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jpor virš lo metų gyvenęs 
Argentinoje vienas lietuvių 
darbininkų veikėjas rašo man 
laišką iš kurio paduosiu čia 
keletą bruožų.

Vasario IK d. Perono vai-

EISENHOWER ŽADA DAR 
BILIJONUS D( )L. KITIEM 
KRAŠTAM GINKLUOTI
Amerika per 4 melus davė jiem, 
ginklų už 7,700,000.000 dol.

kalėjimo 27 Įvairiu sir 
tautiniu grupių veikėjus.

Kalėjime šitie veikėjai 
Įgrūsti prieš arti peni 
metus ir ten išbuvo be 
teismo ’

gosi, kad karinis Atlanto 
kraštų sąryšis jau trigubai 
padidino savo armijas prieš 
komunizmą; ir vien, tik per
nai Anglija, Francija bei 
kiti europiniai Atlanto 
kraštai išleido ginklavimui
si 11 bilijonų, 500 milijonų 
dolerių.

Todėl, kad (a) artinasi rin
kimai ir (b) “pradėjo pūsti 
nauji vėjai. .

Japonija keičia savo 
konstitucją dėl karinės 
sutarties su Aemrika

Pravda nužiūri, kad amerikonai 
rengiasi panaujini Korėjos karų

ir apie paliaubas. Indo-Kini-
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Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pranešė 
Kongresui, kad Jungtinės 
Valstijos per ketverius pa
skutinius metus davė “sa
vo draugams” užs i e n y j e 
ginklų už 7 bilijonus, 700 
milijonų dolerių, — neskai
tant kitų bilijonų dolerių, 
kuriais Amerika piniginiai 
stiprino savo talkininkus 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pre z i d e n t a s sakė, jog 
■ Amerika ir toliau turės pa-

Apie tą patį laiką, kai šitie . našiai remti savo bendrus 
darbuotojai buvo išlasivinti, i užjūriuose, nes anot jo “vis 
Įvyko Kilmėje — netoli Bu-; gręSja pavojus taikai” iš 
enos Aires mesto. — didžiulisĮ ruicr.c
piknikas.

Piknike dalyvavo ir Tarybų j 
Sąjungos atstovybės Argenti
noje personalas. O kai ten 
pasirodė išlaisvintieji, tai iš
kilo milžiniška demonstraciia, 
koj^ų retai Argentinoje pasi
taiko.

“Tai didžiai pakėlė mums 
visiems ūpą ir pridavė dau
giau energijos veikti,” rašo į cĮu milijonus kulkosvaidžių
laiško autorius. įr kitti mažesniųjų šaudo

mų ginklų, 30,037 patran- 
j kas, 176,343 karinius auto- 

(lcl: mobilius, 99,444 radarinius 
beį elektroniškus įrengi
mus, 35,372,000 šovinių pa
trankoms; 1 bilijoną, 100 
milijonų kulkų kulkosvai
džiams bei šautuvams irkt.

Sykiu prezidentas džiau-

užjūriuose, nes anot jo 
gresia pavojus taikai 
komunizmo pusės.

Tokio. — Japonijos val
džia. kreipėsi į savo seimą, 
kad užgirtų karinę sutartį 

Kalnai amerikinių ginklų su Jungtinėmis Valstijomis.
svetimiem kraštam

Eisenhoweris raportavo, 
kad per tuos 4 metus Ame
rika suteikė savo talkinin
kams 30,792 tankus bei šar
vuotus automobilius, 5,340 
lėktuvų, 601 karinį laivą,

Premjeras Yošida sakė, rei
kės taisyt konstituciją, ku
ri po Antrojo pasaulinio 
karo uždraudė atginkluoti 
japonus.

Sutartis
kurti Ja
karinį laivyną ir oro 
gas “atspirčiai prieš 
munizma.”

Pirmiesiems sutarties 
tams Amerika skiria Japo
nijai apie 150 milijonų do
lerių pinigais ir ginklais.

reikalauja at- 
nijos armiją, • — 

je-

Kovo mėn. 8-14 dd. kuror 
tiniame Argentinos Mar 
Plata mieste vyksta meno fes-' * i
tivalis, kuria šiemet buvo pa
kviesta ir Tarybų Sąjungos 
artistų grupė.

“Vasario 28 d. tarybiniai 
svečiai-artistai nusileido di- , 
džiulin Ezeira aerodroman.

“Turėjau progą ir aš ten — 
būti. Suvyko milžiniškos žmo
nių masės artistus pasitikti. 
Aerodromo personalo nariai 
aiškina, kad niekad jie nėra 
matę tokios minios, susirinku
sios pasitikti bent kokius sve
čius, kokia buvo 
tu. . . ”

iu e-

Šiuo kar

Chicago- 
Prūseikos

Praėjusią savaitę 
» j e vėl Įvyko L. 

teisinas.
Spauda praneša, kad jis bu

vo nuteistas deportavimui.
Kadaise buvo padarytas 

prieš Jį toks pat sprendimas, 
bet jis apeliavo dėl to, kad 
teismas Įvyko perenlyg maža
me kambarėlyje. Dėl to tu* 
rėjo būti jam suteiktas antras 
teismas.

Reikia manyti, kad L. Prū- 
seika ir šį sprendimą apeliuos.

Kai gausime apie teismą 
smulkesniu žinių, tuojau iš
spausdinsime.

69 metus išgyvavusioji 
New ark o lietuvių Palangos 
Juzės Pašai pine Draugija 
likvidavosi. Jos mirtis — di
desnis smūgis negu kurio nors 
individualo.

Ir tai dar kartą parodo, 
kaip nyksta mūsų draugijos, 
m£hii organizacijos, o su tuo, 

miršta ir 
j u d ėj im as

žinoma, palaipsniui
lietuvių Lkultūrinis
Amerikoje.

Įsidėmėtina, kad
Juzės Draugijos vienas orga
nizatorių — Juozas Laukaitis 
— dar gyvas.

Verta pabrėžti ir tą faktą,

Pal a nftos

Guatemalos atstovas 
neigė Dulles pataikūną

Carrtcas, Venezuela. — 
Kuomet fašistucjančios Do
minican respublikėlės mi
nistras J. Balaguer ėmė kal
bėti “už demokratiją,” pirš- 
damas rezoliuciją Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
riaus Dulleso, tai progresy- 
vės Guatemalos užsieni
nis ministras G. Toriello su 
panieka išėjo iš salės.

Dulleso rezoliucija reika
lauja, kad visi Lotynų Ame
rikos kraštai šnipinėtų ir 
persekiotų komunistus, kad 
dalintųsi žiniomis apie ko
munizmo pavojų ir kad vi
si išvien veiktų prieš tokią 
amerikinę šalį, kur komu
nistai imtų viršų.

Toriello sakė korespon
dentams: “Tai kvailas būtų 
dalykas klausytis tokių Ba- 
laguer’o šnekų apie demo
kratiją, kuomet jis atsto
vauja valdžią, kuri sutrem
pia net paprasčiausias žmo
niškumo teises.”

kad Palangos Juzės Draugijos 
nariai, kurdami draugiją, jai 
vardą davė ne kokio šventojo, 
o paprasto Lietuvos kriaučiu- 
ko, kurį tuo vardui pavadino 
rašytojas, vyskupas Valančius 
savo apsakyme*

Prancūzų generolas 
žada naujų ofensyva 
prieš vietnamiečius

Hanoi, Indo-Kin. — Ge
nerolas Henri Navarre, 
francūzu komandierius In- 
do-Kinijoje, parašė atvirą 
laišką savo 300,000 vyrų 
armijai, mėgindamas ją pa
drąsinti. Laiške jis žada 
“greitai pradėti ofensyva 
prieš Vietnamo komunis
tus” ir sako, “pasitikėkime, 
kad laimėsime.”

(Bet tai jau ne pirmas 
toks francūzu pasižadėji- 

Įmas.)

Amerika duoda francūzu 
karui dar bilijoną dolerių

Washington. — Jungti
nės Valstijos paskyrė fran- 
cūzams dar bilijoną dolerių 
(tai yra, tūkstantį milijo
nų) karui ries Vietnamo 
liaudininkus p e r metus. 
Pernai gi Amerika davė bi
lijoną, 200 milijonų dolerių 
tam francūzu karui.

Sudužus lėktuvui, 
užmušta 20 jaukių

Nice, Franci ja. — Pati
krinta, kad sudužus Ame
rikos lėktuvui į kaina, žuvo 
visi 20 buvusieji jame ame
rikiniai kariai.

ORAS.—Nešalta ir dalinai 
apsiniaukę.

Maskva. — Sovietu komu
nistų laikraštis Pravda ra- joje, kur francūzai kariau- 
šo: i jo su Vietnamo liaudinin-

—Tai kariniai Amerikos i kais.
rateliai įkvėpė Pietinės Ko-1 --------
rėjos tautininkų prezidentą Į Korėjos tautininkai kursto 
Syngmaną Rhee, kad jis iš > Ameriką suardyt Ženevos 
anksto smerktų busimąją 
Ženevos konferenciją, švei-1 
carijoj, kur dalyvaus pen-1 Korėjos
kios didžiosios valstybės— ministras Pyun prašė Ame- 
Amerika, Sovietų Sąjunga,
Kinijos Liaudies Respubli- leis Ženevos konferenciją, 
ka, Anglija ir Francija.

“Tuo tarpu amerikonų
komanda Pietinėje Korėjo
je. daro juo smarkesnius 
pasiruošimus naujiems ka
liniams išsišokimams.”

Ženevos konferencija ba
landyje spręs klausimus 
apie taikos darymą Korė
joje, apie Šiaurinės ir Pie
tinės Korėjos suvienijimą

Seoul, Korėja.— Pietinės 
užsienio reikalu v

riką pasižadėti, kad ji ap-

jeigu Sovietų Sąjungą ar 
Kinija ten atmes Pietinės 
(tautininkų) Korėjos reika
lavimą—prijungti jai šiau
rinės Korėjos Liaudies Res-

Pyun sake, jo valdžia, vi
sai nedalyvautų toje kon
ferencijoje, jeigu Amerika 
neduotu Pietinei 
tokio užtikrinimo.

