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KRISLAI
Nauja programa.
Kitų komentarai.
Ką siūlo ir ko siekia?
Liaudies frontas.
Smarkiai pasimojo.

Rašo A. Bimba

R EPUBLIKONAI STATO 
niaoną. ne McCarthy, 
ATSAKYT STEVENSONUI

Washington. — Naciona- ma.
V

I lis Republikonų Komitetas negauna taip plačiai pasi-—f. — ------------
Praėjusio sekmaduoiio 

“Workeryje” buvo paskelbta 
svarbi programa. Ją išleido 
Foster, Flynn ir Perry 
nistii partijos vadai, lai nau-1 s;tev(>nsonui, smerkusiam 
ja tos partijos šiems Ja.kams ; R . s e n h owprin vald?ia už 
programa. -Joje kalbama apie 1 
greituosius Amerikos ir visos 
žmonijos reikalus.

Ši programa jau susilaukė 
plačių komentarų komercinė
je spaudoje. Nereikia nū kal
bėti. jog tie komentarai dau
gumoje perdėm, neigiami.

I garsinti, grūmojo net teis- 
man traukti tas kompani- 

Komu-1 televizija atsakytu A. E. i ias- FasaJj, McCarthy o, jos 
Tni nnn- 1 ‘ • P • ... npr'/Pncn' rnninni icnirv-

vice - prezidentą Richardą

perženge" radijinį įstaty-

(Bet iš paties Įstatymo

Paprastam gi amerikiečiui 
apsimoka rimtai ir šaltai apie 1 
komunistų siekimus pagalvo-

McCarthy pats veržėsi neaišku, kaip jis galėtų pri- 
atsakyti Stevensonui, rei- kibti prie tų kompanijų.) 
kalaudamas, kad radijas -j o, A. , . .. \ ; u. Stevensonas, tarp kitko,televizija dovanai duotų ™ A r,1 .„
MeCarthy’ui tiek pat laiko j sake- McCarthy su sa- 
kiek gavo Stevensonas, bu- vo . Wangaudiskais riks- 
vęs demokratu kandidatas i I ma!K J:U1. . Pu^ E1'
pj-ezidentus. ' ‘ senhowerio valdžios ir pa-

kalbama ir rašoma apie “ko- 
nizmo pavoju.” įdomu išgirsti 
tiesiog iš pačiu komunistu 
lūpų, ko jie nori, ką jie siūlo 
dėl savo šalies, 
niu.

voj inga j kiršina vienus 
‘PERPYKĘS McCarthy amerikiečius prieš kitus, o 

GRŪMOJA | toliau galės būti dar blo7 
Dvi radijo kompanijos at- giau, jeigu makartizmas 

metė McCarthy’0 reikalavi- nebus pažabotas.

Programos i vadoje skaitė 
me:

^Mūsų šalis ir jos žmonės j 
sparčiai artinasi prie krizės.

“Jau beveik nusileido ant 
mūsų didžiulės depresijos 
audros debesys.

“Mūsų šalies užsieninė po
litika Įvedė mus j akląją alėją.

“Mūsų tradcinės laisvės 
nyksta; jas pavaduoja biau-; 
rus makartizmo siaubas.

“Amerikos žmones susidu
ria su pavojumi, jog viskas, 
kam jie tiki, viskas, kuomi jie 
norėtų, kad ši didelė šalis bū
tų, paverčiama aukštyn kojo
mis.”

<iėi ™ v o žm," i Vietnamo liaudininkai ! Kanados. premjeras 
i reikalauja pašalint i sako, jog turės 
i ’

francūzų viešpatavimą į pripažinti Kiniją

Paskui seka punktai apie 
esamąją situaciją. Nurodoma, j 
kad sunkūs laikai, kad depre
sija rimtai grūmoja mūsų 
kraštui, mūsų žemei. Sako, 
“ginklavimosi ekonomika pa
sirodė vedanti mus ne j gero
vę, bet i ekonominę suirutę.”

Komunistai kritikuoja mū
sų vyriausybės vedamą užsie
ni!*^ politiką ir jos iššaukianti 
nftu’jo karo pavojų.

Programoje plačiai išdėsto
mas makartizmo pavojus. Ma- 
kartiz^nas yra fašizmas. Tai 1 
dabar turėtų būti visiems aiš
ku.

Paryžius.—Francijos vai-! Seoul, Korėja. — Atvykęs 
džia pradėjo derybas su Kanados premjeras St. Lau- 
Vietnamo tautininkų prem- rent pareiškė, jog Kanada 
jęru Buu Lok’u, iš Indo- 
Kinijos. Francija nori, kad 
Vietnamo tautininkai daly
vautų Ženevos konferenci
joj kitą mėnesį kaip “savi
stovi” valstybė.

Buu Lok reikalauja, kad 
francūzai visai nuimtu sa
vo kontrolę nuo Vietnamo; 
sako, tik tuomet jis galėtų 
vadintis nep r i k 1 a u s o m a 
valstybe.

(Vietnamas yra svarbiau
sia dalis francūzų kolonijos 
Indo-Kinijos. Liaudininkai- 
komunistai yra atėmę iš 
francūzų daugiau kaip pu
sę Vietnamo ir įsteigę 
valdžią toje srityje.

ir kiti vakariniai kraštai 
turės, galų gale, atsižvelgti 
i faktus ir pripažinti Kini
jos Liaudies Respubliką.

Liaudininkai pulsią visas 
francūzų stotis Vietname, 
kuriose tik bus amerikonų

savo

Anglai nukovė dar
40 Mau Mau negrą

Nairobi, Kenya. — Anglai 
i skelbia, kad jų kariuomenė 
bei policija per visą dieną 
kirtosi su Mau Mau ne- 

40 jųjų.
štai konkretūs komunistų

pasiūlomai: j finais ir nukovė
“L Pakelti žmonių perka- Anglai nepraneša apie savo 

mąją galią ir pažaboti trustų HUOStollUS.
galią ir pelnus. Anglų lėktuvai numetė

dar 30 tonų sprogimų į nu
žiūrimas negrų slėptuves 
raistuose.

Hanoi, Indo-Kin.— Pran
cūzai įvedė griežtą karinį 
stovį Haifong uoste, Viet
name. Nes vietnamiečiai 
komunistai - liaudininkai 
užpuolė lėktuvinę francūzų 
stotį Katbi prie Haifongo 
ir susprogdinę d e s ė t k ą 
amerikinių lėktuvų. 44 ame
rikonai mechanikai taisė 
francūzams karinius lėktu
vus toje vietoje. Francūzų 
pranešimai tyli, ar užpuoli
kai kliudė pačius ameriko
nus. \

Francūzų komanda sako 
sužinojus, kad liaudininkai 
staigiais žygiais atakuos 
visas stotis, kur tik “įsiki
ša amerikonai,” tarnauda
mi francūzams kaip lėktu
vų taisymo technikai.

“2. žmonių 
gerovės kėlimui, o ne karui; 
leisti dėl namų 
ne dėl bombų 
laivų.

“3.
karui
tarpe

ir mokyklų, o 
ir ir karinių

galą ŠaltajamPadaryti 
ir ugdyti draugiškumą 
visų kraštų.
Apginti ir stiprinti de

mokratiją.
“5. Laimėti lygias teises 

negrams.”

Nužudyta 3 Meksikos 
prezidento rėmėjai

Kaip tatai pasiekti?
Komjįnistar savo programo

je siūlo sudaryti plačiausią 
liaudies frontą ir kovoti už 
tuos reikalavimus. Yra žmonių 
Demokratų partijoje, yra 
žmonių ir net Republikonų

Cuernavaca, Mexico. — 
Maištaujančio generolo Mi- 
guelio H. Guzmano šalinin
kai nužudė tris vietinius 
politikierius, kaip Meksikos 
prezidento Adolfo Gontines 
rėmėjus. Tuo būdu įie at
keršijo valdžiai už tai, kad 
jos kariuomenė bei policija 
neseniai nušovė 4 generolo 
Guzmano šalininkus.

Suomijos seiman išrinkta 
daug socialistų, komunistų

Helsinki, Suomija.—Per
eito sekmadienio rinkimuo
se Suomijos Seiman išrink
ta 54 socialdemokratai, 43 
komunistai, 53 agrarai (že
miečiai), 24 konservatyvai, 
13 švedų ir 13 liberalų.

Socialistai ir komunistai 
sykiu turi 97 atstovus, o vi
sos kitos partijos, krūvon 
sudėjus,—103.

Buenos Aires, Argentina. 
—Besimaudant jūroj per 
karščius, nuskendo 15 žmo
nių.

V < '.

DVIEM ŽYGIAIS VIETNAMO 
LIAUDININKAI SUNAIKINO 
78 FRANCŪZŲ LĖKTUVUS

Hong Kong. — Vietna- sprogdino 
nio liaudininkų radijas pra- bombonešius, 
nešė, kad jie dviem žygiais 
pereitą savaitę sunaikino 8 
amerikinius ir francūziš- 
kus lėktuvus, kuriuos ame
rikonai mechanikai buvo

se arti Hanoi miesto, Indo- 
Kinijos sostinės, ir Haifon- 
go priemiestyje Katbi.

Liaudininkai, staigiai už
klupdami, tarp kitko, su-

38 amerikinius
10 greitųjų 

kovos lėktuvų, 18 didžiulių 
karinio transporto lėktuvų 
ir kt. Jie taip pat supleš
kino francūzų gazolino 
sandėlį ir dvi elektros jė
gaines.

(O francūzų komandos 
pranešimai sakė, kad Viet
namo komunistai susprog
dino bei sužalojo “tiktai 
apie tuziną” jų lėktuvų.)

