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KRISLAI
Verbų nedėliojo.
“Osaervatore Romano”

apie vysk. K. Paltaroką. 
Vidikausko “šedevras.” 
Eula Figuerido Varšavoje.

v Rašo R. MIZARA

no, laisv 
kultūrine

turės didelę 
kur pradės

metu sukaktį minėti.

prašome atvykti

Marijonu

Romano”

rasta, kuris pirmiausiai 
išspausdintas La i s v ė j e.

SENATORIAI NUMATO
ATVIRA AMERIKOS
KARA INDO KINIJOJ

Susprogo lėktuvas, 
užmušant 6 jankius

■ Lenkai suėmė 4 švedą 
į laivus kaip šnipus

po rastas esąs “nepatikimas.”
Būtų buvę gera, jei Drau

gas tą popiežiaus oi ganė pa
sirodžiusi polemikini straips
nį būtu pilnai išvertęs lietu
vių kalbon ir išspausdinęs iš-

Sakoma, jei talkininkai | karine abiejų par.
. ' TIJŲ VIENYBĖ

neprisidėtu, Amerika VIS Į Antra vertus, Woiid-Tele- 
liek turėtu kariauti i 11*1 • • i

r i —Ir republikonai ir demo
kratai Senate “remia val
džios politiką, reikalaujan
čią suvienytų veiksmų, kad 
galima būtų sustabdyti to
lesnius komunistu maršavi- 
mus pirmyn pietiniai-ryti
nėje Azijoje. Kai kurie ki
ti pripažino, kad gal reikės 
mūsų kariuomenei plaukti 
Indo-Kinijon, bet pabrėžė.' 
kad jeigu mūsų kariuomenė 
ten eis, tai ir kiti turi sykiu 
su ja maršuoti.

“Visi jie (senatoriai) Imj 
išimties patvirtino, kad bū
tinai reikia sulaikyti komu
nistus nuo Indo-Kinijoj už
kariavimo.”

Washington. — Karščiau
sias dabar klausimas Wash
ingtone yra—ar viena Ame
rika turėtų įsiveržti I^do- 
Kinijon, jeigu s u s m u k t ų 
valstybės sekretoriaus Dul- 
is’o atsišaukimas į talki- 
knkus išvien daryti tokį 
gi.

senatorius 
Pat McCarran sakė: “Man 
atrodo, jog mes jau stovime 
ant karo kranto tenai.”

Kongreso ir valdžios poli
tikieriai kalbasi, kad gal 
užtektų iš oro ir jūrų bom
barduoti Indo - Kiniją bei

Rysimu A jų tuo kyla klausi
mas.: ar popiežiaus organo re
dakcijoje žmonių, kurie 
skaito lietuviškai, 
mūsų spaudą?

Jeigu ten tokių 
ra. tai tikriausiai

žmonių, 
kurio

žinouių nė 
tą polemi

ką bus parašęs kuris nors u 
amerikinių lietuviškų 
konų ar marijonų.

Nū, o šitie tėveliai 
lėliai viską rašo sav;

Tie, kurie skaitėte 
je ilgoką 
citatomis,
vyskupo F’altaroko rašto nuo
mones. matėte, kaip jie rašo.

prancis-

bro-

su plačiom i

“Jeigu mes pasiųstume 
laivyno ir oro jėgas, tai Ki
nijos komunistai urmu pul- 
tusi i talka komunistams 
Indo-Kinijoj, o tada aš ne
žinau, kaip mes galėtume 
susilaikyti nuo savo kariuo
menės pasiuntimo.”

Kas liečia Angliją bei ki
tus Amerikos talkininkus, 
tai dalykas yra “miglotas 
ir dar anaiptol nepatiki
mas,” sako N e w York o 
World-Telegram editorialas.

Trys Vakariniai Didieji 
nepripažįsta Rytinės 
Vokietijos kaip valstybės

Washington. — Jungtines

ija pareiškė, jog nepripa-

Philadelphijoje gyvena se
nas amžiumi žmogus Kazys 
Vidikauskas.

Kadaise jis buvo didelis 
Esperanto kalbos šalininkas. 
Bet ilgainiui visa tai iš jo gal
vos išgaravo.

Dabar jis rašo “poeziją” — 
rašo lenkiškai ir lietuviškai.

Pastaruoju laiku jo vienas 
“li&ratūrinis perlas” tilpo tū
lame mažame laikraštukyje, 
pavadintas “Pierwszy i Os- 
tatni Prezydent Litwy.”

Neveikia nei sakyti, jog tai 
A. Smetonos garbei paauko
tas “šedevras,” kuris, paėmus 
bendrai, yra niekas daugiau, 
kaip: Fe!

Geriau padarytų p. Vidi
kauskas, jei jis grįžtų atgal 
prie Esperanto.

įteikta Kongresui 200 
biliy prieš komunistus

priklausoma valstybe.
Sovietų Sąjunga neseniai 

paskelbė Rytinę Demokra
tinę Vokiečių Respubliką 
savistovia, pilnateise šalim.

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija pranešė, kad jos tebe
laiko Sovietus
už rytini Vokietijos ruož-
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Tokio. — Didžiulis ameri- į 
komi lėktuvas mėgino per-11 
leisti gazolino i mažiuko! 
rakietini lėktuvą' ore, bet I ^vėjinius švedu laivus, pri-

*■ v : 1 | artėjusius prie salų, kur■susprogo, užmušant 6 savo | Sovi(>t|J Sąjunga tu) • ;(uto.
lakūnus. O mažasis lėktų- j matinių lėktuvų stotis. Bet
vas išliko. I 
lakūnai išsigelbėjo, parašiu
tais nušokdami žemyn.

Stockholm, Švedija.—Gin
kluoti Lenkijos laivai Balti
jos Jūroje suėmė keturis

šešį kiti dičkio lenkų karininkai, patyrinė
ję švedų laivus, ant ryto- 

i jaus paleido juos.

HYDROGENINE BOMBA Vf.I. 
APNUODIJO DU JAPONU 
LAIVUS IR DAUG ŽUVIES

Tokio, Japonija. — Hy 
drogeninė Amerikos

Dalis žuvies buvo

DULLES VERS ANGLUS
IR PRANCŪZUS UŽGIRT
GRASINIMĄ KINIJAI
Žadama sustabdyt Anglijai 
ir Francijai dolerius, jei 
jos neklausys Amerikos

Dulles vers Anglijos ir

pagau- 
bom- ta jau po sprogimo, vadi- 

ba, išsprogdinta Eniwetok nasi, iš H-dulkėmis užnuo- 
salyne kovo 26 d., apnuo- (dytų jūrų.
dijo savo šiukšlėmis bei j Kuomet pirmesnis H-spro- 
spinduliais du Japonijos žu- i girnas kovo 1 d. apnuodijo 1 
vininkų laivus, kurie tuo i kelis japonų laivus ir pa- i 
laiku buvo daugiau kaip už i vojingai susirgdino 23 žve-i 
450 mylių nuo sprogimo i jus, tai Amerika perspėjo ! 
vietos. i laivus laikytis bent už 450'

Hydrogeniniai nuodai taip' mylių nuo busimųjų hydro-į 
pavojingai apteršė 65 tonus | genimu 'eksplozijų.

Bet kovo 26 d. sprogimasžuvies laivuose, kad japonų 
valdžia liepė 
žuvį, v

Washington. — Republi- 
konai bei demokratai kon
gresmanai ir senatoriai yra 
pasiūlė jau beveik 200 bi- 
lių, reikalaudami uždraust 
Komunistų Partiją, atimt 
veteranų teises iš tarnavu
sių kariuomenėj komunistų, 
panaikint amerikinę sve- 
turgimių komunistų pilie
tybe, neduot garbingo pa
leidimo attikusiems karinę 
tarnybą komunistams ir tt.

Stačiausias yra demokra
tų L. W. O’Brieno ir J. L. 
Carriggo bilius, kuris per
ša griežtai užginti Komu
nistu Partiją ir už narystę 
joje bausti iki 10 metų ka
lėjimo ir $10,000 piniginės 
baudos.Kadaise mūsų vyriausybe 

pasiryžo išdcportuoti Portu
galijon Eula Figuerido.

Portugaliją valdo Fašistai ! žėja ir ji džiaugiasi jame gy- 
ir toji veikėja, jei ji būtų ten i vcndama. 
iŠdeportuota, šiandien ga 
jau nebūtų gyvųjų tarpe.

Tai žinojo Lenkijos vyriau
sybė ir ji davė Etilai leidimą Anglijos darbininkams, kur ji 
Vykti j Izjnkiją.

E. Figuerido gyvena Varša- 
voįe, dirba bibliotekoje. Rašo 
ji ,Jenam savo draugui Jung
tinėse 
lengva 
Bet ji j
ko ir neužilgo 
užvaldyti.

Varšava, sako ši darbinin
kų veikėja, sistematiškai at- 
ĮMstatoj miestas regimai gra-

Eula Figuerido buvo gerai 
žinoma ypatingai Naujosios

Valstijose, kad nėra 
išmokti lenkų kalbą, 
s .jau gerokai pramo- 

mano pilnai

juos organizavo į darbo uni
jas.

Demokratinė Lenkija pri
glaudė jau ne vieną depor
tuojamąjį iš Amerikos į fa
šistinius kraštus darbininkų 
veikėją.

šlovė jai už tai!

Brooklyno ir apylinkės 
tuviams darbo žmonėms: 
simatysime rytoj!

lie
pa-

daugiau rems Vietnamo 
1‘audiniųkų kovą prieš fran- 

įcūzus Indo-Kinijoje.
Anglijos ir Francijos mi- 

inistru kabinetai nusitarė 
; tiktai po Ženevos konieren-

Washington.— Amerikos į cijos atsiliepti į Amerikos 
valstybės sekretorius John | grasinimą Kinijai. Konfe- 
Foster Dulles šiomis dieno-rencija atsidarys balandžio 
mis lėks į vakarinę Europą | 26 d. 
ir darys spaudimą Anglijai
ir Francijai, kad greitai už-j Francijos valdžias atšaukti 
girtų amerikinį grūmojimą | tuos nusitarimus ir jau pirm 
Kinijai, nelaukiant Ženevos | konferencijos prisidėti prie 
konferencijos. k | Jungtinių Valstijų pareiški-

senatorių j mo prieš Kiniją.
BIJO, KAD FRANCIJA 

NESUSITAIKYTŲ SU 
VIETNAMIEČIAIS

Francija ir Anglija tikisi, 
kad ta konferencija gal pri- 

• •1 ves prie derybinės taikos 
1 j tarp Francijos ir Vietnamo 

i komunistų.
Dulles, vyriausias Eisen- 

‘ howerio ministras, bijo de- 
. rybmės taikos. Jis nori, 
!kad Vietnamo liaudininkai- 
j komunistai būtų kariniais 
veiksmais sutriuškinti.

O jeigu Francija ir An
glija pakeistų savo nutari-

■ mus ir užgirtu grūmojimą 
; Kinijai pirm Ženevos kon- 

J ferencijos, tai pastiprintų 
amerikinį frontą prieš So
vietų Sąjungą ir Kinijos 

i Liaudies Respubliką toje 
in^ i konferencijoje, kai]) kad

i Dulles pageidauja.
Sovietų Sąjunga ir Kini- 

! ja jau kartotinai siūlė Fran- 
I cijai daryti derybine taiką 
' su Vietnamo liaudininkais.

Amerika taip pat šaukė 
Australija, Naująja Zelan
diją, Thailandą ir Filipinus 
pasižadėti drauge su Jung
tinėmis Valstijomis užkirs
ti kelią komunizmui ne tik
tai Indo-Kinijoje, bet ir vi
sur kitur pietiniai - rytinėje 
Azijoje.

FILIPINAI TAIP PAT 
DELSIA

vadas William Knowland; 
ragina Kongresą neskirti j 
Anglijai ir Francijai pini- į 
gų, iki jos sutiks išvien su 
Jungtinėmis Vals t i j o m i s 
“atkeršyti” Kinijos Liau- i

Wilsonas perša nepriimt 
komunistų i armiją, bet

sunaikinti tą savo nuodais kliudė ir dar draftlioti kaip darbininku:
i toliau buvusius laivus.

O

Renkama milijonas angly
I parašų prieš H-homhas ii 
už Trijų Didžiųjų sueigą

London. — Kai kurie dar-, kurie kiti pasižadėjo veikt? 
biečiai, Anglijos seimo na-' išvien su da.rbiečiais (Sud

vajų, 1 -įlįstais), kad surinktų mi-atsakingais pradėjo platų
reikalaudami uždraust ato
minių - hydrogeninių bom
bų vartojimą ir surengi

Bangkok, Thailand.— šio 
krašto valdžia užgiria Ame
rikos šaukiamą talką prieš 
komunistus Indo-Kinijoje.

cija (prašymu), kuris tuo 
tikslu bus įteiktas Anglijos 
seimui,—sako United Press. 
—Jie taipgi tikisi išvystyt 
panašia peticijų kampaniją 
Jungtinėse Valstijose per

Angly policija bombarduoja 
Br. Guianos demonstrantus

B r. GuiaPa. — Anglų po
licija bombardavo ašarinių 
dujų bombomis žmones, ku
rie demonstravo protestuo
dami, kad anglai areštavo 
Chedį Jaganą, tautini Bri
tiškos Guianos premjerą, ir 
devynis kitus progresyvius 
politikus. Demonstra n t a i 
gynėsi akmenimis.