SENATO REPIJBIIKONAS 
KALTINA McCARTHY UŽ 
KENKIMĄ AMERIKAI
Sako, McCarthy per daug rėkauja 
apie komunizmo pavojų namie.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Ralph E. 
Flanders, kalbėdamas nuo 
Senato pagrindų, smerkė 
ragangaudj senatorių Joe 
McCarthy. Flanders sakė:

“McCarthy, tarškėdamas 
ir dumdamas dulkes apie 
komunistinį pavojų Jung-

Auto, fabrikantai tariasi, 
kaip sustabdyti nauju 

Korėjai j automobilių “butlegerius”

Vietnamo liaudininkai ve! 
puolė amerikinių ginklų 
sandėlius Indo-Kiiuioj

\ . v . v

Hanoi, Indo-Kin.—Vietna
mo liaudininku “koman- 
dos”-smarkuoliai vėl neti
kėtai užpuolė amerikonų 
ginklų sandėlius bei lėktu
vų stotį Heifonge; stengėsi 
juos susprogdinti. Bet fran
cūzai sako atmušę naują
sias “komunistu komandų” 
atakas.

Francūzai areštavo apie 
100 civilinių gyventojų 
kaip Vietnamo komunistų 
draugus. Francūzu kari
ninkai nužiūri, kad tie žmo
nes pereitą savaitę padėjo 
komunistams užklupti Kat-

bi lėktuvu stoti.
Vietnamo I 

pranešė, kad jų smarkuo
liai tada susprogdino 79 
amerikinius francūžų lėk
tuvus.

Prancūzai atsiliepdami 
sako, jok liaudininkai tuo 
žvgiu sunail/ino “tiktai 18”

Detroit. — Daugelis au
tomobiliu verslininku įvai
riose valstijose parduoda 
naujus automobilius biznie
riams antrarankių, jau nau
dotų automobilių.

Naujųjų automobilių 
verslininkai ima už juos 
beveik tokią kainą, už ktę- 
rią pirko iš fabrikų, uždė-t . J i<x pilnu io lau'-iixu, u&uu* 

liaudininkai ( ^aniI sau truputį tiž

jų lėktuvų.
(Francūzai beveik kas

dien keitė savo pranešimą 
apie tai. Iš pradžios sakė, 
jog komunistai sužalojo ke
lis jų lėktuvus; paskui, kad 
apdaužė 10 ar 12 lėktuvų, 
o dabar—jau 18.)

darbio.
Fabrikantai tatai vadina 

automobilių “būtlegeryste” 
ir tariasi, kaip priversti 
naujų automobilių pardavi
nėtojus imti daug didesnes 
kainas, kad pardavinėto
jams liktų dideli nuošim
čiai pelno, kurį fabrikantai 
nustato.

Amerika Įpilietina bėglius, 
įstojusius j jos armiją

Frankfurt, Vokietija. — 
Jungtinės Valstijos suteikė 
savo pilietybę 104-iems sve
timšaliams amerikinės ar
mijos kareiviams, perbėgu
siems iš Lenkijos, Ukrainos 
bei 32 kitu kraštu, 

e A

Amerikos armijoje Vaka
rinėje Vokietijoje yra 1,- 
200 tokių perbėgėlių, ir vi
siems jiems žadama ameri
kinė pilietybė. Pagal spe
ciali įstatymą, jie gauna pi
lietybę po 90 dienų karinės 
tarnybos.

Vakarai atmeta siūlymą 
artinti rytinius vokiečius 

su vakariniais
Paryžius. — Amerika ir 

kiti vakariniai kraštai at
meta Sovietų pasiūlymą: 
Sudaryti vokiečių komite
tus iš Rytinės ir Vakarinės 
Vokietijos ir įgalinti juos 
platinti mokslinius, kultū
rinius ir ūkinius ryšius tarp 
abiejų Vokietijos dalių.

Buenos Aires, Argentina, 
Susikūlus dviem busam, už
mušta 7 žmones.

Kas sulaiko korėjiečius 
nuo grįžimo namo?

Belgijos ministras 
pripažįsta, kad 
Sovietai turi H-bombų

Belgija. — Bel- 
ministras pasa-

Panmundžom, Korėja. 
Amerikonu komanda kalti
no Šiaurinės Korėjos liau
dininkus, kad jie negrąžina 
namo 80,000 civilinių pieti
nių korėjiečių.

Šiaurinės 
vai atsakė, 
čiai patys 
juos. -

Šiaurinės
ninkai, iš savo pusės, kalti
no amerikonus už sulaiky
mą dviejų milijonų išvie- 
tintų šiauriečių nuo grįži
mo namo.

gi josi
ko j o savo senatui, kad So
vietai tiktai “9 mėnesiais 
atsilikę” hydrogeninių bom
bų gamyboje nuo Jungtinių 
Valstijų

tinėse Valstijose, nukreipia 
amerikiečių mintis nuo 
daug didesnio Amerikai pa
vojaus iš užsienio.

“Jis su baisiu šauksmu 
puolasi ravėti komunizmą 
iš Amerikos armijos, šoka 
rėkaudamas savo karinį šo
kį. Metasi lyg į smarkų 
mūšį, na, ir sugrįžta tiktai 
su skūra, nulupta nuo gal
vos vieno rožavo armijos 
dentisto. Iš to galime spręs
ti, kaip giliai yra įleidęs sa
vo šaknis komunizmo pavo- 

; jus šioje šalyje.”
Senatorius Flanders taip 

pat neigė McCarthy kaip 
Republikonų Partijos skal
dytoją. Sako, McCarthy 
savo išsišokimais “daro de
mokratams juokus iš i'epu- 
blikonu.”

“Dar neaišku, ar jis taip 
daro tiksliai ar tik per sa
vo tamsumą,” — tęsė Flan- 

. ders. — McCarthy sako jau 
nereikalaująs paramos iš 
komunistuojančių grupių. 
Kokia tad iš tikrųjų yra 
McCarthy’o partija?
“Turime padaryti išvadą, 

kad jo partija yra vieno as
mens (jo paties) partija ir 
kad jos vardas yra makar- 
tizmas.”

(Sen. Flanders prisiminė, 
kad kai McCarthy pirmu 
kartu kandidatavo į Sena
tą, tai jį rėmė CIO, o ta
da buvo sakoma, jog “ko
munistai viešpatauja CIO”)

Kai- kurie demokratai ir 
republikonai senatoriai 
sveikino Flanderso kalbą 
prieš makartizmą.

McCARTHY ATSIŠIEPIA
New York.— McCarthy,

Korėjos atsto-

pasilieka pas

Korėjos liaudi-

Nusinuodijo milijonieriaus 
našlė, apkaltinta už 
savo vyro nužudymą

Hollywood. — Nusinuodi
jo Diane Wells, gražuolė 
milijonieriaus pati iš Alas- 
kos . Jinai buvo teismiškai 
apkaltinta, kad nužudė sa
vo vyrą, susitarus su nauju 
savo mylėtiniu, džiazzo ba- 
rabanščiku Johnu Warre- 
nu.

Barabanščikas taipgi lau
kia teismo kaip žmogžudys-

Valstijų. Jisai spėjo, kad korespondentų užklaustas 
Sovietų Sąjungą per dvejus į aP^e senatoriaus vai? . r®° 
arčiausius metus pasistatys| kalbą jsrieš jį, šiurkščiai at- 

i___i______ iciaionp-tiek didžiųjų bombonešių, 
kad “galėtų atominėmis 
bombomis smogti Jungti
nėms Valstijoms.”

Perbėgėlio spėjimas apie 
Sovietų atom-bombas 

Duesseldorf, Vokietija.—
Perbėgęs Vakarinėn Vokie
tijon, M. L Grigorjevas, bu
vęs Sovietų karininkas, sa
kė, jog sovietiniams lėktu
vams Rytinėje Vokietijoje 
“iš anksto parūpinta 
minių bombų.”

sisiepe:
“Tai būtų eikvojimas lai

ko atsakinėti negyviems po
litikieriams. Aš per daug 
užsiėmęs, taip kad neturiu 
laiko ginčytis su republiko- 
nų didvyriais.”

a to-

Formozos ex-guberna 
torius kaltina Čiango 
valdžia

Formoza. — Buvęs For- 
mozos gubernatorius K. C» 
Wu rašė laiškus Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų val
džiai toje saloje, kritikuo-

SVEIKSTA SENAS 
MOKSLININKAS

London. — Po operacijos | 
sveiksta lordas Bertrand i damas didžiąsias jos klai- 
Russell, žinomas anglų 
mokslininkas - filosofas, 81 
metų amžiaus.

tės dalyvis. Jis prisipažįs
ta tiktai tiek, .kad “baisiai 
karštai mylėjosi su, jąja.”

das.
Wu reikalauja viešai pa

skelbti tuos laiškus spaudo
je. O jeigu ne, tai jis “vis
ką pasakysiąs Amerikai” 
apie sugedimus čiango val
džioje.

L
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STEVENSON, McCARTHY
IR REPUBLIKONAI

PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ laiko Adlai E. Stevenson, 
demokratų partijos vadovas, sakė kalbą Floridoje, kri
tikuodamas Eisenhowerio administraciją už tai, kam ji 
apsikabino makartizmą. -

Aišku, Stevensonas neperdėjo nei plaukelio šitaip 
pasakydamas. Kiekvienam šiandien yra gerai žinoma, 
jog prezidentas Eisenhoweris neišdrįsta tarti atviresnio, 
griežtesnio žodžio prieš McCarthy. Pastarasis puola 
visus, kas tik pasipainioja jam po kojų. Jis puola tame 
skaičiuje ir Jungtinių Valstijų karius, garbingai užsi
tarnavusius savo krašto, gynime.

Ta Stevensono kalba nepatiko senatoriui McCarthy. 
Jis tuojau pareikalavo, kad radijo kompanijos, per ku
rias transliavo savo kalbą demokratų vadovas, duotų 
nemokamai 30 minučiii transliuoti jo kalbai, puolant 
Stevensoną ir kitus demokratus.

Apie tą patį laiką republikonų partijos pirmininkas 
Leonard W. Hali pareikalavo iš tų radijo kompanijų, 
kad jos duotų nemokamai 30 minučių republikonų par
tijos vadovybei laiko, atsakyti Stevensonui.