DULLES VIS KURSTO 
LOTYNŲ AMERIKIEČIUS
PRIEŠ GVATEMALĄ

Naguib atgavo visą galią kaip 
Egipto prezidentas ir premjeras

Kairo, kovo 9. — Egipto 
ministru kabinetas ir kari
ninkų taryba antradienį su
grąžino prezidentui genero
lui Mohammedui Nagu i bu i 
visą valdinę galią, kurią jis 
turėjo pirm vasario 25 d. 
perversmo.

Jaunesnieji karininkai, 
vadovaujami pulkininko G. 
Abd. Nasserio, tuomet bu
vo privertę Naguibą pasi
traukti iš prezidento ir 
premjero vietų, kurias tad 
Nasseris ir užėmė.

Bet egiptėnai demonstra
vo prieš Nasserį, reikalau
dami sugražint valdžion 
Naguibą. Taigi Naguibas 

tapo 
bet 

kaip

po keleto dienų vėl 
paskirtas prezidentu, 
Nasseris dar laikėsi 
premjeras.

Ęįgiptėnai, tačiau, vis
bruzdėjo, šaukdami sugrą-

žint Naguibui ir premje- 
rystę.

Taigi gen. Naguibas iš 
naujo tapo ir premjeru. Dar 
daugiau. Ministrų kabine
tas ir karininkų taryba pa
skyrė Naguibą vyriausiu 
savo vadu. O pulkininkas 
Nasseris liko tiktai prem
jero pavaduotoju ir kari
ninkų tarybos pirmininko 
pavaduotoju.

Kabinetas ir taryba iš
leido pareiškimą, kur sako:

“Sugrąžiname visą buvu-. 
šią ją (Naguibo) valdžią, 
kad mūsų šalis galėtų sti
priau laikytis prieš prie
šus.”

Priešais gi egiptėnai vadi
na anglus, reikalaudami, 
kad Anglija ištrauktų savo 
armi ją iš S u e z o kanalo 
ruožto ir sugrąžintų Egip
tui Sudaną.

Caracas, Venezuela. — 
John Foster Dulles, Jungti
nių Valstijų valstybės se
kretorius, vėl šaukė visus 
Lotynų Amerikos kraštus 
sutartinai naikinti komu
nistinį judėjimą.

Dulles kalbėjo už savo re
zoliuciją, įteiktą konferen
cijai Šiaurinės, Centrinės ir 
Pietinės Amerikos respu- 

! blikų. Pati jo rezoliucija 
i reikalauja, kad visi ameri
kiniai kraštai išvien veik
tų prieš komunizmą, jeigu 
jis pradėtų įsigalėti bent 
viename, iš tų kraštų.

Šį kartą Dulles neminėjo 
Guatemalos vardo, bet vi
siems buvo aišku, kad jis 
agituoja prieš komunistu

Italijos komunistu 
partija gavo dar 
180,000 naujų narių

įtaką progresyvėje Guate
malos valdžioje.

Komerciniai Jungtinių 
Valstijų laikraščiai tuo tar
pu jau vadino “lotyniškuo
ju Leninu” Guatemalos už
sienio reikalu ministrą __ * 

Guillermą Toriello, jos at
stovą šioje konferencijoje.

Toriello užklausė Dulle- 
są, kas' gi yra jo vadinamas 
“ta r p t a u t i n i s komuniz
mas?” Dulles “labai len
gvai išrišo klausimą,” atsa
kydamas, kad “komuniz
mas tai esą slaptai Sovietų 
palaikomas judėjimas sveti
moms šalims pavergti.”

Meksikos delegatas ir kai 
kuriu kitų lotyniškųjų res
publikų atstovai kritikavo 
Dulleso pasiūlymą kaip už
draudimą skirtingai mąsty
ti, negu Jungtinės Valstijos

Streikieriai inžinieriai 
leidžia darbininkam dirbti

Manoma, jau baigsis Anglai bijo, kad ■ J * v ■ v a ! wa wW « ■
senosios Laivakroviu j Br. Hondūro liaudis
Unijos streikas

N;ew York. — Senosios 
Laivakroviu Unijos pirmi
ninkas kapitonas Wm. V. 
Bradley spėjo, kad jie jau 
grįš; darban.

Tie laivakroviai sustrei
kavo pereitą penktadienį, 
atsisakydami kraut daik
tus,; kuriuos į prieplaukas 
atgabena Darbo Federaci
jos Vežikų Unijos nariai. 
Senoji unija sakė, jeigu 
krautume tų vežikų prista
tomus krovinius, tai padė
tume naujajai federacinei 
Laivakroviu Unijai įsiga
lėti.; A

Fėderalis teismas įsakė 
senajai unijai tuojau at
šaukti streiką, o kad jos 
nariai dar streikavo, tai teis
mas; pagrūmojo bausti jų 
uniją už paniekinimą teis
mo.; Taip teismas ir laų- 
(žė streiką.

Darbo Federacija pernai 
išbraukė senąją Laivakro
viu Uniją iš savo tarpo to
dėl, ; kad jinai neapsivalė 
nuo; gengsterių viešpatavi
mo. \ Tuomet Feder a c i j a 
pradėjo organizuoti naują 
uniją.

nelaimėly rinkimą
Belize. — Anglijos guber

natorius Renison’as Britiš
kame Hondūre, Centrinėje 
Amerikoje, šaukiasi prem
jero Churchillo pagalbos 
prieš tenaitinę Liaudies 
Vienybės Partiją. Sako, ši 
partija su Guatemalos ko
munistų pagalba gali 100 
procentų laimėti vietinio 
seimelio rinkimus— išrinkti 
visus devynis atstovus. Ki
tus seimelio atstovus skiriaI 
pati anglų valdyba.

Vadinamas Britiškas 
Honduras yra seniau anglų 
užimtas Centrinės Ameri
kos kampas — 8,867 ketvir
tainės mylios su 70,000 gy
ventojų.

Tūkstančiais daugėja 
N. Yorko pavargėliai

ORAS.—Giedra ir vešu

New “York. — Labdarybės 
k o m i s i onierius paskelbė, 
jog dabar kas savaitę pri
sideda dar po tūkstantį pa
vargėlių, kuriuos miestas 
turi užlaikyti savo lėšomis. 
O jau prieš porą savaičių 
buvo daugiau kaip 262,000 
bedarbių bei nusenusių, ku
rie gyveno vien miestinė
mis pašalpomis

Roma.—Nepartijinis italų 
žurnalas “Šiandien” rašo, 

Į jog dar 180 tūkstančių žmo- 
i nių įstojo į Italijos Komu- J 
nistų Partiją. Taigi ši par
tija turi jau daugiau kaipi 
2 milijonus narių.

Valdžios agentai suėmė 
120 portorikiečių kaip 
nužiūrimų nacionalistų

• Lake Success,. N. Y. — 
Streikuojantieji Sperry Gy- 

i roscopie karinių įrankių in
žinieriai nutarė, kad 14,000 

į darbininkų gali grįžti dar- 
i ban. Darbininkai, daugiau- 
! šia CIO Elektrininkų ir Ma- 
! šinistų Unijos nariai, strei- 
; kavo tik 
nieriams.

2,000

iš pritarimo inži-

inžinierių tęsia 
_____  reikalaudami pa- 

New York. — Valdžios ! kelt. .algV- '^’o2entų'K?W‘ 
FBI agentai platina aWa. i Pam.ia siūle tik 6 procentus, 
vus prieš portorikiečius Dauguma jų yra nariai 
kaip nužiūrimus Naciona-! k,° s Jnzimerių n
listu Partijos narius bei; Mokslininkų Sąjungos, 
rėmėius. New Yorke suė-1 ~ ~ 2
me 90, o Chicagoj trejetą Oro Jėgų Akademija

Stumtieji šaukiami j (IKSUOS $145,000,000 
grand džiūrių kvotimus. 
Valdžia spėja, kad jie tu-

streiką,

Washington. — Kongre- 
rėję ryšių su tais keturiais i sas priėmė bilių, siūlantį 
portorikiečiais nacionalis- i pastatyt Oro Jėgų Akade- 
tais, kurie pereitą savaitę mijų- Tam skiria 125 mi- 
apšaudė Jungtinių Valstijų Į lijonus^ dolerių,, bet akade- 
Kongresą ir sužeidė penkis! mijos įrengimai lėšuos dar 
kongresmanus. i apie 20 milijonų dolerių,

,, . .... ...... . . I taigi viso $145,000,000.
Makartistai politikieriai: 

tuo tarpu skleidžia paska
las, kad “gal su komunistų 
žinia” portorikiečiai nacio
nalistai šaudė kongresma
nus.

Truman sako, “nebijau 
Amerikos komunistų”

Bayonne mokytojai 
laimėjo streiką

Bayonne, N. J. — Visų 
keturiolikos miestinių mo
kyklų mokytojai, mokyto
jos, slaugės ir sekretoriai 
laimėjo penkių dienų strei
ką. Miesto valdyba sutiko 
padidinti jiems algą $200 
per metus ir dar pakelti at
lyginimą pagal užsitarnavi- 
ma. v

Mokyklų valdyba ketvir
tadienį spręs, ar apmokėti 
už streikuotą laiką.

Boston. — Buvęs prezi
dentas Trumanas, atsiliep
damas į korėspondentų 
klausimus, sakė:

“Am e r i k o j e yra tiktai 
tiek komunistų, kad galima 
būtų juos visus vienu pa
žiūrėjimu matyti. Be to, 
aš ir nebijau jų.”