Anglų gubernatorius ne
seniai panaikino progresy- 
vę Jagano valdžią ir užda
rė tautinį seimą, apšaukda
mas juos komunistais..

Kongresmanai užgina 
telefonu šnipinėjimą

konferenciją — Anglijos
premjero Churchillo, prezi
dento Eisenhowerio ir So
vietų premjero, Malenkovo. • P h i 1 a d e I p h ijos Friends 

—Bažnyčių vadai ir kai (Kveikerių) Komitetą.

Washington. — Gynybos
I sekretorius Charles Wilson 1 
dėstė savo planą karinei. 
Senato komisijai, kaip tu- ' 
retų būti kariuomenė apva
lyta nuo komunistu. Jisai 
siūlė:

Nepriimt komunistų sa
vanorių į reguliarę kari"“ 
tarnybą, o draftavus komu- ' 
nistus, išskirt juos kaip že-' 
minusiai apmokamus vers- j 
tinu darbų darbininkus.

Po tarnybos atlikimui 
neduoti garbingo paleidimo! 
tiems, kurie naudojosi 
Penktąja Konstitucijos pa-į 
taisa, neduodant atsakymų ■ 
i ragangaudiškus klausi- į 
mus.

' Sudužo trys KanadosAmerika atsiuntė 
francūzam dar būrį ! ir Anglijos lėktuvai, 
kariniu lėktuvų

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzai iš amerikinių lėktu
vų bombardavo karinius 
Vietnamo liaudininkų san
dėlius ir vieškelius. Kelio
se vietose, sakoma, perkir
to vieškelius, kuriais liau
dininkai gabena amunici- 
ją saviškiams, apgulantiems 
francūzus Dien Bien Fu 
tvirtovėje.

Amerika atsiuntė francū- 
zams dar būrį karinių trans
porto lėktuvu, kurie neša 
maistą bei kitus reikmenis 
apsuptiems francūzams.
LIAUDININKAI UŽIMA 

DAUGUMA “RYŽIU 
ARUODO”

United Press rašo, kad 
Vietnamo
valdė jau tris ketvirtada
lius Indo - Kinijos “ryžių 
aruodo,” kaip vadinama 
derlingiausi ryžių laukai 
paliai Raudonosios Upės

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 378 balsais 
prieš 10 užgyrė biliu, kuris 
įgalina slaptosios FBI poli
cijos agentus šnipinėti nu
žiūrimų komunistų pasikal
bėjimus per telefoną ir 
naudoti tokius pokalbius 
kaip įrodymus federaliuose 
teismuose prieš komunis
tus bei kitus “neištikimuo- r__ _ __________ _x.__
sius.” į žiotis. Prie jos žiočių sto-

komunistai už-

i oražudant 58 žmones
Moose Jaw, Kanada. • 

Karinis Kanados lėktuvas, - 
darydamas pratimus, susi-,- 
kūle su keleiviniu lėktuvu \ 
ore. Žuvo visi 37 žmonės 
su abiem lėktuvais.

Roma. — Ekspliodavo ir 
jūron nukrito rakietįnis, 
keleivinis anglų lėktuvas 
Comet, pražudant visus 21 
jame buvusius žmones.

Rooseveltas suranda, kad- 
McCarthy panašus į Hitlerį

New York. — Demokra-I
tas kongresmanas Franklin:
D. Rooseveltas, velionio skubina užgirti amerikinį

I prezidento sūnus, pareiškė, grasinimą, kaip kad sakė jų 
”| jog ragangaudis McCarthy. užsieninių . reikalų minis- 

yra “panašus į Hitlerį poli- tras Garcia ketvirtadienį, 
' tinismonelninkas.” pridurdamas: “Mes prieši-pridurdamas: “Mes prieši-

Kalbėdamas Liberalų Par- > narnės bet kurios šalies įsi- 
tijos susirinkime, Roosevel-1 kišimui į vidujinius kitos 
tas priminė, jog “ir Hitle-! šalies reikalus.”

TAI MOTERYS IŠRINKO 
EISENHOWERI

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris, kalbėdamas re- 
nublikonių moterų susirin
kime, sakė, jog moterys su
darė jam 52 procentus vi
sų balsų, kuomet jis kandi
datavo į prezidentus.

ris taip rėkavo prieš komu
nizmą, iki'užgrobė Vokie
tijos valdžią. Taipgi žymė
tina, kad McCarthy dar 
niekuomet nė vienu žodžiu 
neprasitarė prieš ameriki
nius fašistus.”

Neregiai darbininkai 
laimėjo streiką

ANGLIJOS DARBIETIS 
LAIMĖJO RINKIMUS

Edinburgh, Škotija. — 
Darbo Partijos kandidatas 
laimėjo papildomuosius rin
kimus i Anglijos seimą 
prieš valdiškos konservato
rių partijos kandidatą.

ORAS. — šilčiau ir apsi
niaukę.

vi ir Hanoi didmiestis, In- 
do-Kinijos sostinė.

Prancūzai areštuoja reika
laujančius grąžint Indijai 

Pondicherv
New Delhi, Indija.—Pran

cūzų kolonijoje Pondichery 
policija suėmė 300 žmonių,

St. Johns. — Septynioli
ka neregių čia, Newfound
land saloje, Kanados pro
vincijoje, laimėjo trijų die-, 4iIWmų,
nų streiką, išgaudami $3 dalyvavusių demonstracijo- 
priedą prie ligšiolinės $32 je, reikalaujant, kad Fran- 
algos per savaitę. Jie daro cija sugrąžintų Indijai Pon- 
šluotas_Aklųjų Instituto! dichery. Policija kaltinako- 
dirbtuvėje. munistus už demonstraciją
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GIACOMO QUATTRONE BYLA
BOSTONE YRA SULAIKYTAS italų kilmės darbi- 

ninkas Giacomo Quattrone.
Nelaisvėje jis uždarytas jau per 16-ką mėnesių; ne

išleidžiamas po jokia bėla. Jo byla yra Imigracijos de- 
partmente. Jis skiriamas deportacijai.

Quattrone — 64 metų amžiaus žmogus, Amalgameitų 
kriaučių unijos narys, nepilietis.

Jį suėmė deportavimui ne dėl to, kad jis priklauso 
arba kada nors priklausė komunistinei partijai. Ne! 
To “grieko” jam neprimeta. Quattronę kaltiną už tai, 
kad jis kai kada skaitydavo Daily Workerj ir jam au
kodavo. O tai, einant Walter-McCarran įstatymu, yra 
“baisus nusidėjimas.”

Suimtojo advokatas Allan R. Rosenberg kreipėsi Į 
aukštesnįjį federalinį teismą, reikalaujant, kad Quattrone 
būtų išleistas iš nelaisvės, bet tasai teismas apeliaciją 
atmetė. Taigi dabar Quattrone gynėjai kreipiasi į pati 
aukščiausi Jungtinių Valstijų teismą, reikalaudami pa
leisti šitą vyrą iš nelaisvės, reikalaudami, kad jis būtų 
neliečiamas, kad jis būtų paliktas ramybėje, nes jis nie
kuo mūsų kraštui nenusižengė.

Taigi ši byla yra labai svarbi. Žiūrėsime, ką į tai 
pasakys aukščiausias teismas.

Quattrone gynėjai argumentuoja taip: jeigu šį žmo
gų valdžia turi teisę deportuoti, tai ji tuomet turi teisę 
deportuoti ir šimtus tūkstančiu kitų žmonių, kurie kada 
nors skaitė tą ar kitą valdančiajai klasei nepatinkamą 
laikraštį bei aukojo kuriai nors organizacijai ar įstai
gai centą kitą. O *

Kitais žodžiais, Quattrone gynėjai ryžtasi parodyti, 
jog Walter - McCarran įstatymas yra nekonstitucinis, 
neamerikinis ir kaip tokis turėtų būti atmestas.

VYKSTA PL^STll)IRVONUŠ
NESENIAI Tarybų Sąjungos vyriausybė atsišaukė 

f jaunus, tvirtus savo piliečius, ragindama juos vykti į 
Kazakstaną plėšti dirvonus.

Per visą tą plačiąją šalį pasklido agitacija už sava- • 
norių vykimą į Kazakstaną. Į šaukimą atsiliepė dešim- | 
tys tūkstančių jaunų vyrų ir moterų ir jie pasiryžo i 
vykti tam darbui. i

Iš Lietuvos į Kazakstaną taipgi išvyko nemaža sa- 
vanorių, ir dėl to priešiška dabartinei Lietuvai spau
da rėkia, būk, girdi, tai esąs “deportavimas į Sibirą.” 
Žinoma, tai ne tiesa. Vyksta tik tie, kurie nori vykti, 
o norinčiųjų yra daug, nes kiekvienas doras žmogus 
nori kuo nors didesniu pasižymėti, ką nors žymesnio 
atlikti, — atlikti naudingo sau ir kitiems.

Kaip kadaise Amerikoje, kai vakariniai Jungtinių 
Valstijų plotai buvo neapgyventi, čia vyravo obalsis “Į 
vakarus,” taip šiandien Tarybų Sąjungoje nuolat ke
liamas obalsis “Į Rytus!,” kur tiek daug galimybių iš
teklingam gyvenimui kurti.

Bet tiek dėl tų priešiškos spaudos priekaištų. Pa
žiūrėkime, kas gi yra Kazakstanas?

KAZAKSTANAS, viena iš Tarybų Sąjungos respu
blikų, stovinti pietryčiuose.

Kazakstano respublika užima 1,059,184 ketvirtaines 
mylias žemės ploto!

Bet gyventojų Kazakstanas teturi tik apie 7-8 mi
lijonus !

Kaip matome, Kazakstane yra daug žemės, bet ma
žai, žmonių. Milžiniška dauguma žemės ten dirvonauja, 
-niekas jos niekad nedirbo.

: Iš viso Kazakstanas turi apie 74,000,000 akrų že
mės, galinčios teikti milžiniškas žmonėnjs gėrybes, bet 
dirbamos žemės, naudojamos pasėliams žemės tėra tik 
apie 29,000,000 akrai.

Na, tai Tarybų Sąjungos vyriausybė ir sako savo 
piliečiams: kurie tik turite noro, ryžto, važiuokite į Ka
zakstaną, pieškite tuos milžiniškus plotus, niekad nei 
arklo, nei plūgo nepaliestus, sėkite juose javus, bran
giausiąjį žmonijos turtą, ir pjaukite.

Aišku, dirvonams plėšti arklas netinka ir jis Tary
bų. Sąjungoje jau yra seniena, jau yra tik muziejinis 
dalykas, šiandien dirvonų plotus “ims nagan” milžiniš
ki traktoriai, kurių toji šalis kasdien vis daugiau prisi
dirba.

Tarybiniai mokslininkai < teigia, kad per 1954-1955 
metus Kazakstane bus išdirbta ir apsėta javais ne ma- 
.žiau, kaip 32,000,000 akrų žemės.

Šitokia yra “istorija” to tarybinių žmonių judėjimo, 
nukreipto į Kazakstaną.

Kada nors, be abejojimo, tasai kraštas sužydės ir 
neš tokius vaisius, kokiu mažai kas tikėjosi. Bet norint 
turėti gerus vaisius, pirmiau tenka įdėti daug ryžtingo 
ir apgalvoto darbo.

Darbas—laimė!

JŲ MINĖJIMAS 
URUGVAJUJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas rašo apie “va
sario 16 d.” minėjimą Mon- 
tevidejuje. Skaitome:

Š. m. vasario 16 d. pus- 
•tuzinis Lietuvos “vaduoto
jų” nors ir daug prikalbė
jo apie “nepriklausomy
bę,” bet nei puse žodžiu 
nesuminėjo vokiečio kry
žioko Uracho, kurį kadai
se maldavo būti “nepri
klausomos” Lietuvos kara
liumi. Pritauškė, prikal
bėjo visokių nesąmonių 
apie Tarybinę Lietuvą. Pa
sigyrė, kad būsimos “lais
vos” Lietuvos- valdžią jau 
turi iškepę.

Pagal tų “vaduotojų” 
plepalus, išeina, kad jau

‘priklau- 
buvimas 
ir Lietu- 

Prie to

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Scštadien., Baland.-April 10. 1954

statybinės mechanikos ka
tedros vedėju. Profeso
rius K. Vasiliauskas tary
binės valdžios! metais pa
rašė ir išleido eilę moks
linių veikalų,' kaip “Me
džiagų atsparumo pagrin
dai,” “Statybinės statikos 
pagrindai” ir kitus, kurių 
apimtis siekia- daugiau 
kaip 2,000 .puslapių. Moks
lininkas daug1 pasidarbavo 
sprendžiant teki n a m ų j ų 
staklių automatikos pro
blemas.

Kalbėjęs jubiliatas - pro
fesorius K. Vasiliauskas 
padėkojo visiems susirin
kusiems už pareikštą nuo
širdumą, užtikrind a m a s, 
kad ateityje jis visas jėgas 
skirs moksliniam darbui, 
jaunų respublikos moksli
ninkų ugdymui.