Abi radijo kompanijos—Columbia Broadcasting Co. 
ir National Broadcasting Co.—sutiko duoti republikonų 
partijai laiko sakyti kalbai, bet atsisakė duoti senatoriui 
McCarthy.

Gerai radijo kompanijos padarė šitaip pasielgda- 
mos,—kad nedavė McCarthy nemokamai kalbėti, pulti 
nekaltus žmones.

Republikonų partija paskelbė, kad jos kalbėtoju bus 
šalies vice-prezidentas Richard M. Nixon.

Mums rodosi, kalbėtojas parinktas blogas, bet ne
verta dabar tuo reikalu nieko sakyti,—tenka laukti šeš
tadienio ir pažiūrėti, ką Mr. Nixon pasakys.

Ligi šiol McCarthy buvo toks “laimingas,” kad 
prieš jį lenkėsi visi. Dabar dvi radijo kompanijos atsisa
kė jam nusilenkti. McCarthy grasina, kad jis trauksiąs 
minėtas kompanijas Į teismą.

Jei tik įvairios įstaigos ir pavieniai asmenys tvirtai 
laikysis, atsisakys McCarthy’ui tarnauti, tai jokie teis
mai jam nieko nepadės.

Būtų gerai, jei republikonų partija nors kartą at
virai ir griežtai nuo makartizmo atsipalaiduotų. To 
reikalavo ir Mr. Stevenson.

MIRĖ ŽYMI BULGARI
JOS VEIKĖJA STE

LA BLAGOJEVA
Š. m. vasario 16 d. Mas

kvoje mirė Stela Blagojeva, 
Bulgarijos ambasadorė Ta
rybų Sąjungai, taipgi Bul
garijos komunistų partijos 
centro komiteto narė.

Bulgarijos k o m u n i s t ų 
partijos centro komiteto 
pareiškime apie mirusiąją 
ambasadorę, tarp kitko, 
skaitome:

“Stela Blagojeva — Bul
garijos Komunistų parti
jos įkūrėjo Dimitro Bla- 
gojevo duktė, gimė 1887 
metų spalio 3 d. Vidino 
mieste. Nuo .mažens išau
klėta marksistine dvasia, 
ji 1915 metais stoja į so
cialist! partijos eiles, ir, 
kaip partijos narys, nenu
krypstamai ir visomis jė
gomis tarnauja partijai 
bei Bulgarijos liaudžiai iki 
paskutinės savo gyvenimo 
dienos.

Baigusi Sofijos universi
teto istorijos fakultetą ir 
įgijusi Pragoję muzikinį 
išsilavinimą, Blagojeva 
tampa mokytoja. Po 1923 
metų rugsėjo sukilimo fa
šistiniai valdžios organai 
už jos komunistinę veiklą 
atleidžia ją iš darbo, vi
siems laikams atimdami 
jai teisę mokytojauti šaly
je. 1925 metais fašistinė 
policija nužudo jos brolį 
Vladimirą B 1 a g o j evą ir 
užmuša jos vyra Kosta 
Jankovą, BKP CK narį, 
už jų revoliucinę veiklą.

TRILUPAITIS “LUPO

ŽYMUS EKONOMISTAS
APIE NEDARBĄ

VIENAS ŽYMIŲJŲ mūsų šalyje ekonomistų, Vic
tor Perlo, kuris kadaise tarnavo federalinėje valdžioje 
ekonomistu, rašo savaitrašty j “National Guardian” apie 
besiplečiantį mūsų šalyje nedarbą.

Remiantis jo duomenimis, šių metų sausio mėnesį 
Jungtinėse Valstijose bedarbių buvo nemažiau, kaip 4,- 
000,000 asmenų, norinčių dirbti, bet negaunančių dar
bo žmonių. ‘

Mr. Perlo rašo, jog tas skaičius šiuo metu didesnis, 
nes kasdien yra paleidimų, kasdien bedarbių eilės didėja.

Šis ekonomistas rašo, kad šiuo metu bedarbių skai
čius auga greičiau, negu augo 1949 arba 1950 metais.

Ypatingai nedarbas sunkiai liečia sekamas pramo
nes: Pennsylvanijos ir W. Virginijos angliakasyklas, 
Naujosios Anglijos tekstilės pramonę, taipgi New Yor- 
ko rūbų siuvimo pramonę.

Pirmiau nemaža žmonių iš šitų pramonių pasitraukė 
į karines pramones, bet šiuo metu tai jau nebeįmanoma.

Aviacijos pramonėje, automobilių išdirbimo pramo
nėje, farmeriškų mašinų dirbimo pramonėje nedarbas 
taipgi yra giliai įleidęs šaknis.

O kaip su geležinkelių pramone? Ten tas pats. Kaip 
su laivų statybos pramone? Tas pats.

Nemaža ir mažesnių dirbtuvėlių, kurios pirmiau bu
vo prišlejotos prie karo pramonės, dabar tedirba arba 
labai mažai arba užsidaro.

Milžinišką nedarbo smūgį pajuto angliakasiai. At
siminkime: angliakasių unija turį įsteigusi pensijų fon
dą. Kad sumažinti nedarbą, kad palengvinti seno am
žiaus angliakasių gyvenimą, buvo įsteigtas minėtas fon
das, iš kurio mainieriams buvo mokama po $100 mėne
siui. Nemažai buvo ir lietuvių mainierių, gaunančių 
tas pensijas. Dar daugiau yra lietuvių mainierių; kurie 
tikėjosi šiemet ar kitais metais išeiti “ant pensjos.”

. Bet užeina nedarbas. Angliakasių unijos fondas su
sitraukia iki to, kad pensijos nukertamos. Šiuo metu 
visi tie angliakasiai, kurie gavo po $100 mėnesiui, da
bar tegauna tik po $50 mėnesiui.

Taigi angliakasiai pajuto didžiulį, tiesiog labai 
skaudų smūgį.

Kietosios anglies srityje įnešamos naujos mašinos, 
kurios kasa anglį naujomis priemonėmis,su daug, daug 
mažesniu skaičiumi darbininkų.

Neseniai Laisvėje tilpęs Eiks-Mąinierio straipsnis 
smulkiai nupiešė tas sunkias sąlygas, kuriose šiandien

KAILĮ” DIPUKAMS
Londone, Anglijoje, buvo 

suruoštas “vasario 16-tos” 
minėjimas, apie kurį rašo 
Naujienose tūlas Vytenie- 
tis.

Mitinge skaitė paskaitą 
L. Trilupaitis. Korespon
dentas pažymi, jog Trilu
paitis ragino dipukus pa
žinti savo silpnybes ir jų at
sikratyti. Girdi, gyvenda
mi Lietuvoje, “materialinė
je kultūroje padarėme žy
mią pažangą, o dvasinėje 
kultūroje — labai mažai.” 
Esą: “išmokome paryžietiš- 
kai rengtis, sužinojome, ku
rie brangiausi kvepalai ir 
geriausi gėrimai; išmoko
me elgtis, vaikščioti ir kal
bėti pagal didžiųjų sostinių 
madą. Bet neišmokome taip 
mylėti savo krašto, kaip jį 
myli kitos aukštai kultūrin
gos tautos.”

Iš tikrųjų, pasakyta daug 
tiesos.

Na, o kaipgi dalykai 
stovi su tais dipukais, ku
rie pasiekė Angliją??

Trilupaitis nurodo, • kad, 
kai “bėgome į vakarus (į 
hitlerinę Vokietiją.— Red.), 
tik mūsų gyvybė ir asmeni
nė gerovė buvo mūsų tiks
las.” Na, o dabar, kas da
rosi pasiekus Angliją? Tri
lupaitis šitaip sako:

nai arklį pavogę, atsikal
binėti bandome, kad ne

Veltui dabar, kaip Čigo-; ne. Prie kitų pareigų gerai

mes, bet arklys buvo kal
tas. Šiandien kai iš mūsų 
tik mažos aukos reikalau
jama, mes raukomos ir vi
sokiais būdais jos išvengti 
stengiamės. O vieno sva
ro tautos reikalui atsisakę, 
mes jaučiamės kuone di
desniais did v yriais už 
tuos, kurie savo gyvybę 
paaukojo. Nedaug dar 

gyvena kietosios anglies kasėjai.
žodžiu, besiplečiantis nedarbas kerta smūgį dauge

liui darbininkų.
Ką gi tuo reikalu daro mūsų vyriausybė?
Kol kas nieko...... -.............. J.

metų praėjo, o jau mūsų 
kalba mažai besiskiria nuo 
senųjų ateivių, kurie čia 
išgyveno po keturiasde
šimt metų ir daugiau. Mū
sų vaikai dar mažiau be
moka lietuviškai negu jų, 
ir po keturiasdešimt metų 
—vargu ar mūsų anūkai 
prisimins, kad jų protėviai 
buvo lietuviai. Tremties 

šeima bus paženklinta is
torijoje kaip neatlikusi sa
vo pareigos ir nepateisi
nusi į ją sudėtų vilčių, jei 
mes išmirsime antroje 
kartoje. Darykime viską, 
kad išgelbėtume savo pri
augančią kartą, kuri tau
tiniai išmiršta dar nesuau
gusi.
Taigi, pas dipukus Angli

joje padėtis nėra nei kiek 
geresnė, kaip Amerikoje: 
pinigo gaudymas, aštrus 
savanaudiškumas, ištautėji- 
mas, — štai, kas ten darosi.

Gerai padarė L. Trilupai- 
tis, kad šiek tiek “davė vel
nių” tiems šiaudiniams pa
triotams.

MIRĖ DR. POVILAS 
ŽILVITIS

Neseniai Chicagoje mirė 
medicinos gydytojas, Dr. 
Povilas Žilvitis, sulaukęs 
68 metų amžiaus. Žilvitis 
— vienas iš senesniosios 
kartos Amerikos lietuvių 
profesionalų.