(Tokiu atsakymu Truma
nas užpylė šalto vandens 
makartiniams isterikams, 
rėkiantiems apie komuniz
mo pavojų.)

London. — Amerikinis 
evangelistas Billy Graham 
gavo kelis grūmojimus — 
susprogdint didžiulį jo mi
sijų šėtrą.
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VEIKLA UŽ ATMETIMĄ 
McCARRAN ĮSTATYMO

PRIEŠ AMERIKOS ŽMONIŲ akis stovi visa eilė 
svarbių darbų: (a) kova prieš makartizmą, (b) kova už 
bedarbių reikalus, (c) kova už negrų teises, (d) kova 
už sveturgimių apgynimą, (e) kova už taikos išlaikymą.

Šitie dalykai yra bene patys svarbiausieji, bene pa
tys ryškiausieji, dėl kurių amerikiečiai priversti nuolat 
budėti, nuolat veikti.

Netenka nei sakyti, kad sveturgimius ir jų šeimas 
gyviausiai šiandien liečia sveturgimių reikalų gynimas. 
Šimtai sveturgimių yra nuskirti deportavimui—nuskirti 
tik už tai, kad jie veikė už taiką, kad jie buvo aktyvūs 
visuomeniniuose darbuose. Nemaža sveturgimių buvo 
nuskirti deportavimui po to, kai jie čia išgyveno po pu
sę šimto metų. Jų deportavimas—šeimų ardymas, ken
kimas ne tik jiems patiems, o ir jų šeimoms. ■ Taigi šis 
klausimas yra labai gyvas.

Sveturgimiai yra puolami einant Walter-McCarran 
įstatymu, pravestu prieš trejetą metų. Dėl to ir darbas 
už persekiojamųjų sveturgimių gynimą privalo suktis 
aplink darbą už Walter-McCarran įstatymo atšaukimą.

Kaip žinia, Kongresui yra pasiūlyta naujas įstatymui 
projektas vieton Walter-McCarrano. Tai Lehmano-Cel- | 
lerio bilius reguliavimui sveturgimių, aptarimui jų 
įvažiavimo, jų baudimo, etc., etc. Lehman-Celler įstaty
mas yra kur kas liberališkesnis, kur kas žmoniškesnis 
už Walter-McCarran įstatymą.

Štai kodėl -šiandien yra šaukiamos konferencijos, 
pasisakant, kad Walter-McCarran įstatymas būtų Kon
greso atmestas ir vieton jo—naujas priimtas.

Praėjusiais metais Chicagoje įvyko nacionalė kon
ferencija, šaukta Amerikinio Komiteto sveturgimiams . 
ginti.

’Praėjusį savaitgalį Washingtone įvyko tuo pačiu 
klausimu konferencija, sušaukta American Civil Rights 
Kongreso.

Sekamą sekmadieni Clevelande įvyks panaši kon- ' 
ferencija.

Kaip matome, judėjimas plečiasi. Judėjimas svar
bus. Šis judėjimas, kaip sakyta, turi vyriausiu tikslu 
atmetimą Walter-McCarran biliaus.

Jis reikia paremti visais būdais. Jame reikia da
lyvauti aktyviai. Jam reikia teikti ir finansinės paramos.

PADĖTIS GERĖJA IR GERĖJA
NEW YORK TIMESO korespondentas Maskvoje 

parašė eilę straipsnių apie regimą gerėjimą žmonių gy
venimo Tarybų Sąjungos sostinėje.

Tasai korespondentas mėgsta rašyti apie didžiulį 
departmentą—milžinišką parduotuvę, stovinčią Raudo
nojoje aikštėje, skersai nuo Kremliaus.

Mr. Salisbury (korespondentas) nuolat pabrėžia tą 
faktą, kad su kiekviena diena tame departmentštoryje 
atsiranda vis naujesnių, vis įdomesnių daiktų-prekių. 
Laikrodžiai, deimantai, žiedai, kosmetika, auksas, bran
gūs moterims kailiniai, šaldytuvai, dulkiasiurbliai, radi
jo priimtuvai, televizijos priimtuvai, ir tt., ir tt.

Prie kiekvienos korespondencijos, tačiau, arba pats 
korespondentas arba laikraščio redakcija prikergia tą 
būtent faktą, kad tie daiktai-prekės yra dar perbrangūs, 
taipgi kad jų yra permaža. Permažai kol kas jų paga
mina, — sakysime, televizijos priimtuvų, radijo priimtu
vų. Tačiau, kiek tik jų pagamina, tiek žmonės išperka. 
O tai ir rodo, kad yra žmonių, turinčių pinigų. Kaip 
pats korespondentas aną dieną pripažino: yra Tarybų 
Sąjungoje angliakasių, kurie uždirba po 10,000 rublių per 
metus.

O tai ir rodo, kad toji šalis, kuri buvo taip baisiai 
karo nualinta, kur technika pradėjo vystytis plačiu ba
ru tik neseniai, daro milžinišką žingsnį pirmyn.

Šalis, atsiminkime, užvaldė atominę jėgą. Šalis iš
statė milžiniškus fabrikus, didžiulę pramonę ir šiandien 
toji pramonė jau teikia savo šalies žmonėms vaisius, 
lengvina jiems gyvenimą.

Dar metai-kiti ir tie trūkumai, į kuriuos šiandien 
rodo pirštu Timeso korespondentas, bus pamiršti.

Šia proga tenka priminti ir tai: yra žmonių, kurie 
skaitydami tokius raštus, sako:

— Matot, mūsų šalyje, Amerikoje, yra visko per
daug, o ten dar vis tebėra naudojamųjų daiktų trūku
mas.

Bet tie žmonės pamiršta vieną dalyką: mūsų šalyje 
taipgi nėra daiktų perviršiams, — čia yra daug žmonių, 
kurie tuos daiktus išpirktų, jeį turėtų pinigų. Deja, jų 
neturi. O šiuo metu daugeliui dar grūmoja nedarbo pa
vojus.

Dėl to, skaitant tokius raštus, kaip New York 
Timeso korespondento Maskvoje, reikėtų visa tai turėti 
galvoje.
- - - - ------ __________ - - ------ -- -- -- - -• ■— -—
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Įdomios nuomones dėl vysk.
K. Paltaroko laiško

(Pabaiga)

Argi ne juokas? Šių me
tų sausio 22 d. tame pačia
me pranciškonų laikrašty
je buvo pirmame puslapy
je paskelbta, jog Reinys už 
šnipinėjimą svetimos vals
tybės naudai nuteistas de
šimčiai metų įkalinimo, na, 
o dabdr kun. V. stato klau
simą: kur Reinys? Nejau
gi jis neskaito pranciškonų 
organo? Kam be reikalo 
eikvoti rašalą ir vietą laik
raštyje? Kam klausti to, 
kas jau buvo atsakyta tame 
pačiame laikraštyje?

Draugas J. L. atkreipė 
kunigo1 dėmesį

Kun. V. šitaip pradeda 
savo raštą:

Neseniai apsil a n k i a u 
Lithuanian Hall, Stough
ton, Mass. Prie manęs pri
eina draugas J. L. ir pa
duoda laikraščio iškarpą, 
sakydamas: “Gal neskai
tei.” Iškarpa buvo “Apie 
katalikų bažnyčios stovį 
Lietuvoje tarybų socialis
tinėje respublikoje,” rašo 
Kazimieras Paltarokas.

Aš norėjau sužinoti ko
kio laikraščio iškarpa, ku
riu metu ir dienos. Minė
tas draugas nepasakė, o 
Lith. Hali vartydamas 
laikraščius neradau. Iš 
“Draugo” sužinojau, kad 
tai šių metų sausio mėn. 
“Laisvė” atspausdino mi
nima laiška.

Norėčiau draugui J. L. 
ir kitiems draugams pasa
kyti savo nuomonę apie 
minimąjį laišką.

Gerai, kad kun. V. nori 
pasikalbėti su draugais. Tai 
įdomu. Ką gi jis pasako?

Kun. V. suranda visą ei
lę vyskupo Paltaroko raš
te “klaidu.” Tos “klaidos” 
rodančios, pasak V., jog 
Paltaroko laiškas buvo ra
šytas ne jo paties. Kun. 
V. net šitaip pasisako:

Taigi, kad čia ne mūsų 
mylimo vyskupo Kazimie
ro Paltaroko, o kokio rus- 
kelip arba gal draugo Bim
bos parašyta, o draugo 
Mizaros patvirtinta, ko
munizmo propaganda. '
Kai vysk. Paltarokas pa

skaitys šiuos kunigo žo
džius, jis jį smarkiai, jei 
pasitaikys proga, sudraus. 
Net ir jezųitiškiaūsias ku
nigas nedrįstų šitokio daly
ko sakyti.

Kokias gi “klaidas” kun. 
V. suranda pas vysk. Palta
roką?

Paminėsime jų keletą. 
Girdi, vyskupas turėjo ra
šyti ne Laisvei, o pranciš
konų Darbininkui!
. Kun. V. pastato vyskupą 
kaž kokiu neišmintingiau- 
siu asmeniu pasaulyje. Ar
gi vyskupas Paltarokas ne
žinojo, kad, jei jis būtų tą 
raštą pasiuntęs Darbinin
kui, tai raštas būtų seniai 
jau pavirtęs į dūmus ir 
Amerikos lietuvių visuome
nė nebūtų jo skaičiusi?!...

Kitas vyskupo griekas: 
vyskupas Paltarokas nepri
valėjo sakyti “Rašo Kazi
mieras Paltarokas, Pane
vėžio. vyskupas,” o turėjęs 
pradėti r a š y t i va kaip: 
“Kazimieras Paltarokas, 
Dievo g a i 1 e s t i n gurnu ir 
Apaštalų Sosto malone, Pa
nevėžio vyskupas...”

