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KRISLAI
“Sala” vargo, ašarų ir mir

ties.
Moderniškosios Kleopatros.
Kur gi jie sustotu ?

Nusižemino, bet nepaten-

Raso A. Bimba

tris sykius su
negu mes,

tikriausiais 
turėtų ge- 

Bct jie pa- 
išnaikinimui. Jie pa-

ašarose ir be-

KONGRESMANAI REMIA
EISENHOWERIO TAKSUS
AMERIKIEČIAMS

Japonai reikalauja, kad Amerika i WILSONAS TAIP PAT 
atsiprašytų ir atlygintų ųiž 
U-hombos padarytų žala

Ar žinote, kad Amerikos 
indėnų (indijonų) vidutinis 
amžius tiktai 20 metų ?

Jie gyvena
viršum trumpiau, 
šiaip amerikiečiai.

Indėnai gi yra 
amerikonais. Jie 
riausia gyventi, 
smerkti
skandinti varge 
laikėje mirtyje

Tą baisų faktą pripažįsta ir 
valdinės U. S. sveikatos tary
bos viršila James Shaw.

Kadaise Egiptas buvo gar
siausia šalis.

Labai, labai seniai Egiptas 
turėjo karalienę vardu Kleo
patra. Graži ir gudri ji buvo 
moteriške. Ji prisiviliojo ir su
kompromitavo du pačius žy
miausius senosios Romos val
dovus — Caeserį ir Anthony. 
Abiems ji prižadėjo savo gro
žį ir meilę, b£t nė vienam tik
rai n

ATMETA DEMOKRATU 
PASIŪLYMUS

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 210 bal
sų prieš 204 atmetė demo
kratų pasiūlymą palikti be 
taksų po $700 kiekvienam 
amerikiečiui ir jo užlaiko
miems žmonėms. Tuo būdu 
kongresmanai tik 6 balsų 
dauguma užgyrė preziden
to Eisenhowerio planą:

Takšnoti amerikiečių pa
jamas, bent kiek viršijan
čias $600 per metus.

Tiek numušti turčiams

monių šė r ų-akcijų, kad 
jiems liktų dar l,li92 mili
jonais dolerių daugiau pel
no per metus.

Eisenhoweris žada trupu
tį ir našlėms motinoms bei 
tūliems kitiems v a r g u o - 
liams, sutikdamas pamažin
ti jiems taksus tiktai apie 
250 milijonų dolerių per 
metus.

Demokratai dabar laukia, 
kad Senatas užgintu jų siū
lomus taksų numušimus vi
siems amerikiečiams.- .

'Tokio, Japonija. — Viso
je Japonijoje tebeverda iš
gąstingas žmonių apmau
das dėl to, kad amerikonai, 
sprogdindami savo hydro- 
gęninę bombą, 'apnuodijo 
jos dulkėmis bei apdegino 
atominiais spinduliais 23 
japonus žvejus Fukuryu lai
ve, apteršė H-šiukšlėmis 
kitus aštuonis laivukus ir

mi
kitą Japonijos

nariai 
reika- 

Valsti-

A-bomba tada panašiai 
siaubė 
miestą, Nagasakį.)

Japonijos seimo 
spiria savo valdžią 
laut, kad Jungtinės
jos atsiprašytų ir atlygintų 
japonams už hydrogeninį 
apnuodijimą. ir už padary
tus jų laivams nuostolius.

KONGRESMANAS REE

Egiptas sako, Anglija ! 11 bilią perša užgini 
laužo visas sutartis Komunistą Partiją

KALTINA RAGANGAUDI
joe McCarthy *
SAKO, McCARTHY NIK- į privalomo -naujokams kari- 
KO NAUJO NESURADO ' nio muštro.

Washington. - Charles i , ?g
i McCarthy tiktai jieskopne- 

E. Wilsonas, visų ginkluo- pa|)įų prieš armijos vado
vą jėgų sekretorius, parėmė: vus> pasakodamas, būk jie 
armijos sekretoriaus Ste-! globoją komunistus. Bet 
venso kaltinimus prieš ra- j McCarthy nesurado nė vie* 
gangaudį senatorių McCar-ino tokio komunisto arba 
thy. Wilsonas taipgi sura- Į “subversyvio,” kuri armijos 
do, kad McCarthy su savo valdyba nebūtų iš anksto 
advokatu Cohn iš tikrųjų susekus. Pati valdyba jau 
vertė armijos oficierius lai- buvo įsakius neduot taip 
kyti draftuotą McCarthv’o ■ įtartiems armijos dakta- 
agentą Davidą Schine kaip i rams bei dentistams oficie- 
poną ir paliuosuoti jį nuoriu laipsnio.

Vandenyne per šimtus tūks
tančių ketvirtainių mylių.

Pranešama, jog daugelis 
japonų vemia bei kitaip 
serga nuo atominiai užnuo
dytos žuvies.

“NAUJA HIROSIMA!”
Gyventojai ir laikraščiai 

su pasibaisėjimu šaukia:— 
Amerikonai atomais bom
bardavo .japonus žvejus! 
Jie surengė mums naują 
Hirosimą!

(Einant Antrajam na sau
liniam? karui pabaigon, į

H-BOMBOS SKANDALĄ
Washington. — Kongres

manas J. E. Van Zandt kal
tina atominius vadus už 
skundai išką apsileidimą, 
kad jie per siaurai pažymė
jo pavojingąjį plotą- apie 
Bikini-Eniwetok salas, kur 
buvo išsprogdinta hydroge
ninė bomba. Tad nuodingi 
bombos spinduliai }4i dul
kės apsvilino ne tiktai ja
ponus žvejus už 80 myliu, 

..................bet kliudė ir šimtus pačių 
Amerika paleido atom-bom-‘amerikonų.
bą į Hirosimą, sunaikinant j Valdžia, tačiau, dar sie
tą miestą ir pražudant apie pia, kiek amerikonu nuken- 
80,000 gyventojų'. Antra tėjo nuo tos bombos nuodų.

Čilė stoja už laisvą 
prekybą su Sovietais

Laikraštis reikalauja 
pašalint sen. McCarthy

Caracas, Venezuela.—Či
lės atstovas amerikinių res
publikų konferencijoje siū
lė atmesti Jungtinių Vals
tijų politiką, kuri užgina 
pardavinėti vadinamas 
strategines medžiagas So
vietu Sąjungai.

Čilės įnešti rezoliutįija 
reikalauja laisvos prekybos 
su Sovietais bei kitais ko
munistiniais kraštais.

Čilė veda derybas su So
vietų Sąjunga dėl vario 
pardavinėjimo jai.

Conn.’TepubhW 
remia Eisenhoweri 
prieš McCarthy

Sauk City, Wis. — Čmnai- 
tinis laikraštis Sauk City 
Star reikalauja atsaukt ra- 
gangaudį Joe McCarthy 
kaip Jungtiniu Valsčių se
natorių nuo Wisconsino.

Laikraščio redaktorius 
I^eroy Gore, buvęs McCai> 
thy’6 draugas, spausdina ir. 
skleidžia peticijas - prašy
mus, raginančius p^palint 
McCarthy iš Senato. Tam 
reikėtų 400,000. piliečių pa
rašų. Bet jeigu būtų gau
ta nors “100,000 parašų, 
tai būtų naudingas protes
tas” prieš McCarthy, sako 
redaktorius. I *

Washington. — Republi- 
konas Louis E. Graham, 
demokratas Martin Dies ir 
devyni kiti abiejų partijų 
kongresmanai iteikė suma
nymus, peršančius uždaryt 
ir baustinai uždraust Ko
munistų Partiją. '

Visi jie vadina Komu", j 
.... ..... , ___ ______ _ Partiją “kriminalių sąmok- 
susitarimų su Anglija, nes’siu nuverst Amerikos val

džią” ir reikalauja baust 
jos narius kaip “kriminali
nius nusikaltėlius.”

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia reikalauja, kad An
glija ištrauktų savo armi
ją iš Suezo kanalo ruožto. 
Egipto prezidentas Naguib, 
tačiau, sako:

“i nrtjiavė. “Aš netrokštu tuojauti-
Taip pasakoja tūli senovės nes sutarties su Anglija dėl 

istorikai.
< jos armijos ištraukimo. Aš 

matau, jog nėra naudos iš
>Ęaip ten nebūtu, tame pa

čiame Egipte šiomis dienomis 
pakilb naujos, moderniškos 
Klėopatros. Net aštuonios jų.

jos paskelbė streiką — ba
do streiką! Jos sako, jos strei
kuos iki mirties, jeigu šių die- 
Egipto valdovai nesuteiks E- 
gipto. moterims lygių su vy
rais balsavimo teisių,

Valio, šioms drąsioms egip
tietėms. Lai sis jų streikas 
apsivainikuos pilniausiu lai
mėjimu.

ji niekuomet nevykdo savo 
pasirašytų sutarčių.”

Egiptėnai labiau pasitiki 
tiesioginiu savo spaudimu 
prieš Angliją, negu sutarti
mis su ja.

Vietnamiečiai grąžina 
sužeistus francūzus

Hydrogeninė bomba 
galėtą visiškai 
sunaikint Washingtona

Miestinis Queens, N. F.. daktaras 
šmugeliavęs numirėlių akimis

Queens, N. Y. — Valdinis nia bei per jo apsileidimą 
miesto daktaras Jacob Wer- buvo išlupta akys daugiau 
ne turėjo pats daryki skro- kaip 230 lavonu be artimų- 
dimus įnirusiems dėl abejo- jų giminių raštiško leidimo, 
tinu piežasčių. Bet jis įsa- apeinant įstatymą. Tos 
kydavo gr^tboriams ir ki- akys buvo parduotos ar pa
tiems nedaktarams daryti dovanotos vadinamiems 
lavonų skrodimus jo vardu.
-Taip viena dieną tuo pačiu jamos sugedusioms gyvųjų 
laiku pašaliniai asmenys i akims aplopyti.
padarė skrodimus šešiems' 
numirėliams, ir dr. Werne 
pasirašė raportus, būk tai 
jo paties padaryti skrodi
mai.

Su daktaro Werne’s ži-

“akių bankams” ir naudo-

Hanoi, Indo-Kin. — Viet- 
namo liaudininkai leido 
francūzams išgabenti su
žeistus saviškius iš 1 
Bien Fu tvirtoviško miesto, 
kurį liaudininkai apgula vi
somis pusėmis.

Tad atskrido francūzų 
lėktuvai su Raudonojo Kry
žiaus ženklais, šiaip taip 
nusileido ant išbombarduo- 
tos aikštės ir išgabeno dau- 

Bet pradėjus žmones de- sužeistųjų.

Bostono menševikų Kelei
vis užsispyrusiai tebenori iš- 
deportuoti Andrulį ir Prūsei- 
ką. Ir plūsta juos, kad jie 
priešinasi.

Keleivis pasako ir už ką jis 
juos norėtų iškraustyti iš A- 
merikos.

GifOi: “norima juos depor
tuoti už jų bolševikiškus įsi
tikinimus.”

Svarbus pripažinimas.

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas James 
E. Van Zandt sakė, tokia 
hydrogeninė bomba, kaip

portuoti už jų įsitikinimus, 
kur tie deportuotojai sustotų ? 
Labai įdomus klausimas.

Amerika, pavyzdžiui, nėra 
katalikiška šalis. Katalikai 
didelėje mažumoje. Todėl, pa
jai šitą makartistinį Kelei
vio “mokslą,“ jie turėtų būti 
šde portuoti.

McCarthy jau paskelbė de- 
nokratus išdavikais. Turėtų 
važiuoti laukan iš Amerikos 
r jie.

Tuojau nebeliktų vietos A- 
"nerikoje nei eisenhoweri- 
ams republikonams.

Tai kas tuomet bepasiliktų ?
Pasiliktų tiktai tie, kurie 

leturi jokių įsitikinimų. Taip 
)at, žinoma, pasiliktų ir ke- 
eivirf?bi menševikai, kurie ne- 
>eturi, ne tik jokių įsitikinimų, 
)Ct ir paprasčiausios? sąžinės.

•
Štai ką nugird.au: Aido 

Choras ruošiasi su operete 
‘Pepita“ patraukti dar šį pa-

IŠVIJO FRANCŪZUS 
Iš FORTO

Hanoi, Indo-Kin.—Vietna
mo komunistai-liaudininkai 
užklupo francūzus aptvir- 
tintame Fuongke miestelyje 
35 mylios į pietus nuo Ha
noi didmiesčio, ir užėmė tą 
poziciją. Dauguma francū- 
zų pabėgo.

Dien išsprogdinta kovo 1 d., 
galėtų visiškai sunaikint 
šalies sostinę Washingtona, 
802 tūkstančių., .gyventojų 
miestą. Ta bomba eksplo- 
davo nuo plieninio 
daugiau kaip 100 pėdų 
aukščio, Eniwetok salos 
srityje.

Zandt, kongresinės atomų 
jėgos komisijos narys tei- ^niai Amerikos 1§ktuvai 
ge kad tokia bombata.jp pat skfisdami Cekoslovaki- 
sužalotų Washingtono prie- . '
miesčius ir kliudytų vietas 
už 40 myliu nuo miesto; o 
nuodingi jos spinduliai ap
svilintu žmones net už 75 
mylių.

bokšto

Taip daktarą Werne ap
kaltino Queens apskrities 
grand džiūre. Kabinimai 
perduoti teismui ir Didžio
jo Ne w Y o r k majorui 
Wagneriui.

Belgija kelia kainą— 
i A-bombą medžiagai

konu susirinkimai čia ir ' TTT , . “ _ ...
penkiuose kituose Connecti- L ashmgton. — Jung mes

Avon, Conn. — Republi 
konu susirinkimai čia

Jankiai iš oro šnipinėję 
Čekoslovakijos U-kasyklas

Belgija užgiria Amerikos 
planą prieš Sovietus

Valstijos perka iš Belgijos 
apie 70 procentų viso ura- 
niumo, vartojamo darymui 
atominių bei hydrogeninių 
bombų. Tas uraniumas iš
kasamas afrikinėje Belgijos 
kolonijoje Kongoje.

