų unijos vadovės nelai-

(Tąsa 3-me pusi.)

Vietnamo liand’ninkai 
užklupo amerikonus, 
francūzų mechanikus

Hanoi, Indo-Kin.— Viet
namo liaudininkai - komu
nistai netikėtai užpuolė 
francūzų lėktuvų stovyklą 
arti Haifongo, kur jankiai 
mechanikai taisė francū- 
zam lėktuvus. Liaudininkai 
sprogimais pagadino apie 
tuziną pataisytų karinių 
lėktuvų ir pabėgo, kaip tei
gia United Press.

Francūzų komanda, pra
nešdama apie tą žygį, ne
sako, ar liaudininkai su
žeidė bent kuriuos iš ameri
kiniu mechaniku.

Prezidentas Eisenhoweris 
yra paskolinęs francūzams 
325 karinius Amerikos la- 
kūnus-mechanikus.

Formoza. — Čiang Kai- 
šekas, kinų tautininkų val
dovas Formozos saloje, pa
siuntė protestus Amerikai, 
Anglijai ir' Francijai, kam 
jos išvien su Sovietų Sąjun
gą nutarė pakviesti Kini
jos Liaudies Respubliką į 
Ženevos konferenciją ba
landžio 26 d.

Čiangas protestuoja, kad 
Amerika laužo pasižadėji
mą pripažinti jo valdžią 
vieninteliu visos Kinijos at
stovu. O Kinijos Liaudies 
Respublikos pakvi e t i m a s 
konferencijon yra jau fak- 
tinas pripažinimas Kinijos 
komunistų valdžios, nors 
Amerika ir sako, jog ofici
aliai “nepripažįsta ir nepri
pažins” komunistinės kinų 
valdžios.

Adenaueris planuojąs 
1,000,000 vyrą armiją

kraujo

Morokkiečiai metė bombą 
į profrancūzišką sultaną

Marrakeš.— Kuomet Mo- 
rokko sultanas M. Arafa 
meldėsi mahometonų baž
nyčioje, tai morokkiečiai 
tautininkai paleido į jį dvi 
rankines granatas. Sprogi
mai truputį sužeidė Arafa 
ir tris jo palydovus.

Arafa yra francūzų pa
skirtas kaip tautiniai - reli
ginis morokkiečių valdovas. 
Prancūzai pernai ištrėmė 
teisėtąjį j u vadovą sultaną 
Hohammedą Youssefą, o jo 
vieton padėjo savo pastum-

London.— Haroldas Wil
son, Anglijos Darbo Parti
jos komiteto narys, tvirti
no, kad Vakarinės Vokie
tijos premjero Adenauerio 
valdžia planuoja rekrutuot 
60 divizijų armiją, tai būtų 
apie 1,000,000 kareivių.

Apie tokią naują vokie
čių armiją kalbėjo buvęs 
nacių generolas Zimmer
mann. Jis taip pat reikala
vo iš anksto .užpulti Sovie
tų Sąjungą atombombomis

Bonn, Vokietija. — Vie
nas Vakarinės Vokietijos 
valdininkas sakė, jog mili
joninės armijos sumanymas 
yra “tiktai asmeninis gen. 
Zimmermanno dalykas.’’ o

Dėl to jau .ir pirm šešių 
mėnesių Morokko patrijo- ______

I tai mojosi. nužudyt Arafą. | ne valdžios planas.

San Juan, Porto Riko. —I G. Rodriguez, partijos 
Pro-amerikinė Porto Riko ! ninkas, ir kt. 
gubernatoriaus Munoz M a.-į .. . ,,v. ,TT i p. - _ -xT . ! Marino valdžia b;Inno valdžia suėmė Nacio-, .... . . ,i i- u i . suristi komumstus'su naci-nahstu Partijos vada Pedra r . . . ;An- 1 • ‘m u-m onahstais, šaudžiusiaisAlbizu Camposa ir 40 kitu i 7 . ... ,, n . v. J 1 -i i • ‘ į Jungtiniu Vaistini kongres- portorikieciu, reikalai!jan-! J s
čių nepriklausomybės nuo! f

Kuomet pereitą šeštadie
nį policija, atvyko areštuot 
sergantį Camposą, tai jis su 
savo šalininkais per tris 
valandas gynėsi šaudydami, 
iki policija, pagaliau, suėmė 
juos. Teigiama, kad jie su
žeidė kelis policininkus.

Vietinė valdžia, taip pat 
medžioja, vado vau j a n č i u s 
komunistus; areštavo šešis 
ir jieško dar keturių, tarp 
kurių yra Juan Santos Ri- 
verta, Komunistų Partijos 
pirmininkas; advokatas P.

joe McCarthy pabūgo
TEISMO SU BENTONU

iž di

DARBAI PAVOJINGAI 
MAŽĖJA, KAIP NURODO 
CIO UNIJOS

Reikalauja pagerinti pensijas, 
atidaryti viešus darbus ir 1.1.

Now York. — CIO unijų soje šalyje daugiau kaip 3,- 
miestinė konferencija per- 200,000. 
eitą šeštadienį perspėjo Ei- 
seihowerio valdžią daryti 000 žmonių gyveno iš mies- 
tinkamus veiksmus, kad su- tinių pašalpų, o dabar jau 
laikytų pavojingai plintantį 262,000. 
nedarbą.

šalia darbininkų vadovų, 
kalbėjo ir miesto majoras 
Wagner. Jis kaltino repu
blikonų politiką Washing-

Pirm trijų mėnesių 250,-

taipgi tiki Bentono parody
mais.”)

Bentonas buvo pasiruošęs 
teisme patvirtinti tokius 
savo įtarimus prieš McCar
thy, kad:

McCarthy nesąžiningai 
parašė knygelę, girdamas 
bankrutuojančią Lustron 
korporaciją, fabrikiniai sta-|J

Washington. — Ragan- 
gaudis senatorius Joe. Mc
Carthy pirm dvejų metų 
buvo užvedęs teisme bylą 
prieš demokratą Williama 
B. Bentona, buvusi senato- 
rių, reikalaudamas dviejų 
milijonų dolerių atlyginimo 
už “apšmeižimą.” Bet per
eitos savaitėj, pabaigoje 
McCarthy besąlyginiai at
šaukė savo skundą. Nupa
sakojo, kad McCarthy’o ad
vokatai “nesuradę nė vieno 
žmogaus, kuris tikėtų tais 
šmeižtais.” Todėl negali
ma būtu gauti atlyginimo.

(STAMFORD, Conn. — 
Vienas čionaitiniis fabri
kantas sake: “Aš tikiu 
Bentono kaltinimais prieš 
McCarthy; yra ir milijonai 
Litų a m e r i k i e č i ų, kurie ! Stryte, kaip sakė Bentonas.
------------  .J——--------------- — - - . ----- — .

čiusią. gatavus namus, u z 
tai McCarthy gavo $10,000. 
Bet korporacija netrukus 
žlugo, pražudydama milijo
nus dolerių valdžios pasko
lintu jai pinigų.

McCarthy bandė išsisuk
ti nuo privalomu valdžiai 
taksų. Jis gembleriavimui 
naudojo neteisėtai išgautas 
valdines žinias apie būsi
mas tūlų Šerų kainas Wall

Elektrininkų reikalavimai 
atsižvelgiant j darbų smukimų 
ir makartizmo pavojų

New York. — CIO Elek- krizė gali baigtis viešpata- 
trininkų, Radijo Darbiniu- vimu McCarthy’o arba ma- 
kų ir Mašinistų Unija pa- kartizmo ženatvės su Dew- 
skelbė, jog ves plačią kovą ey’u,” New Yorko valstijos 

gubernatorium.
Elektrininkų Unijos va

dovai taip pat kritikavo Ei
senhower? už sulaužymą 
prižadų, kuriuos jis buvo 
padaręs darbininkams pre
zidentinėje savo 
kampanijoje.

už algų pakėlimą darbinin
kams ir už bedarbių rei
kalus.

Vykdomoji unijos taryba, 
atstovaudama 400,000 narių 
Jungtinėse Valstijose i r 
Kanadoje, pareiškė, jog pa
ti Eisenhowerio valdžia 
greitu laiku turės pripažin
ti, kad yra jau 4 milijonai 
bedarbių.

Elektrininkų taryba rei
kalavo atidaryti p 1 a č i u s 
darbus bedarbiams; nu
mušti taksus darbo žmo
nėms, pripažinti unijines 
sąlygas fabrikuose, padi
dinti nedarbo pensiją ir kt.

Elektrininkų vadovai kri
tikavo valdžios planą, ža
dantį labiausiai remti biz
nius - fabrikantus, o dau- 
guomenei žmonių padėti tik 
tuomet, jeigu jiem pasida
rytų daug blogiau. Mat, 
pasak republikonų valdžios, 
“jei bizniui gerai, tai ir vi
siems būsią gerai.”

Unijos taryba savo išleis
tame pareiškime pastebi 
“giliai išsivysčiusią krizę lamu 
Republikonų Partijoje, o ši I dose.

| ^***KVX**V* V, ..VO*

į tone ir šioje valstijoje, kad 
jie- tiktai “plūduriuoja” be 
vairo kas liečia bedarbių 
reikalus.