Ar matote kunigo V. drą
są? Jis jau net moko vys
kupą, kaip pradėti laiškus 
ar straipsnius rašyti!...

Vysk. Paltarokas, rašo 
kun. V., “būdamas Panevė

žio vyskupu ordinaru, tuo 
pačiu laiku negali būti Vil
niaus kapitulos vikaru.”

O kodėl jis juo negali bū
ti, kai yra reikalo?!...

Kun. V. apkaltina vysku
pą ir už tai, kam šis para
šęs, kad Lietuvoje šiuo me
tu 741 kunigas aptarnauja 
veikiančias parapijas. Kun. 
V. turbūt norėjo, kad vys
kupas būtų sumažinęs tą 
skaičių. Toliau:

Mano laikais be Vilniaus 
ir Vilkaviškio vyskupijų, 
kitoms buvo su Viršum 200 
(seminarijų) studentų. 
Prieš Didįjį Karą lietuvių 
kunigų buvo gana Lietu
voje, ir į Latviją, Mogile- 
vą, net Turkestaną, Peter
burgą ir kitur užteko.

Tai nušnekėta! Na, ir 
kodėl dabartinė Lietuva tu
rėtų aprūpinti visą pasaulį 
kunigais?! Kokia m ū s ų 
tautai iš to būtų nauda? 
Štai, šiuo metu lietuvių ku
nigų Amerikoje yra per
daug, — kam iš to nauda? 
Jie tarp savęs niaujasi. Se
nieji .kunigai - klebonai ne
apkenčia dipukiškų kunigų. 
Ar kun. V. atmena, kas at
sitiko neseniai Chicagoje, 
kai vienas dipukas kunigas 
mirė bene iš nedavalgymo, 
o kitas dipukas kunigas per 
Naujienas viešai pasmerkė 
senius kunigus ir vyskupus 
už tai, kad jie dipukų ku
nigų neaprūpina, kai}) turė
tų aprūpinti, — rūbu, mais
tu ir pastoge? Kokia dabar 
būtų Lietuvai nauda, jei, 
sakysime, būtų primokyta 
tiek daug kunigų, kad šim
tai ar tūkstančiai jų lauk
tų eksportui, o eksportuoti 
nebūtų kur?!...

Vyskupas Paltarokas ne
siskundžia kunigų trūku
mu.

Vyskupas parašė, jog Lie
tuvos kunigai skaito žmo
nėms katekizmo pamoky
mus. Kun. V. dėl to surin
ka:

Aš pats 17 metų žodžiu 
mokiau, ne skaičiau kate
kizmo pamokymus; tai gal 
baudžia už gyvą žodį?

Galimas daiktas, kad 
Lietuvos kunigai yra ragi
nami įskaityti, o ne “gyvu 
žodžiu” teikti katekizmo 
pamokymus. Dalykas toks, 
kurį kiekvienas kiek tiek 
susipažinęs su tais reikalais 
žino, kad žodžiu “mokyda
mi” kai kurie kunigai nu
krypsta nuo pagrindinių 
katekizmo dėsnių: kai ku
rie į-savo “mokymus” įkiša 
daug nonsensų. Matyt, vys
kupas Paltarokas dėl to įsa
kė kunigams skaityti kate
kizmo pamokymus. Well, 
už tai kun. V. gali vysku
pą kaltinti, bet negalima jo 
kaltinti už to fakto savo 
rašte suminėjimą.

Dar toliau:
Na, bet paskutinis daly

kas nustelbia visūs pir
muosius.

. Kas atsitiko? Kas nu
stelbia ką? Kun. V. nustel
bia tas faktas, kad vysku
pas Paltarokas savo rašte 
buvo pažymėjęs:

Rugpjūčio mėn. buvau 
nuvykęs Krckenavon (Pa
nevėžio vyskupijoje) į 
Švenčiausios Panelės Ma
il jos įžengimo į dangų 
šventę.
Taigi, kas čia tokio, kuris 

kun. V. nustelbia? Jis at
sako : “Katalikų Bažnyčio
je tokia Jįvente nežinoma!” 

Atsakyta net su šauksmu- 
ku.

O kodėl vyskupas Palta
rokas negalėjo padaryti ją 
žinoma?!... Juk jis vys
kupas. Jis bažnyčios kuni
gaikštis. Jis savo vyskupi
joje yra valdovas. Jis val
dovas yra ir Vilniaus arki
vyskupijoje, kol ten nebus 
vyskupo arba arkivyskupo.

Žinau, kunigas V. atsa
kys : Panelė švenčiausia 
buvo į dangų paimta, o ne 
pati įžengė. Gerai! Ten
ka žinoti tai: kadaise ka
talikų bažnyčia skelbė, jog 
Panelės Švenčiausios tik vė
lė (dūšia) buvo į dangų pa
imta, o neseniai Vatikanas 
paskelbė naują “atradimą,” 
būtent, kad Panelė šven
čiausia yra danguje“su dū
šia ir kūnu.” Po viso to 
kai kurie vyskupai, tame 
skaičiuje ir Paltarokas, gal 
gi ir pavadino tą šventę 
“į dangų įžengimo” švente.

Del naujenybių rašyboje
Galimas daiktas, jog vys

kupas Paltarokas šiuo me
tu kai kuriuos terminus, 
pavadinimus vartoja skir- 
tingiau negu buvo vartoja
mi Lietuvoje prieš karą, kai 
kun. V. ten gyveno. Ar tai 
būtų stebuklas? Ne! Per 
penkiolika metų daug kas 
pasikeitė, pasikeitė ir tūla 
terminologija net ir religi
niuose formaliuose raštuo
se bei titulu apibendrini
muose.

Pagaliau, tegu kunigas V. 
pasiklauso lietuviškų pote
rių. Kiek daug jie pakeis
ti! Senesnėsės kartos lie
tuviai katalikai dar ir šian
dien temoka tų poterių 
(lietuviškų), kurie yra kal
bami kai kuriose lietuviš
kose bažnyčiose! Tegu ku
nigas V. pasiklauso lietu
viškų bažnytinių giesmių,— 
kaip radikaliai jos pakeis
tos ! Užtenka p r i m i n t i 
Strazdelio “Pulkim ant ke
liu.” Ir visa tai atlikta bė
gyje keletos - keliolikos me
tu.

Daugiau: tegu kunigas V. 
pasižiūri į save,—kokį mil
žinišką pasikeitimą jis atli
ko savo terminologijoje. Lai 
jis sustoja ties savo puo
lančio vyskupą Paltaroką 
straipsnio pradžia. Ką jis 
pamatys?!

Ar Lietuvos kunigai ka
da nors naudojo savo raš
tuose “draugo” titulą savo 
oponentams vadinti?! Na, 
o kunigas V., kaip matome, 
naudoja kairiųjų frazeolo
giją. Už tokią frazeologi
ją jis Lietuvoje kokio nors 
storžieviško vyskupo būtų 
buvęs suspenduotas! 
“Draugas J. L.,” “Minėtas 
draugas,” “Norėčiau drau
gui J. L. ir kitiems drau
gams pasakyti...”

Matot, kas atsitiko! Jei 
kunigas V. "nebūtų viduryje 
straipsnio pasisakęs, kad 
jis yra kunigas, tai kas gi 
būtų tikėjęs, kad tas 
straipsnis buvo kunigo ra
šytas ?!

Jei kunigas V., beje, gy
ventų dabartinėje Lietuvo
je ir ten būtu rašęs straips
nį su tokia frazeologija, tai 
pranciškonai būtų pradėję 
rėkti: Ot, tai A. Sniečkus, 
ar gal M. Gedvilas, ar gal 
J. Paleckis įsakė j a m taip 
rašyti!... Na, bet mes ge
rai žinome, kad Amerikoje 
kunigui V. nieks neįsakė 
taip rašyti, o betgi jis ra
šo!

Mainosi rūbai margo svie
to!...

Taigi , noriu skaitytoją 
paklausti: argi neįdomios 
nuomonės, pareikštos dėl 
vyskupo Paltaroko raš
to?!...

Edgewater, N. J.
Iš A. D. M. DIRBTUVĖS

Čia’atleidinėja darbinin
kus iš aliejaus išdirbystės. 
1947 m. dirbo apie 700 ir 
daugiau, dabar gal bedirba 
suvirš 160. Kiti yra išdir
bę suvirs 25 metus. Kuo
met gauna raštišką prane
šimą, kad tavo tarnybą 
čia daugiau nereikalinga, 
žmogus skaito ir netiki: 
kas čia galėjo atsitikti! Juk 
jis tarnavo ištikimai, nuo
širdžiai, kada tik jo darbo 
spėkos reikėjo. Jis dirbo 
viršlaikius ar šventadie
niais, valė mašinas, pylė į 
bačkas aliejų, o kas liko, j 
didižulius kubilus, dėl at
sargos. Dirbtuvės ir įran
kių savininkai trynė delnus 
ir kartojo: Pelno, pelno ir 
daugiau pelno! Pelnas turi 
plaukti ne tūkstančiais, bet 
milijonais!

Bet rinka siaurėja, maši
nerija tapo pagerinta, ga
myba eina naujovišku bū
du, su mažiau darbininkų. 
Kitus skyrius uždarė. At
sargos pilna. Ir štai tau, 
darbininke, atlyg i n i m a s : 
eik į gatvę ir žiūrėk į tuos 
mūrus, tai yra, į dirbtuvę. 
Sprendimo neturi prie jos. 
Iščiulpė tavo spėkas ir jau
nas dienas. Kiti jau persi- 
ritę per 50 metų, jiems dar
bas gauti makartizmo lai
kuose nelengva. Be to, ki
tose dirbtuvėse irgi tas 
pats.