Dabar, baigiantis senajai

Praga. — Čekoslovakijos 
valdžia tvirtina, kad du ka
riniai Amerikos lėktuvai,

Badavimu streikuoja 
tietes, reikalaudamos 

moterims balso
Kairo, Egiptas. — Doria 

Šafik ir keturios kitos ko
votojos už moterų teises 
jau visą savaitę streikavo 
badavimu, reikalaudamos 
egiptietėms teisės balsuoti 
rinkimuose. Badas, paga
liau, jas taip nusilpnino, 
kad jos dabar paimtos į li
goninę.

ją, šnipinėjo uraniumo 
(atominės medžiagos) ka
syklas. O kai pakilo prieš 
juos rakietinis Čekoslovaki- 
jis lėktuvas MIG, tai ame- 

Wkohai pirmi pradėję šau- 
Kiti atominiai žinovai sa- i dyti.

kė, kovo 1 d. H-bomba buvo 
per sunki ir per didelė, taip 
kad lėktuvas dar nebūtu 
galėjęs ją nunešti ir mesti 

egip-1 į priešo miestą.

Brussels, Belgija. — Bel
gijos senatas 125 balsais 
prieš 40 užgyrė amerikinį 
planą — sujungti šešių va
karinės Europos kraštų ka
riuomenę į tarptautinę ar
miją prieš komunizmą. Bel
gijos atstovų rūmas jau 
pirmiau priėmė tą planą.

Neseniai šį planą'užgyrė 
Holandija ir Vakarinė Vo-

cut valstijos miestuose ir 
miesteliuose milžinika dau
guma balsų parėmė prezi
dentą Eisenhowerį prieš ra- 
gangaudį senatorių Joe Mc
Carthy. Pavyzdžiui, Avone 
iš susirinkusių 350 republi- 
konų balsuotojų tiktai vie- j 
nas pasisakė už McCarthy, I sutarčiai dėl uraniumo, Bel- 
o visi kiti už Eisenhowerį. į gija reikalauja, kad Ameri-

m , . ,V1 . ka, panaujinant sutartį,ge-
lokie ^lepub i onų susi-1 ^au apmokėtu už uraniu- 

rinkimą! jvyko ir Salisbury, D daugiau. Belgija 
reikalauja atidengti jai ir

. . „ x / tūlus techninius Amerikos
eisenhowerizmas ’ taip pat isekret vartoiamuS ato- 

nuslegiančią balsų nlineį 1ggai gaminti.
Po Belgijos seka Kanada 

kaip uraniumo teikėja 
Jungtinėms Valstijoms.

Jau parinkta vieta Penkių 
Didžiųjų konferencijai

Washington. — Sovietų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies 
Respublika sutiko su Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
pasiūlymu— laikyti Penkių 
Didžiųjų konferenciją bu
vusios Tautų Lygos , palo-

MIGas apdaužė uodegą 
vienam jankių lėktuvui; 
tuomet abu spruko į kaka
rinę Vokietiją.

(Karinė amerįkonų val- 
|dyba sako, kad ju lėktuvai 
tik netyčia užklydę ant Če
koslovakijos.)

Sharone, Norfolke, Corn- 
walle ir New Canaane, kur 
“< ' 
gavo 
daugumą prieš .makartiz- 
mą.

Susirinkimų priimtos re
zoliucijos giria Eisenhowe
rio pasiryžimą “išvyti neiš-

Amerika dabar daro di-1 tikimuosius (subversyvius) 
deli spaudimą Francijai ir (*š valdžios ištaigų,” bet 
Italijai, kad prisidėtų prie Vengti makartiškos inkvizi- 
tarptautinės armijos prieš cij°s> 0 “komunistus 4'avė- 

ti padoriais būdais, pagal
• 1 • • s/ • v 1

(Washingtono _ politikie-. jįtatymuš^

VADAS

Sovietų Sąjungų.
amerikinius žmon i š k u m o » • »

ciuje Ženevoje, Šveicarijoje.
Konferencija prasidės ba

landžio 26 d. ir daugiausia 
svarstys klausimus dėl tai
kos sutarties Korėjoje ir 
dėl karo baigimo tarp fran- 
cūzų ir Vietnamo liaudinin
kų, Indo-Kinijoje.*,

riai grasina griežtai nu- 
mušti dolerinę paramą
Francijai ir Italijai, jeigu ! t Japonija. — Ame-
jos dar atidėlios to plano 
užgyrimą.)

Ceilonas deportavo vieną 
amerikietį ir vieną anglą 
kaip nužiūrimus komunis
tus.

rikonų išsprogdintos hydro- 
genines bombos nuodai 
kliudė žmones net už 800 
mylių.

ORAS. — Nešalta, vejas 
ir lietus.

KATALIKŲ KUNIGAS 
—ARMIJOS .ĘAPE.
. LION
Washing torn — Preziden

tas Eisenhoweris paskyrė 
kataliku kunigą Patricką J. 
Ryaną kaip vyriausią armi
jos kapelionų vadą su ge
nerolo majoro laipsniu.

Kun. Ryan yra ištarna
vęs jau 27 metus kaip at
skirų armijos dalinių kape
lionas, Dabar jis užm^ vie
tą baptistų kunigo Ivano L. 
Bennetto, kuris iki šiol bu
vo vyriausias armijos kape
lionas su generolo laipsniu.

nugird.au
bombata.jp
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SUJUDIMAS JAPONIJOJE
KOVO 1 DIENĄ mūsų šalies strategai bandė hy- 

drogeninę bombą,—ekspliodavo ją. Tai buvo Pacifiko 
vandenyne.

Šis bandymas buvo, sakoma, iš anksto apskaičiuotas 
ir “numieruotas,” kad jis palies tik tam tikrą plotį.

Tačiau, pasirodo, bombos jėga buvo didesnė negu ti
kėtasi ir ekspliozijos “skeveldros” pasiekė toliau “už 
numatytų ribų.”

Pasėka viso to tokia: japonai žvejai, tuo metu bu
vę už 80 myliu, buvo ekspliozijos paliesti.

23 japonai, būdami žvejų laive, susirgo. Kai kurių 
žvejų veidai apsvilo, paliko juodi, rankos sutino, plau
kai nuo galvos pradėjo kristi.

• 1

Pagauta žuvis (tuna fish) taipgi buvo užnuodinta. 
Kai žvejai grįžo į prieplauką, kai jie buvo ištirti, kai 
žuvis, kurią jie sugavo, buvo ištirta, kai apie visa tai 
pasklido gandai, sujudimas Japonijoje prasidėjo didelis.

Tiesa, žvejus, apnuodintus ekspliozijos išneštų nuo
dų, gydo amerikiniai gydytojai-specialistai.

Sugautoji žuvis buvo atmesta. £r šiuo metu Japo
nijos žmonės bijosi pirkti bent kokią tųna fish, nes ma
no, kad ji yra užkrėsta hydrogeninės ekspliozijos pa
skleistų nuodų. Žuvis, sako pranešimai, Japonijoje per 
pusę šiandie” pigesnė, kadangi žmonės jos neperka.

Sakoma, jog ir Marshall salų (Pacifike) 236 gy
ventojai, be to 28 amerikiečiai, taipgi buvo paliesti ši
tos ekspliozijos.

Japonijoje piktinamasi tuo, kodėl apie ekslioziją ne
buvo pranešta iš anksto, kad žmonės (žvejai) pasisaugo
tų, kad jie nuo tos vietos, kur bandymas buvo darytas,, 
būtų galėję daug toliau pasitraukti.

Kuo visa tai baigsis, liekasi palaukti ir pamatyti.

RYŠIUM SU TUO tenka štai ką priminti: jeigu hy
drogeninės bombos, eksplioduotos Pacifike bandymo 
tikslais, pavojingi efektai pasiekė net toliau negu už 80 
mylių esančius žmones, tai kas būtų, jei tokia bomba 
būtų paleista, sakysime, ant kurio miesto, turinčio mi
lijonus gyventojų?

Šis bandymas dar kartą parodė, kaip pavojinga net 
ir kalbėti apie tokios bombos naudojimą karo metu!

Žymesnieji Amerikos ir kitų šalių mokslininkai jau 
seniai nurodė, kad atominės ir hvdrogeninčs bombos 
naudojamos karo metu, gali visiškai sunaikinti civili- 
zaviją.

Tik neseniai Malenkovas, Kalbėdamas Maskvoje, t? 
faktą dar griežčiau pabrėžė. Jis pripažino, jog atominė 
ir hydrogeninp bombos, jei jos būtų naudojamos prief 
miestus, prieš žmones, sunaikintų civiliziciją, išpusty
tų miestus, miestelius ir kaimus, išnaikindamos milijo
nus žmonių .

Mąle”kovas ragino “Vakarus” lenktyniuoti, bet 
lenktyniuoti ne apsiginklavime, o ekonomikoje ir kultū
roje. Jis ragino “Vakarus,” kad jie praplėstų prekybą 
su socialistiniais kraštais, kad jie Besididžiuotų tuo taip 
pavojingu įrankiu, kokiu yra šiandieninės atominės ir 
hydrogeninės bombos.

Mums rodosi, kad šis bandymas, kurį mūsų šalies 
vyriausybė atliko kovo 1 d. Pacifiko okeane, turėtų dar 
ir dar kartą pasakyti, kad reikia atsisakyti nuo nau
dojimo atominių ir hydrogeninių bombų, nes jos neša 
pražūtį visai žmonijai. z

PRIEŠ KOLONIJAS
BESITĘSIANČIOJE .CARACAS konferencijoje bu- 

vo pasiūlyta- ir priimta rezoliucija, pasisakant už tai, 
kad iš Pietų ir Centrinės Amerikos pasitrauktų svetimi 
kraštai, laiką ten savo kolonijas.

Įdomu tai, kad už rezoliuciją nebalsavo Jungtinės 
Valstijos. Kodėl jos nebalsavo? Matyt, todėl, kad bi
jojosi užrūstinti Didžiąją Britaniją, Holandiją ir Pran
cūziją, turinčias teh savo kolonijas.

Anglija Pietų ir Centrinėje Amerikoje turi daugiau
siai kolonijų: Falk Islands (Islas Malvinas), Britų Gui- 
aną, Britų JHondurasą. Gi Francūzija turi salas Karibė- 
jos jūroje.

Šitos kolonijos, aišku, priklauso Lotynų Amerikos 
Šalims. Pavyzdžiui, Guatemala sako, jog Britų Hondu
ras teisėtai jai priklauso.

Turėdamos tas kolonijas, imperialistai, karo metu, 
gali iš jų pradėti puolimus prieš Lotynų Amerikos šalis.

Falk Islands yra labai svąrbjos ir tuo, kad ten yra 
žvejų bazės, kur pagaunamą daug bąngžuvių. Argen
tina jau seniai dėl tų salų kelia protestą.

Rezoliuciją priimti, tačiau, yrą. vienas dą.lykas, o iš
vyti iš tų kolonijų svetimus viešpačius—‘kitas. Jie grą- 
žuoju iš ten pasitraukti atsisakys.

/
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REPUBLIKONŲ BĖDOS
Vilnis rašo:

Roscoe D r u m m o n d, 
“New York Tribune” ko
respondentas Washingto
ne, rašo, jog republikonų 
lyderiai bijo besiartinan
čių rinkimų. Juos baugi- 
na bedarbės didėjimas, 
McCarthy atkaklus verži
masis į priekį ir jo atakos 
ant administracijos, taipgi 
darbo unijų visiškas atsi- 
palaidojimas nuo republi
konų, išstojimas prieš ad
ministraciją.

Jei visi tie dalykai ir bū
tų galima išlyginti, šis ko
respondentas mano, kad 
vistiek republikonams lai
ke rinkimų būtų sunku.

Prezidentas Eisenhower 
vis dar spiriasi su aukš
tais taksais, o visi žmonės 
mano, kad aukšti taksai 
jau nepateisinami. Taksų 
bėda esanti pati blogiau
sia. Ji gali daugiau atseiti 
republikonams būsimuose 
rinkimuose, negu kiti klau
simai.

O taksų aukštu adminis
tracija nori, kad tęsti ka
rinę gamybą, kuri dideliai 
pelninga keliolikai stam
bių korporacijų.

Prof. Schlesinger sako, 
kad vice-prezidento Nixo- 
no neva atsakymas Adlai 
Stevęnsonui fakte priglau
džia McCarthy prie Eisen- i 
howerio administracijos ir 
daugelį žmonių atstums 
nuo republikųnų.

Vis daugiau žmonių 
smerkia MeCartizmą. Tas 
gali skaudžiai atsiliepti 
daugeliui republikonų kan
didatų.

Republikonų politinių 
strategu rūpestis Wash- 
nigtone dėl to nėra be pa
mato. . ■ : ■ .

Kolumnistas Alsopai vą
šo. jei McCarthy ir jo ad
vokato C.ohn reikalavimai! 
armijos viršininkams būtų 
viešai paskelbti, daugelis 
žmonių pamatytų “MvCar- f 
tizmo panašumą naciz- \ 
mui” ir dideliai pasipiktin
tų.

Kuomet administracija

Svajones dulkėmis paremtos
Edgewater, N. J. — Penki 

vyrai išdirbo A. M. D. Oil 
kompanijoje nuo 4 iki 25 me
lu. Kad dar būtų buvę raume
nų darbo žmonės, tai nieko i 
nepaprasto. Bet šitie yra la
vinti, kiti, net su diplomais is 
kolegijų vyrai! Vienas dar >> 
dabar eina i kolegiją vaka
rais. Du gan draugiški. Trys 
laba; aukštindavusi, būk vis
kas priklauso nvo jų noro.

Minėtieji vyrai turėjo atsa- 
komingesnes vietas ir tas 
jiems atrodė nesikeičiama. 
1950 metais kompanija biski 
daugiau u-žsakymų gavo ir 
samdė daugiau darbininkų. 
Todėl tų vyrų, ūpas daugiau 
pakilo. Bet neilgam.