SAKO, KAVA PAKILS 
IKI $1.30 SVARUI

Atlantic & Pacific krau
tuvių direktorius Francis 
M. Kurtz aną dieną sakė 
vienam senatinių komitetų, 
kad neužilgo pigiausios rū
šies kava pakils iki $1.30 
svarui.

Pasirodo, jog žmonių pro
testai nieko nepadeda: pel- 
nagrobiai kelia kainas ir jų 
niekas nesuvaldo,

Liaudies susirinkimas
MONTEVIDEO. — Liau

dies demokratinių sluoks
nių iniciatyva kovo 19 d. 
prasidėjo Liaudies susirin
kimas aptarimui esamos 
Konstitucijos pakeitimo, 
kaip nurodo 331 straipsnis. 
Be to, šis Liaudies susirin
kimas svarstys visas kitas 
didžiąsias šalies problemas.

Didelis įvykis mugu a.j iečių 
tautinei literatūrai

MONTEVIDEO. — žy
miojo uruguajiečių rašyto
jo Alfredo Dantes Gravina 
veikalas “Fronteras ai Vi
en to” tapo išverstas į rusų 
kalbą ir daugtūkstaniniu ti
ražu paskleistas .Tarybų 
Sąjungoje. Kiek anksčiau 
tas pats veikalas buvo iš-

gos didieji šachmatų meis
trai, kurie šiomis dienomis 
randasi Buenos Airese, po 
įvykusių rungtynių su ar- 
gentiniečiais užsuktų į 
Montevidėjų sulošti keletą 
partijų.

Išmesti darbininkai 
atkovojo vietas

MONTEVIDEO. — Metus 
laiko užsitęsusi A N C A P 
kompanijos darbininkų ko
va už sugrąžinimą į savo 
vietas dėl streiko išmestų 
darbininkų baigėsi perga
lingai. Vasario 26 d. buvo 
priimti darban visi išmes
tieji.

Privalomas skiepinimasis
MONTEVIDEO. — Svei

katos ministerija, rūpinda-
verstas į čekų kalbą.

Nauji metaliniai pinigai
MONTEVIDEO. — Uru

guajaus Valstybinio Banko 
užsakymu yra kalami An
glijoje 10 milijonų pėzų su
mai smulkūs metaliniai cu- 
pro-nikelio mišinio pinigai 
—po 1, 2, 5 ir 10 centesi- 
mų.

mąsi šalies gyventojų svei
katingumo reikalu, paskuti
niuoju laiku praveda priva
lomą visų gyventojų skie- 
pinimą prieš viruelą ir dif- 
teriją.

viskas gatava, nieko ne
trūksta! Bet su dievo pa
galba, nuo kurio 
so visu valdžių 
pasaulyje,” tikisi 
va greitai gauti, 
tik reikia, kad j
tautiečiai duotų daugiau 
pėzų jėzuitams, tai pasta
rieji mišiomis ir kitokio
mis maldomis i š p r a š y s 
“dievo palaiminimo,” kad 
“geradariai” amerikonai 
greičiau pataikytų su savo 
atominėmis bombomis ant 
Lietuvos. Nesvarbu jiems, 
kad Lietuva gali būti .i 
dulkes ir griuvėsius pa
versta, bet bus “išvaduo
ta”! Tada jie triumfališ- 
kai važiuos su savo iškep- 
ta valdžia “valdyt” laisvos į boję “News” išspausdino j Apskrities, bendrai 
ir “nepriklausomos” Lietu-j straipsni apie lietuvių me- ] j|arlįSonOj 
vos. ; no festivalį, besitęsusi Tar.'| vjng.stono ’

Plepėti ir grasinti ato- Sąjungos sostinėje dešimti m as nusisekė.

MĖNRAŠTIS “NEWS” 
APIE LIETUVIŲ 

TALENTUS
Maskvoje j še i d in ė j ą s 

nesinis žurnalas anglų 
“News”

mė-

Uruguajiečių šachmatų 
federacija

Turi kuo pasidžiaugti
Šiomis dienomis vietinis 

“EI Dia” dienraštis entuzi
astiškai paskelbė naujieną, 
kad jankiai gamina naujas 
nuodingas dujas, kurios 
žmogišką gyvybę užmušą

MONTEVIDEO. — Stem per 30 sekundžių.
giasi, kad Tarybų Sąjun- ‘ (Iš “Darbo”)

minemis bombomis Lietu- dienų pradžioje š. ‘ m. kovo balandžio 
vai ir Tarybų Sąjungai
čia niekas jiems riedrau-J' Žurnalas susižavėjęs vis 
džįaj nė kam kitarii jie čia kuo, bet. UaMatiSiai kompo

. 'U- i. U - 4. '7 1 T Al ‘1 U 1 1 Q -T 1pl 111 IT C\ Vwlpflir tupi; bet Lietuvą val
dyti — tie siurbėlės dau
giau nebevaldys.

Darbo bendradarbis pri
mena ir tai: jam nenuosta
bu, kad išlaisvinti I. ietuvą 
iš liaudies rankų nori bu
vusieji dvarininkai, valdi-1 
ninkai ir kitokie, veltėdžiai; Į 
jam nuostabu tik tai, kadi 
su jais išvien eina “tokie | 
vienkelniai, kaip Gumbara-|• M gis.

Well, ubagų dvasioje 
reikia ieškoti.

ne-

PAGERBĖ PROF.
K. VASILIAUSKĄ

Kovo mėnesio pabaigoje 
Kaune buvo p a g e r b t a s 
moksliniais darbais pasižy
mėjęs profesorius K. Vasi
liauskas.

K. Senkus, Tiesos ben
dradarbis Kaune, šitaip ra-

Šiomis dienomis Po] 
technikos instituto kultū- 
ros klubo salėje įvyko va- i 
karas, skirtas Lietuvos 
nusipelniusio mokslo vei
kėjo, Mokslų akademijos 
nario-korespondento, tech
nikos mokslų daktaro-

NEW JERSEY NAUJIENOS
Vizbaras savoje 
dar dirba. Ražanskas, 
ma, ne.

Jau seniai matėme 
žanskienę.

barbernėje
sako-

Ra-

Antras iš eilės LDS Trečios 
su LDS 

New ark o ir Li- 
kopomis, parengi- 

ęisybė, 3-čią
parengimas Harri

son, N. J., nebuvo toks skait
lingas, kokis buvo Elizabeth, 

■ N. J., 20-tą d. kovo. Tačiau 
zitoriaus Jdželiūno baletu ; pagal svetainės, didumą, sve-J 
“Ant Marių Kranto” ilUčių buvo gana ir pelno bus. 

šiame parengime dirbo drau
gai Shim kai ir Kušlai. Ačiū 
jiems! •

Taipgi šiame parengime jo
kios programos . nebuvo. Ne
buvo oficialių kalbų nei dai
nų. Vienok susirinkę ir pasi- 
valgę nesiskirstė, bet pokal
biuose diskusavo dienos klau
simus. Kiti laiko praleidimui 
kortavo.

Šiame pobūvyje teko pa
tirti du dalykai, kurie vyksta 
Harrisone, tai yra šie: LDS 
168-tos kuopos susirinkimai 
visada būna sėkmingi, kadan
gi po susirinkimų jie visada 
turi draugiško pobūvio pasi
linksminimus, ir veiklesnių 
draugų prisiminimas draugų 
Žilinskų netekimo. Žilinskai 
veikime buvo nepavaduoja- 
mi ir su savo mašina visada, 
reikalui esant, pagelbėjo. Da
bar nėra 
ir viską, 
gelbėtų, 
taip yra 
draugų Žilinskų nebeturi.

mėnesio.

kompozitoriaus A. 
no lietuviška opera

ir 
Kačių- 
Mary-

padarė,Didelio įspūdžio 
sako laikraštis, Marytės ro
le vaidinusi dainininkė-ar- 
tistė Saulevičiūtė, “the pos
sessor of a fine and power
ful soprano.”

Saulevičiūtė dar tebestu- 
dijuoja Vilniaus Muzikos 
Konservatorijoje, kur pro
fesoriauja Kipras Petraus
kas ir Antanas Sodeika, 
ruošdami n a u j u s, jaunus 
dainininkus Lietuvai.

“News” šitaip baigia sa
vo raštą:

“The Lithuanian festival 
was an undoubted success 
in Moscow. It was a strik
ing demonstration of the 
flourishing state of Lithua
nian culture, and, in no less 
degree, of the indestruct
ible friendship of the peo- 

ion.”.. pies of the Soviet Union.1Ii- __________

Gen. O’Daniel vadovaus 
amerikonam Indo-Kinįjoj

Hanoi, Indo-Kin. — At 
vyko generolas John W. O’ 
Daniel, naujasis vadas ka

kas juos pavaduotų 
reikalui priėjus, pa- 
suvežtų. Gaila, bot 
ir jie savo tarpe

VilkasPatersonietis
(Wolf) įsigijo vasarnami. Va
sarnamis, sakoma, turi 7 
kambarius ir randasi prie 
daug ežerų. S. 
šiais metais 
namų taisė ir 
laiku turėti 
antrašas:
O ak Ridge, N. J.

Ir daug kitų gerų progre
syvių žmonių turi įsigyję įvai
riose

sakoma, 
randasi

Vilkas jau 
ten žiemos laiku 

tikisi vasaros 
svečiu. Jo vietos 

Milton-Russia Rd.,

vietose vasarnamius ir 
vasaros laiku jų piknikuose 
arba bent kokiose sueigose 
nesimato. Jie laiką praleidžia 
prie jūrų ar ežero.

lie-

ve i 
pa

Lindenas, tai nedidelė 
tuvių kolonija. Neseniai 
daug darbo yra įdėjusi 
kiniui d. Vertelienė. Jai
sitraukus, jos vietą užėmė ki
tos dvi draugės, Bartkienė ir 
Bakūnienė. Mes jas matome 
visur atstovaujančias vietinę 
LDS -35 kuopą. Paskiausiam 
parengimui jos pardavė apie 
15 tikietų. Prie to reikia pri
minti, kad M. Bakūnicnės vi
sa šeima priklauso prie LDS 
vietinės kuopos. Reiškia, kur 
motina, ten ir visa šeima. Ne
daug mes turime tokių LDS 
patrijotų !

XI invn U. Ai n U A V , • • A • 1 . _ «

profesoriaus K. Vasiliaus- . Amerikos patarėjų
ko 75 amžiaus ir 35 metų 
mokslinio - pedago g i n i o 
darbo sukakčiai paminėti. 
Čia gausiai susirinko Lie
tuvos Mokslų akademijos, 
Fizikos - technikos insti
tuto, Politechnikos insti
tuto moksliniai darbuoto
jai, studentai, miesto par
tiniai ir tarybiniai darbuo
tojai.

Per savo ilgą mokslinio 
darbo veiklą profesorius 
K. Vasiliauskas išugdė vi
są eilę jaunų mokslininkų, 
daug prisidėjo prie moks
lo išvystymo respublikoje. 
Šiuo metu jubiliatas dirba 
Politechnikos instituto

i francūzams Indo - Kinijoj, 
jis’ pasakojo, kad “francū- 
žai turi galimybių laimėti 
šį karą” prieš Vietnamo ko-

I munistus.

Vietinis * apsigynimas nieko 
nereiškia prieš hydrogen© 

bombą
Coventry, Anglija.—Dar- 

biečių vadovaujama, šio 
miesto taryba nubalsavo 
panaikinti savo civilinio ap
sigynimo komitetą. Nes at
sižvelgiant į hydrogeninę 
bombą, tai tokie apsigyni
mai yra “tiktai laiko gaiši
nimas ir pinigų eikvoji
mas.” ;

Elizabethiečiai parėmė 
Vilnies bazarą. Tai gal bus 
vienintelė iš New Jeršey val
stijos kolonija, kuri atsiliepė 
į jų atsišaukimą. Suaukota iki 
šiam laikui $26 ir gal, koliai 
bus pinigai pasiųsti, susidarys 
virš tridešimtine. Ačiū jiems!

Kalbant apie elizabethie- 
čius ir aprašant LDS k. paren
gimą, įvykusį kovo 20-tą, pra
leista vakarienėje dirbusios 
draugės vardas. Tai B. Ma- 
kutėnienės. ši drauge dirba 
kiekvienoje pramogoje, tai 
darbšti ir garbes užsitarnavu
si draugė.

Mes, New Jersey progre
syviai lietuviai, turime kuomi 
pasididžiuoti. Pasidžiaugti tu
rime tuomi, kad kiekviename 
parengime mes matome du 
jaunus žmones, turinčius po 
.virš 80 metų amžiaus', tai 
draugas Vizbaras iš Elizabe- 
tho ir Ražariskas iš Union.

Ir gaila, bet tai visų šios 
valstijos piknikų lankytojų 
žiniai reikia pranešti, kad šią 
vasarą LDS Trečioji Apskritis 
New Jersey valstijoje pikni
ko neturės. Piknikas Įvyks 
pirmą sekmadienį rugpiūčio 
mėnesio, Great Nock, N. Y. 
Tikimės, kad Great Necke 
bus gražus būrys svečių iš šios 
valstijos. Great Neck gamtos 
atžvilgiu, ypatingai vasaros 
laiku, gražus. Visų prašome 
dieną savo kalendoriuje 
si žymėti.