Rūpestis: kas bus toliau? 
Senesni, kurie įsigijo šo
kius tokius namukus (žino
ma, ne visi ir šiaip taip 
už juos išmokėjo, tiems ta 
sunkenybė mažesnė. Jau
nesniesiems gi, kurie tik 
dalį išmokėjo už x namus, 
prie to, įsigijo automobilių 
ant išmokėjimo, — jiems 
atsakomybė dubeltava. 
Dingus viršlaikiams, pasi- Į 
darė mažesnės įplaukos. 
Nebesuduria galo su galu. 
Ypač sunku tiems, kurie tu
ri šeimas. Prisieina ir mo
teriai ieškoti darbo. Lai
mė, jeigu gauna. Kitaip 
skolinimo siurbėlė atima iš 
jų televiziją, baldus.

Vieni kaltina republiko- 
nus už darbų mažėjimą. 
Kiti kaltina Korėjos karo 
sustojimą.

Prisieina jiems dėstyti, 
kad čia yra tęsinys Truma- 
no klaidingos užsieninės po
litikos ir šaltojo karo. Kaip 
Walter Reuther nurodo, 
mūsų šalį pakelti ant aukš
tesnio laipsnio ims 20 me
tų. Reikalinga labai daūg 
mokyklų, gyvenamų namų, 
ligoninių, čia būtų darbo 
ir nauda visai šaliai. Tas, 
žinoma, nepatinka milijo
nieriams. Šaltas karas tu
vi tęstis, piudyti žmones 
vienus prieš kitus, gaminti 
žudymui įrankius, vietoje 
traktorių.

Čia randasi daugiau dirb
tuvių, tad užeina žmonių, 
ieškančių darbo.’ Daugumo
je jaunuoliai. Kiti paleisti 
iš armijos ar laivyno, kaip 
sako, iš “tarnybos.” Kal
bantis su jais, tenka patirti, 
kad jie neturi jokio amato. 
Nelyginant, t*as antukas: 
išsiveržė iš kiaušinio ir ieš
ko maisto. Eik, siūlykis, ar 
kam reikalinga tavo darbo 
spėka. Jeigu dar moki ko
kį amatą, su tavimi kalba 
kitaip: mes duosime tau ži
noti. Lauk, kol aušra už
tekės, tai rasa akis išės! Jų 
gaila, kad jie nieko rimtes
nio nežino. Darbo liaudies 
užduotis didelė, kad tie jau
nuoliai būtų apšviesti. Rei
kia/ kad tie jauni žmonės 
būtų aprūpinti medžiaginė
mis reikmenimis. Tada jie 
būtų linksmi ir gyventų

Worcester, Mass
PADĖKA <

Vasario 20 d., nepapras
tai gražiai saulėtą dieną, 
lyg pavasarį, palaidojom 
vyrą ir tėvą Petrą Mikoli
na. Labai daug mūsų drau
gų ir pažįstamų palydėjo į 
kapines, rodos, net 26 ma
šinos palydovų.

D. G. Jusius pasakė pra- 
kalbėles, graboriaus koply
čioje ir ant kapinių, už ką 
dideliai dėkojame jam ir 
visiems palydovams,

Daug dėkojame už taip 
daug gražų gyvų gėlių vai
nikus prie velionio karsto.

Dėkojame LS ir DI) už 
suteiktus grabnešius ir gė
les.

Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Petrui Karaliui 
už taip mandagų patarna
vimą. r

Dėkojame visiems už su
teiktą mums užuo jau tąsio
je liūdesio valandoje.

Čia paduodame ir Ju
slaus pasakytą kalbą ant 
kapinių.

Miholinnas šeimyna

Gerbiamieji: šeima, gimi
nės, draugai ir pažįstami, 
visi Petro Mikėlionio paly
dovai! Atlydėjome Petra 
paskutinė ie i o kelionėje į šį 
puošnų Vilties kapinyną 
amžinai ilsėtis.

Petras Mikelionis gimė 
1887 metais, Ragutėnų kai
me, Subačiaus parapijoje, 
Šiaulių apygardoj, Kauno 
rėdyboje, Lietuvoje. Atitar
navęs 4-ris metus Rusijos 
caro armijoje, 1911 metais 
atvyko į šią šalį, į So. Bar
re, Mass. Ten per penke- 
ris metus būdamas susipa
žino su Kazimiera Norei
kaite ir apsivedė. 1917 me
tais atvyko į Worcester! ir 
čia visą laiką dirbo išgy
veno. Gražiai išauklėjo sū
nų Alfonsą ir dukterį Nata
liją pažangioje dvasioje, 
supažindino su gerais muzi
kos talentais ir bendrai iš
mokslino, ir jie dabar jau 
vedę ir gražiai auklčjaj>ayp_ 
šeimas. Petras paliko šešis 
anūkus.

Velionis visą laiką sun
kiai dirbo vielų fabrike 
(American Steel Co.). Jo 
namuose visuomet būdavo 
pažangusis laikraštis Lais
vė. Literatūros Draugijoje 
priklausė jis ir jo žmona. 
Buvo Sūnų ir Dukterų Drau
gijos garbės nariu. Bendrai, 
jis laikėsi pažangioje pusė
je. Nors ir nebuvo akty
vus, bet jo atjautimas ir 
dalyvavimas p a ž a n g iečių 
pramogose užsipelnė pri
minimo prie jo karsto, kad 
mes labiau susirūpiname 
žmonių laisvėmis šioje ša
lyje: 'kad darbininkų vadai 
nebūtų kemšami j kalėji
mus, kad pasinio j iMas nu- 
pilietinti ir deportuoti bei 
jų organizacijas skelbti 
subversyviomis ir persekio
ti—nebūtų praktikuojamas, 
kad bedarbė negrūmotų, 
kad visiems-žmonėms laisvė 
ir gerove triumfuotų.

Jusius savo kalbą baigė 
su liaudies poeto St. Jasi- 
lionio eilėmis “Antkapių 
Užrašai.”

Korėsp.

Daktaras ligoniui: “Tavo 
tai skaudančiai kojai nieko 
nėra; tas skaudėjimas pa
eina nuo tavo seno am
žiaus.”

Ligonis: “Tai netiesa, 
daktare. Juk mano ir^kit^ 
koja to paties amžiaus, o 
kodėl jos neskaudh?”

normališkai. O tas galima 
atsiekti, nes mūsų materia
ls sąlygos tam pribrendę.

Prasčiokas



Mūsų valdovams ir mums 
visiems verta pagalvoti

Šiomis dienomis man te
ko būti pas kaimynus far- 
merius. Dėkui tai farmer- 
kėlei, ji man įteikė pluoštą 
jos jau perskaitytų laikraš
čių ir brošiūrų. Vieną va
karą, atsisėdęs prie televi
zijos, pasiimu žurnalą Mo
terų Dirva (No. 4, už ba
landį, 1948 metų) ir randu 
straipsnį po antgalviu “Hit
leris ir Europos Moterys” 
(Laiškas iš Vokietijos). Jį 
rašo tūlas Dr. Ramanaus
kas:

Kaip žinia, Vokietijoje 
yis dar vyksta nacių bonzų 
teismai, kuriuose iki šiol 
paaiškėjo šiurpūs dalykai. 
Daug pasibaisėtinų dalykų 
iškilo ir iš surastų vokie
čių dokumentu. Štai dabar 
iš karo pramonės magnatų 
teismo paaiškėjo biauri mo
terimis prekyba — už mo
terį po 170 markiu (Vokie
tijoje už dolerį moka po 
200 markių.) T. G. Farben 
koncernas žmogžudiškiems 
bandymams pirkdavo len
kes iš Oswiecimo (Lenki
joje) koncentracijos lage
rio.

—Štai, viename teismui 
pateiktame rašte rašoma: 
“Pranešame, kad jūsų raš
tą gavome, bet, mūsų su
pratimu, kaina du šimtai 
markių už vieną moterį yra 
nepaprastai brangi. Mes 
siūlome 170 markių nuo 
galvos. Mums reikia apie 
150 moterų.’ ’ c

'0 —Kitame rašte: “Prašo
me mums pasiųsti 150 svei
kų moterų. Kai siunta bus 
paruošta, praneškite, nes 
turime pasirūpinti trans
portu ...”

—Vėl kitame rašte rašo
ma: “Gavome 150 moterų 
transportą. Jos yra baisiai 
liesios, bet jų sveikatos sto
vis yra patenkinamas. Ban
dymai baigti, visos moterys 
mirė. Artimiausiu laiku

Today’s Pattern

Pattern 9100 (for short, fuller 
figures): Half Sizes 14!£. 16’/2, 
18'X:. 2O’/į, 22%, 24%. Size 16% 
takes 3% yards 39-lnch fabric.

Užsakymą su 35 centais ir 
paįįymčjimu formos nume
rio-ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
3 pusi.—Laisve (Liberty) -Trečiadien., Kovo-March 10, 1954

tarsimos dėl naujo trans
porto ...”

Su tomis moterimis buvo 
bandomi “migdantieji” vais
tai ir kitos Farbeno kon
cerne gaminamos nuodin
gos medžiagos.