San Francisco, Cal.
Pabaltijo tautų parengimas

Vasario 28 d. mūsų vei- 
kiantis komitetas, kurį su-
daro trijų tautų bendrija, 
surengė gražų parengimėlį. 
Mes tą bendriją užvadino-; 
me Pabaltijo kultūrinis Ko
mitetas. Pirmiau veikė ke
turios tautos: lietuviai, lat
viai,estonai-ir suomiai. Da
bartiniu laiku suomiai pasi
traukė, nes dauguma gyve
na Berkeley, kiti Oaklande. 
Taipgi jų ten randasi dide
lis skaičius ir jie sudaro 
savo parengimus, todėl 
jiems nebuvo patogu ben
drai su mumis veikti ir da
lyvauti.

Mes likome trys mažes- 
n ė s grupės. Mažosioms, 
kaip kad latviams ir esto- 
nams, nėra galima vie
niems surengti viešus pa
rengimus, o bendrai ren
giant mums visuomet pa
vyksta gerai .

Praeitas parengimas įvy
ko kaipo bankietas. Buvo 
duoti geri ir skanūs pie
tūs, kuriuos pagamino skir
tingos virėjos. Žmonių bu
vo gana daug, bet visi ga
vo gerai papietauti sveiko 
ir skanaus maisto. Žinoma, 
dėka mūsų draugėms, kad 
jos nenuilstančiai darbuo
jasi, ir pajėgia tokį sunkų 
ir atsakingą darbą atlikti.

Tuo laiku mums atėjo į 
pagalbą Burdąi, Taraškų 
šeima, Alvinai ir Lapėnie-

pasidarbavo d-gė Sutkienė.
Rekorduotą muziką suteikė.
J. Kazlauskas. Tai ačiū 
draugams ir draugėms lie
tuviams, kad neatsisako 
bendrai veikti su kitomis 
tautomis.

Lankėsi svečiai iš toli
Apie pabaigą vasario mė

nesio čia lankėsi iš Detroi
to Juozas Birštonas ir Pe
tras Unikas. Šie draugai 
veik visą žiemą praleido po

A. L. D. L. D. REIKALAI
Pirmininkės atsikreipi mas į narius ir kuopas
Gerbiamieji:
Be • abejonės, jūs jau ži

note, kad mūsų organizaci
ja, ALDLD, jau tapo uždė
ta ant “subversyvio”' sąrašo. 
Tas reiškia, kad ji įtaria
ma bandyme .nuversti Jung
tinių Valstijų valdžią. Ko
kia bjauri neteisybė!

ALDLD konstitucija ir 
jos veikla aiškiai įrodo, kad 
ji niekada nebuvo ir nėra 
subversy viską organizacija 
ir kad ji užsiėmė vien kul
tūriniais darbais, supažin
dinti narius su mokslu, dai
le ir su šios šalies gyveni
mu. ALDLD gyvuoja jau 
virš 35 metai, turi čarte- 
rius bent 7 valstijose, ir tu
ri kuopų šimtuose miestų. 
Ji išleido apie pusę šimto 
knygų, kurias išdalino na
riams už jų duokles, ir iš
leido apie 150 laidų žurna
lo “Šviesa.” O kiek koncer
tų, teatrų ir kitų pramogų 
kuopos yra surengusios, ne
galima nei suskaityti.

Antrojo karo laiku AL
DLD rėmė Jungtinių Vals
tijų karo pastangas, kiek 
galėjo. Kuopos organiza
vo kraujo davėjus Raudo
najam Kryžiui ir dirbo ki
tuose Raudonojo Kryžiaus 
skyriuose. Organizac i j o s 
kuopos pirko War Bonds 
kuopų vardais ir ragino na
rius, kad pirktų kuo dau
giausiai.

To dar maža. Mūsų sū
nūs ir dukterys, mūsų bro
liai, vyrai ir sužadėtiniai 
stojo į kariuomenę ko
vai prieš Hitlerį ir Hirohi
to. Nemaža jų padėjo gy

“Tūkstantis po šimtą!”
DAUGIAU RŪPESČIO KULTŪRINIU CENTRU! i

Lietuvių Namo Bendroves newyorkiškių dalininkų 
kreipimasis į dalininkus kituose miestuose

Praėjusį sekmadienį, ko
vo 7-tą, buvo šauktas New 
Yorko ir apylinkės Lietuvių 
Namo B-vės dalininkų susi
rinkimas tikslu paspartint 
vajų už “tūkstantį po šimt- 
tą” Bendrovės skoloms ma
žinti.

Susirinko nemažas dali
ninkų būrys, veik visi new- 
yorkiečiai; iš toliau buvo, 
rodos, tik vienas Inamaitis 
iš Connecticut.

Po ilgokų diskusijų tapo 
išrinktas komitetas iš šešių 
asmenų, kurio užduotis bus 
— bendrai su direktorių 
taryba planuoti ir veikti 
skoloms mažinti vajaus rei
kalu.

Susirinkime dar keturi 
dalininkai įsirašė į garbės 
narius, sumokant po $100. 
(Daugelis susirinkime da
lyvavusiųjų dalininkų jau 
anksčiau yra į garbės narių 
skyrių įsirašę.) Taigi da
bar viso po šimtinę ir dau
giau sumokėjusiųjų garbės 
narių yra 88. O tai yra ap
verktinai per mažai, atsi
žvelgiant į reikalo dydį ir 
į daugelio žmonių gerus 
medžiaginius išteklius.

Taigi, šiuomį išrinktasis 

šiltas valstijas, Arizoną ir 
Kaliforniją. Pagaliau at
vyko . į San Francisco ir 
Oaklando miestus. Jie la
bai gėrėjosi, kad čia daugu
ma lietuvių pasiturinčiai 
gyvena, ypač oaklandiečiai 
ir sanleandriečiai.

Dabar minėti draugai iš
vyko į Los Angeles, o vė
liau mano apsigyventi ku
riame nors Kali f o r n i j o s 
didmiestyje. Sakė, jiems 
čia viskas patinka.

Alvinas

vastis ant karo lauko ar
ba tapo taip sužeisti, kad 
likosi invalidais visam am
žiui. Už tokį pasiaukojimą 
Jungtinių Valstijų intere
sams mes dabar tampame 
uždėti ant “subversyvio” 
sąrašo be jokių įrodymų, be 
jokio pagrindo!

Aišku, kad mes negalime 
šitokiai neteisybei pasiduo
ti. Todėl ALDLD užveda 
bylą prieš tą Generalio 
Prokuroro Brownell žygį. 
Jeigu nusileisime ir neuž- 
vesime bylos, pasiliksime 
ant “subversyvio” sąrašo. 
Per teisnią galime apginti 
savo gerą vardą ir teises.

Tuo tarpu kuopos turi 
rengti parengimus ir veik
ti kiek gali. Kaštai teis
muose bus dideli, bet kitos 
išeities mes neturime. Jei
gu negalima gauti lietuvių 
salės, rengkite kitataučių 
salėse, arba net ir namuose.

Labai svarbu tęsti veiki
mą šiais laikais, kada ne
darbas plečiasi ir bandoma 
nustelbti liaudies balsį.

Milijonai ateivių pribuvo 
į Ameriką, ieškodami poli
tinės ir ekonominės laisvės. 
Dabar bandoma atimti iš jų 
tas laisves. Bet toks elge
sys yra priešingas Jungti
nių Valstijų Konstitucijai,' 
kuri garantuoja laisvę tiky
bos, spaudos ir žodžio. 
ALDLD įrodys, kad ji nėra 
jokio įstatymo sulaužius.

Linkiu visoms kuopoms 
kuo geriausio pasisekimo 
ateičiai.

Christina Staneslow, 
ALDLD pirm.

skolų mažinimo vajaus ko
mitetas kreipiamės į visus 
Lietuviu Namo B-vės dali
ninkus ir rėmėjus sąžiniš
kai ir širdingai šiuo di
džiuoju reikalu susirūpinti.

Kreipiamės į jus ne to
dėl, kad namui grėstų pavo
jus, ne. Namo metinė apy
varta jį pilnai išlaiko. O 
per šiuos keleris metus au
komis ir garbės narių šim
tinėmis, kaip sekretorius 
viršuj minėtame susirinki
me pranešė,! skolos jau su
mažintos net 20-čia tūkstan
čių dolerių! Taigi piniginio 
pavojaus namui nėra. Su 
bankais jokie) reikalo namas 
neturi. Kreipiamės į jus 
todėl, kad sumažinti ar
ba visai pašalint pastovų 
mūsų rūpestingųjų direkto
rių galvoskaudį dėl gana 
dažnų reikalavimų paskolas 
sugrąžint. Per daugelį sko
lintojų nemažai atsiranda 
tokių, kuriem yra būtinas 
reikalas prašyt paskolą su
grąžint. Didjektoriams nuo
lat tenka iėškot vis naujų 
paskolų, kad atmokė t seną
sias.

Esant Bendrovėj apie 13- 
kai šimtų dalininkų — se
nų amerikiečių, gerai prasi
gyvenusių dalininkų, — ar
gi turime rimto pasiteisi
nimo, dėl ko mes palieka
me savo direktoriam pasto
viai kamuotis skolas atmo
kėt reikalavimų rūpesčiu? 
Ne! Mūsų išteklingumas, 
mūsų ilgų metų pažanga, 
mūsų savigarba negali leist 
mums pasilikt tokiems ne
rangiems, lyg ir neatsakin
giems, po to, kai praeityje 
mes esame atlikę didelių, 

garbingų visuomeninių dar
bų! Ką gi iš tikrųjų reiš
kia šimtinė mūsų pasiturin- 
čiame gyvenime? G

Susirūpinkime, palengvin
kime mūsų direktoriams 
rūpesčių naštą, ir dėkingai 
pasielgkime su tais gerada
riais dalininkais, kurie per 
keletą metų laikė Bendro
vėj savo paskolas — po 500, 
po 1,000 ir po 2,000 dole
rių!

Jeigu tik mes visi širdin
gai į šį didįjį reikalą atsi
lieptume, tai sekamame su
važiavime visos skolos bū
tų likviduotos, ir suvažiavę 
turėtume tokį džiaugsmo 
banketą, kokio niekad ne
same turėję!