Du areštuoti už apgavingą 
aukų prašym*

Policija areštavo x;vrą ir 
vieną moterį kaip kaltininkus 
rinkime apgavingai aukų nuo 
žmonių būk tai labdaringiems 
darbams. Rinkdami tokias au
kas, jie pirmiau prašydavo 
aukų per telefoną, o paskiau 
pasiųsdavo vaikus su “oficia
liais” pakvitavimais paimti 
pinigus. Po arešto surasta, 
kad jie turėjo atsidarę ir sa
vo raštinę, iš kurios jie vedė 
tą apyvartą. Padarius ten 
kratą, policija surado, kad 
jie naudojo aukų rinkimui se
kančias, niekad negyvavu
sias, organizacijas, kurių 
varde rinko aukas: Quebec 
Safety Guide, Quebec Safety 
Club, St. Cunegonde Summer 
Camp, Montreal Boys Camp 
Life ir Canadian War Record.

Pasirodo, kad šitas JJoiz- 
nis” operavo ir policijaj^eži- 
nojo per trejus metus. Ap
skaičiuojama, kad per tą 
ką iš žmonių buvo apgaulin
gai iškajilinta pinigų apie 
$100,000.
Pataria automobilistams pa
tikrinti apdraudos sutartis

Paprastai kiekvienas auto- 
mobiliaus savininkas turi pa
siėmęs apdraudą, bet ne vi
suomet pilnai žino, kiek jo 
apdrauda apima nelaimei iš
tikus. Todėl “Royal Automo
bile Club” perspėja visus au
tomobilistus ir pataria patik
rinti apdraudos sutartis (in
surance policies), nes, sako, 
daugiausiai surandama per 
vėlai.

Veik kiekviena apdraudos 
sutartis turi tam tikrus apru- 
bežiavimus, jų biuletinis sako. 
Pavyzdžiui, gali padengti vis- 

i ką, bet ne savininkui priklau
sančius daiktus automobiliu- 
je; arba savininkas kartais 
gali būti nepadengtas sutar- 

. čia, nelaimėje n Skalaujant 
! už jį atlyginimo •zmonaL ar 
’ vaikams ir t.t. *

Pirma Gegužės apvaikščios 
mišiomis

Miesto darbininkai, ugnia
gesiai ir policininkai, savo ka
talikiškų unijų vadovaujami, 
nusitarė bendrai šiemet sutik
ti tarptautinę darbininkų so
lidarumo dieną, Pirmą Gegu
žės. Jų apvaikščiojimas tos 
dienos, žinoma, bus savotiš
kos rūšies. Demonstratyviai 
maršuos i St. James bažny
čią, ant St. Catherine ir St. 
Denis gatvių kampo ir ten, 
11 vai. vakaro, atlaikys nakti
nes mišias. Montrealo archi- 
vyskupas, kardinolas Leger, 
paša k.y s jiems pamokslą.

Sunkus žmogaus svoris, 
sakoma, pavojingas

McGill universiteto profe
sorius Dr. Martin 11. Hoff
man pareiškė, kad riebus 
žmogus turi mažiau pr<jpos 
ilgai gyventi, negu tas, kuris 
yra liesesnis ir mažiau turi 
svorio. Jis sako, tik vienas iš 
penkių sunkaus svorio; žmo
gus pasiekia vidutinį yS’veni- 
mo lygį. Jis perspėja, kad nė
ra gerai palikti prisitaikymą 
prie dietinio maisto tik senat
vėje. Jis sako, kad geriausiai 
lai apie nuo 30 metų amžiaus 
reikia pradėti rūpintis prisi
laikymu nuo per daug didelio 
nutukimo. Vėlesniame amžiu
je jau sunkiau susikontroliuo- 
ti.

Serga

pa-

įvairūs išsireiškimai
Įkvėpimas ir genijus —

Jane Vilkelienė, kuri jau 
seniau buvo susirgusi, dabar 
randasi Verdun General li
goninėje. Taipgi Kazys Ra
dzevičius (vi laša lietis) susir
gęs. Ligonis randasi Royal 
Victoria ligoninėje.

J.

Victor Hugo

Dažnai geriau yra įžeidi
mo nematyt negu už jį ker
šyt. Seneca

Spaudos jėga. — Trijų 
laikraščių a.š labia u J bijau 
negu šimtą tūkstamių dur
tuvų. Napoleonas

—o—
Anglija — krautuvininkų 

tauta. SamiUel Adams



s- -— ir Hienos
Lietuvos menininkai, apdovanoti 

ordinais ir medaliais
Ryšium su lietuvių literatūros ir 

meno dešimties dienų festivaliu (de
kada) Maskvoje, Tarybų Sąjungos 
vyriausybė apdovanojo daugybę 
Lietuvos menininkų (ir rašytojų) 

ordinais, medaliais ir kitokiais šlo
vės ženklais. Mes čia paduosime 
vardus ii- pavardes tų, kurie tą pa- 
gerbimą gavo, nes gerai žinome, kad 
ne vienas jų bus gimine bei pažįsta
mas .Amerikoje gyvenančių lietuvių. 
—Z/imys Red.

M TARTA:

Apdovanoti Lenino ordinu
1. GUZEVIČ1Ų Aleksandrą, Augus

to sūnų—rašytoja. Lietuvos TSR kultū
ros ministrą.

2. JACKEVIČŪTĘ Galiną, Prano d. 
— Lietuvos TSR nusipelniusią artistę, 
Lietuves TSR Valstybinio dramos teat
ro artistę.

3. JUZELIŪNĄ Julių, Aleksandro s. 
--kompozitorių, Lietuvos TSR Valstybi
nės konservatorijos dėstytoją.

4. KAVECKĄ Konradą, Vlado s. — 
kompozitorių, Lietuvos TSR Valstybinės 
filharmonijos, vyr. dii-igentą.

5. M J K Ė N Ą Juozą, Jokūbo s.—skulp- 
lorių, Lietuvos TSR Valstybinio Dailės 
instiluto profesorių.

6. MIKĖNAITĘ Moniką, Petro d.— 
Lietuvos TSR Valstybinio dramos teatro 
artistę.

7. PETRU&KEVIČIUTĘ Jadvygą, 
Valerijono d.— Lietuvos TSR Valstybi- 
ripo operos ir baleto teatro operos solistę.

X PETRAUSKĄ Kiprą, Jono s.~TS- 
•RS liaudies artistą, Lietuvos TSR Vals- 
-tibinio operos ir baleto teatro operos so
listą, Lietuvos TSR Valstybinės konser
vatorijos profesorių.

9. RUDZINSKĄ Juozą, Prano s. — 
Lietuvos TSR nusipelniusi artistą, Lie
tuvos TSR Valstybinio dramos teatro 
artistą.

10. STASIŪNĄ Joną, Antano s. ■— 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir ba
leto teatro operos solistą.

11. ŽŪKAUSKĄ-VIENUOLĮ Anta
ną, Julijono s.—rašytoją, Lietuvos TSR 
nusipelniusį meno veikėją.

Apdovanoti Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu

L BANAITĮ Juozą, Augusto s.—Lie
tuvos TSR kultūros ministro pavaduoto
ja.

2. BANĮ Henriką, Antano s.—Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro baleto solistą.

- 3. CHOLINĄ Olgą Michailovną — 
Vilniaus rusu dramos teatro artistę.

4. ČERNIAUSKĄ Tadą, Vlado s. — 
Lietuvos TSR kultūros ministro pava
duoto j a.

5. DAUTARTĄ Joną, Jono s.—Lie
tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto 
teatro vyr. chormeistrį.

6. DVARIONĄ Balį, Dominyko s. — 
kompozitorių, Lietuvos TSR Valstybinės 
konservatorijos profesorių.

7. GRYBAUSKĄ Juozą, Jurgio s.— 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir ba
leto teatro direktorių.

8. GRIGALAVIČIŲ Juozą, Igno s.— 
Lietuvos TSR kultūros ministro pava
duotoją.

9. GRICIŲ Augustiną, Liudviko s.— 
rašytoją.

10. GRIVICKĄ Vytautą, Vinco s.— 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir ba
leto teatro baletmeisterį.

11. GUSTAITĮ Juozą, Juozo sūnų— 
j^ietuvos TSR Valstybinio operos ir ba-

, MO teatro vyr. režisierių.
12 GUTAUSKĄ Kazį, Vinco s.—Lie

tuvoj TSR nusipelniusį artistą, Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos solistą.

13. GUŽINSKAITĘ-MATIKEVIČIE-

3 pusi.—Laisvė (Liberty) - šeštadien., Baland.-April 10, 1954

NĘ Emiliją, Mykolo d.—Lietuvos TSR 
Valstybinio dainų ir šokių liaudies an
samblio šokių grupės artistę.

14. IVANOVĄ Levą Vasiljevičių — 
Vilniaus rusų dramos teatro artistą.

15. JANKŲ Juozą, Jurgio s.—Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro vyr. dailininką.

16. JUOZĖNĄ-BALTUŠĮ Albertą- 
Juozą, Karolio s.—rašytoją.
. 17^ KAVALIAUSKĄ Joną, Jono s.— 
Lietuvos TSR Valstybinio teatro artistą.

18. KELBAUSKĄ Bronių, Juliaus s.
Lietuvos TSR nusipelniusį artistą, Lie

tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto 
teatro baletmeisterį.

19. KYMANTAITĘ-BANAITIENĘ 
Kazimierą, Martyno d.—Lietuvos TSR 
Valstybinio dramos teatro režisierių.

20. KORSAKĄ Kosta, Prano s.—ra-
**7

šytoją, profesorių, Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto direktorių.

21. KUNAVIČIŲ Henriką, Broniaus 
s.—Lietuvos TSR Valstybinio operos ir 
baleto teatro solistą.

22. KUPSTAITĘ-DROBNIENĘ Li
diją, Aleksandro d.—Lietuvos TSR Val
stybinio dramos teatro artistę.

23. LAUCIŲ Juozą, Tamošiaus s. — 
Lietuvos TSR nusipelniusį artistą, Kau
no muzikinio dramos teatro artistą.

24. LINGĮ Juozą, Jono s.—Lietuvos 
TSR Valstybinio dainų ir šokių liaudies 
ansamblio baletmeisterį.

25. MACKEVIČIŲ Vytautą, Stanis
lovo s.—dailininką, Lietuvos TSR Vals
tybinio Dailės instituto direktorių.

26. MAŽEIKĄ Juozą, Jono s. — Lie
tuvos TSR nusipelniusį artistą, Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos solistą.

27. MIEŽELAITĮ .Eduardą, Benjami
no s.—rašytoją.

28. MYKOLAITĮ - PUTINĄ Vincą, 
Juozo s.—rašytoją, Vilniaus Valstybinio 
universiteto profesorių.

29. PALAIMĄ Vytautą, Kazio s. — 
dailininką, Lietuvos TSR nusipelniusį 
meno veikėją.

30. PEČIŪRĄ Vytautą, Jono s.—Lie
tuvos TSR Kultūros darbuotojų profesi
nės sąjungos Respublikinio komiteto pir
mininką.

31. PETRULĮ Napoleoną, Jono s. — 
skulptorių.

32. POŠKAITĮ Kazį Jono s.—Lietu
vos TSR Valstybinio dainų ir šokių liau
dies ansamblio šokių grupės artistą.

33. RAČIŪNĄ Antaną, Jono s.—kom
pozitorių, Lietuvos TSR Valstybinės 
konservatorijos docentą.

84. SABALIAUSKAITĘ Genovaitę, 
Kosto d.—Lietuvos TSR Valstybinio o- 
peros ir baleto teatro solistę.

35. SAKALAUSKĄ Karolį, Kazimie
ro s.—Lietuvos TSR Valstybinio operos 
ir baleto teatro orkestro artistą.

36. SIPARĮ Juozą, Vinco s.— Lietu
vos TSR Valstybinio teatro artistą.

37. SODEIKĄ Antaną, Antano s. — 
Lietuvos TSR liaudies artistą, Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos solistą.

38. STASKEVIČIŪTĘ Aleksandrą, 
Stasio d. — Lietuvos TSR nusipelniusią 
artistę, Lietuvos TSR Valstybinio operos 
ir baleto teatro operos solistę. .

39. STEPULĮ Praną, Simano s. Lie
tuvos TSR Valstybinio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio liaudies instrumentų 
orkestro vadovą.

40. SVENTICKAITĘ Tamarą, Mo
desto d.—Lietuvos TSR Valstybinio ope
ros baleto teatro baleto solistę.

41. SVERDIOLĄ Solomoną, Maušos. 
—Lietuvos TSR Valstybinio dainų ir šo
kių liaudies ansamblio šokių grupės ar- i 
tistą.

42. ŠILGALĮ Kostą, Kazio s.—Lietu-
(Tąsa 5-tam pusi.)