Tokiems šėtoniškiems žu
dymams buvo naudojamos 
ir kitų tautų moterys iš 
koncentracijos lagerių. 
Lenkijoje daug kur buvo 
įsteigti “rasės pagerinimo” 
lageriai, į kuriuos būdavo 
surenkamos gražios lenkai
tės. Į tą lagerį galėdavo 
eiti SS pareigūnai... Iš
naudojus ir iškankinus, to
kias .mergaites išveždavo į 
Vokietiją, kur jų likimas 
yra ligi šiol neišaiškintas. 
Tokiuose “rasės pagerini
mo” lageriuose buvo išžu
dyta daugybė jaunų mer
gaičių. O Lenkija buvo nu
sėta tokiais lageriais.

Visose vokiečių užimtose 
šalyse buvo steigiamos ka
rininkams ir kareiviams 
bordelynės, kur būdavo su
varomos įvairių tautų mo
terys. Atvažiavę sunkveži
miais, kariškiai stovėdavo 
eilėmis... Tuose namuose 
išnaudotos moterys irgi 
dingdavo nežinia’ kur. 
Daug moterų panūsdavo, 
jas sušaudydavo. O išeiti 
ar pabėgti niekam nepa
vykdavo.

Neseniai buvo surastas 
dokumentas apie nacines 
vedybas. Pagal jį, jeigu 
naciai būtų karą laimėję, 
bažnytines jungtuves būtų 
uždraudę, o jas vykdę par
tijos rūmuose. Krikštai taip 
pat būtų panaikinti, o baž
nyčios paverstos “tautos 
karinio auklėjimo institu
cijomis.”.

Pagal kitus surastus do
kumentus matoma, jog vo
kiečiai vyrai būtų gavę -tei
sę vesti po keletą žmonų, 
kad praplėtuš vokiečių tau
tą. Visos moterys per še
šerius metus iš eilės būtų 
turėjusios giūidyti po vai
ką, o to nedariusios (gydy
tojui patikrinus), skelbia
mos pagal “gėdos diplo
mą.” Nevaisingus vyrus 
pakeistų SS vyrai. Būtų 
toleruojama, jei, pats tėvas 
savo dukteriai parūpintų 
vaiką.

D a r planuota įsteigti 
bendrabučiai “Reich’o mo
tinų namai.” Ten apgyven
dintų mergaites, kurios 
gimdytų vaikus netekėju
sios būdamos. Pagimdžiu
si tokiame bendrabutyje 
vaiką gautų “Reich’o moti
nos diplomą.”

Čia tik keli trupinėliai* to, 
į ką naciai jau buvo paver
tę moterį ir tik šešėlis to, 
ką jie būtų įvedę po savo 
laimėjimo. Religija, mora
lė, motinystė ir tėvystė bū
tų paversta į partijos pa
leis tuvybę. Vokiečių pra
laimėjimas yra viso pasau
lio tautų moterų laimėjimu.

Ta nacių pasėta vokie
čių tau ton pikta sėkla greit 
neišnyks. Vokietijoje kyla 
naujas nacizmas. Prieš jį 
visi pasaulio padorūs žmo
nės turėtų pasipriešinti. 
Mums, viso pasaulio lietu
viams, taipgi tenka jungtis 
prieš atgaivinimą nacizmo.

Lietuvių patarlė sako: 
Jei ką dievas nori nubaus
ti, tam protą sumaišo. Iš 
tikro Hitleriui ir visiems 

jo generalams ir marša
lams dievas protą sumaišė. 
Kitaip jie būtų nesimetę su 
savo “blitzkriegu” į sau 
pražūtingą prieš Tarybų 
Sąjungą karą.

Ar jie iš to pasimokė? 
Atrodo, kad ne. Užtad mū
sų šalies valdovams, kurie 
vėl iš naujo nori tuos pa
čius nacius apginkluoti, už 
metų kitų gali patys tapti 
vokiečių atominėmis ar dar 
aršesnėmis pri e m o n ė m i s 
paversti dulkėmis. Juo dau
giau tuo turėtume susirū
pinti mes, liaudis. Savo 
veiksmais turėtume savo 
valdovus nuo vokiečių ruo
šimo karui sudrausti.

S-kų Jurgis

Šeimininkėms
Pirmasis iš svarbiųjų 
septynių mūsų maiste 
Lapuočiai ir kitos žalios 

ir geltonos daržovės yra 
nepaprastai svarbia dalimi 
mūsų maisto. Tai didžiau
sias šaltinis mineralų ir vi
taminų. O kadangi šiais 
laikais yra žaliavų gausy
bė visais metų sezonais, tad 
nėra, pasiteisinimo jų ne
vartojau tiems. Yra viso
kiausių, pritaikomų kiek
vieno apetitui ir ištekliui.

Į lapuočių ir kitų gauna
mų žaliais įeina sekamų la
pai ar ankštys (paduodu 
angliškai, nes taip prisieina 
krautuvėse pirkti):

Asparagus, įvairių pupe
lių ankštys, broccoli, brus- 
sels sprouts, cabbage, 
chard, collards, endive, es- 
carole, kale, mustard, okra, 
peas, peppers, spinach.

Būtinų geltonųjų: car
rots, pumpkins, squash, 
sweet potatoes.

Ne visus tuos žaliuosius 
ar geltonuosius augmenis 
galima visada ir visur gau
ti. Tačiau bile kuri daržo
vių ir vaisiu krautuvė turi 
bent keletą. O toki, kaip 
kopūstai, ankštyse žirniai 
ir pupelės, gaunami apskri
tus metus. Visuomet gau
name šviežiu morkų._

Taigi, iš kelių visuomet 
galima prisitaikyti rasti 
bent vieną pritaikomą sko
niui ir ne perdaug bran
giomis kainomis, kada esti 
jų sezonas.

Virtas Broccoli
Tarp lietuvių mažai kas 

tevalgo broccoli. Tai skani 
daržovė ir galima greitai 
prie jos priprasti, nes ji yra 
gimininga kopūstui.

Parink šviežiai žalią, ne- 
nuvytusiais stiebais, s u 
tamsiai žaliomis ar biskelį 
į lelijavą-mėlsvą išrodančio
mis žyduolėmis. Nuvalyk, 
numesk peraugusius, pa
džiūvusius lapus ir sukie
tėjusius stambų galus. 
Plauk tik tiek, kiek tam 
sykiui suvartosi. Nulieka
mus padėk neplautus šal
dytuve, plastikiniame mai
šelyje.

Geruosius stiebus ir žy- 
duoles gerai nuplauk. Žy- 
duoles geriau nebrūžuoti 
vandenyje, tik su švirkšle 
nuplauti. Virimui giliame, 
siaurame puode, broccoli 
statyk stačią, ant dugno 
įpylusi apie colį verdančio, 
biskelį pasūdyto vandens. 
Stambų apačią įskaldyk, 
kad išvirtų sykiu su žyduo
lėmis.

Neturint virimui gilaus' 
puodo, stambus nupjauk ir 
sudėk virti pirma. Tiems 
baigiant virti, sudėk žyduo- 
les. Joms užtenka kelių 
minučių virimo tiktai ga
ru. Stambų virimas už
trunka 5 iki 20 minučių.

Paduok valgyti aplaisty
tą pasūdytu sviestu ar mar- 
garina. , Kai kas mėgsta, 
kad svieste būna biskelis

UŽUOJAUTA

Išreiškiame giliausią užuojautą mūsų mylimai 
tetai Margaret Šapalienei, netekime jos vyro

ANDRIAUS ŠAPALO
kuris mirė kovo 6 d., Tacoma, Wash.

Nors esame perskirti virš trim tūkstančiais 
mylių, mūsų mintys ir simpatija yra su visa 
velionio šeima jų liūdesio valandoj.

[Agnes, Margaret, Helen ir Lillian.
Brooklyn, N. Y..

Naujosios Anglijos Žinios
Brangios draugės, Mote

rų Sąryšio suvažiavime pra
ėjusiais metais likosi nu
tarta turėti sekantį suva
žiavimą Montelloje, balam, 
džio mėnesį. Tad Moterų 
Apšvietos Klubas vasario 
26 laikytame susirinkime 
nutarė Sąryšio pageidavi
mą vykdyti. Nutarta:

Moterų Sąryšio suvažia
vimą šaukti balandžio 25, 
11 valandą dieną, Lietuvių

citrinos rakšties. Reikiant 
daugiau paskaninti, tinka 
apibarstyti paspragintais 
riešutais ar tarkuotu sū
riu. Yra vartojami ir vi
sokį sosai. N. G.

Jau šią savaite įvyks

RANKDARBIU PARODA
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos
Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu

Įžanga

Šeštadienį

Kovo 13 March
Pradžia 5-tą Valandą Vakare

Nemokamai
Bus gerų užkandžių ir įdomumų, 
"t

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
Įžanga 50c (taksai įskaityti)

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

anksti galėtų grįžti namo.

Tautiško Namo mokyklos 
kambariuose, 8 Vine St.

Tad, draugės, patėmiju- 
sios šį pranešimą, rinkite 
delegates. Kurios kolonijos 
nedalyvavote praėjusiame 
suvažiavime, šiemet daly
vaukite skaitlingai, nes mes 
jūsų lauksime.

Draugiškai,
N. A. M. S. Valdyba

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Montello Moterų Alydai
Moterų Apšvietos Kliubo pereita

me susirinkime likosi nutarta se
kant) susirinkimą laikyti kovo 
(March) 26 dieną, su arbata ir už
kandžiais. Tad išanksto prašome 
įsitėmyti dieną ir skaitlingai atsi
lankyti j tą susirinkimą. Taipgi pa

sirūpinkite ir naujų narių atsivesti. 
Mes turimo išrinkti delegates j su
važiavimą ir gaspadines, kurios pa
gamins pietus svečiams. Prašome 
dalyvauti skaitlingai.