Kompanija atsiuntė iš Mir 
■mesotos (ten randasi jos biz
nio raštinė), keletą vyrų, ku
rių tikslas buvo daugiau pa
gaminti su mažiau darbinin
kų. Pabuvus, jiems apie treje
tą savaičių, pradėjo atleidinė
ti iš darbo nelaviptus darbi
ninkus. Tie “specialistai’-’ su
grįžo j Minnesotą. Už trumpo 
laiko atvažiavo kita grupė. 
Šitie tyrinėja .vedėją ir j0 pa
galbininkus. Suranda, kad tū
li iš jų atsiveža vaikus i rasti
ne, pavėluoja i darbą. Mat, 
jie buvo Įsigyvenę ir spausda
mi kitus paskubėti, sau darbo, 
mažai bepasilikdavo, arba vi
sai nepasilikdavo. “Svečiai” 
pamatė, kad tas darbas gali- 
būti atliktas be jų. Taip ir pa
darė. Panaikino skyrių visai, 
panaikino jo vedėją—paleido.

neat s ipalaidoja nuo Mc
Carthy, tas jai politiniai 
kenkia.

LUIS CARLOS PRESTES 
GYVAS IR VEIKIA

Prieš tūlą laiką spaudoje 
buvo paleista gandų, būk 
žymusis Brazilijos darbi
ninku vadovas, Luis Carlos 
Prestes, miręs. Prestes, 
mat, jau seniai gyvena ne
legaliai, pogrindyje. Tačiau 
dabar sužinome, kad Pres
tes yra gyvas ir veikia, or
ganizuoja, šviečia darbo 
žmonių mases.

Vasario 25 d. vilniškėje 
Tiesoje randame tokį Eltos 
pranešimą:

Gautomis žiniomis, Bra
zilijos laikraštyje “Im- 
prensa Popular” išspaus
dintas Brazilijos kompar
tijos generalinio sekreto
riaus Luiso Karloso Pres- 
teso intervju apie rinki
mus į nacionalinį kongre
są ir valstijų įstatymų lei
dimo susirinkimus, o taip 
pat apie gubernatorių ir 
kitų pareigūnų rinkimus, 
kurie įvyks Bra z i 1 i j o j e 
1954 metų snalio 3 d.

Prestesas pareiškė, kad 
pagrindinis Brazilijos Ko
munistų partijos tikslas 
bus nugalėti tą mažumą, 
kuri užima pagrindines 
pozicijas vyriausybėie, ir 
pakeisti tą mažuma atsto
vais visų patriotinių iėgų. 
pasirengusių bendr a d a r - 
biauti vykdant konstruk
tyvia programą, taikai už
tikrinti, nacionaliniam su
verenumui ginti ir likvi
duoti toms nepakenčia
moms sąlygoms, kuriose 
gyvena Brazilijos liaudis.

.Prestęąąs ap.kultino pre
zidentą Vargasą klusnumo 
Amerikos mo”opol i j o m s 
politikos vykdymu ir pa
ragino visas antiimperia- 
listines grupes, tame tarpe 
armijos vadus, valstiečius 
ir nacionalinės buržuazi
jos atstovus, neleisti Var- 
gasui laimėti per rinki
mus.

■‘Svečiai” įsidrąsinę, paleidžia 
užmokesčio ir apdraudos pri
žiūrėtojus. Gauna naują, ku
ris dirba dviejose vietose. Da
bar atsiunčia užmokesčio če
kius iš Minnesotos. Nelauks il
gai išvežiojimo ir priėmimo 
vedėjas gauna Įsakymą: nėra 
darbo! Paskutinis buvo vedė
jas ištraukimo (ne iš žemės), 
maišyino ir valymo. Jis tapo 
mgrąžintas Į tą vietą, kur 
pradėjo dirbti 26 metai atgal. 
Jo vieton pastatė jauną, 4 me
tus lankius kolegiją chemi
jos šakoje. Gali būti ant jo 
diplomo pažymėta: “Būk ap
dairus, matyk visus, kad dirb
tų sčyrai, nuolankiai, kompa
nijai reikia pinigų ; .jei to ne
darysi, tau bus tas pats, kas 
su anais penkiais atsitiko.”

Man tekdavo su jais pasi
kalbėt; apie jų neužtikrintą 
rytojų.. Numodavo ranka ir 
pajuokaudavo. Organizuotis j 
profesines sąjungas, tai jiems 
raketieriu darbas ir pinigų 
mėtymas. Jų kalbos eidavo a- 
pie vasarnamius, apie naujus 
automobilius, kaip išmokslinti 
vaikus ir 1.1. Dabar tos jų 
svajonės pavirto i dulkes. 
Mat, jos buvo dulkėmis pa
remtos.
' O jeigu jie būtų buvę or

ganizuoti, turėję ryšius su 
paprastaisiais darbininkais, 
šitie būtų juos apgynę. Jie ne
būtų buvę išmesti ant gatvės.

išvada: darbdaviams reika
lingas esi tol, kol iš tavęs pa- 
pajėgia iščiulpti darbo spėkas 
ir pasidaryti sau pelno. Kitaip

Montello, Mass.
Keleivyje kovo 12 korespon

dentas iš Brocktono puola vie
tinį kleboną kunigą Francis 
Strakauską už tai, kam jis ne
kooperuoja su tautininkais ii‘ 
sandariečiais bendrai rengti 
minėjimus vasario 16, dėl “iš
laisvinimo” Lietuvos. Nedavė 
jiems svetainės. Kuomet tauti
ninkų buvo surengtas susirin
kimas, katalikai tą patį vakarą 
irgi turėjo parengimą. Minėtas 
kunigas Lietuvos “išlaisvini
mui” mažai aukavo, tik tris do
lerius. Tur būt kunigas jaučia, 
kad iš tų pelų nebus grūdų.

* * *
Per radio ir angliškus dien

raščius pranešė, kad popiežius 
Pijušas 12 šioje Bostono apy
linkėje paaukštino į pralotus 
16 kunigų. Iš lietuvių paaukš
tinimą gavo vietinis kunigas 
Francis Strakauskas. Tur būt 
už tai, kad jis ant bažnyčios 
senų skiepų išbudavojo naują, 
gražią bažnyčią, kurios pir- 
mesnieji klebonais nepastatė 
per desėtkus metų, pradedant 
velioniu kunigu Urbanavičių, 
Įskaitant paskiausĮ kunigą Jo
ną švagždį.

Keleivyje rašo, kad šiemet 
minėjimas vasario 16-tos gerai 
pavyko, nors ir kunigas su pa- 
rapijonais jiems užkenkęs. Gir
di, dipukai aukavo dienos už
darbį, sudėjo su viršum 600-

Aš mislinu, kad netoli tas lai
kas, kuomet dipukai susipras, 
kas juos išnaudoja ir kur jų 
aukos eina. Katrie buvo pa
rengime, sako, kad taip, kaip 
visuomet, girdėjo graudžius 
verksmus dėl Lietuvos sugrą
žinimo smetonininkams.1 Pub
likos buvo daug mažiau, negu 
pernai.

* * *

Bostone atsidarė lietuviškas 
radio pusvalandis iš stoties— 
WBMS, po vardu Laisvės Va r- 

; pas. Transliuoja sekmadieniais 
12:30 po pietų lig 1. Jo vedė

jas brocktonįetis (tur būt di- 
I pūkas) advokatas p.- Viščinis, 
[nuo Vilniaus krašto, ir K. Jur- 
! geliūnas, gyvena Montelloje. 
j Du komiteto nariai randasi S. 
Bostone.

Kaip tik tuo pačiu laiku jau 
nuo seniai yra lietuviškas pus
valandis p. Lapenų, iš stoties 
WBET, WBET FM. Tautinin
kai ir sandariečiai to nepaiso, 

i lipa lietuviui ant galvos.
Praėjusį sekmadieni pasi

klausiau to minėto radio. Man 
tas pusvalandis visai nepatiko. 
Nieko naujo, tik plūdimas Ta
rybų Sąjungos dėl Lietuvos. 
Man atrodo, kad mažai kąs jo 

j klausysis. 
* Ji; <<

Vasario 15 vakaro per vieti
nę radio stotį WBET, WBET 
FM, kalbėjo lietuviškai, neži
nau, kas- Verkšleno nabago ve
lionio Smetonos ir kitų ponų 
likimo, kad jie negali daugiau 
Lietuvoje gaspadoriauti. Pas
kui kalbėjo angliškai advoka
tas Leonardas Tarnui (Tamule
vičius), čionąi gimęs, augęs ir 
mokslus ėjęs. ,G judėjusioj i jo 
balsą sako, kad jis bjauriai nu
kalbėjęs, vartojęs nudėvėtus 
argumentus niekinimui tarybi
nės Lietuvos. Verta advokatui 
apsimislyti, kitų plepalais ne
užsiimti: melais toli neisi.

>»•

Korespondentas iš Brockto
no, A. Wenslow, Laisvėje rašo 
ilgą korespondenciją apie “rest 
Homes.” Jų yra daug. Vadina 
“mirties kambariu.” . Tai yra 
senų žmonių prieglauda už ma
žesnę mokestį. Prižiūrėjimas 
neblogas. Kaip kur tik su val
giu skūpauja. Taip vadinti ne
gerai.

žolynas.

EvanstoP, III. — Buvęs 
Formozos gubernatorius K. 
C. Wu pasmerkė čiang KaL 
seko valdžią F.o.rmozoje 
kaip aršią diktatūrą.

nesimaišyk jų tarpe, kitas ta
vo vietą užims, žmogus ar ma
šina. žmoniškumo bei moralės 
teorijos pas juos nėra. Kitais 
žodžiais: “eat or be eaten.”

Prasčiokas

PASTABOS
Aną dieną p-er radiją te

ko girdėti programos “Su
tikite spaudą” (“Meet the 
Press”) pusvalandį, perką
ri keturi laikraštininkai 
statė klausimus vyriausiam 
senatoriaus McCarthy’o ko
miteto patarėjui advokatui 
Roy Cohnui.

Į kiekvieną klausimą, ku
ris jį statė į bent kiek ne
patogią ar nemalonią padė
tį, advokatas Cohn turėjo 
vieną atsakymą:

“Tą paliksiu spręsti se
nesnėms ir gudresnėms 
galvoms.”

Mat, šis advokatas turi 
vos 27 metus amžiaus.

* * *

Koks tas kuklumas stai
gus! Tik metai atgal (reiš
kia, turėdamas 26 metus I 7
amžiaus) Cohnas su savo 
kolega Shine (dar jaunes
niu) keliavo po Europą ir 
greitų greiton tvarkė Ame
rikos informaciniu! knygy- 

j nūs, tikrino medžiaga, “va
je.”

Jei Cohnas dabar taip 
! kukliai slepiasi savo jau
natvės ir nepatyrimo kiau- 
ite, kokią teisę jis turėjo 
vykti į taip atsakomingą 

į komandiruotę? Kokią teisę 
jis, pagaliau, turi eiti taip 

i svarbias pareigas?
>i< * *

Daugelis stebisi, kaip ga
ji i žydų kilmes žmogus kaip 
Cohnas jaustis gerai, dar- 

i bundamasis dėl Wisconsino 
j senatoriaus, kurio antise- 
i mitiniai palinkimai niekam 
; nepaslaptis. Visi McCar- 
; thy’o draugai Texaso naftos 
šaltinių magnatų tarpe, 
dauguma jo politinių drau
gų Šiaurėje (tarp jų ir vo
kiški bundistai) . yra anti
semitai arba jiems artimi.

Nėra abejonės, kad užu 
akių McCarthy pašiepia tą 
jauną benugarkaulinį kar- 
ieristėlį Roy Cohną.

* * *

Bet stebėtis nereikia. Tik 
verta atsiminti, kad net iki 
paskutinės dienos prieš su
naikinimą, kai kurie žydai 
karierištai Varšuvos gete 
darbavosi kaip kvislingai- 
pataikautojai. Beveik visur 
okupuotoje Europoje na
ciai miestuose buvo sudarę 
“Judenrat’us” (“žydų ta
rybas”), per kurias prave
dė savo įsakymus ir reika
lavimus getuose. Varšuvos 
gete radosi net “Judenra- 
to” kontroliuojama žydų 
policija, kuri lenktyniavo 
su Geštapo žiaurume savo 
tautiečių tarpe!

Žinant tą, lengva supras
ti ir tokį “Judenrato” at
garsį kaip Roy Cohną.

* Jis »|:

“Times” teigia, kad Ita
lijos Socialistų Partija (P 
SI), kuriai vadovauja Neg

ini, yra komunistų kontro
liuojama. Esą, komunistai 
i net padengia socj^listų lai- 
ikraščių deficitą, o kai ku- 
i rie socialistų vadai yra tie
siog komunistų ajimokami 
I agentai.

Padaręs tą kaltinimą, 
, “Times” visgi prideda, kad 
i “tam nėra galutinų įrody- 
I mų, bet jaučiama, kad taip 
'yra.”

Ji: >|s

j Gal “jaučiama” “Times” 
i redakcijoje, bet Italijos 
(darbininkuose, kurie prita- 
ria socialistams, jausmas 
daug aiškesnis: jie bendra
darbiauja su komunistais, 
nes abi partijos pagrindi
niai stoja už tą patį: už 
puikiosios, istorinės ir 
brangiosios Italijos ištrąnr 
kimą iš skurdo ir mizerijos 
glėbio.

Italai dar iki šios dienos 

yra bene {nagingiausia Eu-' 
ropos tauta, itališkas pro
tas, kaip Leonardo Ida W»T- 
ci laikais, dar yra pasiren
gęs tirti, kurti, gaminti. 
Italija kultūriniai pergyve
na tikrą renesansą,— lite
ratūroje, tapyboje, filmuo
se.

Tik vienas dalykas stoja 
kelyje: supuvusi pusiau-fe- 
odalinė tvarka Pietuose ir 
Sicilijoje, pelnagrobiška, 
monopolistinė ir užsienio 
kapitalo kontroliuojama
santvarka Lombardijos slė
nyje ir krašto centre.

Štai kodėl komunistai ir 
socialistai vieningi: tai dvi 
srovės, vienintelės dvi sro
vės, kurios lieka patrioti
niai ištikimos Italijai.