Įvairiais klausimais
Dailininkas V. K. Jonynas rašo “Drau

go” (kovo 20) meno skyriuje:
Jei pažvelgiu į mūsą cionyleštį 'me
no gyvenimą, tai darosi nejauku. 
Šis meno gyvenimas gali reikštis 
per individualią dailininko kūrybą, 
per įvairius užsakymus, kaip para
pijos salią, ar nam/ą ir bažnyčios ar
chitektūrą bei dekoravimą. Šiuose 
visuose reikaluose galutiną sprendi
mą turi ne dailininkas ar architek
tas, bet užsakytojas.

V. K. Jonynas prideda, kad po to, kaip 
patenkinami užsakytojo norai, iš daili
ninko užsimojimų lieka “tik liūdnas ske
letas^.

Bet tuo tarpu, kai Jonynas ir jo kole
gos pripažįsta tokią liūdną padėtį, jie 
jums sakys, kad čia, “Vakaruose”, eg
zistuoja meno laisvė, o socialistiniuose 
kraštuose menininkas “regi men tuo ja
mas.”

Norėtųsi paklausti: jeigu menininkas 
turi pildyti, kieno nors pageidavimus, ar 
ne geriau, kad tuos pageidavimus staty
tų valdžios paskirta meno komisija (ku
ri dažnai susideda iš pačių menininkų), 
negu koks nors atsilikęs mecenatas, ku
ris neturi jokios estetinės nuovokos?

Ar, pagaliau, padėtis, kurią apibūdi
na dailininkai Jonynas, nėra aiškiausias 
regimentavimas?

Gal kai kas pasakys, kad “Vakaruose, 
jei menininkas neprisitaiko, jo niekas 
prie to neverčia. Jis tik turi iš ko kito 
pragyventi.”

Bet ir socialistiniuose kraštuose nie
kas menininko prie nieko neverčia. Val- 
džia-visuomenė tiktai rezervuojasi teisę 
atlyginti tiems kūrėjams, kurie, jos nuo
mone, ko nors vertingo kuria. Kiekvie
nas tarybinis menininkas gali, jei nori, 
rasti kitą darbą ir iš to pragyventi, o 
vakarais piešti, kiek tik širdis geidžia 
abstrakcijų...

Spauda praneša, kad jau išleistas Lie
tuviškos^ enciklopedijos antras tomas. 
Tarp kito ten gvildenamas žodis bau
džiava. Vieno reakcinio lietuviško laik
raščio kronikas pažymi, kad enciklopedi
ja liečia senąją baudžiavą, o prie naujo
sios bus prieita žymiai vėliau, kuomet 
išeis tomas su raide K, tai yra, kuomet 
bus gvildentas žodis kolūkis.

Užtenka tos pastabos, ir užtenka kitų 
recenzijų apie šią enciklopediją, kad su
prasti, koks jos “bešališkumas”. Iš viso 
matyti, kad tai bus ne tiek enciklopedi
ja, kiek polemikos traktatų rinkinys, ir 
dargi ne daiktiniai-fa^timi .polemikų, o 
aistringos, susijaudinusios polemikos.

Tai bent “enciklopedija”!

Latvių kilmės tarybinė artistė Irma 
Jaunzem stebėjo lietuviškos meno deka
dos Maskvoje metu Lietuvos liaudies 

Dar apie “Gyvenimo Bangas”
(Pabaiga)

Tačiau nesakau, kad ta
me veikale viskas gerai. Jei 
tikras, profesionalas dra
maturgas jį būtų sutaisęs, 
gal būtų buvęs geresnis. 
Galiu pasakyti tik ačiū 
draugui Merkinės Dzūkui 
už padarytas geras, drau
giškas pastabas. Ateityje, 
jei giltinė dar nepasiims, ir 
jei vėl užsimanysiu sukurt 
kokį nors scenišką veikalė
lį, tai tas pastabas turėsiu 
savo mintyse, kad viskas iš
eitų geriau. Tačiau, mano 
manymu, jei kur būtų spė
kų- entuziastų, tai “Gyve
nimo Bangas” galima su- 
vaidint, su režisieriaus tin
kamu sumokinimu, nes vei
kalas yra naujas, ir orga
nizacija turėtų iš to nau
dos.

Mikas Detroitietis
Kontrargumentai

Tūlus d-go Miko Detroi- 
tiečio argumentus dėl ma
no padarytų pastabų palie
kant nuomonės dalyku, ma
tau reikalo padaryti fakti- 
nųjų pastabų dėl keletoi ki
tų jo argumentų.

1. Sceninio veikalo dramiš- 
kumui ir meniškumui nepa
kanka vien ilgos eilės in

trigų, — reikia ir meniško 
joms apdirbimo. Veikalas 
gali būti intrigomis netur
tingas, o tačiau labai dra- 
miškas, meniškas.

2. Mano pastaba dėl įvy
kių skubotumo visai nereiš
kia, kad įvykiai - scenos 
tęstųsi po keletą valandų. 
Tūlas ilgailaikes vyksenas 
galima ir būtinai reikia pa
daryti trumpomis, dalį jų 
nematytomis, bet parodo
mųjų dalių išaiškinamomis. 
Yra veikalų, apimančių vi
są asmens amžių (pavyz., 
filmą apie Abrahomo Lin- 
colno gyvenimą), o betgi 
užimančiais tik porą ar tre
jetą valandų. Taigi ir An
tano bute ’ svečių ūžimas, 
—girtuokliavimas, kazyria- 
vimas, barniai, — galėtų už
imti dar net mažiau negu 
keturis puslapius ir tuo pa
čiu būti 'stebėtojų priim
tas kaip natūralūs, ilgoko 
laiko įvykis. Tam reikia 
tik to, kad uždangai pa
kilus svečiai jau būtų pilna
me savo ūžime. Tada jų 
girtumas ii1 barniai jau bū
tų ilgoko laiko paseka; sce
na būtų išgyventa. Bet “Gy
venimo Bangose” uždangai 
pakilus svečiai tik pradeda

dainų ir šękių ansamblį. Jai labai pati
ko ansamblio išstojimas, bet ji turi tru
putį kritikos: ansamblis, kuris moka ne 
vien lietuviškas, bet ir ukrainietiškas, 
gruziniškas ir kitas dainas ir šokius, tu
rėtų juos perstatyti.

Nesutinkame su Irma Jaunzem. Lie
tuvos ansamblis pačioje Lietuvoje dai
nuoja ir kitų tarybinių respublikų dai
nas ir šoka jų šokius, ir tai gerai, nes 
tas supažindina lietuvius su kitų tautų 
kūryba. Taipgi, jeigu tas ansamblis at
silankytų kitoje respublikoje, jis galėtų, 
kaip broliškumo žestą, sudainuoti ir to
je kalboje arba pašokti tos tautos šokį.

Bet dekada buvo specifiškai lietuviš
kas festivalis. Norėta parodyti liku
sioms tarybinėms tautoms kuo daugiau, 
ko lietuviai turi savo meniškame kraity
je. Ar stebėtina, kad ansamblis koncen
travosi beveik išimtinai ant lietu v i šk ų 
dainų ir šokiu?

Z?. /?.

Koste Rušinskiene
Sekmadienį, balandžio 11 d., Liberty 

Auditorijoje, kur bus pastatytas Ostrov- 
skio veikalas “Ne visada katinui užgavė
nes”, tarnaitės Malanjos role atliks Kos
te Rušinskiene.

Jos rolė maža, bet svarbi.
Pagaliau, didysis artistas Stanislavs

kis yra kadaise pasakęs:
— Nėra, mažos rolės, yra lik maži 

aktoriai.
Taip, teisingai pasakyta! Maža, trum

pa rolė tiek pat svarbi, kaip ir ilga, kai]) 
didelė. Vyriausias dalykas: kaip akto
rius ją atlieka!

Koste Rušinskiene turi noro ii* gabu
mų vaidinti. Eaktinai, abudu Rušinskai 
jau seniai dalyvauja mūsų scenoje. Jo
nas Rušinskas turėjo, be kitų, svarbias 
roles “Ponas Amerikonas” komedijoje, 
dramoje “Mūsų Gyvenimo žaizdos”, 
“Klastoje ir Meilėje” ir kituose veika
luose. Ir visur jis gražiai pasižymėjo.

Koste Rušinskiene jau seniai dalyvau
ja draminiame mene. Ji taipgi, yra Ai
do Choro narė, turi gera baisa ir noro7 t J C. C

dainuoti.
Jonas ir Koste Rušinskai kadaise gy

veno Škotijoje. Iš ten atvykę Amerikon, 
gyveno kietosios anglies srityje, o vėliau 
—jau ilgas metas,—gyvena New Yorke. • 
Čia dirba. Rušinskai išauklėjo šeimą, 
jau susilaukė anūkų. Tačiau jiedu abu- x 
du negali pamiršti scenos: noriai daly
vauja ir gabiai jiems pavestus uždavi
nius atlieka. Gyvenimo sąlygos nelei
džia jiems imti roles tame pačiame vei
kale, todėl jiedu pasimaino: kai vienas 
vaidina, kitas stovi nuošalyje.

Taigi'rytoj, sekmadienį, atvykite į Li
berty Auditoriją, į Richmond Hill, ir 
pamatykite Kostę Rušinskienę ir kitus 
rinktinius Liaudies Teatro narius vaidi
nant įdomų veikalą, “Ne visada katinui 
užgavėnes”!

N.

Worcester, Mass.
Naujienėlės

Kovo pabaigoje ir balan
džio pradžioje mūsų miesto 
policija pradėjo speciali gau
dymą ištvirkėlių jaunuolių, 
nes jų ištvirkimui jau neliko 
rybų. ;I

Kovo 27 d. penki 16 metų 
ir vienas a.štuoniolikinis pasi
čiupo H> motų jaunuoli į sa-* 
vo mašiną, nusivežė i lauktis 
ir kotavojo per tris valandas: 
bandė prigirdyti ežere, bando 
pakarti medyje' su viela, pri- 
i iše prie automobiliaus bom? 
perio bėgdino per mylią, 
piidėję akmenų i užpakalinę 
auto dėžę ir jį įgrūdę užda
rę vežiojo nelygiais keliais. 
Pagaliau atvežė netolimai 
namų ii- paleisdami prigrąsi-

■ no, .kad niekam nesakytų a- 
; pie tą sadistišką elgėsi, nes 
būsi užmuštas, jei pasakysi.

Balandžio 1 d. 11 metų 
jaunuoliui kelnes numovė • if 
numetė ant porčių. Nors die
na pirmiau tie penki jau bu
vo areštuoti, jiems kaltinimai 
kaipo žmogvagiai, tačiau ba
landžio 2 d., nepaisant areš
tų, kitoje dalyje miesto pada
ryta užpuolimas ant 18 m. 
jaunuolio. Jį užpuolė kiti to
kio pat amžiaus jaunuoliai.

iš \ienos aukštesniosios mo
kyklos studentų policija kon
fiskavo 7 pištalietus, namų 
darbo, vienok jie taip geri, 
kad gali nušauti žmogų ne
gyvai. O dar kiek plėšikiškų 
užpuolimų kas dieną.

Bal. 3 d. policijos viršinin
kas atsišaukė Į tėvus, kad-pa
dėtų sutvarkyti ištvirkėlius, 
įsakyta policijai stabdyti vien 
jaunuolius važiuojančius au
tomobiliais. Bet kodėl nepa
sakyti, kur tikroji glūdi iš
tvirkimo priežastis ?

Balandžio 2.d. Benediktas 
Grabauskas pasikorė su elek
tros viela savo kambaryj, kuf 
kvateravojo, namų šeiminin
kė atrado. Jis nesveikavęs 
per pastaruosius kelius mene- 

i sius. Prigulėjo prie Lietuvių 
| f kęsų Klubo ir SLA 57 kp. 
Bal. 6 d. palaidotas su Šv. 
Kazmiero bažnyčios mišiomis 
ir šv. Jono kapinėse.

Tėmytojas

rinktis, ir d r a m a t u r g a s
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juos pakazyrina, nugirdina, 
supykdina ir išveda tik ke
turių puslapių laiku, pa- 
skaitant tą laiką jau per 
ilga.

3. Tą patį tenka pasakyt 
ir apie Liudvisės nuėjimą 
į jos mylėtinio kambarį ir, 
vos apsisukus, iš jo išnėri- 
mą. Jeigu uždangai paki
lus motina būtų parodoma 
jau belaukianti dukters iš 
ten išeinant, tada stebėto
jams vaizdas atrodytų na
tūralūs. Juk Liudvisė eina 
pas Antaną, manydama, kad 
motina jau miega, ne kitaip. 
O kad ji eina pas jį ne tik 
kaip ugnies pasiimt, tai pa
ti motina pasako, kad Liud
visė ' dažnai rytais būna 
mieguista, kas ir buvo jai 
ženklu, jog duktė gal _su 
Antanu naktimis roman
su© ja.

4. Drg. Mikas sako, kad 
Liudvisė piešiama kaip 
rimta, nepaleistuviška mer
gina, todėl ji negalinti ilgai 
su Antanu romansuoti, o 
tik labanakčio bučkio pas 
jį nueinanti. Atrodo, lyg d. 
Mikas norėtų pasakyt, kad 
rimti žmonės yra kitaip su
tverti, į romansus visai ne-

sileidžianti, ir kad roman
sas visais atsitikimais būtų 
ištvirkavimas, paleistuvys
tė. Nemanau, kad drg. Mi
kas tokiu nenaturalumu ti
kėtų.