Konferencijoj dalyvavo 
250 atstovi? nuo 33 unijų, 
turinčių pusę milijono na
rių. Kalbėtojai pranašė, 
jog:

Didžiajame New Yorke 
yra 191,000 bedarbių, o vi-

Amerika duoda 150 
milijoną dolerių 
Japonijai ginkluoti

ir

Per dvejus paskutinius 
metus užsidarė daug audy
klų, paleisdamos 50,000 dar
bininkų. Audimų pramonė 
dabar taip nupuolus, kaip 
1(932 metais, ir vis dar 

• smunka.
Pernai vasarą dirbo 40,- 

000 narių Nacionalės Mari- 
ninkų Unijos, o dabar tik
tai 15,000 tedirba.

Daug darbininkų paleista 
iš elektros, radiio ir televi
zijos pramonių ir iš nami
niu įrengimų gamybos.

Kaip CIO kalbėtojai, taip 
ir maioras Wagneris neikė 
Eisenhowerio valdžią, kad 
ii mėgina žodžiais užslėpti 

Į nuolat didėjantį nedarbą.
REIKALAVIMAI

CIO konferencija nutarė 
reikalauti:

Mokėti darbininkams ne 
mažiau kaip $1.25 už dar- 

' bo < valanda New Y n r k o 
valstijoje ir visoje šalvje.

Padidinti nedarbo pensi-

Tokio — Japonija 
Amerika pasirašė bendro 
apsigynimo sutarti prieš Į 
komunizmą. Pirmaisiais su
tarties metais Amerika , n _
duos apie 150 milijonu do- bedarbis gau-
lerių, kad Japonija galėtų !tn 66 procentus buvusios 
sparčiau didinti savo armi-Į s?.vo a na'.1<T.lno1A^en- 
ja ir kitas ginkluotas jėgas | mokenma iki 39 sa- 

kni vaicui per metus.
Pakelti senatvės pensiją 

ir dauginu senukų i traukti 
į Social Security andmuda, 

Palikti asmenims $800

prieš Sovietų Sąjungą bei 
Kinijos Liaudies Respubli-

Be to, susitarta, kad Ja
ponija “pirks o0 milijonų ( netaksuoiamų metiniu pa- 
dolerių vertės kviečių bei i ianm, vieton dabartinių 
kitų atliekamų maisto pro-; $$00?
dūktų, sukrautų valdi niuo-1 
se Amerikos sandėliuose.
Už juos taipgi apmokės do
leriais, duodamais priedan 
prie karinės paramos Japo
nijai.

Plačiai išvystyti viešus 
darbus, ypač gyvennamių 
statymą valdžios lėšomis.

Roma. — Pranešama, kad 
popiežius “žymiai sveiks- U

Graviruotojai priima
1 inkimų siūlomą algos priedą Republikonai vergia New 

Yorką finansiniai
Pajamos nupuolė dviem 
bilijonais doleriu

•Washington. — Prekybos 
departmentas surado, jog 
per mėnesį nuo pernykščio 
gruodžio iki šiemetinio sau
sio pabaigos dviem bilijo
nais dolerių sumažėjo pa
jamos visų amerikiečių, 
skaitant įplaukų nupuolimą 
asmenims ir bizniams.

Tacoma, Wash
d. mirė AndriusKovo 6

Šapalas. Laidotuvės įvyks 
kovo 9 d. Daugiau infor
macijų apie Šapalo mirtį ir 
laidotuves, bus kitose lai-

New York. — Federaci
nės Foto-graviruotojų Uni
jos susirinkimas dauguma 
balsų užgyrė patarimą miš
riosios taikymo komisijos, 
kad jie priimtų siūlomąjį 
algos pakėlimą po $3.75 per 
savaitę.

Foto - graviruotojų strei
kas pernai rudenį buvo 
vienuolikai dienų uždaręs 
šešis didžiuosius New Yor
ko dienraščius. Iš pradžios 
jie reikalavo $15 priedo, 
paskui nusileido iki $7.50. 
per savaitę.

Dieniniai graviruotojai 
dabar gaus $129.50 per sa
vaitę, o naktiniai $139.50.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vešiau*

New York. — Valstijine 
republikonų valdžia leido 
namų savininkams pakelti 
rendas 15 procentų, bet už
gina New Yorko miesto 
valdybai padidinti namų sa
vininkams taksus daugiau 
kaip iki pustrečio procen
to.

Republikonų valdžia Al
bany, N. Y., gauna daugu
mą valstijinių taksų iš New 
Yorko miesto, bet neduoda 
jam tinkamos finansinei 
paramos. Be to, republiko
nai ir kitais būdais vergia 
miestą finansiniai, kaip 
skundėsi A. D. B e ame, 
miesto sąmatos direktorius. 
Jie keršija New Yorko mie
stui todėl, kad jį valdo de* 
mokratai.
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PREZIDENTAS NUSILEIDŽIA
BUVO TIKĖTASI, kad prezidentas Eisenhoweris 

netylės, o smarkiai suriks prieš McCarthy, tiesiog jį 
pasmerks. Visi laukė prezidento su spaudos ir radijo 
korespondentais pasikalbėjimo trečiadienį, nes tikėjosi, 
jog ten būsiąs užduotas makartizmui smūgis.

Kodėl žmonės.to tikėjosi?
Todėl, kad, jų nuomone, iškilo gyvas reikalas apgin

ti jei ne ką kitą, tai Jungtinių Valstijų kariuomenę, ku
rią McCarthy buvo užpuolęs. Užpuolė kai kuriuos ka
rininkus, ypatingai brig, generolą Ralph W. Zwicker’į.

Nusivylė, kurie to tikėjosi. Prezidentas Eisenhowe
ris atsisakė pasmerkti McCarthy ir makartizmą. Atsi
sakė jis tarti žodį, kuris vienytų visus Amerikos žmones 
prieš makartizmą, už išlaikymą demokratinių teisių, už 
išlaikymą mūsų šalies konstitucijos.

Prezidentas pasakė, kad jis pasitiki Kongresu, — 
pastarasis tegu nustato taisykles ar ribas, kaip kongre
siniai komitetai gali toli eiti savo tyrinėjimuose.

Tai ir viskas. O tai labai apgailėtina, kad taip yra!
Visa tai rodo gyvą reikalą amerikiečiams rūpestin

gai ruoštis prie kongresinių rinkimų, kad juose būtų 
nugalėti makartistai. Bet, norint, idant rinkimų me
tu būtume drūtesni, tai dabar reikia ’telkti visų anti- 
makartistų jėgas ir jas vis tvirtinti.

(Tąsa)
K a kiti sako? v

Marijonų Draugas ne- 
! daug ką tepasakė, bet Nau

jienos pasakė grigaitiškai. 
Tas laikraštis parašė, būk, 
girdi, dabar katalikų “se
minariją išlaiko ir algas 
jos mokytojams moka tary
bų valdžia. Ji moka algas 
ir vyskupui bei vyskupijų 
valdytojams, tur būt, ir pa
rapijų klebonams bei vika
rams.”

Dėl to Grigaitis mano, jog 
bažnyčios padėtis Lietuvoje 
yra geresnė negu Jungtinė
se Valstijose! 

T t •
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pa-
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JDOMI REZOLIUCIJA DEL
GEN. ZWICKER’IO IR McCARTHY

NEDIDELIAME MIESTE, Stoughton, Wis., gy- 
vuoja Veterans of Foreign Wars postas. Tame mieste 
gimė ir brig, generolas Ralph W. Zwicker, kurį nese
niai senatorius McCarthy smarkiai užpuolė ir žemino 
visuomenės akyse.

Taigi šis VFW postas, susipažinęs su senatoriaus 
puolimais ant generolo, apsvarstęs medžiagą, priėmė re
zoliuciją, kurioje sakoma, jog senatorius McCarthy ne
pateisinamai žiauriai užpuolė “didvyrišką karį,” gene
rolą Zwicker’i,.

Paduodame tos rezoliucijos keturis paskutinius 
ragrafus, — paduodame juos originaliai, kaip buvo 
rašyti ir priimti. Jie skamba:

“Whereas, Gen. Zwicker’s record of service to
country includes combat action which has brought him 
many decorations and honors including the Silver Star, 
Legion of Merit With Oak Leaf Cluster, Bronze Star 
with Oak Leaf Cluster and Arrowhead, British Dis
tinguished Service Order, French Legion of Honor and 
Croix de Guerre with Palm, and

“Whereas, Sen. McCarthy’s service record includes 
resigning from the service before the war with Japan 

• • was over at a time when his Marine Corps comrades 
faced months of bloody fighting in the Pacific; false 
claims about alleged wounds which in fact he did not 
suffer; claims that he was a ‘tail gunner’ when in fact 
he was a Marine Air Force ground intelligence officer; 
false claims that he entered service as a ‘buck private’ 
when in fact he entered as a commissioned officer; ef
forts to promote decorations for himself;

“Therefore be it resolved that the Stoughton Post 
of the FWV condemn the abusive and insulting treat
ment of Gen. Zwicker by Sen. McCarthy and its 
gratitude to him for the čaliant service he has rendered 
on the battlefield against cįe enemies of our democracy, 
and

“Be it further resolved that copies of this resolution 
be forwarded to the Second District Commander, the 
Department of Wisconsin, the National Headquarters at 

I. Kansas City, Gen. Zwicker, Secretary of the Army 
Stevens and President Eisenhower.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Trys milijonai vadovėliu res
publikos mokykloms

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis V. Kapsuko-Mickeviūiaus 
vardo spaustuvė užbaigė 
spausdinti “Fizikos vadovėlį,” 
“TSRS istorijos” I dalį, “Rusų 
literatūrą“ (IX—X kl.) ir kai 
kuriuos kitus vadovėlius. Tai 
pirmieji Pedagoginės literatu 
ros leidyklos 1951 metų lei
diniai. šiais metais iš viso nu
matoma išleisti daugiau kaip 
pustrečio šimto įvairių vado
vėlių ir kitų leidinių mokslei
viams bendru 3 milijonų eg
zempliorių tiražu.