Biruta.
(47-49)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo-March 14 d., 

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott 
St., įvyks Aido Choro metinis ba
lius. Kaip jau iš praeities žinote, 
aidiečiai gerai pavaišina visokiais 
valgiais ir taipgi duoda gerą dainų 
programą. Prašome dainų mylėto
jus ir kitus atsilankyti j šį gražų 
banketą. Pradžia lygiai 5-tą vai. 
vakaro.

Rengėjai.
(47-48)

WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 14 dieną kovo 
(March), Liet. Salėje, 29 Endicott 
St., pradžia 10:^0 ryte. Visi daly
vaukite. J. M. L.

(47-48)

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

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

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

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučerne ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučornčs, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė 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 rėmus ir stiklus, kcr«o- j 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho- ' 
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim- i 
siu pusininką labai le'ngvom sąly- ! 
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M. I 
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 
6-8690.

(43-47)

BUTCHERS. Must be exp. pork 
trimmers and cutters. Exc. cmpl. 
Top rates pd. Apply in person or 
phone. I. KLAYMAN, 876 No. 43th 
St. BA. 2-1116.

(46-48)

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK. Light, cook. No, 
laundry. Settled woman. Sleep in 
own rm. Must be fond of children 
(1); 2 days off per wk. St. position 
and gd. home. Good ref. and exp. 
Hilltop 6-3680.

(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 prices 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 Rd., Randallstown, Md. 

OL. 3-5075
(41-60

Norintieji pirkti biznį, na* 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.
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Kitas lyderis prijojo 
aukso kasyklas

Parodoje girdėsime įdomią 
programą abiemis dienomis

Rengia šaunų banketą 
pagerbti Dolseną

jodinėjoJodinėjo ne 
nepermokamas 
vyrukai—jockeys. Iš jų darno 
ir iš ieškančių laimės “botuo
se” Nassau apskrities republi-

Yra pakviestas ir .jau pasi

nuoti Aido Choras, 
(lovau ja 
Choras

kuriam va-

gio Kazakevičiaus orkestras, 
šokiams įžanga 50 centų, Įs
kaitant taksus.

konu lyderis J. K. Spragu* 
trumpu laiku susižėręs stain 
bu tintą

Mildred 
dainuos 

kovo I3-ta.
šeštadienio

Pareda

Sprague pirmu kartu lenk
tynių šėrų pirkęs už $2.000. 
Tai buvo 19 15 m. Jis tada bu
vo Nassau’ apskrities viršinin
ku. Už poros metų prikalbinęs 
savo dalininką eiti iš biznio— 
buvo gera proga

Sekmadienio popietį įvyks 
nepaprasta programa, kurią 
išpildys dainomis, deklamaci- 

ų j nu
jaunu-

nemokama. Abiemis 
mokama. Abiemis 
bus išpardavimas 
gražių ir vertingų 
Abiemis vakarai.'

jau

Yonkers lėkt. 
000 serų, už juos 
$21,000 pinigais ii 
mokėti vėliau, 
dendais, po $8 
nai jis gavęs 
500 neseniai

jomis, 
niausiu j i

ižanga 
dienomis 
dienomis 
dovanotų

eksponatų, 
bus gerų, 

namie gamintų užkandžių, 
t ’a g ų, karšto s k a v o s.

Kviečiame visus atvykti

P.v

pa
lši- 

gyti, pasiklausyti Įdomių pro
gramų ii- šiaip smagiai pabūti, 
su savo ir kaimy
nais.

Minties kontrolės Įstatymu 
persekiojamasis laikraščio ko
respondentas James Dolsen 
bus pagerbtas masiniu banke
tu New Yorke kovo 19-tos va
karą. Jam ir kitiems persekio
jamiems žurnalistams pagar
bos banketą rengia angliškas 
darbininkų dienraštis Daily 
Worker. Vieta: Manhattan 
Plaza, 66 F. 4th St., N. York. 
Vakarienė $2,50.

SHEET METAL MAN 
f

Su Lay out patyrimu
BENCH HANI)

Nuolatinis darbas.
RUDMAN SCOFIELD, INC.

275 Pearl St., N. Y.
BE. 3-1122

(46-49)

TECHNIŠKI DARBININKAI
DRAFTSMEN • MAŠINISTAI • 

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

SU BURB AN EM PLOYM ENT 
102 Main St. White Plains 6-5622, 

White Plains, N.
Atdara 9 A.M.—6 P. M.

Iki 9 P. M.

NAMU DARBININKE
Guolis vietojo atskirame maloniame 
kambaryje, gražūs namai Westches
ter. 3 suaugo, 2 vaikai. Visi įrengi
mai elektriniai. Duodama unifor
mos, jei pageidaujama. 2 Namuose 
ekstra darbininkai. Turi turėti vė
liausius paliudijimus. $40 į savaitę. 
Linksma namų atmosfera, šaukite 
tik darbo dienom del pasitarimo 
miesto.

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

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GARAGE—-800 Sq. Feet
Indus)rijiniam qaudojimui ir ware
house. Tinkamas dėl išdirbėjų 
st orago.

CARLISLE PLAC E
Telefonuokite:

YOnkers 8-6875
(41-47)

v.
Ketvirta d.

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Nuolat, 5 dienos. Uždara trečiadie
niais. Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:
MORRETTA’S REAl'TY SALON

23 Hillside Ave., Williston Park, L.I. 
Tel. Garden City 7-6038

(42-48)
MANICURIST

brangai par- o programos sekmadienio

programa kovo l l- 
o 2 iki 5 po pietų.

sumokėjęs

Darbi ninku laikraštis žur
nalistų persekiojimus skaito 
puolimu ant pačios spaudos 
laisvės ii’ ragina visus pagel
bėti tuos puolimus atremti, šį 
kaitą ta parama yra sau sma
giu ir naudingu būdu, dalyva
vimu bankete. Nurodo, kad 
dalyvavimas banketo masiniai 
bus didelė parama kovai prieš 
puolikus.

DARŽININKAS
CAMP, POCONO MI'S., 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. 
DE. 2-3300.

FINGERWAVER
Patyrusi- pilnai mokanti operatorė 
dėl savaitgalių. Gera mokestis.

Kreipkitės:
EDNA’S BEAUTY SALON

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

(44-50)

L U Nd IEO NKTFE—STATIC) NĖR Y 
Ice Cream Store

Pilnai įrengtas, gera veikli 
Daro gerą pragyvenimą, 
lengvai padidinamas, žema 
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)

sekcija.
Biznis
randa,

(44-47)
realestate”

nuo sero, per- 
>32.000. () už 
parduotu serų 

gavęs vėl $32,000. Dabar dar
tiirįs 3,500 šėrų.
’ Tūkstantinė po tūkstantinės 
kėlė ir jo garbę. Jis dabar 
jau buvo republikonų partijos 
nacionalio komiteto nariu, bet

dalui dėl tų lenktynių, 
n e 1 e ga 1 i s k u m ų, g e n gst ( 
jis pasitraukė iš savo partijos 
komiteto, o pasiliko ginti savo 
šėru vertę, šią istoriją savo 
turto jis pasakojo Moreland 
Akto Komisijai New Yorko 
Criminal (’oiirts Bildinge ko
vo 4-tą.

Ignas Sutkus jau namie
Po ištiso mėnesio vakacijų 

Miami Floridoje, jau sugrįžo 
Ignas Sutkus. Jis 
daug gerų Įspūdžių 
pasilsėjęs. Susitikęs 
tuvių, kurie atvykę, 
je, iš Chicagos.

ir ramiai 
daug lie- 
daugumo-

Viskas jam ten patiko, tik 
tarpais oras Miamėje buvęs 
per vėsus. Bet jis išrodo la
bai saulės padegintas, svei
kas ir stiprus.

t
Sutkus išvyko Į Floridą su 

žmona. Bet Mrs. Butkienei 
Pietų klimatas nepatinka. 
Ji tik keletą dienų ten pabu
vusi sugrįžo namo.

Sutkus dabar darbuojasi sa
vo biznyje: Republic Bar & 
Grill, 492 Grand St., Rrook-

K-nag

Miesto Tarybai siūlo 
pabarti McCarthy

Brooklynietis Philip Schup- 
ler Įteikė Miesto tarybai rezo
liuciją, 
gina, 1
kreiptųsi i 
howeri str 
McCarthy.

Tojo rezoliucijoje ra-
Miesto laryba 
prezidentą Eisen- 

prašymu sudrausti.

Lucille Ball ir Dėsi Anaz. vaidina šeimyniškai komiškoj 
filmoje “The Long, Long Trailer,dabar rodomoje Radio 
City Music Hall. Jie vaidina jaunavedžius, iškeliavusius 
medaus menesiui su traileriu. Didžiojoje scenoje taipgi 
linksmas spektaklis “Dancing Around.”

Schuplerio rezoliucija tapo 
įteikta tuojau po to, kai Mc
Carthy 
ir
Sch u plono
tiesioginis 
va ujamu
1 avimų.Jaunuoliai jau tapę 

narkotikų vergais
i Ragina valdžias veikti 
mokyklų reikalu

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

YOnkers 5-6008
(45-47)

FLATBUSH Tikros vertybes, 1 šei
mos semi-detached, 6 dideli, saulin
gi rūmai, aliejus, uždari ir atviri 
porčiai, 2 karam garadžius, privati
ne driveway, graži rezidencijinė kai
mynystė. Savininko Tel. BU. 7-8718 

(46-48)

- - Kraustyk i t ės 
rūmų apart men- 
namą. Žemutinis 

Automatiškai
brass plumbing, gera vie-

NEW BRIGHTON 
tiesiai į viršutinį 6 
tą į talpų 2 šeimų 
a part men t as 5 rūmų, 
šildomas,
ta, gerose sąlygose. Puikiausias pir
kinys. Prašo $11,900. Pasiūlymai 
imami atydon. GI. 2-9008 ar WO, 
4-3891.