5. Drg. Mikas bando įkal
bėt, kad Jonelis, kai tapo 
teisėju, jau galėjo būt vy
resniu negu 20-ties metų, 
kad jis galėjo būt jau bent 
25 metų, nes švartsienė ga
lėjo būti ilgokai pirm teis
mo lakoma kalėjime ir tar
doma. Bet pats veikalas 
sako ką kitą. Tame pačia
me atidengime, kur pasaky
ta, kad veiksmas eina “20 
metų praslinkus,” kur atsi
randa tikrasis Liudvisės sū
nus advokatas “Jensonu- 
kas,” Liudvisė painformuo
jama, kad švartsų “teismas 
bus už savaitės.” Taigi d. 
Mikas čia mums supakuoja 
visus bent penkeris metus į 
viena savaitę! Galima ta
tai skaityt visai mažu daly
kėliu, bet kai jį bandoma 
apgint, tai verta jį parodyt.

6. švartsas “žino,” kad jo 
žmonos kūdikis yra gautas 
iš kito vyro, todėl jis jo ne
apkenčia ir todėl žmona 
nuo jo akių kūdikį slepia. 
Kažin, kokia priemone ir 
būdu vyras, lytiškai su 
žmona gyvendamas, gali 
“žinoti,” kad jos kūdikis 
yra gautas iš kito vyro?

šiomis pastabomis neno
riu “Gyvenimo Bangų” pa
neigti. Aukštai kredituoju 
drg. Miką už energiją ku
rios veikalas pareikalavo;

Merkinės Dzūkas



Katinui Užgavėnės’
Ostrovskis

Stato Scenon Laisvės Bendrovė

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro Patys Žymiausi Artistai: 
J. Budrevičius Edeną Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizarienė 

Eleanora Tautkus ir Koste Rušinskiene

REŽISIERIUS ROJUS MIZARA

Šis perstatymas yra suruoštas atžymejimui 
Dienraščio Laisves 35 metą sukakties.

Kartu bus sustiprinimas Laisves finansiniai, 
užtikrinimas jai gyvuoti ateityje.

Prašome įsitėmyti, kad įžangos nėra. Visiems 
nemokamai, tik ateikite ir pasigerėkite puikiu 

perstatymu, labai įdomiu veikalu.
Pradžia lygiai 3-čią Valandą Popiet

t

LIBERTY AUDITORIUM
118-06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N Y

Vistį Didžiojo New Yorko visuomenę kviečiame atsilankyti ir pamatyti šį labai įdomų 
d veikalą. Retai kada mūsų scenoje pasirodo tokių perstatymų

T---------------7TT7tv)~5cšladicn., Buland.-April 10 19544 Ps]._Laisve (Libciw" k



Baltimore, Md.
ATTENTION. Top soil $15.00 per 

truck load, plus small hauling 
charge. Immediate delivery. Call

BurW 2584.
r (62-71)

Taupykite Pinigus
BALTIMORE

Gaukite geriausiai atliktą darbų da
bai’ už žemiausių kainų todėl, kad j 
mes turime palaikyti savo išlavin
tus mechanikus darbe per žiemos 

mėnesius.
PATAISYKITE IR PERDIRBKITE 

BAILIŠKAI SAVO DIRBTUVĘ 
Perina lite Aluminum Awnings 

KLUBŲ SKLEPUS—ŠILDYMĄ 
AIR CONDITIONING

MOLLOY, Inc.
ATTIC PLUMBING

Dykai Aprokavimai. Dienų ar Naktį 
Rezidencijinius ir Komercijinius 

2115 N. CHARLES ST.
TU. 9-5575

CIO unijos prezidentą Mich
ael Quill ir miesto majorą 
Joseph Clark dėl to, kad jie 
du daugiausia kovojo už pa
kėlimą gatve k ariu darbinin
kam mokesties. Toliau kom
panijos šulai sako: Jeigu CIO 
unijos prezidentas M. Quill 
būtu prašalintas iš unijos va
dovybės, o miesto majoras 
J. Clark iš jo pareigu, tai ne
reikėtu kelti nei 
važiuotės fėro. 
nukalbėta.

au kštesnio

prieplaukų 
planuoja 

naują tiltą 
upę, nuo

Philadelphijos 
(porto) pareigūnai 
neužilgo statyti 
skersai Delaware 
Packer Ave. tiesiai j Canid e- 
no priemiestį Gloucesterj. 
Tad.gi sis naujas tiltas bus vi
sai netoli nuo senojo Phila.- 
Camdeno tilto. Sakoma, kad 
bus platus, net su astuoniomis 
linijomis ir kainuos devynias
dešimt milijonu dol.

Philadelphia, Pa.
Bedarbių skaičius auga

Eismas gatve 
savo 
sikr^ipęs nešė

Balandžio 11 d. susirinkimas įvyks
"Laisvės” reikalais, 10:30 vai. ryte. 
29 Endicott Street.

Prašau visus dalyvauti.
J. M. L.

So. Boston, Mass.
Ateinantį sekmadienį, balandžio- 

April 11 d., 6 v. vakare, 318 Broad
way, literatūros moterys rengia gra
žų parengimų pagerbimui savo clarb- 
ščiųjų gaspadinių, kurios dirba pa
rengimuose. Vasarų dirba piknikuo
se, o žiemų svetainėse. Jųjų rūpes
čiu ir triusu mes turime vaišingu 
parengimų, kuriuose linksmai pra
leidžiame laiką.

Šiame parengime visas maistas 
ftyis paruoštas sulig sveikatos at
žvilgio. p’aip kaip ištikrųjų žmonės 
■turėt išmaitint is, kad būti sveikais 
ir ilgiA gyventi. Tad nepraleiskite 
šios nepaprastos progos, ateikite vi
si. Mes užtikriname, kad turėsite 
gerą laikų.

. , Rengėjai.

susi tikau 
aimyną, kuris net per- 

”7 didelę meta
linę*" dėžę. Aš jo užklausiau: 
Tai kur gi, drauguti, kraus
tais? O jis, nusiminęs, kaip 
iš po žemės, vos girdimu bal
su atsakė: Nugi su visais ka
rabinais kraustausi iš Navy 
Yard’o namo. Septynis metus 
išdirbau, o šiandien pasakė, 
kad jau daugiau esu neberei
kalingas. Suprantama, aš ne 
vienas, bet palaipsniui vėl pa
leis devynis šimtus. Buvo pa
siųsta vėl komisija į Washing- 
toną pas prez. Eisenhowerį, 
bet be pasekmių. Didelę kvai
lystę padarėme, kad už re- 
publikonus balsavome.

Komerciniuose didlapiuosc 
buvo žinutė, kad P. T. C. gat- 
vekarių kompanija planuoja 
vėl pakelti važiuotės fėrą. ši
tą sykį kompanija ketina pa
naikinti tokenus, tikietus. ir 
kad daugiau nebereikėtų nau
doti centų išdavos. Taip, kad 
užmokėjus 20 centų bus gali
ma gauti Airansfcrus kiek tik 
jų- kam rwkia.

? bfž pakėlimą .važiuotos fė
ro P. T. C. kompanija* apšau
kė didžiaisiais * kaltininkais

Shenandoah, Pa
LLD 17 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 11. 1:30 popiet. Mainierių 
Svetainėje. Draugai malonėkite da- 

. lyvauti ir užsimokėti duokles.
Kviečia valdyba.

Hartford, Conn
LLD 68 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 12, vakare 7:30 vai., Lai
sves Choro Svetainėje, 155 Hunger
ford St. Meldžiame visus narius da
lyvauti, gal galėsimo nutarti kokia 
pramoga surengti. Yra ir kitų rei
kalų. — A. K.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų drau
gystė rengia pramogą su žaislais, 
jvyks sekmadienį, balandžio-April 11 
d., 155 Hungerford St., pradžia 3 
vai. popiet. Visus narius ir nenarius 
kviečiame dalyvauti ir paremti 
draugiją. Apart kilų įdomumų bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. įžanga 
Sl.gO. Kviečia visus Komisija..

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinkimas Į 
jvyks ^ąlandžio- April 12 d. (pirma-; 
dienį>. Pradžia 7:30 vai. vakare, ' 
Lietuvių Salėje. I

Visos narės malonėkite dalyvau- j 
ti ir atsiveskite naujų narių, šiame j 
susirinkime turėsimo daug svarbių i 
reikalų aptarimui. - A. W.

Neseniai per telefoną besi
kalbant su viena pažangiųjų 
veikėja, aš jos užklausiau': Ar 
turite kokių sumanymų ką 
nors veikti, koki parengimą? 
Ar ką? O ji atsakė: žinai, 
drauge, jeigu aš nieko nesu
manau ir nepradedi!, tai dau
giau ir niekas kitas nesuman- 
o. Taip visas veikimas ramiai 
tunoja, kad nč nekrust!

Pregresas

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

NEW HAVEN, CONN.

MIRUS

JONUI DIDŽIOM UI
(vaisa r i o 12, 1954)

Mes išreiškiame giliausią užuojautą jo našlei 
Irene, dukterim Lillian Didžiūnas, Bronei W-e- 
ninger ir visiems kitiems artimiems giminėms 
ir pažįstamiems.

F. J. Repšys
A. Sholunienė

Jonas Petkus
Margaret Vai i nči us 
Felix Bogan 
M. ir W. Boksai 
Z. ir J. Aleksai ;
E. ir J. Rudman

Mr. & Mrs. T- Tanguay 
J. S h u kaiti s
Mr. ir Mrs. Kalvaičiai
Mrs. ždlynienė
B. VVatkevičienė
Mr. ir Mrs. Tu moša i.
Mr. ir Mrs. B. Medley 
A. ir J.. Miller 
Eva ir J. Koncai

Lietuvos meniu inkai apdovanoti
ordinais ii medaliais

(Tąsa nuo 3 puslapio)
vos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro operos solistą.

43. ŠIMKŲ Joną, Jono s.— rašytoją, 
Lietuvos TSR Tarybinių rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininką.

44. ŠVEDĄ Joną, Izidoriaus s.—kom- •' 
pozitorių, Lietuvos nusipelniusį meno 
veikėją, Lietuvos TSR Valstybinio dai
nų ir šokių liaudies ansamblio meno va
dovą.

45. TAMOLIŪNĄ Vincą, Juozo s.-— 
Lietuvos TSR Valstybinio dramos teatro 
režisieriaus padėjėją.

46. TILVYTĮ Teofilį, Justino s. — 
rašytoją.

47. VAINIŪNĄ Stasį, Andriaus s.— 
kompozitorių, Lietuvos TSR Valstybinės 
konservatorijos profesorių.

48. VALSIŪNIENĘ Valeriją, Juliaus 
d. — rašytoją.

49. VENCLOVĄ Antaną, Tomo s.— 
rašytoją.

50. Z INKŲ Joną, Jono s.— Lietuvos 
KP. CK mokslo ir kultūros skyriaus ve
dėjo pavaduotoją.

51. Z ULONĄ Petrą, Jono s.— artis
tą, Lietuvos TSR Valstybinio dramos te
atro direktorių.

52. ŽMUIDZINAVIČIŲ Antaną, Jo- 
iiKs.—dailininką, Lietuvos TSR nusipel
niusį meno veikėją.

Apdovanoti “Garbės ženklo” 
ordinu

1. ALEŠKEV1ČIŪTĘ Marijų, 
Lietuvos TSR Valstybinio operos 
atro operos solistę.

2. ANDRIEJAUSKĄ Leoną, 
Lietuvos TSR Valstybinio operos 

Kazio d. — 
ir baleto te-

Juozo S.--
ir baleto te-

atro choro artistą.
3. BALSĮ Eduardą, Kosto s.— kompozito

rių.
1. BARAVYKĄ Petrą, Vaclovo s.—-Lietuvos 

TSR Valstybinio operos ir baleto teatro bale
to solistą.

5. BARTUSEVIČIŲ Vladą-Antaną, Juozo 
s.— Vilniaus Valstybinio universiteto liaudies 
ansamblio meno vadovą.

<6. BLAžĮ Vytautą, Motiejaus s,— Kauno 
muzikinio dramos teatro solistą.

7. BLAŽIŪNĄ Juozą, Stanislovo s.—Lietu
ves TSR Valstybinio operos ir baloto teatro 
gaisrininką.

8. BLĖDĮ Vaclovą, Leono s.— Panevėžio 
dramos teatro artistą.

9. BRATKAUSKĄ Balį, Alfonso s.— Lie
tuvos TSR Valstybinio dramos teatro artistą.

10. BUDRECKĮ Eduardą, Antano s.—Lie
tuvos TSR Valstybinio operos baleto teatro 
pastatymų dalies vedėją.

5 pual.—Laisve (Liberty)~šeštadicn., Baland.-April 10, 1954

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai 1
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Prisikėlusi Lietuva
Paraše 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.

11. BUIVYDĄ Matą, Mato s.— Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro or
kestro artistą.-’

12. ČESĄ Vladą, Adomo s—Lietuvos TSR
Valstybinio operos ir baleto teatro operos so
listą. _ > t„

13. ČUDAKOVĄ Eleną, Veniamihi- d.—Lie
tuvos TSR Valstybinio operos ir baleto teatro 
operos .solistę.