Nauji vadovėliai iliustruo
jami žinomų respublikos dai
lininkų paveikslų reprodukci
jomis ir piešiniais.

B. Radviičnas

Meno meistrų gastrolės

VILNIUS. — Valstybinės 
filharmonijos salėjo įvyko 
premijos laureato kompozi
toriaus O. Taktakišvili auto
rinis koncertas. Klausytojai 
su įdomumu klausėsi Takta
kišvili I-ąją simfoniją, už ku
rią kompozitoriui buvo suteik
ta premija.

šiomis dienomis Vilniuje 
taip pat viešėjo RTFSR liau
dies artistė, premijos laurea
tas M. P. Maksakova. Su
rengtuose koncertuose gausiai 
atsilankė respublikos sostinės 
darbo žmonių. '

Koncertai praėjo su dideliu 
pasisekimu.

S. Jadaitylė

Toliau:
“Iš vyskupo Paltaroko 

pranešimo matyt, kad 
Bažnyčia veikia viešai ir 
su valdžios pritarimu. Yra 
šimtai parapijų. Žmonės 
eina į bažnyčią ’ ir kalba 
poterius ne bolševikų pa
rašytus; jie atlieka reli
gines apeigas, nustatytas 
bažnyčios, o ne valdžios; 
kunigai krikštija, sako pa
mokslus ne bolševikiškai, 
o katalikišikai. (Nauj. š. 
m. sausio 27 d.)

i

Nepatiko šis P. Grigaičio 
j pasisakymas Dr. J. Daugai- 
| liui (kun. Prunskiui), kuris 
| šitaip atsišiepė: Grigaičio 
mintys bažnyčios klausimu 
Lietuvoje yra “tas pats, ką 
mes randame bolševikų pro
pagandos burbuluose!”

Kitais žodžiais: tarp kle
rikalų ir social-demokratų 
čia įvyko sukliuvimas, tie
siog nemalonus sukliuvi
mas. Menševikai netiesio-, 
giniai skelbia, jog katalikų 
religija šiandien jau esanti 
valstybinė, valdžios globo
jama ir remiama (!), o 
klerikalai, — pranciškon a i 
ir marijonai, — deda di
džiausių pastangų įrody
mui, kad Lietuvoje katali
kų religija yra žiauriai per
sekiojama, kunigai— kanki
nami (ne dėl to, kad “kan
kinamieji” veiktų prieš 
liaudies interesus, prieš 
valstybę, bet vien tik dėl to, 
kad jie esą kunigai!).

Matot, vieni bando pulti 
tarybinę vyriausybę iš vie
nos pusės, o kiti—iš kitos.

Visi prie savo komentarų 
prisegė tokį “faktą”: vys
kupas Paltarokas, girdi, tą 
savo laišką rašė valdžios 
priverstas!

Įėjęs į šią polemiką L. 
Prūsei ka Vilnyje šitaip pa
sisakė :

Rodosi, katalikai galėtų 
tik padčkavoti “Vilniai” ir 
“Laisvei,” kad jos įtalpino 
savo skiltyse vyskupo K. 
Paltaroko raštą apie kata
likų bažnyčios būklę Lie
tuvoje. Kunigų ten yra ir 
bažnyčios netuščios.

Bet klerikalu laikraščiai 
zurza ir niurna, kaip di
džiausi pikčiurnos. Girdi, 
ne vyskupo ranka parašė 
tą atoskaitą, bet revolve
ris prie vyskupo smilkinio.

Tie laikraščiai nemato, 
kad “mainosi rūbai margo 
svieto.” Mainosi kaip kas 
ir kunigų pažvalgose.

O kai}) su Italijos kata
likų kunigu Andrea Gag- 
gero, kuris neseniai gavo 
stalininį pryzą?’ Juk jis 
gyvena netoli nuo popie
žiaus. Italiją juk nevaldo 
komunistai.

Kas jam pagrasino re
volveriu, kad laimėtų sta
lininį pryzą?

Tegul apie tai pagalvoja.

“Darbininkų” pranciško
nai.
Naujienos taipgi abejoja, 

ar vysk. Paltarokas šį raš
tą rašė savo noru. Iš to 
darosi išvada, jog Grigai
tis netiki savo pirmes- 
niems žodžiams, kur jis pa
reiškia, būk-flabar katalikų 
religija Lietuvoje yra su-' 
valstybinta.

Jeigu vysk. Paltarokas 
gauna iš valstybės iždo al
gą, tai, aišku, jam jokios 
prievartos nereikėjo to raš
to parašymui.

Dar viena nuomonė
Vilnis turi pastabų rašy

toją, pasirašantį “Jūks” 
slapyvardžiu. Šis Viln. ben
dradarbis yra akylas ir au
sylas vyras ir dažnai para
šo įdomių pastabų. Čia pa
duosiu ilgesnę jo nuomonę 
vyskupo Paltaroko laiško 
klausimu:

Dr. J. Daugailis “Drau
go” n r. 26 rašo:
“Labai gaila, kad ‘Nau

jienų’ apžvalgininkas, šiuo 
atveju savo neatsargiu 
formulavimu, padeda bol
ševikams siekti propagan
dinių tikslų. Jis savo ap
žvalgoje rašo: Tš vyskupo 
Paltaroko pranešimo ma
tyt, kad Bažnyčia Lietu
voje veikia viešai ir su 
valdžios pritarimu... Tai
gi religija vis dėlto nėra 
uždrausta. Nėra uždraus
tas ir jos praktikavimas, 
Gyvuoja ir Bažnyčia, kuri 
dargi gauna finansinę Apa- 
rama iš valdžios.” v

Toliau p. Daugailis sako, 
kad šis “N-nų” apžvalgi- j 
ninko teigimas esąs “bol
ševikų propagandos bur
bulas.” Lietuvių socialistų 
popiežius į klerikalų pin
kles yra įkišęs galvą kaip 
paršiukas 'į tvorą. Tiesa, 
jis kai kada sužviegia, bet 
kai tas žviegimas pasida
ro įkyrus, eilinis marijo
nas jam įsako susivaldyti. 
Jei jis nepaklausytų, atei
tų L. Šimutis, paimtų jį už 
ausų, išmestų iš klerikalų 
gardo ir pavarytų nuo Lie
tuvos vadavimo geldos. Ir 
kur jis sveikas pasidėtų?

Vyskupo Paltaroko tei
gimas, kad Ųietuvoje reli- . 
gija nėra uždrausta, Ame
rikos kunigams neina į 
sveikatą. Jei vy s k upas 
Amerikoje būdamas taip 
kalbėtų, būtų galimąjį nu
dažyti raudonai, bet kai 
jis kalba iš anapus “už
dangos,” tai patogiau yra 
išaiškinti, kad jis tai daro 
iš prievartos.

J. Daugailis tur būt ne
skaito “Draugo” arba tu
ri trumpą atmintį. Prieš 
porą metu “Draugas” pa
skutiniam puslapy įdėjo 
tokį pranešimą:

“Biznierka Elzbieta Lan- 
kauskienė, iš Cicero, susi
laukė liūdną žinią iš Lie
tuvos, kad jos mylima mo- i 
tinėlė mirė, 
nuotrauka. Nors ir liūd-’ 
na ir skaudi žinia, bet kar
tu ir džiuginanti žiūrint į 
nuotrauką, kad gražiai 
k a t a 1 i k iš k ai palaidota” 
(“Dr.” nr. 100, 1952).
Taigi Prunskis Prunskiui 

uždavė per nosį. Gal ir 
nebloga.

Kardeliškėjc Naujojoje 
Lietuvoje (Montrealyj) ra
šė kaž koks neseniai “iš 
Lietuvos atbėgęs.” Ką gi 
tas atbėgėlis pasakė apie 
bažnytinius reikalus Lietu
voje? Štai ką:

Panemunėj šv. Roko at-

laidai, kad ir ne tokio ma
sto, vyksta, žmonės už
tvinsta gatves...

Bažnyčias sekmadieniais 
žmonės lanko laisviausiai, 
nurodo tas “neseniai atbė
gęs.”

Taigi kiekvienam turėtų 
būti žinoma, jog Lietuvoje 
veikia religijos laisvė, ga
rantuota konstitucijoje. 
Yra laisvė tikėti, laisvė ne
tikėti. O tai svarbu.

Tačiau, jei kunigas, pre
latas, vyskupas ar kuris 

■ kitas dvasiškis išstoja prieš 
valstybę, jei jis atlieka sa
botažą, jei jis dalyvauja 
sąmoksluose ir padorių pi
liečių žudyme, jei jis tar
nauja svetimai, priešiškai 
valstybei, aišku, tokis dva
siškis yra teisiamas ir bau
džiamas lygiai, kaip kuris 
kitas pilietis. Ar tai nau
jiena? Ar tai daro tik vie
na Tarybų Sąjunga? Tegu 
pabando kuris nors ameri
kinis vyskupas bei kunigas 
šiandien šnipinėti ar Tary
bų Sąjungai, ar Kinijos 
Liaudies Respublikai! Ma
tytumėte, kas būtų!