Newyrokieciai organiza
cinę vajaus pradžią jau pa
darė — tam reikalui ko
mitetą išrinko. Tai bus 
centrinis vajaus koiiūtetas. 
Prašome Bendrovė/ dali
ninkus kituose mieguose 
padaryti tą patį.
‘ Toki komitetai turėtų 
suplanuot tokią veiklą, ko
kia jų kolonijose jiems at
rodytų praktiškiausia. Rei
kėtų vajaus reikalu matyti 
visus dalininkus, sušaukti 
juos į pasitarimus. Kur bū
tų pageidaujamas smulk- 
meningam reikalo nušvieti
mui atstovas iš centrinio 
komiteto, mes mielai tatai 
padarytume.

Rūpesčio didžiam ben- 
ram reikalui, gerbiamieji 
dalininkai!

Norint bet kokios pagal
bos vajaus reikalu iš centri
nio komiteto, prašome ra
šyti:

Liberty Auditorium 
110-06 Aatlantic Avė. 
Richmond Hill 19 
L. L, N. Y.

Lauksime skubiu ir tei
giamų atbalsių.

Centrinis L. N. B-vės 
skolų mažinimo* 
komitetas

I CHURCHILL TAIP PAT 
BIJO KULKŲ

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas nuolat 
apsistatęs sargais. Prisi
mena portorikiečius, kurie 
apšaudė Amerikos Kongre
są. Taipgi pristatyta dau
giau slaptos ir viešos poli
cijos, kad saugotų .Angli
jos seimo narius.
NUSKENDO 4 AMERIKI- 
NIAI PIETŲ KORĖJOS 

LĖKTUVAI
Seouį Korėja. — Per dvi 

dienas nukrito jūron ketu
ri amerikiniai Pietų Korė
jos lėktuvai. Su jais žuvo 
Korėjos tautininkų genero
las Kim Y. H an ir trys kiti 
oro oficieriai.

Anekdotas t
Du amerikiečiai daržinin

kai paėmė atostogas aplan
kyti Franci ją ir pažiūrėti 
ar ten neras kokių patobu
lintų gėlių, kurias galėtų 
parsivežti į Ameriką.

Viename kaime aplankė 
daržininkų įstaigą ir pama 
te du rožių krūmus su ne
paprastai gražiais žiedais 
—puikios formos ir ryškios 
spalvos. Jie paprašė pasi
kalbėti su dažiūrėtoju, ku
ris tuoj ir atėjo.

Jie paklausė: “Kiek jūs 
norite už tuos du krūmus 
rožių? Mes norime pirkti.’’

Dažiūrėtojas atsakė: 
“Parduosiu po $500 už krū
mą, jeigu nepakeisite tų ro. 
žiu vardų ir taip pasirašy
site po kontraktu.”

Amerikiečiai k 1 a rre i a : 
“Koki tie jų vaidai?”

Atsakė: “Julius ir Ethelė 
Roseųbergai.”

Amerikiečiai nepirko.
S.

2 psl.—Laisve X Liberty )-Ketvirtad., Kovo-March 11, 1954



NEW JERSEY NAUJIENOS Worcester, Mass
Svarbu ne tik Elizabetho, 

VJnchfto, Bayonnės, bet ir vi
sos New Jersey visuomenei ži
noti, kad kovo 20-tą, 8 vai. 
vakare, svetainėje 408 Court 
St., Elizabethport, įvyks svar
bus parengimas. vakarienė. 
Vakarienę rengia bendrai Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Trečioji Apskritis su LDS 
kuopomis, Elizabeth, Linden 
ir Bayonne.

Šis parengimas, ir jei bus 
pelno, skiriamas pasiuntimui 
delegatų į Chicagoje įvyksian
tį seimą, kuris įvyks apie vi
durį liepos mėnesio, šių metų. 
Tikslas svarbus, tad prašome 
plačios visuomenės gražios 
talkos ir skaitlingo atsilanky
mo. Rengėjai planuoja turė
ti* ir meninę dalį programos. 
Valgių gerumas visiems užtik
rintas. Prašome visų įsigyti 
apsčiau tikietus ir tikietų 
platintojai prašomi pranešti 
Rengimo komisijai, kiek esate 
pardavę.

* * *
Mūsų valstijoje Lietuvos 

minėjimas buvo žymimas kle
rikalų vadovybėje. Didžiau
sias kermošius įvyko Newar- 
ke, kiti menkesnės vertės. Bu
vę Lietuvos diplomatai sakė

I kalbas per Voice of America. 
! Kalbos akcentas prastas. Dai- 
f

Elizabethe didžiausia dirb-| nininkė Dari is dainavo tą pa- 
tuvė yra Singer. Joje dirba'čia amžiną dainą.
gražus skaičius ir lietuvių. Ge* 
ra dalis ir dipukų, bet pabai
goje pereitų metų ir pradžioje 
šių metų gerą skaičių darbi
ninkų paleido. Paleido, su ma
ža išimčia, beveik visus lietu
vius dipukus.

Darbininkai priklauso uni
joje, bet unija nepripažinta 
darbdavių. Unijos nusitsaty- 
mas, kad darbininkas sulau
kęs 65-kių metų amžiaus bū
tų paleistas ir jam mokama 
pensija. Dirbtuvės užveizda 
su tuo nesutinka ir nori palai
kyti ir senesnio amžiaus. Sa
koma, jų argumentai, kad su 
gaunama pensija žmogus ne
gali pargyvent.i.

Sumažėjus darbams ir pa
leidus oĮaug darbininkų, kom
panija paleistųjų vietoje pa- 
i^ejo dirbti formanų pagelbi- 
ninkūš. Unija su tuo nesutiko 
ir užvedė teisme bylą, kad 
formanų pagelbininkai nesą 
unijos nariai ir jie atima uni- 
jistų darbininkų darbus. For
manų pagelbininkai esą kom
panijos darbininkai ir lai ji 
žinosi, kas su jais daryti. Uni
ja teisme bylą laimėjo ip kom
panija turėjo juos paleisti nuo 
užimtų unijos darbininkų dar
bų. Tai svarbus unijos laimė
jimas.

Jersey City jau ilgokas lai
kas kaip serga Višniauskienė. 
Moteris reumatizmo vargina
ma, guli lovoje ir viena iš lo
vos negal išeiti be kitų pa
galbos. 
Princeton 
gyvenusi 
turinti 80

Jos antrašas: 216 
Ave. Ji yra jau pa- 
gerą skaičių metų, 
m. ar daugiau.

Antanas- Zaikauskas, LDS 
narys, per paskutinius porą 

jmetų turėjo kelias operacijas. 
Jačiau nesijaučia Šveikas ir, 
sakoma, vėliai turės eiti ant 
operacijos. Gaila gero žmo- 
gati^. Užuojauta jam ir mote
riai ir laimingo pasveikimo!

Juozas Kačergius jau iš ei
lės keli metai dalinai supara
lyžiuotas. Tačiau, nors dalinai 
nėra pasitenkinęs sveikatos li- 
kumu, bet pilnas gerų minčių 
ir, kaip visada, turi gerų nu
siteikimų organizaciniais rei
kalais. Svoriu pusėtinai paki- 
K*

Laisvėje už 6-tą d. kovo 
Krisluose A. Bimba pažymi, 
kad dar viena pašai pi nė orga
nizacija likvidavosi, tai Palan
gos Juzės Draugiją, Elizabeth. 
Man rodosi, kad tokios su pa
našiu vardu draugijos Eliza- 
bethe nėra. Ji gyvavo New
ark, N. -J., ir ji savo laikais 

į turėjo skaitlingai narių ir bu
vo turtinga organizacija. Jei
gu JjĮas su minima organizaci
ja atsitiko, tai labai gaila.

Iš tikrųjų, jau ilgokas lai
kas, kaip nieko nebuvo girdi
ma apie minimą organizaciją. 

Savo laiku ji buvo gyva, veik
li ir daug įvairių įsitikinimų, 
abiejų lyčių lietuvių joje pri
klausė.

Vienur tai kitur lietuvių pa
laipinės organizacijos užbai
gia savo gyvenimo dienas. Bet 
lietuvių parapijos gyvuoja ir 
kartu turtu auga. Klebonai 
ne vienas, bet du ar trys. Pa
mokslai lietuvių ir anglų kal
ba ir, jeigu ne kitataučiai lie
tuvių bažnyčių lankytojai, tai 
jau ne vieną lietuvių parapiją 
būtų ištikęs panašus pašaipi
ųjų organizacijų likimas. Kal
bu iš kolonijos, kurioje gyve
nu ir kurioje lietuvių skaičius 
mažas, bet lietuvių parapija 
su kitataučių parama išsilai
ko.

Pilietis

laipsniškai

Ks. Karo- 
darbą, tik

Oakland ir apylinkė
Karosų šeimos nelaimes
Apie trys savaitės atgal 

J. Karosas turėjo nelaimę, 
darbe buvo sunkiai susižei
dęs ir dar iki dabar negali 
eiti dirbti, bet 
eina geryn.

Vasario 24 d. 
sienė, eidama į 
nužengė kelis žingsnius nuo 
šaligatvio ir ėjo laukti bu- 
so, kaip staiga užvažiavo 
ant jos automobilis ir veik 
mirtinai pritrenkė. Kol vis
kas buvo sužiūrėta ir pa
šauktas ambulansas, jį be 
sąmonės gulėjo gatvėje. 
Tik vežant į ligoninę šiek 
tiek atgavo sąmonę, pradė
jo žiūrėti, kas ją veža ir 
kur ji randasi. Nuvežus j 
ligoninę ėmė ilgą laiką iki 
viską ištyrė, kas yra sužeis
ta ir kaip pasėkmingiau 
gydyti.

. Ji randasi Kaiserio Ligo
ninėje, 280 MacArthur 
Blvd., Oaklande, kambaryj 
C-12.

Tai labai skaudus įvykis 
Karosų šeimoje, o mums 
sveikiems taipgi skaudi 
naujiena. Sužinoję apie d. 
Karosienės aksidentą, dau
guma labai apsiverkė. 0 
kada pamatėm ją gulinčių 
ligoninėje visa galva ir bur
na sužalota, koja išlaužta 
ir iš peties ranka pažeista, 
tai tikrai negalėjom laiky
tis neverkę. Nors ji turi 
šimtus lankytojų ir prijau- 
tėjų iš lietuvių, unijų ir 
šiaip simpatikų, bet mes 
nieko negalėsime jai pagel
bėti, ji viena turės viską 
perkentėti. Gal per porą 
ar daugiau mėnesių ji ne
galės vaikščioti.