14. DOBKEVIČIŲ Juozą, Stasio s.— Lietu- 
vos TSR Valstybinio dramostėatro pastatymu

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

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

Pavasario Godos
1

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

15. DOVYDAITĮ Joną, Prano s.— rašy-

16. Dl'BROVlNĄ Josifą Borisovičių — 
Vilniaus rusu dramos teatro artistą.

17. DUKSTULSKAITĘ Nadieždą, Martyno 
d. — Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos 
koncertmeisterę.

18. fUDERAVIČIŲ Boleslovą, Leono s. — 
Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos di
rektorių ir meno vadovą-

1,9.—GALKAUSKĄ Konstantiną, Michailo 
s.— kompozitorių, Lietuvos TSR nusipelniusį 
meno veikėją, Lietuvos TSR Valstybinės kon
servą to r i j os p ro fesorių.

20. GENIUŠĄ Rimą, Juozo s.—- Lietuvos 
TSR Valstybinio operos ir baleto teatro diri
gentą.

21. GIMŽAUSKĄ Antaną, Silvestro s.— 
s.— Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Vy
liausiosios radijo informacijos valdybos voka
linio ansamblio vadovą.

22. GI NEI KĄ Alfonsą, Juozo s.— cirko ar
tistą.

23. G1NEIKIENĘ-RADŽ1ŪNAITĘ Albiną, 
Jonė d.— cirko artistę.

21. GUŽINSKA1TĘ Honoratą, Mykolo d— 
Lietuvos TSR Valstybinio dainų ir šokių liau
dies ansamblio šokių grupės artistę.

25. ILČIUKĄ Antaną, Jeronimo s.—“Kau
no audinių” fabriko choro vadovą.

26. J AKELAITĮ Vytautą, Vlado s.— Lietu-
vos TSR Respublikinių liaudies kūrybos namų 
direktorių.

27. JANAVIČIŪTĘ Ramutę, Zigmo d. — 
Lietuvos TSR Valstybinio operos ir baleto te
atro baleto artistę.

28. JANINĄ Jakovą Ivonavičių — Vilniaus 
rusų dramos teatro artistą.

29. JASINSKĄ Vytautą — Kauno jauno
jo žiūrovo teatro vyr. režisierių.

30. JUŲOVĄ-PETACKĮ Abramą Isaakovi- 
čių — Vilnjaus rusų dramos teatro artistą.

31. JOTKAITĘ Aldoną, Vlado d.— Kauno 
jaunojo žiūrovo teatro artistę.

32. JURKŪNĄ Vytautą, Mykolo is.— daili
ninką, Lietuvos TSR nusipelniusį meno vei
kėją.

33. JUOZAPAITYTĘ - KELBAUSKIENĘ 
Mariją, Juozo d. — Lietuvos TSR liaudies ar
tistę, Lietuvos TSR Valstybinio operos ii- be
loto teatro baleto solistę.

34. KAROSĄ Juozą, Jurgio s.— kompozi-

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

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

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairias kitos bėdos ir 
vargai. Paraše 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 amžūi. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

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

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

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

torių.
(Tąsa sekančiame meno-literatūros skyriuje)
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Išvyksta j Floridą Lauksime su jumis pasimatymo
Mateušas Simonavičius

Filmos—Teatrai
Roxy Teatre

* 1)0 IT Y-o-u-r-s-e-l-f
Save valuable dollars and use your 

S-p-a-r-e Time by—“DoinK it Yourself”!
RICI’AIR and MODERNIZE at mini

mum r-of'tu and <’ijoy the thrill of sav
ing those valuable dollars 1 The business 
firms lifted below are anxiom to 
you. Patronize them to-day!

HELP WANTED—FEMALE

' porą mėm-siu. 
sūnaus vadove kuris jau

planuota 
sekmadieni

ir. kaip dovana dienraščiui už jo 
| tarnavimąi

v C veiklai, tad
menininkų savi- 

ir visiems . ate.ju-

vu tą 
mona\ 
ridoj’e

ičiene
IHIO

iu su Simonas iėiumi 
n Jomis Lazauskas.

itų sukakties
ičiu veiksmus, kaip tai nutarė 
šiemetinis dalinininkų suva- 

; žiavimas.

la savo /..) me-" siems veikalą pama 
ėjimo dienraš-: mas bus nemokamas.

“Prince 
tin ,vJ- Fox

rodyti 
Celi
ni a ž- 

kurioje ėjo

\ .aidimi 
kalimi i

užgavėnes, l.iocrlv .Amino 
rijoje. Ten bus auksinė pro 
Ta ji< ms palinkėti smagių a 
tostogu ir laimingai sugrįžti

šiam pirmajam 
niam žygiui Laisvėj 
menininkų didele

■ dienraščiui ir visiems 
niogų lankytoj

: Teati'o aktoriai
; suvaidins įdomų 
visada katinui

v o nuo 
d ovami
.. pra-

Liaudies |
nemokamai : 
ei kala “Ne |
užgavėnes.

SERGA turės būti linksmas. O 
yi veikalu suvaidina

sun-
Ant-kiai susirgo bal. 5-tą.

radieni tapo nuvežta į Brook-

vojingai- serganti. \ aikai su
sirūpinę. Linkime nugalėti li
gą ir greit pasveikti.

Brooklyno ligoninė randasi 
prie DeKalb ir Flatbush 
Avės., netoli didžiojo Para
mount Teatro, Independent 
traukinio Lafayette St. stotis, 
o B M F DeKalb Ave. stotis.

K. K.

Daugybė gėry ir 
svarbių pramogų

ši* galas savaitės kupinas 
svarbiomis pramogomis, .štai 
kelios iš didžiųjų:

Civilinių Teisių Kongreso

Vakarienė $2.50.

Balandžio H’-tą įvyks pa
vis pagerbti sveturgimiams

some nepavėluoti. Vaidinimą 
norės baigti anksti, kad (lai 
liktu laiko pasimatymui su 
svečiais iš toliau ir pobuviams 
su savo visu dienu draugais

l-mą pradėjo 
Valiant,” 20th 
filmą.

<lau toje 'temoje
tūloje spaudoje matytieji kal
tūnai apie karaliaus Arthuro 
vyčius. Jie rodo daug man- 
di'avimo, įvykdo daug pešty
nių, daug mūšių ii- laimėjimų 
būk j tai už kakalių, bet vy
riausia tam. kad įtiktų kara
liškoje palociąus gražuolėms 
damoms.

Auditorija 
HOth St. ir 
Richmond Hill.

Iki . pasim 
And itoi’ijoje 
’ valanda!

atymo Liberty 
balandžio 1 1 - tą

randasi prie
Atlantic Ave.,

Laimėjo prieš 
makartistus
Gimdytojų ir Mokytoji! Są
jungos Buletinio redaktore,

liau, nežiūrint makartistu am 
jos puolimo.

mūšiu, aišku, 
es. Taigi, čia

iVI ėgstant iem.s meilės 
(Ižiūnu palečių intrigas, 
srnus, sceneri.jas, vert 
ti. Aktoriai yra geri 
ba graži, scenerija s)

V\ riausiose rolėst 
Mason, Janet Leigh, 
Wagner, Debra Page

PLASTIC WALL TILE 
24c ketvirtainė pėda 
Pirkite pas išdirbėjo 

Pasirinkimas iš 8 spalvų 
Lengvai įdedamas. Taupas 60'4

BEAUTY STYLE PRODUCTS 
New Rochelle, 4 Mechanic St.

Priešais City Hall
(2 durys nuo Main Street ) 

Telefonas: NE. 6-5889 
Atdara penktadieniais iki 9 P. M.

WHITE PLAINS
39 So. Lexington Ave.

(2 blokai East of R.R. Stoties) 
Telefonas WIL 6-2770

Atdara ketvirtadieniais iki 9 P. M. 
Abi krautuves atdaros kasdien ir 
šeštadieniais 10 A. M. iki 6 P. M.

Pirmadieniais ir Ketvirtad. iki 9 P.M.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

6 Palmer Ave. Scarsdale 3-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-8038

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)

SKALBYKLOS DARBININKAI 
MES JUS IŠMOKINSIME

Dėl paklodžių prosijimo. Aukščiausia 
mokestis. Kreipkitės:

OCEANSIDE LAUNDRY SERVICE 
109 Long Beach Rd., Oceanside, L.L 

(67-71)

operatorė.
geros va-

linksmos

BEAUTUCIAN
Patyrusi- pilnai mokanti
Pilnam laikui, 5 dienos, 
landos, puikiausia alga,
darbo sąlygos. Kreipkitės:

BEA’S BEAUTY SHOP
6911 Rockaway Beach Blvd., 

Rockaway, L. I.
Tel. Belle Harbor 5-8763

(67-71)
maty-

.James
Robert

Stanley Teatre
Gruzi- 
ir ro- 
filmą

Ridgewodditete Mrs. Loui
sa .Kraus, 81 metų, patarnavo 
savo anūkės kūdikio priėmė
ja, kai gimdymas ištiko na
mie, be daktaro.

Mrs. Peress buvo užpulta 
kaip žmona Armijos dentisto, 
kuris buvo makartistu ragan-

Antra savaitė rodo 
joje gamint-ą linksmą 
m antis ka muzikali š k ą
“Keto ir Kote.“ Taipgi
trumpos priedinės filmos. 
moji vaizduoja praeities 
venimą, kai senis tėvas 
pakilti išleidimu dukters 
nemylimo.

Pir-*
g'.v-

nori
už

New Yorke suimtas kitas 
daktaras einant įtarimu, kad 
ir jis buvęs dalyviu abortų
darymo grupes.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L<D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio-April 14 . 
d., pradžia 7:30 vai. vakare. Nariai ; 
malonėkite atsilankyti ir pasimokė-, 
ti duokles už 1951 rr.ems. I

Valdyba.
17(1-71)

Miesto tarnautojai 
demonstruoja už 
algų pakėlimą

pra-New York City Hall 
sudedant svarstymui k 
to ateinantiems metams, įvai
rios įstaigos subruzdo siųsti 
masines delegacijas savo rei
kalams paremti.

Viena pirmiausių pasireiš
kė miesto vadinių įstaigų tar
nautojų mobilizacija, pasimo
vusi tūkstantinėmis demon
strantų gretomis apjuosi i sa
lę balandžio 8-tą.

Mokytojų unijos viena yra 
pareikalavusi $750, kita $500 
metinio priedo. Gi valdžios 
plane yra pažymėta duoti tik
tai po $150 ir tą priedą da
linti nuošimčiais. Pridėjus 
aukštiesiems po daug, mažai 
gaunantiems visai mažai be
liktų.

departmentų darbininkai, kad 
iš žadamų jiems $200 metams 
priedo mažiausia gaunan
tiems beliktų po $150. Einant 
procentine formula, 
siems atidavus
priedus, eiliniams mažai lik
tų. Jie reikalauja, kad ir ma
žiams gautų ne mažiau 
$200.

aukštie- 
didesnius

Gub. Dewey pasirašė bilių, 
kuris uždraudžia Besimoki
nantiems ar nesantiems mo
kytojais bile kokius susitiki
mus ar ko laukimus mokyk 
hi pastatuose ar kiemuose.

New Yoike tikimasi įčiepy- 
ti 84,000 vaiku, vaitojant 
Salk metodą, apsaugai nuo 
vaiku paralyžiaus. Norintieji 
tų čiepų savo vaikams regis
tracijos formą gauna mokyk
lose.

ją Abner Green ir paremti tą 
darbą. Tikintų (po 
i)’ lietiniai. Vieta: 
Arms Hotel, 311 W. 
New Yorke. Pradžia

dų darbininkų 
Morning Freiheit 32 
kakties koncertas 
Hall. įžanga nuo 
$2.40.

$ 1) turi 
Cornish

dienraščio 
m (4ų su- 
Carnegie

Turintiems liuosą šeštadie
nio vakarą bile viename gali
ma įdomiai ii- naudingai pra
leisti vakarą. Lietuviai, t m 
būt. 
n ą
Tas jaunas (40 m. amžiaus) 
vyras jau 20 motų yra 
darbe sveturgimiams 
Tai gražus nuopelnas!

bus skaitlingai 
ii- sveturgimiu

jas Gree

mas, jis atsisakė aisaKineti į 
klausimus: “ar esi, ar bu
vai?’’ Jis tai padai’ė renida-

Teisėjas 
laisniuoti 
unijos biznio agentus

visus

vyras d a bai

atleidimu.
su

įpykę, makartistai iiorejo 
žmoną. 
iŠ legi-Dr. Morris Jacobson 

jonicrių posto 298-to 
prašalinti Mrs. Peress iš tos 

i redaktorystės. Tačiau Gimdy- 
; tojų-Mokytojų organizacijos 
1 vadovybė siūlymai Mis. Peress 
i atstatyti 
• k artist a i

atmetė. Tuomet ma- 
pasiūlė prieš Mis.

pačiame
i narių mitinge balandžio 5-tą. 

ginti, bet nariai tąi rezoliuciją rėk
ti' nui'ėkė, nušvilpė.

a N. D.