Pranciškonų laikraščio 
bendradarbis K. Ž e m b r ė 
mėgsta man prikaišioti Be
riją. Bet ar jis pamiršo, 
kad Beri jos likimo pavyz
dys patvirtina mano argu
mentų pusę, o ne p. Žem- 
brės? Berija buvo aukštas 
valdininkas, ministras. Ta
čiau, kai buvo surasta, kad 
jis šnipinėjo svetimai vals
tybei, teismas jį nuteisė su
šaudyti. Na, o arkivysku
pas Reinys, kaip pats Dar
bininkas pripažįsta, už šni
pinėjimą svetimos valstybės 
naudai buvo nuteistas 10 
metu kalėti. Vadinasi, aukš
tesnius baudžia kur kas 
sunkiau.

Bet ką čia apie tai daug 
bekalbėti, kuomet viskas 
aišku!
Kun. K. M. V. “prirodymai”

Pamatę, jog vysk. K. Pal
taroko laiškas .padarė di
džiulės itakos i Amerikos 
lietuvius, pranciškonai pa
siryžo griežčiau tuo reikalu 
pasisakyti. Jie pasiryžo vys
kupo laišką į dulkes sumal
ti !

Dėl to šių metų vasario 
26 d. Brooklyno Darbinin
ke išstojo su straipsniu ku
nigas K. M. V. Kokia to 
rašytojo tikra pavardė, ne
žinau, — pagaliau ir nėra 
tiek svarbu. Užtenka pa
sakyti, kad jis katalikų ku
nigas, ilgokai Lietuvoje ku
nigavęs ir, matyt, yra di
pukas kunigas.

Savo rašinyje kun. V. 
klausia: “O kur Vilniaus 
arkivyskupas Meč i s 1 o v a s 
Reinys?...”

(Bus daugiau)

Klaidos pataisymas, 
vo 6 - tos numeryje 
straipsnio pirmoje dalyje 
techniška klaida padarė 
neaiškia prasmę vieno pa
ragrafo. Turėjo būti:’

(Žembrė pamiršta, kad 
buvo ir vyskupas Staugai
tis, kurį 1941 metais kleri
kalų liežuviai buvo nužudę,

Ko- 
ši o

. | bet kuris vėliau mirė na- 
Prisiųsta^ ir .tūralia mirtimi*.)

ŠYPSENOS
Ar komplimentas?

Kartą judžiuose viena 
moteraitė atsisuko į už jos 
sėdintį vyriškį ir sako:

“Jei mano skrybėlė kliudo 
jums judi matyti, tai aš 
mielai ją nusiimsiu.”

“Prašau, geriau nenusi- 
imkite,” atsakė - vyriškis. 
“Jūsų skrybėlė daug juo- 
kingesnė už tą rodomąjį 
judi-”

Surinko Kas Kitas

Lawrence. Mass
Eidamas gatve susitinku ge

rą tautietį. Vienas kito už- 
klausėm: “Ar dirbi?” Abu 
atsakėm: “Ne!” Klausė ma
nęs, kur einu. Atsakiau, jog 
einu daryti didelį apgarsini
mą k.ongresmanų rinkimams, 
kurie įvyks jau šį rudenį, 
nes reikia, kad republikęnai 
laimėtų. Geras tautietis atsa
kė : “Geriau padaryk didelę 
grabę, kad visą tą partiją 
sudėtum.“ Sakau jam: “Nu
gi užpernai buvai didžiulis 
republikonas.” Atsakė: “Bet 
ne šiemet. Daugiau jų neklau
sysiu ir už juos nebalsuosiu.”

Juomi draugai rūpinosi jau 
tuomet, kai man teko būti 
Montviloje. <
padaryti, privatines kišenes 
pripildyti.

Pas mus darbininkui tenka 
valkiotis nuo vienos dirbtuvės 
prie kitos, siūlyti savo pasku
tines spėkas fabrikantui. Iš 
karto dar gauni atsakymą: 
nereikia, ateik kitą kartą. O 
kai jam nusibosta tas pats 
žmogus matyti raštinėje, 
pasako, kad “tu jau per 
nas, tau darbo nėra.”

Nueik valdžios įstaigon
prašyti pagalbos, tai gauni 
atsakymą, kad negali tau duo
ti. Ypač dabar yra apsunkin
tas social 
Pabaigęs 
laukti 6
gausi. Per 6 mėnesius būk ne
valgęs, lauk savo uždirbtų 
pinigų. Tai didžiausias išjuo
kimas darbo visuomenins. Pi
liečiai turėtų reikalauti dar
bininkams teisingesnių Inty
mų.

tai
se-

pa-

Am. Woolen Mills 11 dirb
tuvių išstatytos ant pardavi
mo. Dirbtuvės yra: Wood ir 
Ayer Lawrenciuje; Arden — 
Fitchburge; Brown — Dover- 
Foxcroft, Me.; Champlain — 
Winoski, Vt.; Fulton — Ful
ton, N. Y.; Globe — Utica, 
N. Y.; National and Provi
dence, taipgi Monton — Pro
vidence, R. I.; Pioneer—Pitts
field, Me.; Sawyer — Dover, 
N. II.

security gavimas.
imti čekius, turi 

mėnesius, kol vėl

L. K. Biuras

Hardy Brush Co. ir Show
sheen Mill, Andoveryje vėliau 
bus uždarytos. Tai galutinis 
sprendimas šėrininkų ir kom
panijos.

Pasirodo, kiek kompanija 
interesuojasi darbininkais. 
Darbininkai jiems per dešim
tis metų dirbo, paskutines 
spėkas ten paliko. Už tai se
natvėje juos palieka be dar
bo ir be pinigų. Paalasavojo 
per keletą savaičių, pasirody- 
dami nekaltais avinėliais, nu
siplovė rankas. O jūs gyven
kite ant dievo burdo, kol ba
do šmėkla prisiartins, kaip 
tai motinai, kuri čia su dukra 
badavo ir pati mirė iš bado.

Jeigu toki dalykai atsitiktų 
tose šalyse,, kur darbininkai 
piliečiai patys tvarko šalį, tai 
komerciniai geltonlapiai apie 
tai dėtų didžiausius antgal- 
vius, rėktų tartum lygsvaros 
netekę. Bet darbininkų valdo
mose šalyse taip nėra. Ten vi
si darbininkai aprūpinti dar
bu, šapų būdingai nestovi tuš
ti, nes nežiūri didelių pelnų

Marti traukia savo uošvę 
Zofija Skrabuchą teisman. 
Sako, kad ji net su savo sūnu
mi negalėjo sugyventi. Jam 
neleido vestis nei su viena 
mergina. Sūnus buvo geras 
daktaras. Dabar jau su virš 
metai kai išvažiavęs žuvauti 
prigėrė. Jo turto apie $20,000 
gavo motina, kiti liko našlei. 
Uošvė taip nekenčianti mar
čios, kad einanti numėtyt nuo 
sūnaus kapo našlės ten padė
tas gėles.

Arlington Mill randasi ^pie 
3 mažos kompanijos ir dirba 
lig šiolei. Dabar pradėjo dar
bininkus atstatinėti. Ypač vie
na, gaminanti parašiutus, 
daug darbininkų atstatė ir ne
pasako, kada ateiti darban.

Daug žmonių yra be darbo. 
Kada eini prašyti social secu
rity, randi didelę eilę laukian
čių. O kiek randasi tokių, ku
rie jau yra išbaigę čekius ar
ba yra visiškai' neapdrausti. , ' • *

llooveris, buvusios depresi
jos prezidentas, skelbia, kad 
dar nėra depresijos. Tiesa, 
kad jam ir jo bičiuliams de
presijos dar nėra, jiems dar 
geri laikai. Už mūsų taksus 
po visą pasaulį važinėja.

Lawrence stubų savininkam 
bus pakelta mokestis už van
denį. Buvo mokama po 17 c. 
už 100 kubiškų pėdų, bus mo
kama po 19 ir pusę cento. 
O kam reiks daugiausia nu
kentėti ? Spaudžiami savinin
kai pradės kelti vendas.

Artinasi pavasaris. Laikas 
rūpintis ir piknikais. Pirmuti
nis bus visų apskričių,v o ant
rasis — Laisvės, 4 liepos.

Skaityto jy Balsai
SLA SEKR. PONO VINT- 

KO DĖL SLA NARIŲ 
“PAGERINIMAI”

Pirmas p. Viniko “pageri
nimas,” tai įvedimas kon
versijos arba perkėlimas 
narių nuo senos apdraudos 
į naują apdraudą, kur da
bar mums SLA nariams 
reikia mokėti du sykiu to
kią mokestį už tą pačią ap
draudą.

Antras p. Viniko “page
rinimas,” tai numušimas - 
sumažinimas pašalpos nuo 
24 savaičių ant 8 savaičių, 
už tą pačią mokestį, kaip 
buvo mokama už 24 savai
tes.

Dabar jau p. Vinika&su- 
galvojo trečią “pagerini
mą.” Jis dabar nori įves
ti senatvės pensijų fondą 
(žiūrėk “Tėvynės” 7 num. 
š. m.). Išeigų jam pavyks 
savo sumanymu pravaryti 
sekančiame SLA seime, 
tuomet mums SLA nariams 
ir vėl mokestys bus padi
dintos. Gal prisieitų daug 
mokėti, o mažai gautume. 
Nes mes žinome, kad mūsų 
šalyje dešimtys milijonų 
žmonių moka į pensijos fon
dą, o kiek gi tos pensijos 
gauna? Labai mažai! Tai 
ką jau kalbėti apie SLA, 
tuos keletą tūkstančių na
riu. Kiek tuomet mums 
prisieitų mokėti?