Karosienė visados būdavo 
su mumis ir pirmutinė mū
sų parengimuose, o vasario 
28 d. Pabaltijo tautų paren
gime ji turėjo skausmuose 
gulėti,, negalėjo dalyvauti 
su mumis. Mes iš gilumos 
širdies laukiame ir linki
me, d. Karosienė greit su- 
sveiktų ir galėtų džiaugtis 
gyvenimu be skausmų ir 
rūpesčių.

J. ir M. Alvinai

Grįžo Daratele Mačiuliene
Per keletą savaičių Da- 

ratėlė Mačiulienė svečiavo
si pas gimines po Massa
chusetts valstiją ir kitur. 
Sakėsi turėjusi gerus lai
kus, kur tik nuvyko. Su
grįžo sveika ir linksma, ir 
jau dalyvavo Pabaltijo tau-

.Kviečiame, np 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.

Kai kas iš Worcesterio meni
ninkų veiklos

Labai mažai matosi spau
doje iš Worcesterio meninin
kų darbuotės. O tai sudaro 
manymą, kad nieko nėra vei
kiama dainos meno reikalais.

Smagu žinoti ir kitiems pa
sakyti, kad atlikęs didelį dar
bą — išpildęs programą ke
liems koncertams pabaigoje 
1953 metų — Aido Choras ne
sustojo pasilsiu!. Aidiečiai, su 
savo mokytoju Jonu Dirvelių, 
nuolat praktikuoja, nežiūrint 
sunkumų, žiemos oro nepalan
kumų. Jono vadovybėje, ai
diečiai' entuziastiškai budavo- 
ja naujų dainų repertuarą ar
tėjantiems pavasariniams kon
certams ir abelnai kultūri
niams parengimams. Tad wor- 
cesteriečiai aidiečiai su savo 
mokytoju pralenkia ir darbš
čiausias biteles, nes jie nei 
žiemą nemiega, nesiilsi.

Trys parengimai, kuriuose 
Aidas duoss dainų programą

Sekmadienį, kovo 14-tą d., 
5 valandą vakaro, 29 Endi
cott St., įvyks Aoido Choro 
šaunus banketas. O jau žino
ma iš praeities, kad aidiečiai, 
apart vaišių, duoda gražią 
dainų programą. Dalyvaukite 
visi meno mylėtojai.

Pagerbsime kompozitorių 
Miką Petrauską *• ♦

Sekmadienį, balandžio 4-tą, 
Mass, valstijos menininkai 
rengia kilnų muzikalinį popie
tį Municipal Auditorijoje, So. 
Bostone. Koncertas rengiamas 
prisiminimui-pagerbimui kom
pozitoriaus Miko Petrausku, 
kuris suvaidino ypatingai 
reikšmingą vaidmenį Ameri
kos lietuvių tarpe.

Kompozitorius-dainius M. 
J’etrauskass paliko daug gra- 

darbo vaisių 
formoje. Di- 

metų savo

žaus nemirtino 
dainos-muzikos 
džiausią skaitlių 
gyvenimo Amerikoje M. Pe
trauskas' praleido Bostone.

Mass, valstijos menininkų 
ėmimasis surengti koncertą 
So. Bostone prisiminimui-pa
gerbimui Petrausko yra gra
žus, kilnus, remtinas darbas.

šalia Bostono-Montello me
nininkų, šio garbingo koncer
to programos pildyme daly
vaus ir Worcesterio Aido Cho
ras, vadovybėje Jono Dirvelių.

Prie to, worcestericciai ren
giasi prie pavasarinio koncer
to, kuris tradiciniai įvyksta 
Worcesteryje gražiam pava
sariui išaušus. Tad dainos 
mylėtojams liekasi tik gausiai 
remti visus parengimus.

Meno Mylėtojas

Lawrence. Mass
State Public Works turės 

sukelti $2,500,000 taisymui 
kelių Essex apskrityje. 
Kožnam miestui išdalinta 
kvotos. Valstija duos $500,- 
000, o miestai pagal gyven
tojų skaičių. Didžiąusia 
kvota' Worcesteriui, $979,- 
305. Turės ir d. Lukas da- 
sidėti, nes jis pusėtinai ap
važiuoja tais keliais.

Foods firma gavo leidi
mą atsikraustyti iš Methu
en. Išrendavo būdingą 1 
Newbury St. Kainuos $750 
rendos. (Mėnesiui ar me
tami?—Red.) Firma yra 
maža, 
dirbs.

mažai darbininkų

L. K. Biuras

tų parengime. Tai smagu 
buvo vėl matyti mūsų ma
lonią draugę.

Pas Šlagerius lankėsi d. 
Tatoris iš Detroit, Mich. 
Jis čia atvyko pas savo ar
timus gimines pasisvečiuo
ti keletą savaičių ir pasigė
rėti Kalifornijos įvairu- 
mais. Pas mus šiuo laiku 
oj'as gana šiltas, .tai svečiai 
galės ir saulės spindulių pa
sisemti. M. Alviniene

Laisvės
Išrinktas 

ko- 
ko- 
va-

Montello, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas at 

sibuvo kovo ,1 d., Liet. Tautiš
ko Namo kambariuose. Išklau
syta valdybos raportai.-Po to 
aptarta kuopos reikalai.

Paskui kalbėta 
spaudos reikalais, 
veiklus komitetas surengti 
kį baliuką. Diena nuskirta 
v o 20 d., pradžia 7 vai. 
karo.

Tas rengiamas baliukas gali 
išsisvystyti į didelį balių, jeb 
gu skaitlingai pasirodys kai
mynai, kaip tai Norwood, so. 
Boston, Stoughton ir apylin
kes, o gal ir iš Bri-dgewaterio 
pavasariui išaušus kokis kele
tas pasirodys. Namie gamintų 
valgių ir visko bus įvalias. 
Tuomet turėsime gražią suei
ga.

Liousybės Choro pavasari
nis koncertas įvyks balandžio 
21d., Liet. Tautiško Namo že
mutinėje salėje, 7:30 vai. va
karo. Choras susimokino daug 
naujų dainų. Dalyvaus ir Lat
vių Choras iš Roxbury, Mass.

Choro parengimas vertas 
paramos, nes choristai, kur tik 
užprašomi, visur apsiima da
lyvauti piknikuose ir kituose 
parengimuose.

Žolynas

Redakcijos Atsakymai
Jaunučiui. — Jūsų pasta

bos “Politinė betvarkė” 
truputį per šiurkščios. At
leiskite, kad jų neįdėsime. 
Vistiek ačiū už rašinėjimą.

Jau šią savaite įvyks

R A N KD A R BĮU PARODA
Kiekvienas Asmuo Gali Prisidėti Prie Šios Parodos 
Gaminiais, Piniginėmis Dovanomis ir Atsilankymu

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 nesi vėlinti priduoti parodai savo dovaną. 
Būtume dėkingi, kad pėduotumėte ne vėliau, 

kai šeštadienį.

PARODA IR KONCERTAS BES DIDŽIOJOJE

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

PRANEŠIMAI

kovo 13, LDS 
9305 St. Clair 

valandą. Turime 
šeimininkes 
tikėtis, kad

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kuopa rengia smagų va

karą su valgiais, gėrimais ir šokiais 
šeštadienio vakare, 
Klubo svetainėje, 
Avė., prasidės 7-tą 
išrinkę sumanias 

kurių galime pilnai 
žmonys bus smagus ir svečiai 
pilnai patenkinti.

iš 
pa
bus

Komisija.
(48-49)

MONTELLO, MASS.
Visi dailės mylėtojai pasižymėki

te šiuos parengimus ant savo kalen
doriaus.

Literatūros Draugijos 6 kuopos 
komitetas rengia pasilinksminimo 
vakarą arba baliuką paramai dien
raščio Laisvės. Įvyks Kovo-March 
20 d., Liet. Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje, pradžia 7-tą v. va
kare. Bus skanių namie gamintų 
valgių ir gardžių gėrimų.

Lietuvių Meno Sąjungos puikus 
koncertas jvyks balandžio-April 4 
d., South, Boston, Mass., bus Muni
cipal Hali, pradžia 2-rą valandą po 
pietų. Programą pildys: Worceste
rio Aido Choras ir jo solistai; Mon
tello trio ir solistai. Visi atsilankiu
sieji būsite patenkinti. Įžanga, 
dosi ,tik ?1.00.

ro

Montello Liuosybės Choras ren
gia koncertą ir šokius, įvyks balan
džio 4 d., Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje, prasidės 7:30 v. 
vakare, įžanga $1.00. Apart Liuosy- 

choro ir solistų dalyvaus ir 'Lat- 
choras iš Roxbury, Mass.

Geo. Shimaitis.
(48-49)

bes 
vių

SO. BOSTON, MASS.
Atžymėsime Moterų Dieną

Sekmadienį, kovo-March 21 d., 
4:30 po pietų, 318 Broadway, įvyks 
nepaprastai gražus parengimas, ku
riame bus atžymėta tradicijinė mo
terų diena.

Bus suruošta skani vakarienė, 
taipgi turėsime gražią dainų pro
gramą, tarp kitko dainuos ii- visa 
publika. Turėsime dar ir surpryzą. 
Šią pramogą rengia Literatūros 
Draugijos 2-ros kuopos moterų sky
rius ir kviečia visus dalyvauti.

' Rengėjos.
(48-49)

MONTELLO, MASS.

Montello Moterų At ydai
Moterų Apšvietos Kliubo pereita

me susirinkime likosi nutarta se
kantį susirinkimą laikyti kovo 
(March) 26 dieną, su arbata ir už
kandžiais. Tad išanksto prašome 
įsitėmyti dieną ir skaitlingai atsi
lankyti į tą susirinkimą. Taipgi pa
sirūpinkite ir naujų narių atsivesti. 
Mes turime išrinkti delegates į su
važiavimą ir gaspadines, 
gamins pietus svečiams, 
dalyvauti skaitlingai.

kurios pa
prašome

Biruta.
(47-49)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo-March 14 
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 į šį gražų 
banketą. Pradžia lygiai 5-tą vai. 
vakare.

d.,

(47-48)

WORCESTER, MASS.