Auksine prietikiu gadynė vėl gyvuoja judžiuose!

“Prince Valiant”
Techni-spalvomis ant didžios Cinemascope palos

ROXY THEATRE, 7tli Ave. at 50111 Street

Virginia 9-6123

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

2—3; &—8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 «5th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KARMA

50 akrų apvalytos žemes. Maca
dam Road. Geras 9 rūmų namas, 
clekfra, barn, garadžius. $6,500.

SCHEIDELL, 
Jeffersonville, N. Y.

RANDAVOJIM AI
Pasirandavoja du arba trys for- 

nišiuOti kambariai pavieniams arba 
vedusių porai, be vaikų. Visai nau
ji rakandai. patogiai sutvarkyti. 
Kreipkitės pas Wm. Gurevičius, 83 
Sluyvesant Avę:, Brooklyn 21, N. Y.

(69-70)

MASSAGE

FINLANDIA 
HEALTH SALON 

GARINUS PIRTYS
, (Lie. 42419!))

Vicntik Moterims
1261 Lexington Ave., N. Y. C.

(Tarpe 85 ir 86 Sis.) 
'Pel. SAcramenlo 2-7353

Dj-. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9-12 ryte; 1- 8 vakare 
Penkiadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE į

BARBER SHOP į
ANTANAS LAIMONAS J

Savininkas *

306 UNION AVENUE į
BROOKLYN, N. Y. j

Gerai Patyręs Barbens |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

- -už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

DRY CLEANING & LAUNDRY
Gerai įsteigta, ideališkoje vietoje, 

Gerai eina biznis. 'rinka pusinin
kam. Daro gerą pragyvenimą--biz
nis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda gerą progą labai pri
einamai - - išsikelia j Pietus, šau
kite ar matykite savininką:

2123 Caton Ave., Brooklyn
(68-74)

DINER
Pilnai įrengtas, gera biznio vieta, 
žema randa, ilgas lysas, 6 dienos, 
daro gerą pragyvenimą - - biznis 
lengvai padidinamas. Tik $2,,500 į- 
mokėti. Lengvi išmokėjimai. Klaus
kite Helen.

1231 Oak Point'Ave., Bronx 
(arti Hunts Point)

(68-74)

GAS STATION 
Išleidžiama 6,500 galionų geso. Pil
nai įrengta, gera veikli sekcija. Pui
kiausia proga geram auto mechani
kui. \ Daroma geras pragyvenimas. 
Biznis lengvai padidinamas. Savinin
kas parduoda tikrą biznio progą tik 
už $3,500.

šaukite ar pamatykite savininką.
J. & G. SERVICE STATION 
2146 Lexington Ave., N. Y.

(Kampas 1291h SI.) 
Tel. AT. 9-9939

(67-73)

CANDY & LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija 
arti supermarket, ir dirbtuvių. Biz
nis lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda tą biznio progą labai pri
einamai. šaukite savininką:

AP. 7-9816
' (67-71)

GROCERY STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Nebrangi 
randa lysas. Biznis lengvai padidi
namas. Savininkas parduoda gerą 
biznio progą labai prieinamai.

šaukite savininką:
O L. 5-921(1

(69-73)

For Rent

BUSY MARKET
Parandavimui vieta. Tinkama žu
vienes, paukštienos ar tam pana
šaus biznio reikalui veikliame mar
kute, Bronxe. Puikiausia vieta, pri
einama randa.

PAUL MĄSLI N & CO.
627 Courtlandt Ave., Bronx, N. Y. 

Tel. MO. 5-0550
(69-71)

PUIKI PROGA
Pirmos klasės delicatessen, prie 
stoties. Mėsos ir salads. $1,600 sa
vaitinių įeigų. Randa $70. Apkai- 
nuota $18,000. Gera pusininkams.

Telefonuokite:
TAhnndge 8-6520

(69-70)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera veikli vieta. 
Daro $1,800 $2,000 į savaitę. Leng
vai galima padidinti įeigas. Savinin
kas parduoda gerą biznio progą la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
Šaukite savininką:

Tel. CO. 5-9284
(70-74)

CLEANERS—LAUNDRY

Pilnai įrengta, prieinama randa, da
ro gerą pragyvenimą. Žema kaiha 
greitam pardavimui. 5 Hoffman 
Bend i x.

Telefonas: LA. 8-9898
(70-71)

^*vw«v***wv*ww***«r«

: MATTHEW AJ
: BUYUS :
J (BUYAUSKA8) J
• LAIDOTUVIŲ !
; niREKTORIUS J
» *+04* «

J 426 Lafayette St. J
Newark. 5. N. J. J

J MArket 2-5172 J
• 4

SHAMPOO—MANICURIST
5 dienų savaitė, valandos 10:30 iki 

h: 30. Alga ne kliūtis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės: 

PAUL’S HAIRSTYLIST 
43 W. 52nd SL, N. Y. C.

(68-74)

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Nuolat ar 
savaitgaliais. Uždara pirmadieniais. 
Aukščiausia alga, linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

BRIARWOOD HAIRSTYLIST
187-79 Queens Blvd., Jamaica

Tel. RE. 9-8690

REAL ESTATE

RIDGEWOOD pusiat^omttįMo- 
ia< budinkas. pertaisytas 1947 mo
lais, visas lik', aliejum šildomas. 
Jeigos $8.000 į metus. Išlaidos $2.800. 
Kaina $30.000; įnešimas $15,000. Su
sitarimai. 34 Cedar St. Tol. GI.. 
8-7474 — 9841.

(68-70)

GREENWOOD LAKE, N. Y. Par
siduoda lotai, 500 pūdų nuo maudy
nių, apskritų metų gyvenimo vieta. 
Lygi • žemė, kampinis plotas, pui
kiausia sekcija, 119xl(X), įkainuota 
$5,000. Prieš 6 P. M. tel. LA. 4- 
6396. Po 7 P. M. tel. DE. 9-3661.

(68-70)

VASAROS RESORTO VIEŠBUTIS 
Parsiduoda Liberty apylinkėje, 50 
rūmų viešbutis su visais patogu
mais. Stovi gražioj vietoj. Privalus 
ežeras. Apkainuotas greitam par
davimui. Te). SL. 6-2831.

(68-73)

WOODSIDE
1 Šeimos Mūrinis Namas. 6 dideli 
rūmai, pavadžius, Kentile grindimis 
skiepas, aptvertas kiemas, aliejum 
šildomas, fronte ir užpaka/.iwe por- 
ėiai. Arti mokyklų, krautuvių ir 
bažnyčių ir subways. <

Tel. YE. 2-0918 y
ų (68-70)

For Salo

BELLPORT BEACH ESTATES: 4 
rūmų cottage, pilnai įrengta, 
screened porcini, visi naudingumai, 
kampas, 80x180 žemės plotas, išfor- 
nišiuotas, žuvavimas, maudymasis, 
$6,500. Saukite:

PResident 3-6683
t (66-71)

BEAUTICIAN

(68-70)

Priimtina gera pradinė pilnam ar 
daliai laiko. Gera mokestis, links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

LA BEAU BEAUTY SALON 
60-37 — 82nd St., Elmhurst 

Tel. NE. 9-5162
(68-72)

AlKLfc

3 mergaites, atskiras rūmas, mau
dynė, ir televizija. Randasi kiti dar
bininkai.

Telefonuokite;
LYnbrook 9-7205

(69-71)

OPERATORES
Patyrusios, 
duškaičių.
4:30 P. M.

siuvimui plastikinių
Valandos 8 A. M.

Šaukite:
LU. 4-7650

SLAUGfi

pa
iki

Registruota ar laisniuota practical 
dėl mažo Nursing Home, Rockland 
County. Gyvenimas vietoje. Priim
tina 1 d. gegužės.

Telefonuokite: GE 5-9591
(70-72)

FINGERWAVER—MANICURIST 
Patyrusi—pilnai mokanti. Gera sti
listė. Pilnam laikui. 5 dienos, gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MOLLY HAIRSTYLISTS 

812 Franklin Ave., Brooklyn 
Tel. ST. 8-8800

(70-71)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENTS
Daug gražių budinkų, didelių ir 

mažų. Aliejum šildomų, tuojau už
imti. Aukštos algos. 1-mos klasės 
apartmentai. Kreipkitės:

MID-HATTAN AGENCY
141 West 42nd St, N. Y. C.

FOR RENT

PINEBUSH, N. Pasirandavoja
6 rūmų namas. Gražiai išfornišiuo- 
tas, naujos lovos, naujai išdekoruo- 
tas iš vidaus ir lauko. Pėstiems nu
einama į maudymosi beach, bažny
čią ir krautuves.

Informacijoms: ST. 4-2847
(70-72)

REAL ESTATE

ASTORIA
5 šeimų namas su krautuve, ant 
biznių gatvės. Kampiniai kambariai. 
Be garo. Didelis daržas. Jeiga — 
$2,540. Prašo $15,000.

SEDLACEK
289 East 75tli St.

Tel. RHinelander 4-2849

WESTBURY. Split level masterpiece. 
Randasi puikiausioje sekcijoje. Arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci- 
jų. True Center Hall, 7 dideli kam
bariai; dvi vonios. Didelis, platus 
attic, ištaisytas poilsio kambarys; 
labai didelis gdradžius. Aliejus, šil
tas vanduo, šiluma. Pilnai ištaisytas 
skiepas. Didelis kampinis, žaliumy
nais apaugtas plotas. 3 kartus da
žytų plasteriu sienos; šaldytuvas; 
skalbiamajas; nuo sienos iki sienos 
išklota divonais, Venetian blinds.

Kaina $23,500. Westbury 7-1576.
(70-71)

LONG BEACH. Puikus namas ir 
žemė. 10 kambarių, 4 vonios, vidu
rinė salė, nuo degimo apsaugota; 
plieniniai balkiai; moderninė virtu
vė; lėkščių plovimui mašina; išma
toms vieta; komi). aluminiai langai; 
dubeltavas garadžius; du įvažiavimo 
keliai; puiki vieta; gražiai apaugta 
Žaliumynais; gėlėms dušas.

268 National Blvd. LO. 6-0319.
(69-70)

BRONX
Gerai būdavot as 6 šeimų namas. 

Tuojau užimtini 4 kambariai, prisi
dedant įplaukom. Gražus didelis kie
mas. Namas geriausiose sąlygose. 
Gera sekcija, arti visų komunikaci
jų. Tik $2,000 tereikia įmokėti.

(Lodg’d išmokėjimai).
PAUL MASLIN & CO.

G27 Court land Ave., ra-onx, N. ¥.
Tel. MO. 54 J50

((>71)

FREEPORT WATERFRONT
70 pėdų nauja vandens užtvara, gi
lus vandens kanalas; Puikūs, nauji 
2 miegrūmiai, 2 maudynėms apskri
tų melų namai. .30 pėdų gyvenamo
jo rūmo—valgymui rūmo kombina
cija. Elektriniai įrengta virtuvė.

$23,500.
Tel. FR. 8-4218

(66-71) '

CROWN HEIGHTS
LEFFERTS AVE.— 2 šeimų mūri
nis namas, 7 rūmai viršuj, 6 apa
čioj. Ištaisytas skiepas, 2 karam 
garadžius, skalbiamoji mašina, re- 
frigeratorius. Nuo sienos iki sienai 
divonais išdengtas. Blinds, daug ki
tų įrengimų. 6 rūmai ir skiepas tuo
jau užimtini. 7 rūmai trumpu lai
ku. $10,000 įmokėjimas. Kiti ant 
1-mo mortgage. “Puikiausios ver
tės dviem lietuvių šeimom.”

Telefomiokite: PResident 8-8244
(68-70)

SHEEPSHEAD BAY
3 šeimų mūrinis namas. Tvirtas. 
Moderninis. Garadžius. Atdari por- 
čiai priešakyje. Didelis užpakalinis 
kiemas. Arti krautuvių ir subvių. 
Kaina $18,000.

Tel. DEwey 2-8206
168-70)

462
Henry Street 

Brooklyn
4 Šeimų Mūrinis Namas 

Garu šildomas — Modemais 
Telefonas:

MAIn 4-8288
(68-70).

Summer Home For Rent

FREEPORT WATER FRONT
70 pėdų nauja užtvara

2 miegrūmiai. 2 maudynės 
Naujas Namas

$2,500 Vasariniam Sezonui
Tel. FR. 8-4218

(66-72)

ELMSFORD
Gerai būdavot as 2 šeimų namas Al 
sąlygose. 3 ir 4 rūmų apart. Taipgi 
3 rūmų Cottage, 2 karam garadžius. 
Prisideda daug kitų įrengimų. Gra
žus kampinis plotas. Arti visų ko
munikacijų. Savininkas parduoda la
bai prieinamai. (Brokers protected)

Telefonuokite Savininkui:
Elmsford 6-7156

(70-74)

BRONX—RIVERDALE
251st ir Broadway. Pusiau atskirtas, 
mūrinis, 1’5 maudynių, ištaisytas 

skiepas, prietaisai, divonai, gara
džius 5118 Park Rd. KI. 8-7748.

(70-72)

6 pusi.—Lai»v8 (Liberty)-šestadien., Baland.-April 10, 1954