Mums SLA nariams iš tos 
senatvės pensijos būtų tiek 
naudos, kiek iš tos vadina
mos konversijos. Kas nau
dą turi iš kon versijos? JJgi 
patys ponai. Vinikui per
eitas SLA seimas iš tos 
konversijos davė $2,000, o 
kitiems ponams po> tūks
tanti ir mažiau. Dabar p. 
Vinikas užsimojo kitą pa
našų fondą suorganizuoti.

Ponas Vinikas, kai jis at
ėjo į SLA sekretoriauti, tai 
jie meko gero nėra pada
ręs dėl SLA narių! Jis 
tiktai politikauja ir galvo
ja, kaip SLA narius apdėti 
didesniais mokesčiais su sa
vo tais vadinamais “page
rinimais.” Kad jis sugal
votų kokį dėl SLA narių 
palengvinimą. Bet jis vis 
sugalvoja SLA narius ap
krauti su dideliais mokes
čiais. Dabar eina SLA Pil
domosios Tarybos rinkimai. 
Tad mes, SLA nariai, turė
tume išsirinkti naują *LA 
sekretorių ir pas^liuosuoti 
nuo pono Viniko irpjo tų vi
sų “pagerinimų.”

SLA Senas Narys

2 psl.'—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Kovo-March 9, 1954



NEWARK, N. J. PASTABOS
Likviduota Palangos Juzės 

Draugija

J Vasario 17 d., 1954 metų, 
įvykusiame specialiame visų 
narių susirinkime beveik vien
balsiai nutarta likviduoti bu
vusių didžiulę Palangos Juzės 
Pašalpinę Draugiją.

Draugija buvo suorganizuo
ta sausio 13, 1895 m. Gyvavo 
59 metus. Draugija augo na
riais ir finansais iki tapo ap- 
rubežiuota ateivy be per J. V. 
Kongresą. Nuo to laiko drau
gijos augimas sustojo.

Taip pat draugiją labai pa
žeidė narių skaitliumi ir fi
nansais siautusi epidemija in
fluenza 1918-1919 metais.

Po to draugija ėmėsi už 
draugijų apvienijimo darbo. 
Ir jai pavyko privienyti na
riais ir turtu šios draugijos: 
Laisvės, Did. Kun. Vytauto, 
Šv. Mrkolo, Šv. Petro ir Povilo, 
Liek. Jaunuomenės Katalikiš
kas Politinis Klubas ir Lietu
vos Dukterų Draugija.

Apvicnijus draugijas, Pa
langos Juzės Draugija narių 
skaičiumi dasigavo iki 600. Ir 
finansais iki $20,000. Pomirti
nės išmokėdavo mirusio nario 
šeimai $100. Narys į pomirti
nės skyrių mokėdavo tik 75c.

Buvo įsteigta trys pašalpos 
skyriai, su skirtingomis mo- 
kestimis. Tačiau- du aukščiau
si skyriai ilgai pasilaikjti ne
galėjo, nes netekus narių į 
tuos skyrius, naujų jų vietai 
užpildpti jau nesirado. Pa
likta tik vienas skyrius su 
mėnesine duokle 50 centų mė
nesiui. Pomirtinės išmokėji
mas sumažinta iki $300. Į po
mirtinės skyrių mokestis pa
kelta iki dolerio.

Po keleto metų pomirtinės 
išmokėjimas sumažinta iki 
$200. Mokestis i tą skyrių pa
didinta iki $1.25. Tas patvar
kymas buvo paskutinis iki 
draugijos likvidavimo.

Nuo >1919 metų iki 1954 
draugija narių neteko miru

CHICAGOS ŽINIOS
Gražus buvo Vilnies koncertas

Sokolų salėje vasario 28 d. 
koncerto programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Jau pusė po tre
čios valandos, prisirinko pilną 
svetainė publikos; daug buvo 
ir ant balkono. Prasidėjo vai
dinimas komedijos “Slaptas 
Ginklas.’’ Aktoriai buvo šie 
M. Keller, Dolores Pazar, G. 
K. Budris, J. Nedvaras ir J. 
Dorinienė: suflioris E. Jokub- 
ka.

Sąstatas vaidintojų buvo 
tikrai geras. Po pertraukos 
Ciceros Moterų Choras, vado- 
vajant D. Yuden, padainavo 
keturias dainas, jų tarpe nau
ją, iš svetimos kalbos verstą. 
Šis choras gerose rankose bū
damas, išlaiko aukštumą ir 

ainy meliodijų lygumą.
Estelle Bogden sudainavo

'‘Patekėk aušrine’’ ir kt. Jos 
malonus, šilkinis, balsas ir in
terpretacija, kaip aukštuose 

, registruose, taip ir žemuose, 
pilnu grožiu pasirodė. Tai ne
pavaduojama dainininkė-so- 
Hstė ir šviesi meno padangės 
aušrinė.

P. Dauderis jau liko tikras 
meistras dainavime. Jis davė 
“Kalvį,” “Stasys“ ir iš Rigo- 

' lėto “Širdele moterų.”
Helen Kwain dainavo į lie

tuvių kalbą išverstas iš opere
čių ištrauktas meliodijas. Ji 
gražiai dainuoja. Jos balsas 
taipgi laisvai plaukia ir miela 
klausytis. Trys styginiai muzi
kantai labai šauniai keletą 
numerių atliko, visiems pati
ko.

Pasirodo nauja žvaigždutė. 
Gal ją mums iš dangaus išme

sto ir atsiuntė ant šios “grieš- 
*/los žemelės.“ Tai Loretta 

Coofter. Ji artistė pilnoje šio 
žodžio prasmėje. Dainuoja iŠ 
operų kavalkus kaip tai: 
“Chocolate Soldier,” “Car
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siais ir išsibrauikusiais 500. 
Abelnai paėmus po 14 narių 
į metus. Finansų neteko apie 
$14,000 — po $412 į metus 
laiko.

Su pabaiga pereitų metų 
draugijoje narių dar buvo a- 
pie vienas šimtas. Turto bu
vo $6,020.33. Suprantama, 
dauguma narių jau nusenę. 
Jų tarpe dar randasi narys 
Juozas Laukaitis, kurio para
šas randasi ant draugijos čar- 
terio.

Norint draugiją palaikyti 
ant ilgiau, būtinas reikalas 
vertė pakelti mokestis arba 
sumažinti išmokėjimą pomirtk 
nės, kuri ir šiaip jau buvo 
maža. Tą daryti pas narius 
jau nebuvo ūpo.

Išsidalinus turtą, manoma, 
kad kiekvienas narys gaus a- 
pie $60.

Draugija nustoja gyvavus 
nuo 17 vasario (Feb.) 1954 
metų. Po tai dienai nariai ap- 
sirgę bei mirę iš draugijos jo
kios pagalbos jau negaus. Iš
mokėta pašalpa bus tik tiems, 
kurie mirė bei sirgo iki vas. 
17 dienai.

Likvidavimo reikalus galu
tinai sutvarkyti įgaliotas pa
stovus draugijos komitetas bei 
valdyba. Prie jų dar darinkta 
trys nariai.

Likvidavimo procesas, ma
noma, užsitęs kelius mėnesius, 
kol bus visas draugijos turtas 
paverstas į pinigus ir paskirs
tytas kiekvienam nariui kiek 
priklauso. Nariai prašomi pri
silaikyti kantrybės. Priklau
santi dalis kiekvienam nariui 
čekiu bus pasiųsta į namus.

Komitetas laikys susirinki
mus paprastoje vietoje ir die
ną, kur būdavo draugijos su
sirinkimai. Nariai turinti rei
kalo su draugija prašomi 
kreiptis į komiteto susirinki
mus arba į bent kurį komite
to narį.

Už Komitetą
Ig. Baches, Pirm.

men,” “Cavallera Rusticana.” 
Gražiai ir maloniai skamba 
ios balsas.

Pragramos numeriai juo to
lyn, tuo darosi gražesni ir į- 
vairesni. Duetas — Helen 
Kwain ir Estelle Bogden. Kaip 
jų balsai derinasi ir kaip gra
žiai sudainuotos “žvaigždė 
mano“ ir kitos dainelės, taip 
pat daina “Eisiu mamei pasa- 

I kyti.”
Pasirodo solistas, tįk ne su 

daina, o labai tinkančia pra
kalba, L. Prūseiką. Perbė
go šių dienų situaciją, teikda
mas visiems optimistišką dva
sią, kovoje už demokratiškus 
idealus, už kultūrą ir žmonių 
apšvietą. Matant jį, tas gau
sias mintis beriant kaip kokius 
žiburius, rodos, kad tas pats 
Prūseiką, kur ką tik ištrūkęs 
iš “paselenijos” ir kalėjimo ir 
patekęs už laikraštininką, vos 
tik atvykęs į šią šalį. Nežiū
rint 40 praūžusių metų, L. 
Prūseiką tos pačios jaunuoliš
kos dvasios tebesilaiko.