Ką prieš tai reiškia 
“Times” žmogelių “analy- 
zas”? J

4- *
Rhee padarė gerą c^Jyką 

šaukdamas taip vadinamą 
antikomunistinę Azijos 
kraštų konferenciją. Jis pa
darė gerą dalyką, nes tuo- 
mi parodė, ant ki-ek anti
komunizmas yra Azijos 
žmonėms nepriimtina idė
ja.

Pirmiausia pažiūrėkime, 
kas nedalyvauja:

Japonija, Filipinai, Indo
nezija, Vietnamas, Indija, 
Pakistanas, Iranas, Irakas, 
Sirija, Libanas, Izraelis, 
Saudi-Arabija (jau nekal
bant apie Kiniją ir Mongo
liją).

Kas lieka?
Formoza (Amerikos lai

vyno saugoti nė), Indo-Ki- 
nija (francūzų tebelaikomo 
krašto trečdalio kvislinginė 
jėga), Siamas ir... Rhee 
valdoma (jankių ginklo pa: 
galba) Pietinė Korėja.

r * *
Kad tokie kraštai kaip 

Indija ir Indonezija ▼jieda- 
Jyvauja, nestebėtina. Bet 
Azijos žmonių sentimentą 
aiškiausiai apibūdina fak
tas, kad net tokių Filipinų 
arba Japonijos valdovai no
ri nuo ekstremaus antiko
munizmo atsiryboti.

A. Šilėnas.

San Francisco, Cal.
Unijistai mobilizuojasi rudenc 
rinkimams

Kovo 11 d. šiame miešti 
įvj ko labai .svarbi politine 
unijistų konferencija. Ją su
šaukė Amerikos Darbo Fede
racijos Darbininkų Politinės 
Apšvietos Lyga. Atstovų buvo 
iš dvylikos valstijų. Visos va
karinės valstijos buvo atsto
vautos.

Konferencijos tikslas buvo 
aiškus: organizuoti darbinin
kai turi si-.simobilizuotįr-būsi
miems kongresiniams rinki
mams. Darbininkai tuose rin
kimuose kovos reakcionierius 
Praėjusiai# rinkimais1 reakcio 
nieriai vietomis laimėjo tik 
kokia penketo proc. (įaugu 
;na. šioks toks darbininką pa
sidarbavimas jų būtų nepra 
leidęs į Kongresą.

Konferencijoje Kalbėjo mt 
notos lygos direktorius Jame: 
L. McDevitt. Jis nuiodė, kac 
ateinančiuose rinkimuos 
svarbiausias klausimas bus ne 
darbo klausimas. Republikoni 
viešpatavimas grūmoja Ame 
rikai nauja depresija.

Galima pridurti, kad nese 
niai valstijos industrinių san 
tykių taryba paskelbė rapor 
tą apie darbų padėtį Califor 
nijoje. Iš raporto matosi, kac 
dabar šioje valstijoje randas 
daug daugiau bedarbių, negi 
buvo iki šiol apskaičiiį^ikma 
Paprastai 'buvo skelbiama a 
pic 250,000 bėdai ių. Bet ši: 
pranešimas parodo, jog be 
darbių armija jau yra pasic 
kusi 334,000.

Re p.
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DEKADA - DEŠIMTIES DIENŲ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR MENO FESTIVALIS 
MASKVOJE: DALYVAVO VIRŠ 1.000 LIETUVIŲ MENININKŲ IR LITERATŲ

dienu meno ir literatū-

ninkai,

Umeni:
Ką 
n-)

atstovai, sveikinantieji lietuvius menininkus.

koncertus,
ybi)

mė Lietuvos

įpinti butą
>emi

atams at-

meno ir kul-
draugiškai.

, valgiu, vai-

Maskvos Čaikovskio vardo koncertų salėje Lietuvos valstybinio dainų ir šokių liaudies ansamblis atidaro lietuvių meno 
dekadą Maskvoje. Ansamblio nariai pasipuošę lietuvių liau diskais kostiumais. Priešakyje stovi vadovas Švedas. Kairėje 
stovi kompozitorius Muradeli ir kiti meno

m (‘tu k (> \ o i

raižytojai ir kitokie

kon-

nie-

na

le”

\ eli 
in 1 
Ko

i Lietuvos literatų 
liniukų

prane 
ant i <.

v v11

'e

k

ir meninin-

daugiau

un jie ruošė šita 
dienu lietuviu li-

tauta yra.nuveikusi, 
e pastarųjų kelelių

rase Maskvos

“Pra<idedančioji dekada yra pirmoji 
plati lietukų kultūros pasiekimų apžiū
ra vy.-asąjunginėje arenoje. Sostinėje , 
bus parodyti lietuvių teatro, muzikinės • 
kultūros, vaizduojamojo meno ir liau
dies kūrybos pasiekimai; tarybine visuo
menė pilniau, negu pirma, bus supažin
dinta su lietuviu literatūra...”

Nurodę> pasiekimus ir trūkumus lie
ji roję ir mene, A. Sniečkus 
i j baigia:

“Dekada Maskvoje — tai ne tik didelė 
šventė, ryški pasiekimu demonstracija,

tuviu lite

“Todėl dekados šventines dienos netu
ri užstoti mūsų trūkumų. Mes tikimės, 
kad dalykinis 
duos meno ir

kritinis Įvertinimas, kurį 
literatūros kūriniams mū- 
aiomenė. padės sėkmingai 
kultūrai.”

J. Banaitis
IlVi 1 »»i v i rl 11 i /

Lietuvos kultūros minis-

“Lietuvių literatūros ir meno dekada 
Maskvoje —didi socialistinės lietuviš
kosios kultūros šventė, jos laimėjimų

“Syi džiugiu susijaudinimu kiekvienas 
dekados dalyvis laukė pirmą kartą pa
kylant uždangos pirmiesiems spektak
liams ir pasirodymams Didžiojo akade
minio Veatro filiale, Maskvos Dailės aka
deminio teatro filiale, Čaikovskio vardo 
koncertų salėje ir kitur. Susijaudinimas 
buvo apėmęs visus: ir jaunus ir senus, 
prityrusius aktorius, jau daug kartų 
pasirodžiusius publikai. Juk tai pirmas 
pasirodymas Maskvoje, didelis egzami
nas, ką per eilę metų pasiekė Lietuvos 
liaudis kultūriniame gyvenime.

“Iš pat pirmų dienų visi, atvykę į de
kadą, jautėme nuoširdų susidomėjimą 
lietuviškąja kultūra, jos liaudies menu, 
muzika, teatru, daile. Kiekvienas kolek
tyvas, kiekvienas dekados dalyvis buvo 
iškilmingai sutiktas, rūpestingai mask
viečių globojamas. Galima buvo dažnai 
matyti mūsų teatrą aktorius, apsuptus 
Maskvos meno meistrų. Jie suteikė rim
tą paramą, davė vertingų patarimų. 
Daug padėjo Maskvos menininkai mūsų 
dailini n kams.

“Kur Zjk beeisi, kiekviename žingsny
je surankii nuoširdumą, globą, paramą.”

O žymusis Lietuvos kompozitorius K. 
Kaveckas prideda:

“Maskvoje jau buvo įvykę pirmieji lie
tuvių literatūros ir meno dekadoj spėk-
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takliai, o Sedos rajono ‘Lenino keliu’ 
kolūkio saviveiklininkų kolekt 
buvo kelyje Į sostinę. Su virpi 
dimi saviveiklininkai per radij 
si Lietuvos dainų ir šokių liai 
samblio koncerto, su didžiuliu į 
nimu sutiko audringą, maskvi 
tarimą.

“—Kaip mes pasirodysime?
jai išskaityti nebylų klausimą kiekvieno 
kolūkiečio veide.

rė maskviečių sutikimas Baltarusijos

Lietuvos kolūkio išsklaidė bet kokį ne
rimą ir abejojimus. Visi su nekantrumu 
laukė pirmojo pasirodymo, susitikimų su 
Pamaskvio ’kolūkiečiais.

“Šis 100 žmonių kolektyvas susikūrė 
1950 metais. Jo vadovai—Ylakių vidu
rines mokyklos mokytojai visuomeninin
kai R. Vindaušius ir B. Rozgaitė. Jo 
repertuare — kompozitorių ir liaudies 
dainos: J. švedo harmonizuota lietuvių 
liaudies daina ‘Kolūkietiškas ačiū,’ B. 
Dvariono ‘Kur Nemunas teka,’ V. Ži
linus ‘Pabaigtuvių daina,’ S. Šimkaus 
harmonizuota lietuviu liaudies daina 

4

dies šokiai bei žaidimai: ‘Kubilas,’ 
‘Klumpakojis,’ ‘Žilvitis,’ ‘Dobilėlis,’ ‘Kol
ūkio pirmininkas’ ir kt., . .

“Prieš keliolika metu lietuviu liaudies 
kūrybinės jėgos buvo prislėgtos sme
toniško fašistinio režimo. Jos negalėjo

KIPRAS PETRAUSKAS, dainininkas

jono Txmino keliu’ kolūkio saviveiklinin
kų kolektyvas, ‘Kauno audinių’ fabriko 
darbininkų choras, Vilniaus Valstybinio 
universiteto studentu liaudies dainų ir t u

i Iš Lietuvos
j Tarprespublikinė vaizduoja*
I iriosios dailės paroda.

Vilniaus Dailės muziejuje
Tarprespublikine

vaizduojamosios dailės pa
roda. Ši paroda sausio mėnesj 
jau veikė Kaune, o prieš tai

nuojami ir Lietuvos dailinm-1 l 
xu kūriniai, kurie šiuo melu 
yra išsiųsti i Maskvą.

> odoje eksponuoti estų ir 
tarybinių dailininkų ta*

s. skulptūros. grafikos
kūriniai.

duojami Estijos ir Latvijos 
r(S))ublikų liaudies ūkio pasie- 

į kiniai — piamonėje, žemės 
I ūkyje, o taip pat kultūrinia- 
; m u gyvenimu.

A. Misevičius

<4

stangas liaudies kūrybines jėgas panau
doti savo tikslams, priešingiems pačiai 
liaudžiai, šiandien Lietuvoje yra 8,500 
įvairiu žanru meninės saviveiklos rate
lių, kuriuose dalyvauja apie 130 tūkstan
čių kolūkiečių, darbininkų ir inteligen
tijos. Jų tarpe Panevėžio rajono M. 
Melnikaitės vardo kolūkio, Kretingos 
rajono J. Žemaitės vardo kolūkio, Vie
vio kultūros namu ir kiti saviveiklinin
kų kolektyvai. Meninė saviveikla tapo 
neatskiriama Lietuvos darbo žmonių 
kultūrinio gyvenimo dalimi. Meninėje 
saviveikloje dalyvauja ne tik jaunimas. 
Suaugę žmonės, kai kur dargi jr seniai, 
kurie anksčiau, šviesios valandėlės ne
matė, dabar aktyvūs liaudies šokių šo
kėjai, dainininkai...

“Didžmusia Lietuvos meninės savivei
klos šventė — lietuvių literatūros ir me
no dekada Maskvoje. Lietuvių liaudies 
meninės saviveiklos atstovai—Sedos
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kad pademonstruotų M a s k v o s darbo 
žmonėms, ką pasiekė lietuviškoji savi
veikla. Su džiaugsmu jie pradeda savo 
pi ūmuosius pasirodymus.”

Lietuvos rašytojai, suvykę į Maskvą, 
Į dekadą, buvo priimti Kremliuje.

0 Čaikovskio vardo salėje, kur lietu
vių rašytojai turėjo savo vakarą, sako 
Tiesa, “lietuviu ir rusu kalbomis skam- 
bėjo lietuvių rašytojų A. Venclovos, T. 
Tilvyčio, E. Mieželaičio, V. Mozūriūno, 
V. Valsiūnienės, V. Keimerio, K. Kor
sako ir J. Marcinkevičiaus eilėraščiai.”

Užsibaigus rašytojų programai, kai J. 
Šimkus padėkojo maskviečiams už šil
tą priėmimą, tęsėsi įspūdingas koncer
tas.

ra-

$

ANTANAS VENCLOVA, rašytojas

Lietuvos spauda apie 
lietuviui pasirodymą

Maskvoje
A

Kovo mėn. 5 d. buvo pastatyta nauja 
lietuviška opera, sukurta kompozito
riaus A. Račiūno, “Marytė.”

Tą pačią dieną, vakare, buvo pasta
tyta (lietuviškai) M. Gorkio drama 
“Priešai.0

Į lietuviškus spektaklius, rašo Vil
niaus Tiesa, “lankosi žymiausi kompozi
toriai, muzikai, dramaturgai, daininin
kai, rašytojai ir poetai. Jie svarsto kar
tu su Lietuvos meno žymiausiais meist
rais atlikimo meistriškumo problemas, 
tolesnių darbų planus.”

.o
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o sekmadienį,

lankėsi Maskvos

ovo 7 d., štai kas

Dekados dalyvi:
Valstybinio Lomonosovo vardo universi
teto studentų miestelyje, kur vyko susi
tikimas su universiteto studentais. Pra
nešimą apie-lietuvių literatūros išsivys
tymą padarė V. Reimeris. Universiteto 
studentų vardu rašytojus sveikino MVU

studentė M. Lavrova, bu eilelei o- 
mėjimu ir pritarimu studentai klausėsi
A. Jonyno, E. Matuzevičiaus, V. Keime
rio, Vilniaus Valstybinio universiteto 
studentų-poetų J. Marcinkevičiaus, A. 
Baltakio eilėraščių. Lietuvių poetų ver
timus skaitė vertėjai Ozerovas, Kliono- 
vas. šiltai maskviečių sutikti Vilniaus 
Valstybinio universiteto liaudies dainų 
ir šokiu ansamblio bei kitu dekados ko
lektyvų pasirodymai.

Čaikovskio vardo koncertų salėje pir
mą kartą dekadoje pasirodė Sedos ra jo
no “Lenino keliu” kolūkio saviveiklinin
kai, davę koncertą Maskvos srities Orie- 
chovo-Zujevo, Bološichos, Ramensko ir 
kitų rajonų kolūkiečiams, mechanizato
riams ir kt. Choro vadovas — R. Vin- 
dašius, liaudies šokių grupės vadovas —
B. Rozgaitė, kaimo kapelos vadovas ••— 
E. Pilypaitis. Kelis kartus žiūrovams 
reikalaujant, teko kartoti lietuvių liau
dies šoki “Klumpakojį” ii* kitus.