L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį. 14 dieną kovo 
(March), Liet. Saloje, 29 Endicott 

; St., pradžia 10:30 ryto. Visi daly
vaukite. v. J. M. L.

(47-48)

ŠYPSENOS’ I
Vėlybas svečias

Jaunuolė: “Mano tėvas 
kartais supykęs išardo ko
kią nors mašiną vien tam, 
idant patirt, 
na.”

kodėl ji nė

Jaunuolis:
Jaunuolė:

geriau jau eik namo: ne
susilauk, kol tėvas ant ta- i 
vęs savo tyrinėjimus pra-, 
dės...”

“Taigi ir tu į

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

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)

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

Philadelphia, Pa
HELP WANTED MALE

BAKER. Restaurant. Excellent at 
danish pics 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. Gel our prices first. Open 
eves. PREMIER REFRIGERATION 
SERVICE, GL. 5-9200.

(46-52)

Baltimore, Md
FOR SALE

BABY ('HICKS 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.

3 pusi.—Laisvė (Liberty) - Ketvirtad., Kovo-March 11, 1954



Rogge įsikišo vaiky 
našlaičių bylom

Rosenbergų gynėju ir jų 
vaikų našlaičių globėjų ei
lėse kilo dar didesnis neri
mas dėl to, kad į tą bylą 
įtrauktas advokatas Rogge.

NewWto^<M^fcr2lnloi
Parodos reikalais

.šiomis dienomis dovanų 
vome sekamai :

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK

buvo pirmiau?
Kovo 5-tą teisėjui pareiš

kimą dėl vaiku globos Įtei
kė advokatas Murray A. 
Gordon. Jisai yra Rogge, 
Fabricant & Gordon advo
katu firmos narys. Pareiš
kime kalba kaip Greenglas- 
sienės atstovas. Mrs. Tes- 

s, yra motina 
Ethelės jRo- 

bet tai]) pat 
Ethelės brolio

PINIGAIS
D. Monkofsky, Crown

šeimomis. Įteikite jiems 
Auditoiiu m, 

Avė., Rich- 
Daugiau in- 
iš skelbimų, 

viršminė-

Atlantie

La veVictoria Mikulskį, 
rence, Mass., $2.

P. Taras, Clearwater, 
$2.

Kazys Balčiūnas, Richmond
Hill, N. Y., $2.

Mrs. J., Cypress Hills. N.

formaciju gausite 
.širdingai ačiū 

tiems prieteliams

L. Adm-cija.

Motery Dienos pobūvis 
išėjo pagirtinai

Kovo 7-tos popietį 
Klubas buvo surengęs 
linės 
mą, 
ma. 
nas 
ba,

kovo 18-tą. Narės ir visos klu
bo rėmėjos 
sirinkime.

prašomos būti su-

Motoru 
pašau- / 

mine ji- 
progra-

nužudytosios 
senbergienės, 
motina ir 
David Gleenęlass, k u r i o 
piktas liūdymas padėjo nu
žudyti seserį ir švogerį 
Rosenbergus.

Rosenbergų p i r m o j o j e 
byloje Rogge atstovavo ne 
tiktai tą Ethelės broli, bet 
ir kitus valdžios liudytojus 
prieš Rosenbergus. Jis at
stovavo Max Elitcher ir jo 
pačią, taipgi Louis Abel ir 
jo pačių Dorothy. O jie 
yra giminės Rose n b e r g ų 
skundiko David Greenglas- 
so pačios Ruth’ės Green- 
glassienės. Taigi, atstova
vo visą saiką prieš Rosen
bergus.

Dabartinis jo pareiški
mas, neva senosios Green- 
glassienės vardu, apie Ro
senbergų našlaičių globą, 
greta kitko, sako: “Jos 
manymu, tie vaikai turėtų 
būti padėti namuose prie 
tinkamos žydų kilmės ir Įsi
tikinimų šeimos.”

Kadangi teisėjo McNally 
patvarkymu vaikai dabar 
laikinai būna pas savo se
nutę Mrs. Sophie Rosen
berg, pas tėvo motiną, tad 
pastarasis Roggės pareiški
mas leidžia spėlioti, kad 
Rosenbergienę ir jos gimi
nes norima padaryti “ne
tinkamais vaikus globoti.” 
Kad tas Rosen b e r g i e n ę 
ižeidžiantis pareiškimas 
padarytas ne be tikslo.

Gerai žinantieji abi šei
mas abejoja, kad pati seno
ji Greenglassienė būtų to 
žygio ėmusis be kurstyto
jų, be spy rėjų iš šalies. Ji 
pati tikrai nenorėjo tapti 
tų vaikų auklėtoja, nes kai 
vaikai buvo pas ją palikti 
Rosenbergų arešto metu, ji
nai juos padavė Į prieglau
dą. Vaikai buvo prieglau
doje iki senutė Rosenber- 
gienė gavo butą, kad galė
tų vaikus iš prieglaudos pa
siimti pas save.

Rosenbergų kaimynai kal
ba, kad Rosenbergų priešų 
apetitus padilgino žinia, 
jog pažangioji visuomenė 
sudėjo 44 tūkstančių dole
rių fondą užtikrinimui vai
kams pragyvenimo ir moks
lo. Fondą buvo užbaigęs 
surinkti pirm pat savo mir
ties Emmanuelis Blochas, 
kurį Rosenbergai buvo pa
skyrę savo vaikų globėju. 
Dokumentą jie pasirašė 
pirm ėjimo mirtin. T-as

Y.. $1.

Man-
DAIKTAIS

Kreivėnas,

water."
Petronėlė Mineikiene. Bro

ckton, Mass., 14 kavalkų gra
žiai apsiuvinėtu, ir n u mėgstu 
dalykėlių, rankų darbas.

George Wareson, B’klyn, N. 
Y., gerą sunaudojimui dova
ną.

Mary Lazauskas, Hillside, 
N. J., gražiai rankom padary
ta "floor mat."

didelius numegstus dalykus.
Gavome Įdomius laiškus, 

kuriuos prašome pasiskaityti:
“Gerb. Laisvės Adm-cija:— 

Kovo 8 d. aš išsiunčiau 3 po
ras batų; vieną porą aš nupir
kau iš Bridgewater Ko-opera- 
cijos, o kitą porą paprašiau 
dovanų Parodai. Koop. vedė
jas J. Kasper su. mielu noru 
sutiko ip padovanojo. O tre
čią porą tai Alex Lukošius pa
dovanojo. Viso gero, Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.’’

"Gerbiamieji: Gaila, kad 
tol; gyvename, negalėsime da
lyvauti rankdarbių Parodoje. 
Siunčiu gėlių puokštą, rankų 
darbas, po stiklu padėti, čia 
rasite ir piniginę dovaną, $5, 
Viso gero, P. ir A. Gegučiai, 
Philadelphia, Pa.”

šiandien telefonu skambino 
i raštinę Mrs. Sprainis, brook- 
lynietė ir klausė informacijų 
liečiant pasiuntimą dovanų.

Tai puikus dalykas, kad 
ne tik iš toliau, bet ir vietiniai 
rūpinasi, kad Paroda Įvyktų 
sėkminga.

Už dienos-kitos Įvyks Paro
da. Nepamirškite, kad apart 
dovanų, svarbi ir 
parama.

Paroda Įvyks kovo 
dd. Sekmadieni, bus
popietis, atsiveskite savo vai* 
kučius, anūkus, taipgi "nieces 
ir nephews" ir paraginki! kai
mynus, kad ir jie ateitų su

finansine

13 ir 14 
vaikams

Assemblyman pagelbė 
rendauninkams
nosios dalies atstovas Louis 
De Salvio atidarė savo centre-“ 
li 226 Lafayette St. Jis ar jo 
Įgaliotiniai centrelyje dožu- 
ruos pirmadienių ir ketvirta
dienių vakarais nuo 8 ligi 10. 
žada teikti patarimui visiems 
turiu times kokių nors proble
mų del rendų ar negaunant 
b ū t i n ų p atarų avim ų.

Moterų Dienos
su labai Įdomia
Pa k v liestas pakalbėti, vie-
L. redaktorių A. Bim- 

patiekė rašytą Įdomią ir 
istoriniai turiningą paskai
tą apie moteris senovėj# ir 
dabartyje. Liečia jų asmenini 
ir politinį gyvenimą, sunku- 

progresą.
jis paskai- 

šviesoje ar 
tarpu mote- 

paprašyti paskai- 
Moteni ar Moti- 
minėjimuose pa-

buvusio ir esamojo
sąlygas kalbėjo

Petrikienė. Gi tarp

darbų šioje suoi- 
O. Čepulienė, M. 
O. Kazlauskienė, 
dovana, gražus 

ir do-

IVie tūlų 
go. j e matėsi 
Misevičienė, 
O pramogos
apsiaustas, kuri padarė 
vanojo Ona Kalvaitierė. ati 
teko St. Titanini. Jisai tuo ap 
šia u tu.
draugę Oną.

tuoja u papuošė savo

daugelis na-Vaišių eigoje 
rrų ir svečių spėjo pasirašyti 
kortelę, 
mylimai 
greit ir
Daug sykių Karosienė 
su mumis 
šią dieną, 
mūsų nors mintyje.

Rep.

kuria palinkėjome
Soniai K a rosi c no i

visuotinai pasveikti, 
buvusi

asmeniniai minėti 
jinai ši sykį buvo

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J. 

MArket 2-5172

vai-

Rosenbergų berniukų 
į bylą padalino į 2

Byla dėl Rosenbergų
kams sukelto fondo ir dėl 
,items globos padalinta Į dvi 
po bendro trijų teisėjų pasita
rimo kovo 2-rą. Į pasitarimą 
vaikų gynėjai nei globėjai ne
buvo Įleisti. Po to pranešta 
legalių globėjų advokatams, 
kad vaikų turto klausimą 
spręs pirma, kovo 18-tą, o pa
čių globėjų klausimą — vė
liau, balandžio 5 d.

I

Vaikų gynėjai prašė bylą 
atidėti viena mėnesi, kad bū- 

'tų užtenkamai laiko pasiruoš
ti gynimui, tačiau teisėjas 
Collins tos svarbios bylos 
siruošimui lei'do tik dvi 
vaitos, iki kovo 18-tos.