Laisvės Kanklių Choras iš
stoja su sąvo vadovu Clem. 
Deffner. Dainuoja ištrauką iš 
operetės “Rio Rita“ ir “Kur 
bakūžė samanota,“ ir “Aras“ 
ir dar “Eisim gulti į šieną.“ 
šis choras kada tai buvo su
mažėjęs. Dabar patapo skait
lingu su 75 proc. gražiausių 
jaunuoliškų meno jėgų ir 
taipgi senimo užsilikusiais il
gų metų veteranais ir .jaunes
niais dainininkais. Yra daug 
solistų su gražiais balsais, ga
biam chorvedžiui, kuris yra 
aukštas muzikas. Jis teikia di
delę garbę ir reikia tik palin
kėti jam mono ir dainos dir
voje aukštus kalnus nuversti' 
ir milžiniškus darbus nudirb
ti.

Reikia dar pridurti, kad šis 
Vilnies koncertas buvo įspū
dingas, ypač programa buvo

Praeitais metais, šiomis 
dienomis sukako 90 metų 
nuo baudžiavos panaikini
mo Lietuvoje (1863-tų me
tų kovo 3 dieną). Reiškia, 
dar ne šimtmetis nepraėjo 
nuo to laiko, kai mūsų pro
seneliai buvo faktinai 
žemės vergai. Dar Lietuvoje 
vienur kitur atsiranda se
nukas, kuris gimė kaip bau
džiauninko vaikas, o gal vie
nas kitas ir šį tą atmena iš 
tu laiku... A- V

... Ir:—dabartinė Lietu
va! Ne tik sklypai savi, bet 
jie sujungti į kolūkius, su 
savo skaityklomis, kultūros 
kampeliais, mokyk lomis, 
elektros stotimis, traktorių- 
mašinų stotimis, medicinos 
punktais, iš liaudies kilu
siais agronomais, su naujo
viška daugasėja, su kryž
miniai - kvadratiniu bulvių 
sodinimu, su irigavimu, 
elektrifikavimu, sezoniniu 
planavimu...

Bet tas vaizdo skirtumas 
dar ne toks svarbus, kaip 
svarbus skirtumas pačiame 
žmoguje.

Pagalvokime, — dar gy
vi žmonės Lietuvoje, kurie 
gimė laikais, kuomet vy
žuotas bekepuris valstietis 
bučiavo ranką ir ponui ir 
urėdui, ir tijūnui ir kuni
gui, laikais, kuomet to 
prasčioko sūnūs ar dukra 
jau pat savo gimimu buvo 
pasmerkti tapti tokiais ar
klo ir plūgo vergais.

Ir dabar, — dabar, kur 
mokslo namų durys atdaros 
kiekvienam valstiečio vai
kui, nuo darželio iki uni
versiteto, kur senis valstie
tis ne tik niekam nesilen- 
kia ir niekieno rankų nebu
čiuoja, bet savo kolūkio, su
sirinkime kaip šeimininkas 
kalba.

Ilgas kelias nueitas. Jis 
nebūtų buvęs nueitas, jei 
mūsų tėvu tėvų tėvai tik 
būtų lenkęsi ir klupščiavę. 
Ir tais laikais lenkėsi tik 
kūnas, bet viduje pagieža ir 
protestu degė tiesi nepalen
kiama darbo žmogaus dva
sia. Baudžiauninkų gryte
lėse liaudies dainos, pasako
jimai ir,, pagaliau, šiurkšti 
kasdieninė, tarpsavinė kal
ba, neleido K nusiminimui ir 
pasidavimui paimti viršų.

Liaudies jėgos veržėsi į 
šviesą. Tai ant jų, ant tų 
gilių senų pamatų, išsilai- 
kusių per arti šimtmečio, 
nuo baudžiavos panaikini
mo ir -per Smetonos antsto
lių ir licitacijų periodą po » 
neva “žemės reformos,” iki 
galutino išsilaisvinimo, — 
stovi dabartinis lietuviškas 
kolūkis.

Kuomet New Yorko mies
to įstaigos kreipėsi teisman 
dėl Rosenbergų vaikučių, 
jos kėlė tokį kaltinimą:

“Vaikai buvo tempiami iš 
vietos į vietą, kas kenkė jų 
normaliam vystymuisi.”

Tiesa, kad jie buvo' iškelti 
iš vienos vietos į kitą (tik 
vienu kartu po tėvų nužu
dymo). Bet, kodėl?

Jie gyveno pas vieną pa
žangų farmerį New Jer- 
sey’pe. Jie ten jau buvo 
pripratę, jau lankė moky
klą. Bet staiga tenykščiai 
mokyklų vedėjai juos išme
tė kaip “negyvenančius to
je valstijoje.” Ką globoto
jai galėjo daryti? Vaikai
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nepaprastai graži ir turinin
ga. Tai, žinoma, nuopelnas 
priklauso rengėjams.

Kotesp. 

turi lankyti mokyklas, jie 
turi būti auklėjami prie 
normališko, našaus gyveni
mo.

Tad,—jie buvo perkelti į 
New Yorką. Perkelti lega
liai, palei pačių tėvų (Ro- 
senbergų) įgalioto asmens 
(advokato Bloeho) įgalioti
nių nuosprendį.

Rodos, kas gali pavydėti 
tiems ir taip nukentėju- 
siems vaikams tos ramy
bės? Bet ne, taip vadina
mas “gerbūvio” arba “lab
darybės” departmentas juos 
bando siųsti į prieglaudą, 
kur vaikas yra tik numeris, 
kur jis neturi asmeniško 
draugo ar užtarėjo. Ir tai 
dar po to, kai kitos valdžios 
įstaigos juos prieš tai vertė 
keltis!

Ar stebėtina, kad pasau
lio viešoji nuomonė taip pa
sipiktinusi ?

A. šilenas

Bostonas ir Apylinkė
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETU

VIŲ ATYDAI
Naujosios Anglijos Meno Sąjun

gos 2-ros Apskrities pavasarinis kon
certas įvyks 4 d. balandžib-April, 
Municipal Hall, So. Boston, Mass. 
Pradžia 2-rą valandą po pietų. Pro
gramą duos Worcesterio Aido Cho
ras, vadovybėje J. Dirvelio. Kaipo 
solistai dalyvaus Ona Dirvelienė ir 
J. Sabaliauskas. Taipgi dainuos 
Montello Liuosybės Choro Trio: Ro
žė. Stripinis (Męrkeliūtėb Alb. Pot- 
sus, W. Yodeikis. Solistė Aldona 
Wallen ir R. Stripinis.

Geo. Shimaitis.

RANKDARBIŲ PARODA

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.

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

kai šeštadienį.

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

X,
Įžanga 50c (taksai įskaityti)

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

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

anksti galėtų grįžti namo.

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 bits, ir prašome pasiskaityti. Taipgi prašome ir kitiems pranešti 

apie šią puikią pramogą.

PARODA IR KONCERTAS BUS DIDŽIOJOJE

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

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.) 

mė dar kartą parodo, kad 
vienas žmogus nežino, 
ir kur jis gali sutikti nelaimę 
arba mirtį.

nei 
kada

Senate sprendžiamas Hava
jų salų klausimas. Vieni nori, 
kad Havajai būtų padaryti 
49-tąja valstija, kad tos salos 
įeitų formaliai į mūsų šalies 
valstijų šeimą.

Bet yra tam ir priešų: tū
li nenori' matyti Havajų val
stiją, nes tai sutvirtintų re- 
publikonų partiją, — Havajai, 
mat, yra republikoniški. O se
natorius Eastland sako: Ha
vajų salų neverta padaryti 
valstija, kadangi tas salas val
do komunistai.

Ir susigaudyk žmogus, kad 
nori!

Iš Lietuvos
Klubo saviveiklininkų 
ataskaitinis koncertas

KAUNAS. — ši'omis dieno- i 
mis Kauno tarpsąjtinginiame 
profsąjungų klube Įvyko ata
skaitinis saviveiklininkų kon
certas. Prieš prasidedant kon
certui, meno vadovas Zauka 
papasakojo klausytojams apie 
šį meninės .saviveiklos kolek
tyvą. Per praėjusius metus 
klubo saviveiklininkai surengė 
166 koncertus. Juose d alyva- ' 
vo daugiau kaip 60 tūkstan
čių darbo žmonių. Koncertai 
buvo rengiami ne tik mieste, 
bet taip pat Marijampolės, 
Birštono ir kitų respublikos

f

*

*

miestų gyventojams.
Prasidėjo ataskaitinis kon

certas. Įdomią ir turiningą 
programą atliko daugiau kaip 
200 saviveiklos dalyvių, šiltai 
buvo sutikti šokėjai, atlikę 
eilę lietuvių ir rusų liaudies 
šokių, o taip pat styginio or
kestro kvartetas vadavau ja
mas Januškevičiaus, vokalinio 
ratelio solistai ir t. t.

A. Šerelis

Radiofikuojami kolūkiai

Kretinga. — Sparčiai radio
fikuojami rajono kolūkiai. 
Sausio mėnesio pradžioje bu
vo nutiesta 
mo linija, 
sios artelės 
Pikuoti.

10 kilometrų ilgu- 
“Gegužės Pirmo- 

narių butai radio-

šiuoi metu radiofika vimo 
darbai tęsiami “Piliakalnio“ 
?r Liudo Giros vardo kolū
kiuose.

V. Lipeika

PARDAVIMAI

ar- 
ar 
to

OT, JUMS PROGA!
Parsiduoda Photo Art Studio, 

ba priimtinas partnerys, vyras 
moteriškė. Jei ir nemokantys 
amato, tai išmokysiu.

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

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloko randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Clearting krautuvės, 
tino ir likerių krautuvė, batų 
mo storas ir skalbykla.

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

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim-

vais 
taisy
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

BAKER. Restaurant. Excellent at 
danish pies and cakes. Must be used 
to home style baking. Gloucester 
6-8690.