Tuo pat metu įdomią programą davė 
Valstybinis liaudies dainų ir šokiu an
samblis.

Pagal Maskvos studentų pageidavimą, 
kovo 6 d. lietuvių rašytojai aplankė, M'a-t 
skvos Valstybinio Lomonosovo 
universiteto naujuosius rūmus 
kalnuose.

m u i

jame knygy-

?s literatūros 
metų knygų
ii knygyno

Valstybinės Grožinės lite
li ūros leidyklos vyr. redak
inius konferencijos dalyvius

gas. Bus žymiai pagerintas ; 
knygų apipavidalinimas ir i- 
hustravimas. Iš originaliosios 
literatūros bus išleista Venclo
vos. .1. Dovydaičio naji roma
nai, V. Valsiūnienės apysaka, 
E. Mieželaičio poema ir kitos.

tu rinkiniai.

Biliū-

“Brolius,” 
“Puodžinnkie- 

|mi,’’ 1 Simonaitytės “Pikčiur
niene” ir kitas skaitytojų ge
rai Įvertintas knygas (leidykla 
išlęjs rusų kalba. Tai* pat bps

Lenino

atsilankymupasveikinęs rašytojus si 
Maskvoje.

Vakaro metu prof. K 
darė pranešimą apie liet u viii literatūros 
nueitą kelią. Salėje skamba lietuvių po
etų eilėraščiai.

Į tribūną pakyla armėnų poetas G. 
Eminas. Jis karštai sveikina draugus 
lietuvių rašytojus su didžia lietuvių kul
tūros ir meno švente — lietuviu dekada.

Į sceną išeina Sedos rajono “Lenino 
keliu“ kolūkio saviveiklininkai. Tai jau 
antrasis jų pasirodymas. Daugelį daly
kų, žiūrovams atkakliai reikalaujant, so
diečiams teko kartoti.

Šiltoje aplinkoje praėjo A. Venclovos 
ir A. Gudaičio-Guzevičiaus susitikimas 
su Maskvos skaitytojais Centriniuose li
teratų namuose.

Valstybinis operos ir baleto teatras 
parodė du pastatymus: dieną — A. Bo
rodino operą “Kunigaikštis Igoris”, va
kare — A. Račiūno operą “Marytė”.

Du kartus pasirodė ir Lietuvos vals- 
(Tąsa 4—tame puslap.)

iš rusų tarybinės literatūros, 
rusų ir užsienio klasikų, kaip 
Balzako, Šekspyro ir kitų.

i formato, 
mesniu j u

iugiau leistų, mažo 
pigiu knygų iš žy- 
•ašytojų kūrybos,

Į vertimu kokvbe.

Iš tu pačiu plotu pusantro 
karto daugiau gaminiu

j siu ir daržovių perdirbimo 
fabriko kolekt\ vas kovoja už 

j tai, kad tuose pačiuose gamy
biniuose* plotuose šiemet būtų

i pagaminta produkcijos pus- 
: antro karto daugiau, negu 
I pernai. Ruošiamasi išleisti 
I naujas gaminių rūšis. *Arti- 
: minusiu metu prekybos tinkle 
pasirodys nauji patiekalai: 
koncentruotos kopūstų, buro
kėlių ir agurkų sriubos su rie
balais, Įvairių daržovių miš
rainės. šiomis dienomis paga
mintos pirmosios tonos chąl-

a. Žmuidzinavičius piešėjas

3 pusi.—Laisve (Liberty) - šeštadienis, Kovo-March 20, 1954

K. Aukštakalnis

Darbo našumą keliant

KLAIPĖDA. — “Trinyčių” 
‘dvilninių verpalų fabrike 
tčiai išsivystė socialistinis 

lenktyniavimas už kompleksi-

ir jų panaudojimą. Vienu nu
ėmimu nuo kiek vienos verpi
mo mašinos gaunama 4—7 
kilogramais daugiau verpalų, 
negu gruodžio mėnesi. Tai pa
siekta padidinusi siūlų prįvy- 
niojimo ant špūlių. Patobuli
nus vyniojimo 
ant kiekvienos 
niojama žymiai 
negu anksčiau.
delink, siūlai labiau Įtempia
mi. kiečiau suvyniojami. Da
bar nuo kiekvienos verpstės 
kiekvienu nuėmimu gaunama 
vidutiniškai 20 gramų viršpla
ninių verpalų.

mechanizmą,

daugiau siūlų, 
Pakeitus žie-



LIETUVIU KULTŪRINIO New Yorko Žinios
CENTRO REIKALAIS

Per pastarąsias porą sa- j k o v o 11 d. “L.” L 
Vaičių sekami įrašyti į gar-į Brookiyno apylinkės 
bes narių sąrašą:

M. Misevičiene, Brooklyn, , . ■ _ . ,. T_ _
N. Y., įrašė savo mirusį vy- 'į!5*8 daWau ’'“P1"?8 Kul’ 
ra Adomą Misevičių, skir- Jullnl.u Oenti u, patiems ra- 
dama iš savo paskolos šim- i garbes narių skyrių 

; ir kitus kviesti. Laukiame 
i atsiliepimų ' į šį atsišauki- 

Ilse Bimba, Rich m o n d , mą.I v 
; P. Babarskas, Hollis, N.
, Y., paaukojo savo paskolos 
! $4 palūkų.

Širdingai. 
' siems tiems, 
; prie paskolų

Visais šiuo klausimu rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

laidoje), 
i šeri- 

ninku susirinkime išrinktas 
komitetas kviečia visus ir

Prieplaukose įvyko Petrą Mikalaus laidos 
susikirtimai kovo 20-tą, 2 vai.

strei- Petras Mikalaus-Mikalaus-
uoste kas bus laidojamas
ban- dienį, 2 vai., Alyvų

šį šešta- 
kalnelio 

Jo našlė 
laukan-

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Juozas Balčiūnas, Brook
lyn, N. Y., paskyrė šimtinę 
iš savo paskolos.

Brookiyno Kriaučius.
Laukiame daugiau garbės 

narių skyriui su šimtinė
mis. Laukiame prisiunčiant 
šimtines tų,’ kurie yra pir
miau pasižadėję įsirašyti.

Prašome visų . atkreipti 
dėmesį į Centrinio L. N. 
B-ves skolų mažinimo ko 
miteto atsišaukimą (tilpusi

dėkojame vi- 
kurie prisidėjo 
mažinimo.

LNB Direktorių Valdyba

Tryliktą laivakrovių 
ko dieną New Yorko 
įvykdytas organizuotas 
dymas sudaužyti streiką. Ko- kapinėse, Maspethe.
liose skirtingose vietose — Albina yra dėkinga 
Brooklyne, Manhattane ir tiems šermenis ir,prašo gimi- 
Newarke — bandė urmu pra- nes ir draugus dalyvauti lai- 
vesti į prieplaukas specialius dotuvėse. 
būrius vyrų. Pikietūotojai’ 
stengėsi nepraleisti. Tarp ve
damųjų būta smogikų. Įvyko 
susikirtimai.

Greta specialių būrių siunti
mo prasilaužti į prieplauką, 
kompanijos išleido 50,000 
brošiūrų, įkalbinėjančių ir 
drąsinančių laivakrovius grįžti 
į darbą.

Laivakroviai tebesilaiko 
streike ir pildėte. Reikalauja 
kontrakto.

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

Kalbės K. Petrikienė.
Pašarvotas Šulinsko šerme

ninėje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Įstaiga randasi 
prie pat Forest Parkway sto
ties ant BMT Jamaica linijos.

Velionis jau senokai sirgo 
širdies nesveikata. Pastarai
siais apie pora metų regimai 
geso jo spėkos, tačiau turė
damas gerą žmonos priežiūrą 
bene iki mirties ilsėjosi namie, 
558 Ridgewood Ave., Brook-

, lyne. Dėl tos priežasties 
1 pats jau eilė metų niekur 
dalyvaudavo.

Reikšdamos savo narei
binai prie jautą, būrys moterų 
klubiečių kovo 18-tą paskubė
jo užbaigti susirinkimą ir gru
pėje nuskubėjo į šermenis pa
gerbti velionį jos gyvenimo 
sankeleivį Petrą.

Klubiete

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

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

Lewiston-Auburn, Me.
Moterų Diena ir kitos Žinios

Moterys buvo iš anksto su
planavusios pagerbti Motetų 
Dieną, turėti susirinkimą su 
vaišėmis. Kiekviena atsinešė 
savo dalį namie pagamintų 
visokių valgių ir saldumynų 
prie kavos. Pobūvis įvyko tik
rai draugiškas is smagus.

Viena iš narių pasakė kelis 
žodžius, liečiant dabartini 
makartizmo siaubą. Būtų ge
rai, kad daugiau imtumėm 
dėmesin bendro organizacinio 
veikimo ir draugiškumo, kas 
tarpe mūsų darbo žmonių yra 
neišvengiamai reikalinga.

Religinė fantatikė

Kovo 8 d. VVatervillėje, 
Me., motina Mrs. Constance

Fisher, 24 metų, nužudė sa
vo tris mažamečius vaikučius. 
— Richard 6 metu, Daniel J !

■

metų ir Deborah 1 metų. Juos, 
nuskandino vonioje.

Gydytojo Charles E. Rovvne 
ir apskrities advokato Camp
bell klausinė,jama, kodėl ji 
padare, atsakė: “God told me 
to do it, to save them from 
evil” (dievas liepė taip pada
ryt; apsaugai, jų nuo blogo).

Motina pati irgi bandė nu
sižudyti išgerdama “sham
poo’’ skiedinio, bet jis nevei
kė kaip nuodai, tad jos gyvy
bei nėra pavojaus.

Užvažiavę priešais ateinantį 
traukinį su auto tapo užmušti 
Frank ir Reta Smurro ir abu 
jų kūdikiai. Nelaimė ištiko 
prietemiu tics Bellport, L. I.

Kas sumaišė jos protą, kad 
atlikus tą baisią žmogžudy
stę? Tai vaisiai neiginio fana
tizmo, tamsybės. Tai padaras 
filosofijos tų, kurioms doleris 
yra aukštesnis už patį nema
tomą dievą.

Mrs. Irma Viatonis

ne-

Al-

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

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

Sakoma, 
buvo gera šeimininkė ir gera 
motina savo vaikams. Bet da
bar bus teisiama kaip žmog
žudė. Tragedija tapo atrasta 
vaikų tėvui grįžus iš darbo 
Carl Fisher, 33 metų, dirba 
prie Maine Central. Railroad.

Lietuvos spauda apie 
lietuvių pasirodymą

Maskvoje
(Tąsa ant 3 puslapio) 

tybinis dramos teatras su A. Guc 
Guzevičiaus pjese “Kalvio Ignu 
be” ir su Gorkio pjese “Priešai

Centrinių Tarybinės Armijos Namų 
Raudonosios Vėliavos salėje koncertavo 
valstybinis liaudies dainų ir šokių an
samblis.

Maskvos Valstybinės konservatorijos 
Didžiojoje salėje įvyko pirmasis jungti
nio valstybinės konservatorijos ir Res
publikinio radijo choro koncertas.

Šiandien Valstybinis operos ir bale
to teatras pasirodė su nauju savo pasta
tymu, opera “Traviata”.

Įvyko taip pat Kauno Muzikinio dra
mos teatro pirmasis pasirodymas su A. 
Griciaus pjese “Išvakarėse”.

na-

JONAS ŠIMKUS
Liet, rašytojų sąjungos pirm.

r Centriniuose meno darbuotojų
• muose dekados dalviai susitiko su sosti-
• nes meno veikėjais. Dekados dalyvius
• sveikino artistė O. V. Lepešinskaja. Šil

tai buvo sutiktas jungtinio Valstybinės 
filmarmonijos ir Respublikinio radijo

- choro koncertas.
Didele dekados dalyvių grupė lankė-- 

; si Bronicos mieste, kur davė koncertą 
kolūkiečiams ir vietos inteligentijai.

San Francisco, Calif., ta 
moteris išmesta iš namų su 
trimis mažais vaikais už tai, 
kad negalėjo užsimokėti ren- 
dos. Vėliau atsidūrė Emergen
cy llospitalyje, nes vaikai ap
sirgo. Jos vaikučiai yra: Ro
nald 3 m., Sandra 18 mėnesių, 
Violet 3 savaičių. Jos vyras 
apleidęs ją jau nuo Kalėdų. 
Ar tik nebus lietuviai, nes pa
vardė Viatonis gali būti kilu
si iš lietuviškos Vaitonis.

Koresp.

Brooklynietė Jennie Ciulo, 
66 metų, teisme laimėjo bylą 
prieš namo savininką. Teisėjas 
įsakė jam pataisyti jos buto 
lubas. Ji ten pat teismabutyje 
krito apalpusi ir nebeatsigavo.

PATAISA
M. Janulevičienė davė Lais

vės Parodai $2 pinigais.. Jos 
vardas tapo praleistas iš skel
bimo. Atsiprašome. Dovana 
buvo atsiųsta per R. Laukai
tienę.

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

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

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

Gorbunovo vardo Kultūros namuose , 
su didžiuliu pasisekimu įvyko Lietuvos 
Valstybinio liaudies dainų ir šokių an
samblio koncertas.

Kovo 8 d. Rašytojų sąjungos patalpo
se įvyko lietuvių rašytojų kūrybos apta-" 
rimas, kuriame dalyvavo ti-ek lietuviai, 
tiek kitų tautų rašytojai.

Kovo 9 d. Čaikovskio vardo salėje da
vė koncertus Lietuvos liaudies chorai, 
taipgi šokių ansambliai.

Didžiojo teatro filiale buvo pastatytas 
antrą kartą kompozitoriaus J. Juzeliū
no baletas “Ant marių kranto.”

Maskvos Dailės teatro scenoje buvo 
suvaidinta Žemaitės “Marti”, kurią in
scenizavo V. Miliūnas.

Maskvos konservatorijos salėje buvo 
duotas lietuviškos kamerinės muzikos 
koncertas.