Pašaukė pajūriečius 
tardyti už streiką

pa-

Gale praėjusios savaitės, 
išskyrus 6 prieplaukas, visos 

I Brooklyno prieplaukos nedir- 
, bo. Darbą sustabdė naujai 
AFL unijai norint pastatyti 
savus stewardus. Užvaldę pa
jūrį senosios ILA nariai atsi- 

Įsako AFL stewardus pripažin- 
. ti, nežiūrint gub. Dewey Įsi- 
I kišimo.

ti, pajūriečiai ILA viršininkai 
tapo pašaukti pas teisėją Di
mock. Grasina juos bausti už 
paneigimą teisminių Įsakų.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
modernines mašinos vidujinių ligų tyrimui

By Appointment 
Except Thun. & Holidays

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

mus "ir kovas už
Linkėtina, kad 

tą išspausdintų 
kur kitur. O tuo 
rims reikėtų 
tos savuose 
nos Dienos 
skaityti.

Apie Moterų Dienos Įsi stei
gimą Amerikoje ir mūsų, ame- 
rikonių, 
gyvenimo 
Katrina
kalbų girdėjome jaudinančiai 
gražią dainų programą. Gru
pė Melodija, vadovaujama 
Bronės Sukackienės-šalinaitės, 
sudainavo vienon grupėn su
jungtas bene Šimkaus kompo
zicijos liaudies dainas ir ang-

Humoresque. O paskui 
Kazokytė, jos moky- 

šalinaitei akompanuo- 
ispūdingai sudainavo 

Rūpinosi motinėlė," 
Karvelėli" ir porą

Suzana 
tojai 
jaut, 
Kelpšos
Žilevičiaus 
Įdomių angliškų.

Paprašius publikos padėti 
iškaščius padengti, atsiliepė 
gausiai.

Užbaigai, publika pakvies
ta prie lengvu užgandžių ir 
kavos iš to naujo, gražaus 
puodo, šelmis — tas . puodas 
šiai skaitlingai publikai kiš
kelį mažas, o kol išvirėm dau
giau, tūli mūsų malonūs .sve
čiai jau buvo išėję be kavos. 
Vaišes paruošti dirbo R. Lau- 
kaitinė ir M. 'femagorienė, Kai 
kas joms gal padėjo darbu ar 
namie keptu pyragu, tad apie 
visa tai išgirsime susirinkime

AIDO CHORAS
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Valdyba

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

« TONY’S
UP-TO-DATE £

BARBER SHOP Į
ANTANAS LEIMONAS

? Savininkas f
306 UNION AVENUE *

Brooklyn, N. Y. |
< Gerai Patyręs Barberls >

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN I^ANE, Ph. G.

Tek EV. 7-62*1

Street
st.

Apiplėšinėjo gavimui 
pinigą narkotikams

Suimti trys 17 ir 2! metų 
amžiaus brooklyniečiai ir 
Queens vyrukai, Įgudę narko
tikų vartotojai. Įtaria, kad jie 
apiplėšinėdavo tikslu gauti 
pinigų narkotikams pirkti. Į- 
protis prie svaigalų juos taip 
kankina, kad stumte stumia 
prie naujų prasikaltimų pini
gams gauti. Vienas jų išleis- 
davęs po $50 per dieną nar
kotikams.

BEAUTICIAN
Patyrusi, jnlnai mokanti operatorė. 
Nuolat, 5 dienos. Uždara trečiadie
niais. Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:
MORRETTA’S BEAUTY SALON 

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

(42-48)
TINKANTI NAMV DARBININKf: 
Mylinti vaikus. Guolis vietoje, ma
lonus rūmas ir maudyne. Turi mo
kėti kiek nors angliškai. Visi įren
gimai elektriniai. $40 į savaite.

Linksma namų atmosfera. Su vė
liausiu paliudijimu.

Tel. RO. 4-1748
(48-50)

NAMU DARBININKfc AR PORA 
Abelnai namų darbas prižiūrint vai
kus (nereikia valgių gaminti). Visi 
įrengimai eletriniai. Gera alga, mo
kanti kiek nors angliškai. Vėliau at
vykusi (dipuke). priimtina. Tuščias 
apartmen'tas dėl poros. Vyras gali 
dirbti kitur. Linksma narnų atmos
fera.

Tol. Long Beach 6-6915
(48-50)

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

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

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

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

Rockville Center 4-8027
(44-50)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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 savini/iką po 7 
vai, vakarais.

ESplanade 6-376."
(43-44)

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

SH. 8-6321
(42-48)

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

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

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

--------------------------
BEAUTY SALON

Vienas ar du gori stailistai čia gali 
daryti stebuklus. Moderniškas nau
jas Salon. Geros jeigos. žema randa 
— 5 motų lysas. Biznis lengvai padi
dinamas. Gera veikli vieta.

Telefonuokite savininkui:
BU. 4-0094

(44-50)

* DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f *
Savp valuable dollars and uh> your 

S-p-a-r-c Timo by—“Iioini? it Yourself"!
REPAIR and MODERNIZE at mini

mum costs and cijoy the thrill of sav
ing those valuable dollars! The busincXA 
firms listed below are anxiom to serve 
you. Patronize them to-day!

Daugėja pašalpgaviai
New York o mieste kas sa 

vaite prisideda po 1,000 tu
rinčių gauti iš miestinės lab
darybės pašalpos, nes 
nebegali išmisti. Tos 
valdininkas McCarthy
Juozas, Henry) baiminasi, 
kad tame ižde gali pritrūkti 
pinigų. Paskyros buvo duotos 
remiantis pernykščia-is išmo
ję esčiais.

srities
(ne

REIKALINGI

TU PPERW ARE DE A LERS

Aukštas Commission

T<4. YOnkcrs 5-6362
(45-49)

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

Kreipkitės:
IRAN & SILBERT BEAUTY 

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SH. 8-4300
(45-52)

LUMBER BARGAINS—COMPARE
Didelis sandėlis puikiausia 

budavonei materiolo.
Sheet rock 4*,2C pėda. 2x4, 7c pėda. 
2x3 5c pėda. Ceiling tile, 8"«c pėda. 

Hardboard Under Layment, 5’&c 
keturkampe 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)

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, 
ba priimtinas part nerys, vyras 
moteriškė. Jei. ir nemokantys 
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 bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 
kriaučių Cleaning krautuvės, 
tinę ir likerių krautuvė, batų 
mo storas ir skalbykla.

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

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

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

ar- 
ar 
to

2 
vais

ia isy-

271
N. Y.

SPECIALIAI
FIBRE

SEAT COVERS
UŽDEDAMA

$11.47
MOTOR OIL Q(L»

2 Galionai OVV

CAPITOL
AUTO SUPPLY

Atdara Penktadienio Vakarų.
211 S. BROADWAY, YONKERS

YO. 9-4536

©r -: •

<* 4? -

CHINCHILLAS
Blend Trast Graded
Geras pasirinkimas—- 
Ekstra Pasirinkimas

Proga Pradėti Pelningą Biznį— 
Pasimatykite su Mumis.

CHINCHILLA BREEDERS 
EXCHANGE 
Įsteigta 1940

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

NAMŲ DARBININKfc
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)

MALE and FEMALE
HEATHCOTE EMPLOYMENT 

AGENCY
6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-303.3

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)

REAL ESTATE 
__________________ t____________

FLATBUSH--Tikros vertybės, 1 šei
mos semi-detached. G dideli, saulin

gi rūmai, aliejus, uždari ir atviri 
porčiai, 2 karam garadžius, privati
nė driveway, graži rezidencijinė kai
mynystė. Savininko Tel. BU. 7-8718 

(46-48)

HELP WANTED-MALE

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)

NEW BRIGHTON — Kraustykitės 
tiesiai į viršutinį 6 rūmų apart men
ių 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 VVO. 
4-3891.

(46-52

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

(47-53)

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. Ketvlrtad. 

iki 9 P. M.
(45-51)

TVARKYTOJAS
Naktinėms Pareigoms 

Nuo 6 P. M. iki 4 A. M.
G Naktų Savaitė. Gera Alga.

Su Valgiu. (Telefonuokite kasdien ir 
sekmadienį tik ne šeštadienį.)

Tel. OR. 3-8500
(48-50)

Prašė iš valstijos 
pinigų bedarbiams

New Yorko miestinės pa
šalpos biednuomenei Įstaigos 
vedėjas Henry L. McCarthy 
(ne Joe) pareiškė, kad mies
tas turės gauti iš Albany dar 
6 milijonus dolerių pašalpoms. 
Be to negalėtų išsiversti iki 
fiepos 1-mos.

BRONX
Parkchester apylinkėje. 4 šeimų 

mūrinis namas, pusiau atskirtas. 
Yra galimybė gauti 4’a kambarių 
apartmentą, atliekant pirkimą. Kai
na $18,900. Skambinkite paprastom 
dienom po 5 P. M. Ištisą dieną šeš
tadienį ir Sekmadieni.

TA. 8-2924 
;¥.’<■ (48-50)

ARDSLEY
6 rūmų Ranch Namas, 3 miegrū- 
miai. Center Hall. Ugniavietė, gi
lus lotas, arti mokyklos. Kaina 
$19,900. 4%, 30 metų mortgage.
$4,200 cash įmokėjimas.

Telefonuokite:
DO. 8-6157

(48-50)

Biednuomenės pašalpoms 
skiriamus pinigus pusę duo
davo valstijos iždinė, o kitą 
pusę turi sukelti pats mies
tas. Taigi ir miestas turės kur 
nors sukelti ekstra 6 milijo
nus, apie kuriuos pernai bu* 
vusiai valdžiai nereikėjo rū
pintis.

Reikalingų šelpti skaičius 
per pirmus du mėnesius šių 
metų padaugėjo 12,000. Mc
Carthy sako, jog padaug$i- 
mas yra vyriausia dėl Įėjimo 
galion Hughes-Breesjv Įstaty
mo, kuris sumažino galimybę 
gauti nedarbo apdraudos Če
kį.

4 psl.—Laisvg (Liberty)- Ketvirtad., Kovo-March 11, 1954
I