(43-47)

BUTCHERS. Must be exp. pork 
trimmers and cutters. Exc. empl. 
Top rates pd. Apply in person or 
phone. I. KLAYMAN, 876 No. 4«th 
St. BA. 2-1116.

(46-48)

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK. Light, cook. No. 
laundry. Settled woman. Sleep in 
own rm. Must 
(1); 2 days off 
and gd. home. 
Hilltop 6-8680.

be fond of children 
per wk. St. position 
Good ref. and exp.

(46-50)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

CL. 4-8417 — 24 Hour Service
(40-50)

REFRIGERATION REPAIRS

No ^service charges. Free estimate 
all makes. Get our piices first. Open 
eves. PREMIER REFRIGERATION 
SERVICE, GL. 5-9200.

(46-52)

Baltimore, Md
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY
Liberty R<1., Randallstown, Md.

OL. 3-5075
(41-60

siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

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



Brooklyniečiu dovanas 
irgi svarbu gauti 
nepavėluotai

Laisves Parodai dovanos is 
kitų miestų ateidinėja. Mes iš 
patyrimo žinome, kad ir 
brooklyniečiai neužsileis. Ta
čiau jie dažniausia dovanas 
atveža patys atvažiuodami Į 
parodą. Vienok būtų geriau ir 
tas gauti anksti. Pagelbsti 
gražiau Įstatyti ir daugiau už 
jas gauti.

Taip pat palengvintumėte 
dirbančiųjų parodoje darbą, 
jeigu sykiu Įteiktumėte užra
šą, kieno dovana ir kiek maž 
daug reikėtų už ją gauti.

Laisvės Paroda Įvyks jau ši 
šeštadieni ir sekmadieni, kovo 
13 ir 1 I dd.. Liberty Audito
rijoje.

Reikalauja padauginti 
subways policiją

Subways sargybinės polici
jos stabas prašė miesto val
džios. kad padvigubintų tos 
srities policijos skaičių. Da
bar yra tiktai 523, po 75 as
menis vienam šiitui. Tie 75 
privalo dežunroti 173 stotis.

DEWEY RAGINO TAKSUO- 
TI MIESTIEČIUS

Gub. Dewey bandė pa
teisinti save už nedavimą 
miestui pinigų miesto darbi
ninkų algoms pakelti. Jis sake 
jog jis Wagnerui leido uždėti 
ant gyventojų naujus taksus ir 
iš to gauti pinigų. Dar-dadėjo, 
jog- būtų “žiaurus neteisėtu
mas,’’ jei Wagneris to neda
rytų.

Wagnerio šalininkai sako, 
jog tokia gubernatoriaus ma
lonė majorui prilygsta jam 
davimui virvės, kad jis pasi
kartų.

Virš 500 transportacijos 
linijose dirbančių policistais 
vyrų ir moterų turės išeiti pa
naujintą kursą teikimui pir
mosios pagalbos. Jie tokį kur
są buvo išėję prieš trejetą 
metų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Evergreen 7-6868 

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

__________________________________ Į'

I MATTHEW A.:
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J

5 LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS J

5 <
J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J.. J
J MArket 2-5172 J 
» «

d* 4* ** A A 4*

CHINCHILLAS
Blend Trust Graded 
Geras pasirinkimas— 
Ekstra Pasirinkimas

Proga Pradėti Pelningų Biznį— 
Pasimatykite su Mumis.

CHINCHILLA BREEDERS 
EXCHANGE 
įsteigta 1940

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

Vandalai sužalojo 
mokyklą New Yorke

Atėjęs mokyklą apšildyti 
pečkurys anksti kovo 4-tos 
rytą atrado Inwood Junior 
High mokykloje pasibaisėtiną 
padėti. Būta žiaurių vandalų. 
Apatiniame aukšte plūduriavo 
keli coliai vandens. Nuo lubų 
smarkiai težėjo. Eina i seka
mą, i trečią, į ketvirtą auk
štą, visur nuo lubų vanduo 
teka. Penktame rado atsuktą 
kraną. Mokslo kambarys su
žalotas, prigrostas. Pjudy
mams vartojami stiklai su
daužyti.

Ketvirtojo aukšto mokslo 
rūme — tas pats. Brangi e- 
lektrinė mašina sužalota. Ir 
visur sienos apterliotos ma
liavomis, apipurkštos gaisrui 
gesinti chemikalais. Užraktai, 
nudaužyti, dokumentai išbar
styti, sužaloti. Pagal kieki pa- 

| darytos žalos spėja, kad ten 
siautėjo nemaža grupė jam 
nuolių.

šis siautėjimas atrodo tarsi 
pasityčiojimu iš valdininkų 
pažado vandalus ir kitus jau
nus prasikaltėlius suvaldyti. 
Tiktai diena anksčiau valdi
ninkai su majoru posėdžiavo. 
Sakėsi padarę gerus planus, 
nusifotografavo. Apie tai bu
vo spaudoje, radio pragra- 
mose. O sekamą rytą po išgar
sinto posėdžio pasirodė tas 
tūkstančius dolerių kainuo
siantis miestui vandalizmas.

Arklių lenktynes vyk
dys ir toliau

Nežiūrint skandalų ir pri; 
vatiškų “garbingų piliečių’’ 
susižėrimo milijoninių turtų., 
gub. Dewey sako, kad lenk
tynėms leidimai bus duodami 
ir jos vykdomos. Mat, prie 
pačių lenktynių “betai“ ir i- 
žangos yra taksuoj am i-. Per
nai tais taksais valstijos iždi
nė gavusi virš $20,000,000.

Leidimus lenktynėms, kaip 
kad ir gėrimams, gauna tiktai 
parinktieji. Tad aišku, kad re- 
publikonams, kurie tuos lei
dimus kontroliuoja, galėjimas 
tuos leidimus duoti suteikia ir 
patiems daugiau galios.

Wiiliamsburgo laužynų dis- 
trikte vieną dieną gyvenamuo
se namuose kilo trys gaisrai. 
Dvi-em užsidegus bėgiu 25 
minutų, bloko atstume vienas 
nuo kito, Įtarta, kad vykdoma 
padeginėjimas.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą /

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6128

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 88th Street

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

Namą popieriuotojai 
išrinko eilinius

Kambarių popieriuotojų lo
kalus 190 rinko valdybą. Biz
nio agentu išrinktas eilinių 
vadas Sam Winn. Jis gavo 
kita tiek balsų, negu visi trys 
jo oponentai sudėjus kartu.

Į rinkimų mitingą buvo ri
tėjęs Martin Rarback, distrik
to viršininkas, sakė norįs pa
kalbėti. Niekada nebuvo bu
vę to, kad distriktų viršinin
kai kištųsi į lokalo rinkimus^ 
'Tačiau jam kalbėti leido. Tam 
pradėjus raganbaubizmey ti
radą, nariai, dešinieji Ar kai
rieji sykiu, ji nubaubrf, saky
dami: “Mes nenorim e\ m a k a r- 
tizmo unijoje.”

Nariai kalba, kad su savo 
makartistine kalba jis papikti
no ir daugeli savo šalininkų 
ir kad dėl to jo kandidatai 
taip mažai balsų tegavo.

Atmetė jaunuoliu 
balsavimo bilių

Albany j e Seimelis atmetė 
Manhattan demokr. assemb- 
lymano Cioffi bilių. Tas bilius 
reikalavo leisti balsuoti 18 
metų jaunuoliams. Cioffi ar
gumentavo, jog tai yra “pa
matinis“ klausimas.

Cioffi sakė, kad jeigu jau
nuoliai gali būti Įsakyti eiti 
“kariauti! ir mirti, jeigu bū
tų reikalas, už demokratiją, 
tai jiems turėtų būti suteikta 
teisė už tai ir balsuoti.”

Dienos metu iš milijonie
riaus Baruch buto išvogta jo 
sekretorės dveji kailiniai, ver
ti $8,000.

Diskusuos atšaukimą 
pakeltų rendu

Kovo 9-tą Albanyje tikima
si debatų rendų klausimu. De
mokratai jau seniau yra pa
siūlę atšaukti tą 15 procentų 
priedą. Bet republikonų kon
troliuojamo Seimelio dauguma 
neprileido svarstyti. Organiza
cijos vis reikalavo, siuntė de
legacijas. Pagaliau prižadėjo 
svarstyti. Seimeli vyriausiai 
paveikė 150 asmenų delegaci
ja, atstovaujanti šimtus orga
nizacijų.

Long Island gelžkelio firma 
nori kelti fėrą 25 proc.

NEW YORK
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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. Y.
Atdara 9 A. M.—6 P. M. Ketvirtad. 

iki 9 P. M.
(45-51)

PRESSMAN, ANILENE PRINTING 
on cellophane & poiyethlene. Good 

-uiįin, top pay. Wonderful opportu
nity. Ability recognized. PL. 7-6392

English speaking.
(44-46)

DARŽININKAS
CAMP, POCONO MTS., PA.

Su pagrindu' daržininkystes, kiemo 
tvarkymui, hot-house. Nuo kovo 16 
iki rugsėjo pabaigos. Rašykite ar 
šaukite: Trails End Camp, 166 Lan
gham St., Brooklyn 35, N.Y. Tel. 
DEfT-3300.

V (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 West 42nd St., N.Y.C.

(40-46)

REFRIGERATION

MECHANIC
Patyręs. Nuolatinis darbas.