Lietuviai rašytojai apsilankė pas fab
riko “Se.rp ir molot” metalurgiečius dar
bininkus.

Na, o kovo 10 d.:
Dailės akademijos rūmuose atidary

ta lietuvių dailės paroda. Su sveikinimo 
žodžiu lietuvių dailės parodą atidarė Ta
rybų Sąjungos Kultūros ministerijos 
vyriausios meno reikalų valdybos virši
ninko pavaduotojas N. S. Tviordochle- 
bovas.

Kultūros ministras A. Guzevičius sa
vo kalboje pažymėjo, kad broliška tary
binių dailininkų parama padėjo lietuvių 
dailei išaugti, sustiprėti ir tiek idėjiniu, 
tiek meniniu atžvilgiu...

Parodą atidarant, žodį tarė taip pat 
dailininkas A. Jar-Kravčenka.

Parodoje eksponuojami 145 tapybos 
darbai, 224 grafikos, 47 skulpūros dar
bai. Liaudies dailei parodoje atstovau
ja 1,000 eksponatų, pritaikomąją dailę 
— 300.

Šiandien Maskvos Dailės akademinio 
teatro filiale su antru spektakliu pasi
rodė Kauno Muzikinis dramos teatras, 
parodęs maskviečiams “Figaro vestu
ves.” x

Dekados dalyviai lankėsi Kremliuje, 
kur apžiūrėjo jo istorines įžymybes. Žur
nalistų namuose įvyko dekados dalyvių 
susitikimas su sostinės spaudos darbuo
tojas.

4 psl.—Laisvg (Liberty)-Šeštadienis, Kovo-March 20, 1954

Susirinkimas
LLD 1 kuopos nariams
Mūsų susirinkimas įvyks 

kovo 25-tą, 7:30 vakaro, Liet- 
Am. Klubo patalpoje, 280 U- 
nion Avė., 'Brooklyne. Visi 
nariai prašomi atvykti, o ypa
čiai tie, kurių duoklės dar 
nemokėtos. Mes, nešiodami 
garbingą pirmosios kuopos 
vardą, negalime atsilikti, kuo
met daugelis kitų kuopų jau 
yra garbės sąrašuose, visi na
riai pasimokėję. Kuopos veik
lumui taipgi svarbu, kad daug 
narių lankytų susirinkimus.

Lauksime su visais pasima
tymo šį ketvirtadienį.

Vaidyba

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių kriaučių mėnesinis ir 

kartu Extra susirinkimas įvyks ko
vo 24 d., trečiadienį, punktualiai 5 
valandą vakare, 11-27 Arion Plaec, 
Brooklyn, N.

Visi nariai 
mai atstovų

būkite, nes bus rinki- 
j kriaučių konvencija.

John Stockwell.
(55-56)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

vasarį į Mass, ir Conn, vals 
tijas. Tai būsią kada nors ge 
gūžės . mėnesį, 
visas choras!

Labai
Nepraloš tos kolonijos, kurios 
aidiečius

O kaip su Philadelphia? Ja 
pasiekti taip pat nesunku.

Ir važiuosiąs 

gVažus pasimoj imas.

pasikvies.

Liberalai iš American Civil 
Liberties Union ąntru kartu 
prakeikia komunizmą. Komu
nizmas ir jiems esanti “pa
sauline konspiracija 
galią — politinę, 
ir ekonominę.’’

Bet ar tas baisus 
n i m as makaitistams 
gelbsti ?

Nieko negelbsti.
Jau dviemis atvejais Mc

Carthy per radiją pareiškė, 
kad American Civil Liberties 
Union yra “subversyviška” 
organizacija, “tik komunistų 
frontas“ ir todėl jeigu ji dar 
ir nėra ant prokuroro subver- 
syvisko sąrašo, tai turėtų būti 
kuo greičiausia uždėta!

esanti 
užgrobti 
socialinę

nusižemi-
ka nors

c

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, 
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų, 
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

kai nekartą giliai atsidus- 
Parašė Rojus Mizara, pus-

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

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

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

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

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

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje )
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apglobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaiit^ $1.00, DABAR 60c.

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

11042—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
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Lewiston-Auburn, Me.
Iš LDS 45 kp. susirinkimo

Kovo 7 d. atsibuvo vietinės 
L Pg 45 ^kp. susirinkimas pas 
P. M. Wildmerius. Apsvars
čius kuopos reikalus, sekre
torius perkaitė iš Centro gau
tą laišką, liečianti dabartinį 
mūsų susivienijimo stovį. Laiš
kas priimtas ir nutarta reika
lui esant paremti finansiškai 
mūsų fraternalę organizaci
ja-

Kuopos valdybos raportas 
geras, kas reiškia, kad mes 
esame gerame stovyje. Persi
kėlė viena narė iš Lawrence, 
Mass., E. Sukackas-Bachcr, i 
mūsų 15 kuopą. Atrodo clran- 

| giška ir darbšti moteris. Link
sma jus matyti netoli mūsų 
apsigy venant!

Pagerbė mirusi narį

Nekt.ris laikas atgal buvo 
mūsų spaudoje minėta apie 

i štaigią mirti Vincento Martin-

kaus. Velionis buvo '-imto ir 
tykaus būdo. Kuopos ir visuo
meniškiems reikalams nieka
dos neatsisakydavo paaukoti 
doleri kitą. žodžiu sakant, 
Vincas buvo geras žmogus ir 
geras narys kuopoje. Gaila, 
kad netikėta mirtis per anksti 
atskyrė iš gyvųjų tarpo. Todėl 
visi nariai atsistojimu pagerbė 
savo mirusi narį.

Užbaigus susirinkimą, turė
jome draugiška pobūvi su vai
šėmis.

Ačiū Wildmeriams už su
teikimą vietos stuboje susi
rinkimui.

Koresp,

New York. — Per du pir
muosius šių metų mėnesiūs 
šešiais procentais nupuolė 
biznis kompanijų, turinčių 
virtines maisto krautuvių, v

Tunis. — Tunisijos patri- 
jotai demonstruodami ak
menimis atakavo francūzus.

(ONCERTAS
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 2-ji Apskritis, Massachusetts Valstijos

kĮvyks Sekmadienį, Balandžio 4 April 
MUNICIPAL HALI,, SOUTH BOSTON, 1WASS.'

(East Broadway)

Ona Mineikytč, sopranas •I. Sabaliauskas, tenoras

’A- 
■ ■'^ * ’ -'-s

Ona Dirvelicnė, sopranas Aldona Wallen, sopranas

Nepaprastai Turininga Programa, Kuria Išpildys:
GRUPĖS:

Aido Choras, Worcester,

Liuosybes Choras,
Montello,

Liuosybes Choro Trio
Alb. Potsus

Wm. Juodeikis

4^; k

SOLISTAI:

Ona Dirvelienė
Sopranas

Jonas Sabaliauskas, 
tenoras

Aldona Wallen
Sopranas

Ona Mineikytč,
Sopranas

Pradžia 3-čią vai. popiet 
Įžanga $1.20 asmeniui

Al Potsus, Rose St ^Yni. Juodeikis, Trio

DETROIT, MICH.
Apie Drew Pearson kalbą

Laikraščiai paskelbė, kad 
kalbėsiąs kolumnistas Drew 
Pearson kovo 10 d., 11 vai. 
diena, Fisher Teatre — Tow n 
Hali*

Nudardėjau į minėtą vietą. 
Prie bilietų langelio didžiau
sia eile. Priėjęs, žiūriu, $1.80 
įžanga. Užsimokėjau ir papra
šiau tikieto arti steičiaus.

Koks vyras perstatė publi
kai Pcarsoną, nepasakė.

Pearson pradėjo savo "kalbą 
temoje “Užpakalyje žinių.”

čia pažymėsiu tūlus jo kal
bos sakinius.

Drew Pearson palietė Eu
ropą, ypatingai “už geležines 
uždangos.“ Jis nusiminusiai 

' kalbėjo apie Italijos komunis- 
’ tų plėtimąsi, bet vienok kol 
kas .jie nesudarąi didžiumos. 
Franci,jos nesutikimas su ali- 
jantais ir Anglijos bendrumas 
su Sovietų puse, prekyboje, 
žinoma, nerodąs gerų mūsų 
šaliai pasekmių. O McCarthy 

. suardymas Washingtone dar 
daugiau papildęs pasaulini 
nepasitikėjimą. Sovietų Rusi
joje mirus Stalinui pasikeitė 
tik vadovai, o pats valdžios 
vairas esąs tas pats. Berijob 

‘sušaudymas rodąs ten nera
mumą. Bet, girdi, “jei Malen
kovas būtų n esu šaudęs B ('ri
jos, tai Berija būtu sušaudęs 
Malenkovą.”

Apie prez. EisenhowerI iš
sireiškė kalbėtojas, kad jis 
kaipo generolas, laimėjęs ka
rus visuosi' frontuose, bet kaip 
politikas, “jis turi daug pasi
mokinti.’’ Prezidento pasida
vimas makartistams esąs ne
lekiu pavyzdžiu, koks turėtų 
būti.

Kai prezidentas pasakę; 
kalbą Darthmouth, N. Ii., pa
žymėdamas apie knygų de
ginimą ir kad atsiradęs Hit
leris knygas degindamas, tai 

i McCarthy taip buvęs įpykęs, 
' jog siuntęs šnipus net į Ha
nover, N. 1L, surasti, kas pa- 
akstino prezidentą kalbėti a- 
pie knygų deginimą. McCar
thy vėliau taip įniršęs, kad 
padaręs spaudimą Balt. Na
me. kad negalėtų transliuoti 
prezidento kalbos per “Ame
rikos Balsą“ ir privertęs pre- 
zid. išleist išsireiškimą, kad 
jo kalba nebuvo šviesos spin
dulys ant McCarthy.

ir vietoje kariauti prieš ko
munizmą. girdi, mes turime 
peštynes Baltajame Name.

Drew Pearson pasakė, kad 
milijonierius Bentley (ar ne 
tas, kurį pašovė portorikie- 
čiai?) davęs dėl McCarthy 
$10,000 “kariauti komuniz
mą,” bet komunistų gaudyto
jas tą sumą spekuliavęs soy
bean markele.

Kalbėtojas gyrėsi, kad 
siuntimas maisto į Lytine 
Vokietiją pakėlęs Amerikos 
politiką.

South Korėjos valdovas 
Rhec negalėsiąs pradėti karą,

nes Amerikos valdžia neduo
danti aliejaus iž gasolino (ga
lės duoti, juk taikos rašte su 
Japonija sakoma, kad niekad 
neleis Japonijai apsiginkluoti, 
bet dabai’ amerikiečiai siun
čiame visą amuniciją i Japo
niją ir steigiame jiems amu
nicijos išdii’bystes).

Pearson sako, reikia siųsti 
maisto dar daugiau “už ge
ležinės uždangos.”

Taipgi pareiškė, kad Ei- 
senhov oris nekandidatuosiąs 
į kitą terminą.

Drew Pearson yra- didelis 
vyras, net 6 pėdų ij- dviejų 
colių.

Po prakalbos buvo i cista 
klausimai. Jųjų buvo visokių.

Moteris klausė: Kai kalbė
tojas kritikuoji prez. Eisen
hower), ką jūs darytumėte, 
jei jūs būtumėte prezidentu?

— Aš siųsčiau ir siųsčiau 
maistą už geležinės uždangos 
su baliūnu pagalba. Iš Vokie- 

i ti jos tas labai lengva pada
ryti, ypatingai į Lenkiją, — 
atsakė Pearson.

Kita moteris klaus: Ar 
Blair Moody būtų geriau ka
riavęs prieš senatorių Joe Mc- 

| Carthy, negu senatorius Fer- 
1 gu.son daro?
i “Be abejonės,” atsakė.

Kiti klausimai nėra taip į-
I -.-lomūs.

Klausytojų buvo daugiau 
• 2,000. Tą skaičių sudarė, ga
lima sakyti, veik vienos mote-

■ rys. Vyrų gal koks antras 
nuošimtis tebuvo.

Tai tik tiek iš D>’ew Pear
son prakalbos.

1 Detroitą atsivežė ameri- 
; kiečiai kareiviai 70 japoniškų
i pačių. Iš jų 10 sugrįžo atgal
ii Japoniją. Priežastys: kalbos 
! unKūmas, negalėjimas prisi- 
. taikyti prie maisto ir religinių 
1 įsitikinimų skirtumas. O dar 
' prisidėjęs ir kaimynui atsine-
šimas j japonietes moteris.

Spartakas

Montello, Mass.
1 Kovo-March 20 d., Lietuvių Tau
tiško Namo žemutinėje svetainėje 
įvyks puikus balius naudai dienraš- 

• eio Laisvės. Pradžia 7 valandą va
kare, rengia L.L.D. 6 kuopos komi
tetas.

Būtų malonu, kad dalyvautų sve
čių iš Norwoodo. So. Bostono ir ki
tų apylinkės miestų. Čia baliavoda- 

•mi pasitartume del parsikvietimo 
operetės “Pepita”, kurią mums siū
lo brook lyn ietis Jonas Grybas. Pa
sitarę turėtume užimti svetainę. 
Taipgi pasitartume Meno Sąjungos 
rengiamo koncerto reikalu. Tas kon
certas jvyks balandžio-April 4 d., 
So. Bostone, 2-rą vai. popiet.

Geo. Shimaitis,

Hartford, Conn.
Laisves Choras rengia muzikai) 

festivalį, įvyks gegužės-May 2 ii., 
(sekmadienį). Prasidės 2 vai. p!) 
pietį), Lietuvių Piliečių Klubo salo
je, 227 Lawrence St. Tai bus šau
nus parengimas. Dalyvaus Aido Cho
ras iš Worcester ir bus pora lolistų. 
Apart Aido choro su jų solistais bus 
ir kitų pamarginimų. Atsilankiusie
ji būsite patenkinti. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

i Rengėjai,

ŽOLELIŲ 
ARBATjfcLjK 
YRA VIENA
IŠ GERIAUSIU

GAMTOS
GYDUOLIŲ
NUO TAM
TIKRU LIGŲ

sudžiovindavo

s- ' '

■fe

AIDO CHHORAS, iš Worcester,Mass., diriguojamas Jono Dirvelių

žius koncertus. Worcesferio Aido Choras ir jo solistai pernai Laisves koncerte Rrcoklync šukele salę 
drebinančių aplodismentų i .3 skaitlingos publikos. Sujaudins ir jus, kai išgirsite. '

Apart Worcester iečių, čia dar dalyvaus Montello žymūs talentai, grupes ir solistai. Tad nepraleiskite 
šios puikios progos.