146-59

FINGERVV AVER—MANICURIST
Patyrusi - pilnai mokami 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)

NAMU I) AR BININ K E—VI RE J A 
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 ('enter 4-8027
(44-50)

REIKALINGI

Tl PPERWARE DEALERS

Ankštas Commission

Tel. YOnkers 5-6362
(45-49)

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 
mai. Šaukite savininką:

SII. 8-6821

prieina-

(42|48)

GROCERY STORE
Taipgi parduoda alų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija, 3 kamba
riai iš užpakalio g.vvenimui. $1,100 
jeigu. Biznis lengvai padidinamas, 
šią puikiausią biznio progą savinin- 

parduoda labai prieinamai, šau* 
ar matykite savininką.

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

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

kas 
kito

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

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

Now Yorke suimti trys 
16 metų jaunukai, kuru 
pasižymėjo Įsibriovimu i mo
kykloje susirgusioms pirmos 
pagalbos kambarį. į ji Įsilaužė 
viltyje rasti narkotikų. Pas 
vi>eną iš jų rado narkotikų. O 
vienas vos nemirė nuo padau
gintos porcijos to “gero.”

ir Mokytojų Unija per 
viršininkus Lederman ir 
sell ragino gub. Dewey ir ma
jorą VVagnerĮ abiejų valdžių 
bendrą konferenciją mokyklų 
klausimu. Reikalavo, kad 
kioje konferencijoje būtų 
teiktas balsas ir mokytojų 
g a n i z a c i j ų atstovą m s.

savo

to-
Sll-
or-

ppję sienomis i antrą aukštą, 
ten išmušę langa ir per ji Įlin
do.

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

Unija reikalauja pakelti 
algas pradinių'ir kolegių mo
kytojams, pagerinti pensijas 
i’r eilės kitų pagerinimų. Uni
ja kvietė visas mokytojų or
ganizacijas veikti bendrai už 
tuos reikalavimus.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

pasinešė Į diktatorius 
Armijos viršininkams, 

rezoliucija buvo 
išdavas jo atsto-

b r o o k 1 y n i e č i ų r e i ka- 
Brooklyn© Borough 

: distrikto ištisos masines 
organizacijos, sykiu su. demo
kratais balsuotojais ir darbi
ninkų partija (ALP) to rei
kalavo.

'fačiau kai kurie demokra
tų lyderiai pageidauja Mc
Carthy diktatūros ne mažiau 
už republikonus, nes rezoliuci" 
ja tebestovi nesvarstyta. Kal
bama, kad tiktai masiniai są
jūdžiai galėtų tą rezoliuciją 
paliuosuoti iš rezoliucijų ko
misijos ir prileisti visą tarybą 
ją apsvarstyti.

Pasiūlė pakeisti piliečių 
registraciją

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

partijoje, priešingų makartiz- 
mui, piešingų reakcijai, prie
šingų naujam karui, priešin
gų depresijai. Reikia juos 
traukti i toki bendrą liaudies 
frontą.

Komunistai pasižada už to
kio fronto sudarymą darbuo
tis.

Tai svarbu dabar, ateinant 
kongresiniams rinkimams. Ko
munistai sako, kad tiems rin
kimams 
si daryt i 
frontas 
presiją.

Komunistai 
d ai’b o unijas 
kias pastangas.

MOTINOS PAGELBININKE 
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.

BEAUTY SALON
Vienas ar du geri stailistai čia gali 
dalyti 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)

Telefonas:
ROslyn 3-4992

(45-47)

galėtų ir turėtų su- 
plačiausias bendras 

prieš

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

Kreipkitės:
FRA N & SILBERT BEAUTY 

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SIL 8-4300

Save valuable dollars use your 
S-p-a-r-e Time by- -’'Doing it y ourself” t

REPAIR and MODERNIZE 
mum costs and eijoy the thrill 
ing those valuable dollars! The 
firms listed below are anxiom 
you. Patronize them to-day!

at mcjį- 
of »">■ 
Lusiness 
to serve

reakciją ir

ragina ypač
Įsitraukti i to-

Ar jų balsą išgirs kiek pla
tesnės Amerikos žmonių ma
sės ?

čia jau kitas klausimas.

FINGERW  AVER—COLORIST

STYLIST
Taipgi^mokanti visą darbą. Penk- 

mo-tadienWs ir šeštadieniais. Gera 
kastis, puikios darbo sąlygos.

Šaukite po 9 P. M.
Tel. OL. 2-1127

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 sandėlis. 
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)

(46-47)

LUMBER BARGAINS—COMPARE
Didelis sandėlis puikiausia 

budavonei materiolo.
Sheet rock pėda. 2x4, 7c pėda.
2x3 5c pėda. Ceiling tile, 8**c pėda. 

Hardboard Under Layment, 5!4c 
keturkampė pėda.

'Ateikite ir Taupykite 
Nemokamai pristatome $35 ar vir

šaus pirkinį.
Bergen Lumber & Material Co.

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

(45-74)

NAMU DARBININKE
Turi mylėti vaikus. Guolis vietoje, 
atskirame maloniame kambaryje. 
Visi įrengimai elektriniai. Linksma 
namų atmosfera. Vėlesniai atvyku
si (dipuke) priimtina.

Telefonuokite:
Great Neck 2-0919

(47-49)

Seimelio bendros komisi
jos demokratai nariai Marro 
ir Travia siūlo Įvesti vienkar
tinę registraciją. Kartą regis
truotam nereikėtų persiregis
truoti nors ir per visą amžių, 
jei asmuo nepakeis adreso ir 
jeigu balsuos bent vieną kar
tą per ketverius metus.

•F————

Dr. A. Petriką TONY’S

(BUYAUSKAS)

Virginia 9-6125

>

MArket 2-5172 87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays 

i* "....................••=

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

405 So. 4th
Cor. Hewes

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. 7-42M

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas j

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis j

Newyorkiete Saugumo Ta
ryba žada raginti Valstijos 
Seimelį, kad tas pagaminti! 
Įstatymą suvienodinimui tra- 
fiko taisyklių visoje valsti. 
je ir su dauguma kitų vals 
iv-

Praėjusį sekmadieni Įvyko 
platus susirinkimas Kultūri
nio Centro rėmėjų. Išrinkta 
Komisija padėti direktoriams 
pravesti plačiausį vajų dėl 
verbavimo garbės narių

Susirinkimas pasakė: 
ninku suvažiavimo
“Tūkstantis po šimtinę’’ 
būti pravesta gyvenimai!

šėri- 
obalsis 

turi 
r

Eli-

MALE and FEMALE

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai

PETRAS KAPICKAS

BAR&GRILI
MATTHEW A 

BUYUS
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Telephone E Vergreen 4-8174

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J

Street 
st.

Aną dieną rašiau, kad 
zabethe likvidavosi Palangos 
Juzės Draugija. Mūsų kores
pondentas Pilietis pastebi, kad 
tokios draugijos Elizabethe 
nebuvo. Palangos Juzės Drau
gija gyvavo ir veikė Newarke.

Atsiprašau už technišką 
klaidą.

NAMŲ DARBININKES 
AUKLES, VIRĖJOS

Taipgi visokių rūšių abelnai vieti
niai ir dienomis darbai. Taipgi — 
POROS.

Tuojau gaunami darbai. Pilnam 
ar daliai laiko, puikiausi klientai.

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

(46-47)

AUTO LAUNDRY
Pilnai įrengta, gera, veikli sekci

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

ESplanadc 6-8765
(43-44)

REAL ESTATE

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 bankictą 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 7:30 
vai. 
Visi 
Jau 
tus.

vakare,' 110-06 Atlantic Avė. 
nariai malonėkite dalyvauti, 
laikas pasimokėti už 1954 me-

Komitetas.
(46-47)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

G Palmer Ave.
Scarsdale, N. Y.

Greit reikalingos 
mų darbininkai $50 
niniai darbininkai,
governankos. Darbas gražiuose na 
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.

Scarsdale 8-6160 
Scarsdale 8-8088 
poros $400. Na
ir aukštyn. Die- 
auklės, virėjai,

(43-73)

SOUTH BROOKLYN — 6 šeimų 
namas su baru, 1 karui garadžius, 
3 moderniški apartmentai. Visas 
plumbing brass. $28,000. 400 4th
Ave., tel. UL. 2-9516, MA. 5-9028. 
Pamatymas sulig sutarties.

(47-53)

Pavlovičius nuteistas 
už Thompson sumušimą

Porą dienų užsitęsusi byla 
baigėsi kovo 5 d. Pavlovičius 
pripažintas 
bausmė bus paskirta 
penktadienį,
valandas ir 25 min.

Pavlovičius buvo 
už sumušimą karo

kaltu. Tačiau

D žiūrė tarėsi 2

teisiamas 
prieš fa-

šizmą didvyrio Robert Thom
pson©, kalėjime. Thompsonas, 
persekiojamas minties kontro
lės Smith Aktu, buvo patal
pintas tame pat kalėjime, kur 
ir tas kriminalistas Pavlovį 
čius. Užpuolimas Įvyko pr» 
ėjusio spalio mėn. 23 |dieną. 
Thompsonui sudaužė | galvą 
plienine paipa ir po to jis 
apie savaitę išbuvo pusiausvi
roje tarp gyvybės ir mirties.

4 pSL—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Kovo-M«rch 10, 1954