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

G L. 2-0630.
(43-46)

DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f
Save valuable dollars and uw your 

S-p-a-r-e Timo by--"Poinji it V ourself' 1
REPAIR and MODERNIZE at mini

mum costs and cijoy.- the thrill of sav; 
inj-t those valuable dollars! The business 
firms listed below aro anxioui to serve 
you. Patronize them to-day!

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

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

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

(45-58)

LUMBER BARGAINS—COMPARE
Didelis sandėlis puikiausia 

budavonei materiolo.
Sheetrock 4’/2 c pėda. 2x4, 7c pėda.
2x3 5c pėda. Ceiling tile, 8** c pėda. 

Hardboard Under Layment, 5’/sc 
keturkampė pėda.

Ateikite ir Taupykite 
Nemokamai pristatome $35 ar vir

šaus pirkini.
Bergen Lumber & Material Co.

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

(45-74)

Brooklyne dvi seserys Fer
ro, 18 ir 20 metų, nuteistos 
kalėti už vagišiavimą krautu
vėse. Nuteista, viena bandė 
nusižudyti.

< TONY’S 
UP-TO-DATE x 

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 < 

1 Savininkas i
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
CGerai Patyręs Barberls

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 BY. 7-4M*

NEW YORK
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SHEET METAL MAN
Su Lay out patyrimu

BENCH HAND 
Nuolatinis darbas.

RUDMAN & SCOFIELD, INC’.
275 Pearl St., N. Y. C.

BE. 3-1122
(46-49)

REAL ESTATE
GERĄS PIRKINYS 
Floral Park, L. I.

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

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

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)

SOUTH OZONE PARK
SU NUOSTOLIU KAINA $8,500

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

■ cross ventilated miegrūmiai viršuj, 
Į pilnas skiepas, dirbtuvukė, yard ga
radžius, iš lauko naujai dekoruotas, 
naujas stogas, puikiausia garo ši
luma, bengal stove, šaldytuvas, 
screens, mokykla tik už kampo, ar
ti krautuvių. JA. 9-1413.

(45-47)

CANARSIE
1 šeimai perdaromas 2 šeimom 

namas
Garu Šildomas— Russlo Storms 

ir Screens. Cimento Block 
Garadžius. Cash.

Tel. NT. 9-1177
(45-47)

Homofield, 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
(45-47)

EAST FLATBUSH

1. šeimai mūrinis, semi-detached, 
2’.i aukščio, aliejum apšildomas, 1s 
maudynių, garadžius.

Telefonuokitc: 
INgersoll 2-4926 

(40-44)

HICKSVILLE - $11,600, 4 metų 
senumo, mūrinis, 4 miegrūmiai, pil
nas skiepas, garadžius, Cyclone 
tvora, storms, Venetian, veranda, 
gerame stovyje.

Hicksville 4-2609

FLATBUSH-—Tikros vertybės, 1 šei
mos semi-detached, 6 dideli, saulin
gi rūmai, aliejus, uždari ir atviri 
porčiai, 2 karam garadžius, privati
nė driveway, graži rezidencijine kai
mynystė. Savininko TeL BU. 7-8718 

(46-48)

GREAT NECK —$21,000

3I2 metų senumo—old ranch, 3 
miegamieji, 1 maudyne, visokie prie
dai, Didelis praplečiamas attic, ap
tvertas kiemas, plotas 75x100. Už 
3 blokų mokykla, patogi transpor- 
tacija. GR. 2-10388.

(46-47^

NEW BRIGHTON — Kraustykitės 
tiesiai į viršutinį 6 rūmų apartmen- 
tą į talpų 2 šeimų namą. Žemutinis 
apartmentas 5 rūmų. Automatiškai 
šildomas, brass plumbing, gera vie* 
ta, gerose sąlygose. Puikiausias pir
kinys. Prašo $11,900. Pasiūlymai 
imami atydon. GI. 2-9008 ar WO. 
4-3891.

(46-52

For Sale

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

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

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

DIDELES vertės 
Dirbtiniai 

AŠUOTAI 
20c už svarą 

EMPIRE RAYON YARN CO., 
Inc.

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

Pavojingas guzikas
Veteranų ligoninės vedėjai 

skelbia, kad kur nors' kelyje 
tarp dviejų ligoninių — iš 
Brooklyno į Btronx ■— pames
tas, kas tai panašaus į apy
kaklės guziką. Bet tai esąs 
radiumu spinduliuojantis gu
zikas, kuris galėtų skaudžiai 
apdeginti radėją.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

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

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

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

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

FI NG ERW A VER—M A NI CUR 1ST

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė 
dėl savaitgalių. Gera mokestis.

Kreipkitės:
EDNA’S BEAUTY SALON

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

(44-50)

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

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

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

NAM Ų DARBININKfc—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. Telefonuokitc:

Rockville ('enter 4-8027
(44-50)

REIKALINGI

TUPPERWARE DEALERS

Aukštas Commission

Tel YOnkers 5-6362 I
(45-49)

MOTINOS PAGELBININKfc 
IR NAMŲ APTARNAUTO J A

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

Telefonas:
ROslyn 3-4992

/.................... (45-47)

~ FINGERW AVERS
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. 8-4300
(45-52)

FINGERWA VER—COLORIST— <
STYLIST

Taipgi mokanti visą darbą. Penk
tadieniais ir šeštadieniais. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Šaukite po 9 P. M.
’ Tel. OL. 2-1127

(46-47)

WIRERS—SOLDERERS
Su Radio patyrimu. Nuo 20 iki 25 
metų —turi būti pilietės. $1.25 j 
valandą — pridedant bonus pradžiai.

SQUARE AGENCY 
2742 E. Tremont, Bronx 

TeL.TY. 2-6500

MALE and FEMALE
NAMŲ DARBININKES 

AUKLĖS, VIRĖJOS
Taipgi visokių rūšių abclnai vieti- ; 
niai ir dienomis darbai. Taipgi — j 
POROS.

Tuojau gaunami darbai’. Pilnam 1 
ar daliai laiko, puikiausi klientai. ' 

Kreipkitės:
MODEL EMPLOYMENT AGENC1 
Proctor Building Tel. MO. 4-4204 

/ (46-47)
__ ________________________________________________ 1

SUPERINTENDENT—PORA
Turi būti su ilgu patyrimu šioje ša- ! 
lyje. Su pilnu žinojimu apie Oil Bur- j 
nėr 7. Plumbing pataisymai. Dėl 59 
šeimų moderninio apart, namo su 
eleveiteriu ir incinerator, Long Is
land City. $180 į mėnesį pradžiai, 
pridedant 3 rūmų moderninį apart- 
mentų viršuj.

St. 6-5928 — Box M. 5 
Room 830, 11 W. 42nd St., N.Y.C.

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 8-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-3033

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)

4 pgi,—Laisve (Liberty)- Antradienis, Kovo-March 9, 1954
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OPPORTUNITIES

GARAGE —800 Sq. |Fcet 
Industrijiniam naudojimui* ir waH’- 
house. Tinkamas dėl išdirbėjų 
storage.

C ARLISLE PLACE 
Telefonuokitc:

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.

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

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

(41-47)

GROCERY—DELICATESSEN — 
BAKERY

Pilnai ir moderniniai įrengta. Self 
service. Tuščias apartment as. Gera 
veikli sekcija Staten Island. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininkei

TeL GI. 7-4228 f
(42-46)

BODY—FENDER SHOP
Pilnai įrengta. Įsteigta 30 metų. 
Puikiausia vieta. Parduodama visai 
ar priimtinas pusininkas. Daro gerą 
prągyvenimą. 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 9-9689
(43-49)

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

TeL AP. 7-9656
(43-47)

. .j .

AUTO LAUNDRY
Pilnai . įrengta, gera, veikli sekci

ja. Daro gerą pragyvenimą. BfJnis 
lengvai padidinamas, žema randa, 9 
metam lysas. šią puikiausią biznio 
progą savininkaš parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką po 7 
vai. vakarais.

ESplanade 6-3765
(43-44)

BEAUTY SALON
Vienas ar du geri stailistai Čia gali 
daryti stebuklus. Moderniškas, nau
jas Salon. Geros jeigos. žema randa 
—5 metų lysas. Biznis lengvai padi
dinamas. Gera veikli vieta.

Telefonuokite savininkui:
BU. 4-0094

(44-50)

Vandalai sužalojo 
restauraną

Fort Tryon Parke esantis 
Union News Co. ręsta uranas 
nakčia vėl buvęs atlankytas 
vandalų. Šis jau buvęs jų tre
čias vizitas bėgiu' mėnesio. 
Įsigauna per išmuštą langą. 
Neužteko, ką patys sudorojo. 
Sviestas, kiaušiniai, varšljjL 
pajai ištaškyti po sienas, lu
bas, grindis. Daug kas suža
lota. Nuostolių esą iki $4,000.

Brooklyno jauna šeimininkė 
patraukė teisman X-ray tech
niką. Sako, kad jis daryda
mas jos kūno nuotraukas 
“keistai“ elgėsi.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirink. įvyks trečia
dienį, kovo 10 d., 8 v. vak., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti, nes turėsime pasitarti apie L.D. 
S. kuopų rengiamą bankietą ir turi
me žinių iš L.D.S. Centro.

Kuopos Valdyba.
(46-47)

RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo-March 10 d., pradžia 7:&) 
vai. vakare, 110-06 Atlantic Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Jau laikas pasimokėti už 1.954 me
tus. '

' Komitetas.
(46-47)