Mes pamename, kad Lietuvoje mūsų motinos 
įvairias žoleles ir vartodavo jas dėl tam tikrų ligų gydymo, 

žolelės yra vienas iš geriausių gamtos gyduolių.

Mėtų arbata—1 svaras $1.75, Uj svaro 90c.
Ramunėlių žiedų arbata—1 svaras $1.95, >4 sv. $!.<•<).
Liepų žiedų arbata—1 svaras $1.00, ’/> svaro 65c.
Raudonų dobilų arbata—1 ,sv. 1.90, Vž svaro $1.00.
Alfalfa arbata—1 svaras 85c, -’/j svaro 55c.
Šalavijų (sage) arbata—1 svaras $2.45, J/g svaro $1.35.

Thomson’s V-12-V Salt—8 oz. box 40c.
Garden Green .Herb Tea— 4 oz. pak. 55c.
Golden Wheat Germ, Grade A—1 lb. 45c.

MARIŲ AUGMENŲ Piliukės, turi daug lodino.
Kelp—500 tablets, $1.85; 200 tablets, 85c.
Dulse-Kelp—500 tablets, $1.95; 200 tablets, $1.00.
Garlic and Parsley—300 tablets, $2.95; 75 tablets, $1.15.
10 Minerals in one—200 tablets, $1.90; 100 tablets, $1.00.

Siųskite tuojau užsakymus. Persiuntimą apmokame.
J. W THOMSON, RFD 1, Rd. 32, N. Franklin, Conn. 

v

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORK. Gen. and cook. 
No laundry. Sleep in, own rm. Must 
bo fond of children. $35 per wk. 
Exp. and ref. req. Steady position 
and good home for right woman. 
Tel. Welsh Valley 4-7660.

(53-58)

Baltimore, Md.
FOR SALE

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

MILFORD HATCHERY
Liberty Rd., Randallstown, Md.

OL. 8-5075
(41-60

l aupykite Pinigus 
Gaukite^ geriausiai atliktą darbą da
bar už žemiausią kainą lodė), kad 
mes turime palaikyti savo išlavin
tus mechanikus darbe per žiemos 

mėnesius.
PATAISYKITE IR PERDIRBKITE 

BAILIŠKAI SAX O DIRBTUVĘ 
Pernialitc Aluminum Awnings 

KLUBU SKLEPUS—ŠILDYMĄ 
AIR CONDITIONING 

ATTIC PLUMBING 
Rezidencijinius ii' Komerci.jinius 

TU. 9-5575
Dykai Aprokavimai. Dieną ar Naktį

MOLLOY, Ine. 
2115 N. CHARLES ST. 

BALTIMORE

Ant vaisiu purk.ščiamas 
skystis apnuodijo vaiką

Hood River, Oreg.—Mi
chael Ogden, 6 metų berniu
kas, paliejo sau ant kojų 
skysti, kuriuo apipurkščia- 
uia vaismedžiai, ginant juos 
nuo parazitų. Tas skystis 
prasiverždamas per kelnai
tes, kojines ir odą, taip pa
vojingai apnuodijo jj, kad 
vaikas jau šešias dienas, 
išgulėjo be sąmonės ir gal 
turės mirti.

Tokie nuodingi skysčiai 
dalinai Įauga ir į pačius 
vaisius.

New Orleans, La. — Nu
skendo karinis Amerikos 
laivukas, submarinų me
džiotojas., Kiti laivai išgel
bėjo visus 10 laivuko jūrei
viu, c

Cleveland, Ohio
LL.D. 22ra kuopa šaukia susi

rinkimą trečiadienį, kovo 24 d., 7:30 
vai. vakare, L.D.S. Klubo .svetainė
je.

'rami' susirinkime bus išduotas 
raportas nuo pereito parengimo, ko
kios buvo pasekmės.

Tame susirinkime bus renkami 
delegatai j L.L.D. 15-tos Apskrities 
konferenciją, kuri atsibus balandžio 
4 d., ir bus renkama komisija dėl 
parengimo, kuris atsibus šeštadienį, 
balandžio 24 d.

Kviečiame ateiti L.L.D. 57 tos kp. 
buvusius narius ir prigulėti prie L. 
L.D. 22-ros kuopos.

Esate kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti tame susirinkime ir 
įsitėmykite datą, kad nepamirštu
mėte ateiti. Kp. X'aldyba.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Paminėjimas. Nedėlioję, 

21 Kovo-March, Liet. Muzikalis Klu- 
i has rengia paminėjimą svarbių mu
zikų, kurie savu laiku toje salėje 
daug darbavosi del lietuviškos mu- 

I zikos ir dainų, kaip tai: Juozas Jur
čiukonis, Mikas Petrauskas, Stasis 
Šimkus, Antanas Vanagaitis ir kiti. 
Taipgi savo narių, Juozapų, Kazi
mierų ir Jurgių. Ta proga yra už
prašyti buvę J. Jurčiukonio moki
niai. Lyros Choristai ir muzikai. 
Taigi bus ir dailės programėlė. Prie 
to bus užkandžių ii' įsigerti; taipgi 
šauni J. Ivanausko “Kepurnikų Or
kestrą.” Prasidės 4 vai. popiet. Ne
patingėkit būti—2715 E. Allegheny 
Axe.

Kliubietis.
* * v w w w w v w w w w w w w w w

: MATTHEW A. 1 
: BUYUS :
J (BUYAUSKA8) J
1 LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS J

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

5 pusl.-Laisvč (Liberty)-šeštadienis, Kovo-March 20, 1954
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NEW YORK
I HELP WANTED —FEMALE

HAIRDRESSER

užuojautą jo žmonai 
i. Linkime stiprybės

darbo

31-11 Edg»,in<,r<* .Ave., 
Far Kockawas

I. Far Rockaway 7-5199
arba MI. 7-0028 Sekniad.

nloi NEW YORK NEW YORK NEW YORK
REAL ESTATE HELP WANTED FEMALE

NEW YORK,
MAį£ and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT

6 Searsdale 3-616(1 
Scarsdale 3-3033 
poros $400. Na-, 
ir aukštyn. Die- 
auklūs, virėjai,

Palmer Avė, 
firsdale, N. Y. 
Jreit reikalingos 

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

Kreipkitės tuojau. ■

BENSONHURST
1 šeimos mūrinis namas, 3 metų se
numo, aliejum šildomas. Screens, 
skalbiamoji mašina, visi patogumai; 
Tinkama fotografui. Patio iš užpa
kalio. Kaina $15.0(10.

Telefonas: ESPLANADE 2-5293

R. N. NURSES 
VISIEMS ŠIKTA M S

Vien lik Supervisor i)’ Day i k ad

Taipgi

Sav/> valuable dollars and tire your 
S-p-n-r-e Time by-—"Doinpr it 1Y

KEPA IR and MODERNIZE 
rnu n ros* s and eijoy the thrill 
inr those valuable dollar®! The 
firms listed below nrs anxious 
you. Patronize tlu’in to-day!

of R8V-
LUFinca* 
to *'rve

LYNBROOK
Gražus 9 kambarių namas 
175 žemės 
čiai šeimai, 
ta virtuve, 
karam 
Beach.

ant l()0x 
s augan- 

Modenniška pilnai įreng- 
3 maudynės,

garadžius. Neto 
Kaina. $25,000.

TR. 5-0763

Dieninėms Pareigoms 
yveniųias įstaigoje. Gera Person

nel Policy. Kreipkitės:
Director of Nurses
CNITY HOSPITAL

Tel. PR. 4-5700

LIMITUOTAS PASIŪLYMAS 
ALUMINUM COMBINATION 

TRIPPLE TRACK 
ECONOMY SPECIAL 

$12.00 Bi Didumo Langai Iki 40x80 
Storm Windows & Doors

A. Dobilienų E. Mizarienū
A. Gilmanienė S. Petkienė
AI. Jakštiene K. Peti’ikivnū
K. Karpavieienė 0. Reinhardtienė
I'\ Kazokienė ir S. Sasna

Suzana B. D. Sukackienė
M. Kulikienė Al. Tamelienė
I. Levanienė 0. Titanienė
E. Mažvliene A. Višniauskienė

i 51 -60) (43-73)

nuo Long

FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas, 1 šei
mai. pilnai detached namas. K) kam
barių prisideda pilnas skiepas. 3

PORĄ 
dirbti kitur, 
pa taisymus, 
kūrianamas

Reiktų at-

maudynės. Screen ir kili priedai. 
Arti visų komunikacijų. Aliejum 
šildomas. Graži rezidencijinė sekci
ja. Tikras Įiirkinys už prieinamą 
kainą. Matykite ar šaukite savinin
ką: 
38-2?

likti mažus 
m.'is anglim 
artmentas-rūmai ir. alga $20 j 
ric.-i.

T<'lefonuokile: WA. 3-4700
(54-58)

nainas. z\p- 
mė-

CIO ragina valdžią 
veikti N. Y. bedarbių 
apsaugai nuo bado

Džiaugsmingai sutinka 
laivakroviai kitu
miestu paramą

Valstijos CIO

I45th St., Flushing, L. L 
Tel. FL. 8-9849

(55-61)

KUNNINGHAM PARK SEKCIJA
2 šeimų mūrinis narnas, 
rūmus apartmentai. 1 tuščias 
rnui, 2 karam garadžius, 
blinds, storins. Skalbiamoji 
refrigerator. Arti mokyklų, 
vių

2 po 4 K 
u žemi- 

screens, I 
mašina, 1 
krautu-

New Yorko 
kreipėsi i gub. Dewey su rei
kalavimu. neatleistu 

•eimeiio, kol nebus 
bedarbiu aprūpini

mas darbu arba duona.

Dvi savaites išbuvę 
New Yorko laivakrov 
džiaugsmingai sutinka 
kad visu rytiniu 
tų darbininkai 
pripjautą.

VIS)

pajūriu uos- 
reiškia jiems

Seimelis rengiasi išriti įtos-

šio pagerinimo jau esančiu ir 
daugėjančių bedarbių padė
ties.

kad ne tik 
bet Bostone 

ir kitur uostu darbininkai at
sisako dirbti new yorkiečianis 
jn-iklausomą darbą.

Ateina žinios,

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

PARDAVIMAI

Liberty Auditorijoje 
bus graži filmą

transport arijos.
Kaina $23,000.

Tel. HOllis 8-0612

EAST FLATBUSH
Kampinis mūro namas, 5 rūmų, alie
jum šildomas, garadžius, Varinis 
plumbing. Storm screens. blinds. 
Arli krautuvių, mokyklų ir trans- 
portaci jos.

'I’mife Pamatyti įvertinimui. 
Kaina $13,750.

Tel. HY. 8-9640

Siūlo verstina auto1i patikrinimą

Daug gražių budinki), didelių ir 
mažų. Aliejum šildomų, tuojau už
imti. Aukštos algos. 1-mos klases 
apartmentai. Kreipkitės::

PROFESIJOMS OFISAI
Rinktine vietos dėl rinktinių profe- 
sijonalų, naujausiame Westbury pro- 
fesijiniame centre, greit augančioje 
susiedijoje. Budinkas jungiamas su 
išimtinai nauja namų budavojimo 
ir arti ligoninių, didžiųjų kelių ir 
L. I. R. R. stoties. Užėmimas apie 
balandžio 1 d. Optometrist, Pedia
trician, Real Estate ir Insurance. 
Chiropodist, Podiatrist ir kiliem.
324 Post Ave., Westbury, L. I. Du 
blokai į pietus nuo Northern State 
Parkway. Post Ave. Exit. Tel. WE. 
7-6280, FL. 4-8300 arba rašykite del 
informacijų: Mr. R. Bloorn, 91 Tulip 
Ave., Floral Park, L. L

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

Kreipkitės:
FRANK «fc ALBERT BEAUTY

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SH. 8-4300
(51-57)

NAMŲ DARBININKĖ
Abelnai namų darbas paprastas 

valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai ii' moderniniai įrengta. 
Guolis vietoje, atskirame malonia
me kambaryje ir maudynė. Priežiū
ra 2 jaunamečių vaikų. Gera alga. 
Vėlcsniai atvykusios priimtinos.

Linksma namų atmosfera.
šaukite: Great Neck 2-10475

(52-56)

111 West 42nd St (52-58)

(54-55)

REMODELING?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pine pan
eling, rod wood paneling, Celotex, 
Sheet rock, Ceiling fine, homosoteir 
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)

BUSINESS ; X 
OPPORTUNITIES

HELP WANTED MALE

DUONOS KEPĖJAS 
Reikalauja patyrusio. Aukšta alga 

nuolatinis darbas.
BAER BROS. BAKERY 

155 North Wellwood Ave., 
Lindenhurst, L. I.

Tel. Lindenhurst 5-0257
(54-56)

Mrs. Sally Powers, mode
liuotoja, tapo sužalota savo 
bute, Jackson Heights. Ji tik
rina, kad užpuolikas buvęs 
nežinomas.

OT. JUMS PROGA!
Parsiduoda Photo Art Studio, 

ha priimtinas partneres, vyras 
moteriškė. Jei ir nemokantys 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta,

ar- 
ar 
to

geroje 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 

NorwoodAvė. linijos traukinio, 
Avė. stoties.

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

ši sekmadieni, kovo 21 d., 
3 vai., Liberty Auditorijoje 
yra ruošiamas filmų rodymas. 
Visiems linksimi ir meniškai 
gražių filmų mėgėjams bus 
kuo pasigrožėti — ameriko
niškai tariant: “real treat.” 
Gi norintieji gerai išsiverkti 
gali pabūti namie, čia ašarų 
nebus, nebent iš džiaugsmo.

Filmą vaizduoja linksmą
jaunimą, atvykusi i Tarybų

Gub. DeW(?y pasiūlė Įvesti 
N. Y. Valstijoj Įstatymą, kuris 
Įsakytu verstinai patikrinti 
kožną auto. Patikrinimą vyk
dytu kas G mėnesiai tam įga
linti garažai. O paliūdymui, 
kad auto tvarkoje, savininkas 
turėtų pirktis pusmetines 10 
e. štampas. Dar nebuvo aišku, 
kiek reikėtų mokėti garažui;

garažai gautų tam 
ir kiek jiems toks 
Kainuotu.

JACK'S-----------
FORMALIŲ DRABUŽIŲ 

RANDAVIMAS
Nauja Vieta Ėjimui Del

Jūsų 'Tuxedos
TUXEDOS-CUTAWAYS

FULL DRESS
SHAWL COLLARS—SUMMEK 

WHITES
4707 13th Ave. ,G£. 8-3777

lei

vais

271Photo -Art Studio randasi 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kerno
tus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus

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

Tel. AP. 7-1145
.. Šaukite vakarais nuo 6:30
■ šeštadieniais ir sekmad.. 8

sąly-

P. M.
A. M

Servel išdirbystės šaldytuvas, 5 me
tų senumo, 6 kubiškų pėdų talpos, 
gasinis, parsiduoda už prieinamą 
-kainą. Yra apdraustas, kompanija 
priežiūrą ir pataisas (jei reikėtų) 
atlieka nemokamai. Daugiau infor
macijų klauskite telefonu

EVergreen 6-5856.

Sąjungos didįjį miestą pade
monstruoti savo respublikos, 
miesto ar net Įmonės meninin
kų talentus. Jie dainuoja, šo
ka. groja, cirko aktus vykdo. 
Visa tai įdomu1 senimui ir jau
nimui. Rodys Jurgis Klimas, 
tačiau tame jis neieško 
dos sau, bet skiria geram 
lui, kuri gal dauguma 
girtų, jeigu būtų proga 
klausti. Rengia ant greitųjų, 
pasinaudodamas proga rasti 
tuščią salę ir gerą filmą.

Aš būsiu

nau-

(55-561

PARSIDUODA GERA 
MĖSINĖ

Tikrai geras pragyvenimas
Parsiduoda tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje mėsinė — Butcher 
Shop. Kostumeriai daugiausia ge
riausios rūšies mėsą naudoja. Yra 
gerų kostumerių ir iš kitų tautų. 
Čia daroma tikrai geras pragyveni
mas, puiki proga porai ar pusinin
kams.

Savininkas atsitraukia nuo biznio 
del senatvės. Nemokanti to biznio 
pirkėją savininkas pats išmokys. 
Čia yra (ikrai geras pirkinys.

Parduoda biznj su namu arba ir 
be namo, kaip pirkėjas pasirinks. 
Šaukite vakarais po 7tos valandos.

Tel. HAvemeyer 6-0333
(52-56)

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. SV. 7-3752 —Ar farm,: RE. 9-2705

(lirntis 
d imas

: Kritikavo siaurinimą 
rinkimų laikotarpio

irDemokratai, darbiečiai 
kilos piliečių grupes kritikuo
ja gub. Dewey už siaurinimą 
rinkimų kampanijos laiko. 
Pagal jo siūlymą būtų tik 5

Brooklym> du plėšikai atė
mė iš groserninko $600 ;t pa-

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai {rengtą

Brooklyn, N. Y
Telephone E Vergreen t

Virginia 9-6125

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

By Appointment
Except Thurs. & Holidays

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

• Auto Painting
• Btnly and- Fender Repairs
• Collision Experts

Jei jūs didžiuojatės ?avo Karu—
tai ateisite pas niūs

GEORGE M1EHLE
198 Riverdale Ąve. YO. 5-3493

GAI KITE GYVĄ NUVYTŲ 
Kiekvienai Dienai.

BAY RIDGE TROP. FISH. 
HATCHERY

Mes pertaisome
Naudotas BREEDING TANKS 

pardavimui.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
5307 Fort Hamilton Parkway

Brooklyn 19, N.Y. GEdney 8-2258
(33-36)

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
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
dm i vio\ \VENUE

’ ierm Patyręs Barbenta

l’EIST LANE 
DRUGS. Inc.

iOS Sd I th
Cor Hewes St

' . niMHi Kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys. įvairūs daikte
liai ligonių kambariui reikmenys 

už trripžtal žema** kalnas

MAX PE1ST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-4218

BENSONHURST
į Dviejų šeimų mūrinis
’ senumo, garadžius.
! rūmai. $1,200 metinių
I būt pamatytas.

289 Bay 20th 
Brooklyn, N.

namas, 
Užėmimui 

jeigu. Turi

St.
Y.

Įplaukų Nuosavybė
2 šeimų namas, prisideda krautuve 
6 rūmai ir krautuvė tuojau užima
mi. Turi būti pamatyti šiandien. 
Kaina $10,500. įnešimo reikalauja 
$2,500.

Telefonas: NI. 6-8237

BUDAVOTOJAS SU NUOLAIDA 
Parduoda 4 visai naujus namus po 
2 šeimas, pabudavoti priešais Long 
Island Sound; Tremont. & Harding 
Avės. Originaliai būdavot i už 
$31,000 kiekvienas, dabar parduoda, 
m i po $27,000.

ABRAMSKY
Tel. T R. 2-2436

CAPE COD, MASS.
Falmouth Heights

5 kambariai. Vienas neužbaigtas. 
Galima gyventi apskritus motus. 
Apdaryta. Gražiais žaliumynais ap
augtas. Pilnai išfornišiuotas.

Kaina $10.000.
ES. 3-1247

(50-51)

MODERNINIAI IŠTOBULINTA 
t VAISIŲ FARM A

Abelnai 150-akrų-6 vietingi pasta
tai— puikiausiose sąlygose ant kelio 
t)G, Dutchess County, N. Y. Geras 
įdėlis ir apskritų metų gyvenimas.
Rašykite M-18-A-Rm. 830, 11 W.

42nd St.. N. Y. C.
Tel. WOrth 2-0194

LAKE RONKONKOMA — 6 rūmų
namas, 2
garaclžius,
Skillman,
stead.

akrai žemės, bungalow, 
kampas main highway.

79 Union Place, Henip-
Tel. Hempstead 2-5636 J.

PELHAM
103 3rd Avenue Kampas 

50x100, 2 karam garadžius, 7 rūmai, 
1 maudynė, naujai išdekoruotas iš 
vidaus ir lauko. Moderninė elektri
niai įrengta virtuvė. Prieinamai. 
Pamatykite įvertinimui.

Tel. Pelham 8-2838
(55-60)

BROWNSVILLE

4 šeimynų visas mūrinis namas. Vė
liausi įvedimai. Du
gaunami. Puikiausiose sąlygose. Tu
rite pamatyti, kad įvertinti.

Kaina $16,000.
Tel. E V. 5-4796

100 STALŲ PATARNAUTOJŲ
100 KAMBARIŲ TVARKYTOJŲ 

Reikalingos vasaros 
ra 
su

rezortams. Ge- 
mokestis. Sujungkite savo darbą 
vakaci jomis. Kreipkitės:
SIGMUND STERN EMPL.

Tel. GR. 7-9676
(53-57)

MEAT MARKET —GROCERY
Su alaus laisniais gerojo veiklioje 
sekcijoje, Hungtington, L. I. $900 

savaitinių jeigu, biznis lengvai padi
dinamas. Puikiausia proga porai ar 
pusininkams. Savininkas parduos 
prieinamai-atsitraukė poilsiui.

MRS. PARISI
31-32 — 141 h St., Astoria, L. I.

Tel. RA. 8-3431
(51-57)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ 
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Nedaug pa
prasto 
girnai 
kyklos 
namų 
liudijimu.

YOnkers 5-3075
(53-57)

valgių gaminimo. Visi įren- 
elektriniai. 2 suaugę, 2 mo- 
vaikai. Gera alga, linksma 

atmosfera. Su vėliausiu pa-

5IANICI7RIST—SHAMPOOER ’
5 dienų savaitė, nuolat $50 pradžiai.
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

RINALDO’S BEAUTY SALON
IK) Washington Ave.

Cedarhurst, L. I.

WOODWORKING SHOP
Pilnai įrengta, puikiausia vieta, įs
teigta 31 motai. Tinkantys asmuo 

gali daryti puikiausią pragyvenimą. 
Žema randa, 4 rūmai tušti, šią pui
kią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinamai; priežastis—liga. 

Matykite ar šaukite Savininką:
Mr. Thomas

427 — 3rd Ave., N. Y. C.
(arti 30th St.) Tel, MU. 3-2521

(51-57)

(53-59)

BEAUTICIAN
Patyrusi pilna operatorė, 5 dienų 
savaitė, nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MICHAEL’S BEAUTY SALON 
19 Main St, Hempstead, L. I.

Tel. Hempstead 2-4458
(53-59)

KEPYKLA
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 
įsteigta virš 40 metų. Daro $550 iki 
$600 į savaite. Biznis lengvai padir 
dinamas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2,000. ($500 jmoRėjimas.)

šaukite ar matykite savininką: 
531 East 156thSt., Bronx, N. Y., 

Tel. MO. 5-9472
(54-60)

BEAUTICIAN ?
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaitė, vakarais nedirba
ma, $55 į savaite pradžiai. Puikios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
NICK’S

336 Hempstead Ave., 
West Hempstead, L. I. 
Tel. Hempstead 2-9502

(53-59)
FINGERWAVER

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė, 
del weekends. Gera mokestis, geros 

valandos, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BETTY’S BEAUTY
1971 Westchester Ave., 

, TA. 2-6030

SALON 
Bronx, N. Y.

(53-59)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti operatorė, pilnam 

daliai laiko. Gera alga, priside- 
komisas. Kreipkitės:
VILLAGE CENTER BEAUTY

SALON
900 Pelhamdale Ave.,
Pelham Manor, N. Y.

Tel. PE. 8-9805
. (54-58)

ar 
da

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
Guolis vietoje atskirame malonia
me kambaryje. Mylinti vaikus. Vi
si jrengimai elektriniai. Laikoma ir 
kiti darbininkai. Gera alga, linksma

apartmentai namų atmosfera. Su vėlesniais pa-

BELLEROSE — kampinis, 2 šeimų
mūrinis namas. 2 gyvenimui apart -
mentai tušti, 2 karam garadžius, 
ekstra įrengimų. Arti subway, mo
kyklos ir krautuvių, $22,500.

Tel. HO. 8-2009.
(55-56)

| CHILDEN BOARDED
BAY RIDGE—Kūdikių ir Vaikų 

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

9102 Ridge Blvd., Brooklyn

PRIVATINIAI GYDYTIS NAMAI 
FLATBUSH R.N.’s patogūs namai, 
aptarnauja senyvus, Puikiausi val
giai, Tray Service, porčiai, Puikūs 
kiemai, prieinamas užlaikymas.

N Ava r re 8-2624

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

Tel. UL. 1-7053

liudijimais.
Tel, FRanklin 4-4821 .

(55-56)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖS
$45—$50
POROS

$350
Geri darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau duodami darbai. Kreipkitės:
SANDS POINT EMPLOYMENT

AGENCY
10 Haven Ave., Port Washington

Tel. Port Washington 7-0998
(55-61)

NAMŲ DARBININKE

Valgių gaminimas ir abelnai namų 
darbas. Gera alga, linksma namų 

atmosfera. Vėlcsniai atvykusi 
priimtina.

Tel, Hempstead 1-5822
i (55-59)

Astorijo.jp areštuotas 17 m. 
vyrukas už primušimą 15 m. 
mergaitės, kad jo nemylinti. 
Mergaitė sako, kad jis ją mu
šęs tol, kol ji prižadėjusi su 
juomi pabėgti svetur ir apsi
vesti.

LUNCHEONETTE. Center City.
Short hours. Net $100 weekly.lfcanie 

owner 10 years. Must leave city. 
Make offer.

For appointment call MA. 7-7899 
(55-57?

CLEANER & LAUNDERETTE 
STORE

Pilnai įrengtas—Hoffman X maši
na, Bendix mašinos, extractor. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kitų investmentų. šaukite ar 
matykite savininką:

145-109 New York Blvd. 
Laurelton, L. I.

Telefonai: LA. 8-9393 ar LA. 8-8931
(55-59)

PIZZERIA — RESTAURANT
Su vyno ir alaus laisniais. Pilnai 

įrengtas, gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Prieinama randa—-ly- 
sas. Šią puikiausią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai. 
Matykite ar šaukite savininką.

CARUSO PIZZERIA & 
RESTAURANT

6721 Fort Hamilton P’kway 
Brooklyn. Tel. SH. 5-1502

(55-61)

REAL ESTATE

ASTORIA—naujas, 3 aukštų, 2 šei
mom mūrinis namas. Miegamasis 
ant kiekvieno aukšto. Grąžai išde- 
koruotas, dideli rūmai, labai geros 
įeigos, ar del didelės šeimos. Vie
nas blokas iki Ditmars stoties.

CASSIE CONSTRUCTION CO. 
Kampas 29th St. & 23rd Ave.

AS. 8-2627
(53-55)

BAYSIDE
1 šeimos semi-Detached, 3 miegrū- 
miai, 1 maudynių, garadžius, daug 
ekstra įrengimų. 4% G. I. mortgage. 
Greitas užėmimas. Tikra vertybe 
užinteresuotam pirkikui. Turi par
duoti kuo greičiausia. Kaina — 
$17,500. Kreipkitės tik pirkikai. ‘ 

Telefonuokite: BAyslde 4-7178
(53-55)

_____________ ji------------ ---- -
RICHMOND HILL

Gražus naujai šingeliuotas namas, 
6 rūmų, prisideda pilnas skiepas, 
šiltu vandeniu šildomas, žemės plo
tas 50x100. Gražus sodelis. Tuojau 
užimamas, arti mokyklų, transpor- 
tacijos ir bažnyčių. Tikras pirkinys 
tuojau. .$12,500. šaukite savininką:

Virginia 7-8794 R

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

6 pusi.—Laisvi (Liberty)- šeštadienis, Kovo-March 20, 1954

Astorijo.jp



